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RESUMO 

O presente trabalho irá analisar a constitucionalidade do artigo civil 

que estabelece a separação obrigatória de bens aqueles que possuem 70 

(setenta) anos de idade, conforme disposto no artigo 1.641, inciso II, do Código 

Civil de 2002, na parte de Direito de Família, no Título dos Direitos Patrimoniais, 

à luz dos princípios constitucionais da igualdade, liberdade e dignidade da 

pessoa humana, bem como do Estatuto do Idoso e do Estatuto do Deficiente.  

Será estudado este tema em razão da relevância que tem o direito 

de autodeterminação e capacidade do indivíduo relativizada no momento de 

maior relevância, escolha da administração dos seus bens, por meio do regime 

de bens, no momento da composição de sua futura família, com a realização do 

casamento. 

Assim, através da análise histórica, doutrinária e jurisprudencial, 

será verificada que a discriminação do legislador no supracitado dispositivo legal 

se faz injustificada e arcaica, de modo a valorizar a necessidade de proteção ao 

patrimônio, ao direito soberano de liberdade e igualdade.  

 

Palavras-chave: Direito de Família; Regime de Bens; Artigo 1.641, inciso II, do 

Código Civil; Inconstitucionalidade; Princípio da Igualdade; Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana; Princípio da Liberdade; Estatuto do Idoso e 

Estatuto do Deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

The present work will analyze the constitutionality of the civil article 

that establishes the mandatory separation of assets from those who are 70 

(seventy) years of age, as provided in article 1.641, item II, of the Civil Code of 

2002, in the Title of Patrimonial Rights, in the light of the constitutional principles 

of the equality, liberty and dignity of the human person, as well as of the Statute 

of the Elderly and the Statute of the Deficient. 

This subject will be studied because of the relevance of the right of 

self-determination and the capacity of the individual relativized in the moment of 

greater relevance, choice of the administration of their assets, through the 

property regime, at the time of the composition of their future family, with the of 

the marriage. 

That way, through historical, doctrinal and jurisprudential analysis, it 

will be verified that the discrimination of the legislator in the aforementioned legal 

provision becomes unjustified and archaic, in order to value the need for 

protection of the patrimony, the sovereign right of freedom and equality. 

 

Key Words: Family right; Property Regime; Article 1.641, item II, of the Civil 

Code; Unconstitutionality; Principle of Equality; Principle of the Dignity of the 

Human Person; Principle of Freedom; Statute of the Elderly and Statute of the 

Disabled. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Direito de Família é um dos ramos do direito de maior relevância, 

pois, regulamenta os atos e relações da vida civil, cuidando dos direitos e 

obrigações dos indivíduos desde antes do nascimento até após a morte.  

 Encontra-se disposto o Direito de Família, principalmente, no Código 

Civil, o qual desde 1916 regia em seu texto as relações nos mesmos termos. A 

mudança recente de 2002, que revogou o Código Civil de 1916, trouxe diversas 

mudanças, se adequando, principalmente, aos princípios, valores e preceitos da 

Constituição Federal.  

Dentre os diversos Títulos que são cuidados no Código Civil, na parte 

de Direito de Família, os que merecem maior destaque são: o casamento e o regime 

de bens. Isto ocorre em razão do fato que a formalização da união de um casal, 

normalmente, é o início da formação de uma família, a qual se mostra o primeiro e 

mais importe laço e comunidade para uma sociedade.  

No momento da realização do ato formal e solene que é o casamento, 

diversas escolhas devem ser feitas pelos nubentes, inclusive as de cunho 

patrimonial, a qual se materializa pela escolha do regime de bens, que irá determinar 

a administração pelos cônjuges durante o matrimônio. 

A lei estabelece o direito de livre escolha dos nubentes entre os 

regimes de bens dispostos no texto do Código Civil, podendo incluir cláusulas que 

não proibidas pelo ordenamento jurídico. Contudo, quando completada a idade de 

70 anos, o direito a sua liberdade e igualdade aos outros indivíduos se finda.   

 Resta disposta, desde o Código Civil de 1916, a imposição do regime 

de separação total de bens a aqueles que contraírem núpcias quando na idade 

idosa. Tal regime impõe que, nenhum bem dos cônjuges poderá se comunicar. 

O legislador, apesar de observar os princípios constitucionais, 

igualando os gêneros, manteve no Código Civil de 2002 o mesmo texto no artigo 

1.641, inciso II, alterando com a Lei nº 12.344, de 2010, tão somente o início da 

restrição.  
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No presente trabalho, através de estudo doutrinário, serão estudados e 

conceituados o direito de família, seus desafios na atualidade e os regimes de bens 

existentes no Código Civil, bem como seus princípios.   

Outrossim, com o intuito de entender a necessidade de proteção ao 

patrimônio do idoso observada pelo legislador, serão apreciados os Estatutos do 

Idoso e do Deficiente, assim como, a trajetória do idoso na sociedade.  

  Por fim, o dispositivo legal disposto no Código Civil será analisado a luz 

dos princípios constitucionais da igualdade, liberdade e dignidade humana, a fim de 

verificar sua constitucionalidade, observando-se o posicionamento dos Tribunais 

Superiores ao longo dos anos.  

1.    REGIME DE BENS NO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

O direto de família é presente em ordenamentos jurídicos de vários 

países, cada qual a seu jeito. No presente trabalho abordaremos o direito de família 

no Brasil, sua criação a partir do Código Civil de 1916, suas modificações com o 

Código Civil de 2002, a formação de seu sistema, seus princípios, bem como o 

desafio de se manter atualizado nas mudanças constantes da sociedade.  

Outrossim, serão analisados os regimes de bens no casamento e na 

união estável, sua evolução histórica, os princípios que os regem, suas espécies, 

administração e limites impostos na lei. 

 

1.1. DIREITO DE FAMÍLIA NO BRASIL  

 

A família é o primeiro e mais primordial vínculo criado entre indivíduos, 

sendo uma união natural e espontânea na formação de uma sociedade. Pode 

derivar de valores, química, biológica ou simples resultado de um meio social e, 

devido à sua relevância, há a pretensão de intervenção do Estado para proporcionar 

e garantir sua proteção em todos os âmbitos.  
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O direito se faz ferramenta do Estado, a fim de possibilitar a vida em 

sociedade por meio de regras, princípios e entendimentos dos direitos e deveres dos 

indivíduos, os quais são dispostos em leis, decretos, convenções e outros.   

O ordenamento jurídico, apesar de harmônico, a fim de proporcionar 

melhor efetividade e abarcar todos os âmbitos, restou dividido em diferentes áreas, 

como, por exemplo, o Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Administrativo, 

Direito Ambiental, Direito Civil e etc. No caso do Direito Civil, desde o Código Civil de 

1916, suporta seus livros, a divisão entre o Direito Civil, Direito Empresarial, Direito 

Comercial e Direito de Família e Sucessões. 

Assim, o Direito de Família, dentro de sua grande importância social, 

em razão de ser o mais primordial vínculo interpessoal na sociedade, mostra-se 

essencial no ordenamento jurídico. Em coadunação a isto, Carlos Roberto 

Gonçalves, em sua obra1 diz:  

Direito de família é, de todos os ramos do direito, o mais intimamente ligado 

à própria vida, uma vez que, de modo geral, as pessoas provêm de um 

organismo familiar e a ele conservam-se vinculadas durante a sua 

existência, mesmo que venham a constituir nova família pelo casamento ou 

pela união estável. 

 

1.1.1. DIRETRIZES DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 

 

No Brasil, o Direito de Família é atualmente regido pelo Código Civil 

promulgado no ano de 2002, o qual revogou o antigo Código Civil de 1916, bem 

como pela Constituição Federal.  

Com a vigência da Constituição Federal de 1988 e a natural evolução 

da sociedade, o Código Civil vigente há mais de um século se fazia totalmente 

obsoleto, destoante e divergente dos princípios e sistemáticas constitucionais, sendo 

necessária, portanto, urgente modificação na legislação infraconstitucional.  

                                                           
1 - GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, V.6: direito de família: de acordo com a Lei n. 
12.874/2013. São Paulo. Ed 12, 2015, p.17. 
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Não obstante, o Código Civil de 2002 apresentou os princípios do 

Direito de Família, denominados pela doutrinadora Maria Berenice Dias, em sua 

obra “Manual de Direito das Famílias”2, como princípios constitucionais da família, 

elencando-os em: da dignidade humana; da liberdade; da igualdade e respeito à 

diferença; da solidariedade familiar; do pluralismo das entidades familiares; da 

proteção integral a crianças, adolescentes, jovens e idosos; da proibição ao 

retrocesso social e da afetividade. 

Deste modo, no Livro IV, do Código Civil de 2002 há a previsão legal 

do Direito de Família, o qual pretende abordar da maneira mais ampla possível 

todos os aspectos concernentes às fases da vida do indivíduo, como do casamento 

ou união estável, o regime de bens a ser escolhido, sua dissolução com a separação 

e o divórcio; o nascimento do filho, o reconhecimento e seu nome, o direito a 

alimentos, convivência, guarda, assim como, perpassa pela interdição e a herança.    

Entre seus títulos e subtítulos temos como primeiro assunto tratado o 

casamento, indicando a capacidade para o ato, casos impeditivos e suspeições, 

além da solenidade da celebração, suas espécies, eficácia e a nulidade. Ainda, 

relacionado ao casamento, mas no tocante ao direito patrimonial, há a disposição 

legal do pacto nupcial, regime de bens entre os cônjuges, e suas consequências 

jurídicas, além do bem de família e, seu consequente reflexo no Direito das 

Sucessões.  

No tocante a proteção da pessoa dos filhos, o Código Civil cuida da 

guarda, da tutela, do direito de convivência com os pais, as relações de parentesco, 

de filiação e alimentos. Como o importante avanço, em coadunação com a 

Constituição Federal e ao Princípio da Igualdade, findou-se a diferenciação que 

existia entre os filhos conhecidos como legítimos, ou seja, advindos de casamento,  

os bastardos, de relações extraconjugais ou da união estável, e os adotivos. Nota-se 

a maior a garantia de proteção aos filhos não advindos de união matrimonial, com a 

irrevogabilidade do ato de reconhecimento e, aos filhos adotivos um tratamento mais 

específico e detalho no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O Capítulo V prevê, também, uma das modificações sociais e culturais 

que o Código Civil de 2002 revelou, pois, o que antes era conhecido no Código Civil 
                                                           
2 - DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Ed. 11, 2016, p.46. 
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de 1916 como “pátrio poder” – centrando todo o poder familiar na figura do homem, 

até então único provedor e autoridade da família –, passou a ser devidamente 

denominado “poder familiar”, de modo a reconhecer e incluir, portanto, a mulher 

como a detentora do direito e poder na criação, educação, representação e 

assistência de seus filhos.  

Por fim, apesar de revogado em sua maior parte pela Lei nº 

13.146/2015, a qual será discutida no próximo capítulo, o Código Civil de 2002 

também ampara a curatela e seus interditos, assim como, incluiu o instituto da 

Tomada de Decisão Apoiada, que se alinha ao Estatuto do Deficiente.  

 

1.1.2. DESAFIO DO CÓDIGO CIVIL E DO DIREITO DE FAMÍLIA NA 

ATUALIDADE. 

 

Observa-se que a sociedade se vê em constante mudança, de modo a 

findar certos paradigmas e iniciar novos ciclos, sendo o mais afetado, neste sentido, 

dentre todas as outras áreas do direito, o Direito de Família, vez que deriva 

diretamente das relações interpessoais. Assim, o desafio do Código Civil em relação 

ao direito de família é o de acompanhar a realidade das pessoas. Neste sentido, 

Maria Berenice Dias, em “Manual de Direito das Famílias”, anota que: “A lei, como 

vem sempre depois do fato e procura congelar a realidade, tem um viés 

conservador. Mas a realidade se modifica, o que necessariamente acaba se 

refletindo na lei”.3. 

A lei é feita para regulamentar fatos para todas as pessoas, a partir 

daquele momento da sociedade, sendo pertinente se manter em coerência com o 

vivenciado pela maioria dos indivíduos.  

Assim, naturalmente, há fatos não contemplados no Código Civil de 

2002 como, por exemplo, pluralidade das famílias, as famílias homoafetivas, as 

famílias simultâneas; bem como, também é possível notar que vários dispositivos em 

vigência já se encontram desatualizados com a realidade fática das famílias 

contemporâneas.   

                                                           
3 - DIAS, op. cit. pág. 33. 
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No artigo científico “A família do direito e a família no direito, a 

legitimidade das relações sociais entre a lei e a Justiça”, o autor Alexandre Zarias 

conceitua que: “A família no direito é a materialização do direito de família. É a 

ordem empírica das relações sociais que entram em contato com a lei.”4. 

Posto isto, há de se analisar que apesar de ainda serem enraizado e 

intrínseco vários valores antigos, o ordenamento jurídico precisa seguir a demanda 

da sociedade atual, renunciando, deste modo, aquilo que era relevado, mesmo se 

fundando no tratamento desigual, em justificativa de proteção da família e dos bons 

costumes de outrora.   

Um dos exemplos atuais, que ocorreu no ano de 2017, foi o a 

equiparação dos companheiros (união estável) aos cônjuges (casamento), para fins 

sucessórios, inclusive das uniões homoafetivas, considerado da decisão acerca dos 

Recursos Extraordinários julgados pelo Supremo Tribunal Federal5, inconstitucional 

o art. 1.790 do Código Civil. 

 Tal decisão demonstrou verdadeiro avanço ao entender que, em 

respeito ao artigo 226 da Magna Carta, em relação a proteção da família, a distinção 

no momento da abertura de sucessões entre a união advinda de uma celebração 

solene, ou aquela oriunda de forma espontânea e natural, mesmo que advinda entre 

pessoas do mesmo gênero, não se justifica e viola princípios constitucionais.  

Este julgamento mostrou-se relevante em diversos aspectos, mas 

principalmente no sentido de possibilitar a modificação de discriminações negativas, 

mesmo que pelo poder judiciário, para garantir a igualdade e dignidade às famílias 

brasileiras. 

 

1.2. REGIME DE BENS NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E EM 2002. 

 

                                                           
4 - ZARIAS, Alexandre. A família do direito e a família no direito A legitimidade das relações sociais 
entre a lei e a Justiça. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v25n74/a04v2574.pdf>. 
Acesso no dia 04/11/2018, às 19:01.  
 
5 - Supremo Tribunal Federal. Disponível acesso pelos links: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4100069> e 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4744004>. Acesso no 
dia 04/11/2018, às 19:01. 
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O regime de bens é um efeito econômico que advém do casamento 

através do pacto nupcial por escritura pública, ou da união estável com o contrato de 

convivência, o qual regula os bens patrimoniais pertencentes aos cônjuges, 

anteriores e presentes à união, bem como sua administração.  Consequentemente, 

observa-se sua reflexão em outros âmbitos da vida civil, como não somente entre a 

vida cotidiana do casal, mas também perante terceiros, no momento do divórcio, 

separação e na abertura da sucessão.  

Posto isto, faz-se imprescindível entender sua origem, seus princípios 

norteadores, a influência constitucional, além de suas generalidades, espécies e 

limitações.   

1.2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO REGIME DE BENS 

 

Com a união do casal ou, sua formalização com o casamento, além 

dos efeitos pessoais, como os deveres de mútua assistência e sustento, guarda e 

educação dos filhos, ocorrem também os patrimoniais, o qual se mostrou necessária 

regulamentação no ordenamento jurídico, a fim de proteger os nubentes e terceiros.  

O Regime de Bens no Direito Romano, em razão do pátrio poder e o 

entendimento de posse e submissão na figura da mulher, com a união do casal 

através do casamento, o patrimônio pertencente à esposa era absorvido ao do 

marido, sendo este último o único proprietário e responsável pela administração dos 

bens. Apenas com a emancipação da mulher, a partir do século XIX, o modelo de 

unidade patrimonial entre os cônjuges, disposto pelo Direito Saxão e aplicado nos 

Estados Unidos da América, passou a ser substituído pelo regime de separação de 

bens6. 

O termo inicial de vigor do regime de bens, nas antigas Ordenações 

Filipinas, ocorria no dia seguinte ao casamento ou após a consumação matrimonial, 

mas no Código Civil de 1916 foi determinado desde a data do casamento, o que se 

manteve no de 2002 7. 

                                                           
6 - VENOSA. Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. São Paulo: Ed.15, 2015. Pág. 360.  

 
7 - MONTEIRO. Washington de Barros. Curso de Direito Civil: direito de família. São Paulo: Ed. 42, 
2012. Pág. 248-249.  
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No Código Civil de 1916 era previsto a indissolubilidade do casamento, 

e, consequentemente, a imutabilidade e irrevogabilidade do regime de bens, 

estabelecendo os regimes de: comunhão universal de bens (artigos 262 a 268), 

comunhão parcial (artigos 269 a 275), separação (artigos 276 a 277), e dotal (artigos 

278 a 311). 

Insta salientar que, a autonomia dos cônjuges na escolha do regime, 

com exceções previstas na lei, sempre foi um princípio permeado, assim como, a 

necessidade do pacto antenupcial ocorrer por escritura pública.   

Com a influência do pátrio poder constante no Código Civil de 1916, e 

com resquícios sociais do preconceito de inabilidade da mulher aos negócios 

jurídicos, o marido foi instituído como o único responsável pela administração dos 

bens. Mas, visando proteger a consorte, foi instituída a Lei nº 4.121/1962, conhecida 

como o Estatuto da Mulher Casada, a qual estabelecia bens reservados somente à 

administração da mulher, sem que houvesse sua comunicação, já que oriundos 

exclusivamente de seu trabalho, sendo extinta somente com a Constituição Federal 

de 1988, em respeito ao princípio da isonomia8. 

Apesar da eficácia jurídica do casamento não depender do regime de 

bens, vez que alguns efeitos do casamento não decorrem do direito patrimonial9, o 

legislador não permitiu a existência da união entre pessoas sem um regimento 

patrimonial. Assim, foi estabelecido como regime legal a comunhão universal de 

bens no Código Civil de 1916, em caso do casal permanecer silente perante a 

escolha do regime ou, sendo o escolhido regime nulo ou ineficaz. Após críticas 

quanto à possibilidade de lapidação do patrimônio da mulher no momento do 

desquite, a partir da Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/77) houve a modificação do regime 

legal para o regime de comunhão parcial de bens, que se manteve no Código Civil 

de 2002.  

Não obstante, no Código Civil de 2002 houve a inclusão da possiblidade 

de alteração do regime de bens (artigo 1.639, §2º), bem como o regime da 

                                                                                                                                                                                     
 
8 - DIAS op. cit. Pág.298 e 299. 
 
9 - FARIA, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: direito de família. São 
Paulo. Pág. 272. 
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participação final nos aquestos (artigos 1.672 a 1.686), além da manutenção dos 

outros regimes de bens (artigos 1.658 a 1.666, 1.667 a 1.671 e 1.687 a 1.688), e a 

exclusão do regime dotal. 

A união estável que era vista como um tipo de concubinato no Código 

Civil de 1916, foi reconhecida como forma de união entre pessoas não impedidas no 

Código Civil em vigência, e protegida pela Constituição Federal como família, 

estabelecendo, de igual maneira ao casamento, o regime de comunhão parcial de 

bens, na ausência da escolha de outros regimes no contrato de convivência.  

Silvio Salvo Venosa aduz em sua obra Direito Civil – Direito de Família10 

que, futuramente, o projeto do Estatuto das Famílias irá dispensar a escritura pública 

do regime de bens, de modo que será necessário apenas nos casos dos nubentes 

escolherem mesclar regimes ou estipular para determinados bens regime diverso, 

como já acontece no direito português. 

 

1.2.2. PRINCÍPIOS DOS REGIMES DE BENS  

 

Foi marcada uma nova fase no direito brasileiro com a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a qual estabeleceu diversos 

deveres e direitos aos cidadãos, norteados por princípios que influenciaram 

diretamente várias leis, decretos, resoluções e portarias. 

Os princípios mais relevantes e que refletiram no Direito de Família, a 

partir do Código Civil de 2002, foram os dispostos nos incisos do artigo 5º e os 

parágrafos dos artigos 226 e 227, da Constituição Federal. 

Os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da 

igualdade, da solidariedade, da proteção integral a crianças e adolescentes, jovens e 

idosos são aqueles que dentre todos merecem maior destaque, vez que 

demonstram o novo entendimento quanto à valorização e respeito à vida do ser 

humano no ordenamento jurídico.  

                                                           
10 - VENOSA op. cit. pág. 362-363. 
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Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, em Curso de Direito Civil11, 

entendem que, em decorrência, principalmente, do princípio da dignidade da pessoa 

humana, houve o chamado “despatrimonialização das relações privadas”, com a 

efetiva proteção por primeiro do indivíduo e suas necessidades essenciais e, logo 

após, ao patrimônio mínimo, que lhe servirá de proteção e garantirá a concreta 

dignidade. Neste sentido aduzem:  

O raciocínio desenvolvido justifica-se na atual conjuntura constitucional 

brasileira, pois a proteção avançada da pessoa humana é o fim almejado 

pela tutela jurídica, e não o meio. Assim, as regras jurídicas criadas para as 

mais variadas relações intersubjetivas devem assegurar permanentemente 

a dignidade da pessoa humana. Para tanto, é necessário ultrapassar as 

fronteiras dos direitos da personalidade para buscar, também nos direitos 

patrimoniais, a afirmação da proteção funcionalizada da pessoa humana.  

Além disto, o Código Civil também preceitua acerca da ética, moral e a 

boa-fé objetiva. 

Assim, o regime de bens, guardando a nova ordem, no Código Civil de 

2002, estipulou outros princípios específicos. Apesar da maioria dos doutrinadores 

determinarem apenas três princípios tais quais, (i) a variedade de regimes, (ii) a 

liberdade de estipulação e (iii) a mutabilidade justificada e submetida ao crivo 

judicial, Maria Helena Diniz12 entende que há também o princípio da (iv) imediata 

vigência do regime de bens.  

O princípio da variedade de regime de bens trata acerca da 

disponibilidade do Código Civil ao estabelecer no mínimo quatro tipos de regime 

para a escolha dos nubentes. Anteriormente eram eles: comunhão universal, 

comunhão parcial, separação e dotal, e, atualmente, são: comunhão universal, 

comunal parcial, separação convencional e participação final nos aquestos.  

Ainda, em entendimento ao artigo 1.639, do CC, bem como ao direito 

comparado de outros países, é possível estabelecer regime de bens mesclados ou, 

                                                           
11 - FARIA; ROSENVALD op. cit. pág. 268-269. 
 
12 - DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. Pág. 188.  
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apenas relacionados a determinado patrimônio específico, desde que respeitada às 

matérias de ordem pública. 

O princípio da liberdade de estipulação de regime de bens consagra a 

autonomia e a liberdade dos cônjuges determinarem qual o regime que irá reger na 

administração e realização de negócios jurídicos durante a união, bem como 

determinará a partilha de bens em ocasional separação ou divórcio, ou abertura de 

sucessões.  

Decerto que também é facultativa a escolha de algum regime de bens, 

contudo, se não houver manifestação dos nubentes, sua vontade será suprida pelo 

regime legal. Assim, apesar de facultativa dentre suas opções, se não for escolhido 

o regime de bens, será aplicado obrigatoriamente o regime de comunhão parcial de 

bens (artigo 1.640, “caput”, CC). 

Insta salientar que a exceção a este princípio se dá nos casos previstos 

no artigo 1.641, do Código Civil, o qual dispõe apenas do regime de separação 

obrigatória de bens para os nubentes, aplicada com caráter de sanção no caso 

primeiro inciso, e, proteção, no segundo e terceiro inciso. 

O princípio da mutabilidade que, conforme posto no tópico anterior, era 

inconcebível no Código Civil de 1916, após diversas críticas e discussões foi 

implementado no projeto do Código Civil de 2002, e é previsto no parágrafo 2º, do 

artigo 1.639. 

Assim, na hipótese do casal durante a vigência do casamento entender 

ser melhor ou mais segura a modificação do regime de bens que outrora fora 

estabelecido é cabível a alteração, independente de quanto tempo tenha se 

passado, mas desde que seja perante juízo e devidamente motivado, sendo que terá 

efeitos a partir da decisão judicial, para que não haja prejuízo a terceiros.  

Atualmente, em razão da burocracia e demora judicial, vários casais 

realizam o divórcio extrajudicial e celebram novamente o casamento, estipulando, 

então, o regime de bens que melhor lhes convém.  
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Novamente, em razão da natureza de proteção/sanção legal aos 

cônjuges dispostos nos incisos do artigo 1.641, do CC, o regime de separação 

obrigatória de bens não poderá em hipótese nenhuma ser alterada.  

O tido como princípio da imediata vigência do regime de bens, por Maria 

Helena Diniz, é o termo inicial do regime de bens, o qual não poderá ser nem 

anterior ou posterior ao casamento, mas “começa a vigorar desde a data do 

casamento” (art.1.639, §1º, CC). 

 

1.2.3. REGIME DE BENS NO CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL.  

O chamado pelos doutrinadores de “estatuto patrimonial do 

casamento”, e conhecido comumente como regime de bens, se mostra fator 

relevante em razão de seus efeitos de deveres e direitos de caráter econômico no 

casamento e na união estável. 

O casamento guarda grande higidez nas formalidades no momento de 

sua celebração, apesar de haver diversidade em suas opções de cerimônia, como 

por procuração, nuncupativo, moléstia grave, religioso com efeitos civis ou perante 

autoridade consular ou diplomática.  

Dentre as fases da cerimônia do casamento, há o momento da escolha 

do regime de bens no pacto antenupcial, que, nos termos do artigo 1.653, do Código 

Civil, deve tratar apenas das relações econômicas, e ser feito por escritura pública, 

seguida de casamento, sob pena de, respectivamente, ser nulo e ineficaz. Ainda, 

para que se tenha efeito perante terceiros, faz necessário seu registro em livro 

especial, pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges (art.1.657 

CC). 

O pacto antenupcial, segundo Carlos Roberto Gonçalves13, consiste 

em:  

Pacto antenupcial é um contrato solene e condicional, por meio do qual os 

nubentes dispõem sobre o regime de bens que vigorará entre ambos, após 

                                                           
13 - GONÇALVES op. cit. Pág. 470. 
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o casamento. Solene, porque será nulo se não for feito por escritura pública. 

Não é possível convencionar o regime matrimonial mediante simples 

instrumento particular ou no termo do casamento, pois o instrumento público 

é exigido “ad solemnitatem”. E condicional, porque só terá eficácia se o 

casamento se realizar (si nuptiae fuerint secutae). Caducará, sem 

necessidade de qualquer intervenção judicial, se um dos nubentes vier a 

falecer ou se contrair matrimônio com outra pessoa. 

A tentativa de dispor de cláusula ou convenção expressamente vedada 

na lei, por óbvio, não é cabível, já que será considerada nula e, na hipótese de 

produzir efeitos, será apenas a partir do momento de seu registro em livro especial, 

conforme supramencionado. 

São inclusas nas disposições proibidas por lei aquelas de ordem 

pública que, consequentemente, abrangerão os bons costumes e os interesses 

gerais da sociedade, e por isto, sua aplicação não pode ser afastada ou excluída 

pelas partes14. 

O regime de bens será definido por pacto antenupcial à livre escolha 

dos nubentes (art.1.639 CC), quando não previamente determinado por lei, entre 

regime de comunhão parcial de bens, regime de comunhão universal, regime de 

participação final nos aquestos e regime de separação convencional de bens. O 

mesmo vale para a união estável, quando registrado o contrato de convivência no 

citado Registro de Imóveis (art. 1.723 e seguintes, do CC).  

O mais comumente adotado, inclusive se os nubentes não optarem por 

nenhum, é o regime de comunhão parcial de bens, o qual ocorre a comunicação dos 

bens adquiridos na constância do casamento, incluindo os bens descritos no artigo 

1.660, do Código Civil.  

Os bens advindos anteriormente ao casamento e os dispostos nos 

incisos do artigo 1.659, do CC são excluídos da partilha de bens e competem ao 

cônjuge proprietário, salvo cláusula diversa em pacto antenupcial ou dívida contraída 

para o bem comum. 

                                                           
14 - MONTEIRO op. cit. pág. 260. 
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O patrimônio comum deverá ser administrado por ambos os cônjuges, 

sendo que as dívidas contraídas obrigam os bens comuns a responderem pelos 

encargos da família, às despesas de administração e da imposição legal. 

O regime de comunhão universal de bens, que no Código Civil de 1916 

era previsto como regra, há a comunicação de todos os bens presentes e futuros 

dos cônjuges, bem como de suas dívidas passivas. 

A comunicação universal dos bens guarda exceções apenas aos bens 

havidos por doação ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-

rogados em seu lugar; os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 

fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; as dívidas anteriores ao 

casamento; as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a 

cláusula de incomunicabilidade e referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. 

No tocante à administração dos bens aplica-se o mesmo disposto para 

o regime de comunhão parcial de bens, bem como quando finda a comunhão e, de 

modo que, realizada a partilha de bens, com o fim da união, também cessará a 

responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. 

O regime de participação final nos aquestos se perfaz com a 

permanência e administração de cada cônjuge ao seu patrimônio próprio, sendo eles 

os adquiridos antes e na constância do casamento, a qualquer título, inclusive 

poderá ser convencionado no pacto antenupcial a livre disposição dos bens imóveis, 

desde que particulares (Art. 1.656 CC). Com a dissolução da sociedade conjugal, 

cada consorte tem o direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título 

oneroso, durante o casamento. 

Com a dissolução da sociedade conjugal, será determinado os 

aquestos ao excluir da soma dos patrimônios próprios os dispostos nos incisos do 

artigo 1.674, do CC.  

Por fim, no regime de separação total de bens haverá a titularidade e 

administração exclusiva de cada cônjuge aos seus bens, adquiridos antes e após o 

casamento, os quais poderão ser livremente alienados ou gravados de ônus real. No 
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entanto, cabe ao casal contribuir para as despesas na proporção dos rendimentos 

laboral, salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial. 

No entanto, o legislador também criou três hipóteses, dispostas nos 

incisos do artigo 1.641, do CC, para que o regime de separação de bens se torne 

obrigatório, em caráter punitivo e protetivo, mostrando-se, portanto, figura de 

exceção aos princípios da autonomia e variedade de regime de bens.  

No primeiro caso, disposto no primeiro inciso se trata dos casos de 

inobservância das causas suspensivas, aquelas dispostas nos artigos 1.523 e 1.524 

do Código Civil.   

Entendeu necessário, na hipótese de haver causa suspensiva, ao viúvo 

ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens 

do casal e der partilha aos herdeiros, com o fim de proteger o patrimônio dos filhos; 

assim como ocorre ao divorciado que ainda não foi homologada ou decidida a 

partilha dos bens do casal, pretendendo evitar a confusão de bens.  

Outrossim, há a intenção de proteção da identificação e 

reconhecimento aos filhos do então possível genitor que adveio do casamento 

anterior, quando a lei dispõe às viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser 

nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da 

dissolução da sociedade conjugal. 

E, finalmente, às pessoas curateladas ou tuteladas que pretenderem 

casar com tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, parentes 

colaterais até quarto grau e afins com a pessoa tutelada ou curatelada. 

Contudo, mesmo quando totalmente compreensível e justificável a 

aplicação do regime de separação obrigatória de bens como punição a realização de 

união nessas circunstâncias, há ressalva na lei, que se mostra razoável e flexível, 

para a sua não aplicação quando demonstrado em juízo inexistência de prejuízo ao 

herdeiro, ex-cônjuge, a pessoa tutelada ou curatelada ou, se restar demonstrada a 

inexistência de gravidez ou o nascimento do filho. 
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No entanto, apesar de o Código Civil se dizer em alinhamento com a 

Constituição Federal de 1988, e, deste modo, não admitir nenhuma distinção 

negativa entre os indivíduos, ante o princípio da igualdade entre as pessoas, 

pautando-se somente na idade cronológica, e acreditando fielmente no caráter 

protetivo, a segunda hipótese do artigo 1.641 do CC cuida dos casamentos 

contraídos por pessoa maior de 70 (setenta) anos. 

Anteriormente, no Código Civil de 1916 era imposto o regime de bens 

em questão para os homens maiores de 60 (sessenta) anos de idade e as mulheres 

maiores de 50 (cinquenta) anos, e a todos que dependerem de suprimento judicial. 

Contudo, com o novo projeto do CC/02, apesar de modificar os resquícios de 

diversos pontos tidos como preconceituosos e discriminatórios, apenas alterou a 

idade de início para a imposição do regime de separação.  

O legislador entendeu por bem que, os casamentos contraídos por 

pessoas com idade superior de 70 (setenta) anos de idade poderia ser meramente 

de caráter econômico, sem que o idoso ao menos pudesse visualizar tal interesse e, 

assim, sofrer o conhecido “golpe do baú”.  

A presunção de que a idade é fator determinante para a redução de 

capacidade ou, que a senilidade é sinônimo de ausência de percepção e, portanto, 

fácil possibilidade de dissimulação, apenas demonstrou que os costumes e 

preconceitos de outrora continuam enraizados no ordenamento jurídico. 

Assim, apesar de poder trazer prejuízo a uma maioria de pessoas que, 

apesar de atingir a citada idade, permanece com suas faculdades mentais e com 

suas experiências da vida, manteve-se a impossibilidade de autonomia do idoso 

para a escolha de regime de bens quando do casamento.  

Para a união estável, apesar da ausência de previsão legal, ante seu 

reconhecimento como unidade familiar, igual ao casamento, se estende tais 

possibilidades de regime e de vedações legais. Contudo, verificou-se que nos casos 

que houver reconhecimento de união estável posterior a esta idade, mas que tenha 
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dado início anterior, perdurado por mais de 10 (dez) anos ou, advindo filho da união, 

será de livre escolha o regime de bens, em ação judicial. 15 

Apesar disto, há a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que ainda 

permanece em entendimento, a qual dispõe que: “No regime de separação legal de 

bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.”, possibilitando a 

interpretação de que, é possível a comunicação de bens adquiridos pelos cônjuges 

durante a união.  

Por fim, no último caso, com a mesma intenção de proteção em razão 

da idade, o legislador entendeu necessária a aplicação do regime de separação 

obrigatória de bens para aqueles que dependerem de suprimento judicial. Ou seja, 

todos os menores que possuírem mais dezesseis anos e menos de dezoito anos de 

idade e, seus pais tenham negado o consentimento, valendo-se de autorização do 

magistrado, é imposto o regime, a fim de proteger e assegurar o patrimônio do 

menor que não teve o apoio ou auxílio de seus genitores para tais decisões. 

Em razão aos princípios constitucionais, independente do regime de 

bens, tanto o marido quanto a esposa podem livremente praticar atos de disposição 

e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, seus bens 

próprios, além das compras domésticas, respondendo solidariamente ambos os 

cônjuges para este último.  

Dispõe o artigo 1.652 do CC que, em casos de impossibilidade de 

administração dos bens, como por exemplo, ao cônjuge condenado penalmente ou, 

ausente, respeitando o disposto no estatuto patrimonial do casamento, deverá o 

outro cônjuge gerir os bens comuns e os do consorte; poderá alienar os bens móveis 

comuns, assim como, com prévia autorização judicial, alienar os imóveis comuns e 

os móveis ou imóveis do consorte. 

Entretanto, a fim de preservar o patrimônio do casal, o legislador 

vedou, exceto ao regime de separação absoluta de bens, sem autorização do outro 

cônjuge, por meio de instrumento público, ou particular autenticado: alienar ou 

gravar ônus real aos bens imóveis; pleitear, como autor ou réu, em relação a tais 

                                                           
15 - MONTEIRO op. cit. pág. 265.  
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bens ou direitos; prestar fiança ou aval e fazer doação de bens comuns ou que 

possam ser parte de futura meação, desde que não seja remuneratória (artigo 1.647 

CC).  

Por certo que na hipótese da falta de autorização do cônjuge por justa 

causa é cabível o suprimento judicial da outorga marital (esposo) ou uxória (esposa). 

Realizado o ato sem as citadas autorizações, pode o cônjuge 

desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados; 

demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval; 

reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro 

cônjuge ao concubino, que não são oriundos de esforço comum destes, e o casal 

estiver separado de fato por mais de cinco anos. 

Ainda, é cabível ação anulatória dos atos, até dois anos após a 

dissolução da sociedade conjugal, a ser ajuizada pelo cônjuge ou seus herdeiros 

(artigo 1.649 CC) e, a fim de não prejudicar terceiro de boa fé, com decisão judicial 

favorável, haverá direito de regresso em face do consorte que realizou o negócio 

jurídico ou seus herdeiros (artigo 1.646 CC). 

A alteração do regime de bens, como já destacado, ocorrerá mediante 

autorização judicial, em pedido motivado pelo casal, com eficácia ex nunc, ou seja, 

com efeitos a partir da decisão judicial, a fim de não causar prejuízo a terceiros.  

A extinção do regime de bens ocorre com a extinção da sociedade 

conjugal, deste modo, com a separação judicial, divórcio, nulidade ou anulação do 

casamento ou, morte de um dos cônjuges. O Código Civil deixou de prever nos 

casos de separação de fato, no entanto, segundo Washington Barros16, entende-se 

que na hipótese de depois da separação de fato sobrevier união estável, deverá ser 

imposto o regime de separação obrigatória de bens, para que não haja confusão de 

patrimônios. Atualmente, encontra-se em tramitação Projeto de Lei n. 699/2011 que 

                                                           
16 - MONTEIRO op. cit. pág. 264.  
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sugere a inclusão da separação de fato como efeito para extinguir o regime de 

bens17. 

2. CAPACIDADE CIVIL E PROTEÇÃO AO IDOSO NA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

O Brasil foi país signatário de diversas Convenções, dentre elas, as 

mais recentes e relevantes, que causaram grande mudança no nosso ordenamento 

jurídico ocorreu com o Estatuto do Idoso e o Estatuto do Deficiente. 

Nestes Estatutos observou-se a tentativa de guarida e proteção, em 

todos os âmbitos, àqueles na sociedade que podem vir a serem os mais vulneráveis, 

resguardando e reafirmando os princípios presentes na Magna Carta, e tão 

essenciais para os indivíduos. 

Assim, será estudado neste capítulo a situação do idoso na sociedade 

brasileira, à luz do Estatuto do Idoso e das estatísticas a respeito da saúde física e 

mental nos últimos anos; bem como, a proteção patrimonial e a definição de 

capacidade civil da pessoa com o recente Estatuto do Deficiente.    

 

2.1. ESTATUTO DO IDOSO E A QUALIDADE E EXPECTATIVA DE VIDA 

NO BRASIL EM CONSEQUÊNCIA DO ENVELHECIMENTO MENTAL 

 

O ser humano ao nascer se mostra o mais sensível dos seres, vez que 

presente pela primeira vez de todas as experiências, como respirar, ver as coisas, se 

alimentar, falar e caminhar, dependendo, assim, de seus familiares. Ao passar dos 

anos, aprendendo e vivendo outras fases e desafios, convive com outras pessoas 

além da família, e constrói relacionamentos, concretizar sonhos e vontades, tendo 

sua independência pessoal. Ao longo da construção de sua vida, percebe-se a 

realidade do envelhecimento diário e contínuo, ante a finitude da vida humana, e, ao 

chegar a determinada idade, faz-se necessário os auxílios para que continue a viver 

as experiências anteriormente aprendidas.  

                                                           
17 - Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 699/2011. Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=494551>. Acesso em: 
04/11/2018, às 19:03. 
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A velhice se trata de desenvolvimento natural do ser humano, contudo, 

sempre foi tratada de maneira ruim, uma vez que representa a aproximação da 

morte. Deste modo, dependendo da cultura de cada país, o idoso pode ser 

considerado como símbolo de sabedoria, vez que conseguiu aprender, sobreviver e 

viver até essa idade, como ocorre na cultura oriental, ou, um fardo, já que no pouco 

tempo que resta antes que a extinção alcance será necessário empreender diversos 

cuidados, pensamento comum a países ocidentais.  

O direito brasileiro, que regula todas as fases da vida do indivíduo, por 

certo, ao notar a vulnerabilidade em razão da idade, que afeta as condições físicas e 

mentais, a fim de evitar que direitos e garantias fossem violados, criou o Estatuto do 

Idoso, após ser signatário da Convenção Internacional do Idoso.  

Roberto Mendes de Freitas Júnior, em “Direitos e Garantias do Idoso: 

Doutrina e Jurisprudência e Legislação”18, afirma que a Constituição Federal de 

1988, apesar de mencionar a figura do idoso, permanece, aparentemente, omissa 

em vários aspectos, de modo a indicar de maneira indireta e generalizada a maioria 

dos direitos e garantias. Quando não, tão somente em relação aos direitos políticos, 

aposentadoria compulsória, assistência social e a gratuidade dos transportes 

coletivos e urbanos, mostrando-se, portanto, grande e necessário passo a criação 

do Estatuto do Idoso.  

Apesar disso, conforme mencionado na obra “Comentários ao Estatuto 

do Idoso”, de Maria Garcia19:  

A preocupação em assegurar os direitos das pessoas idosas4, no âmbito 
internacional e interno, deu-se recentemente. Cabe esclarecer que, 
diferentemente de outros grupos vulneráveis, como o das pessoas com 
deficiência, o grupo de idosos não possui ainda um instrumento jurídico 
internacional, de caráter vinculante, para a defesa dos seus direitos 
humanos. 

O Estatuto do Idoso, disposto na Lei nº 10.741/2003, regula a proteção 

integral aos direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, em sete títulos, sendo eles: Das Disposições Preliminares; Dos 

                                                           
18 - FREITAS JUNIOR, Roberto Mendes de. Direitos e garantias do idoso: doutrina, jurisprudência e 
legislação. São Paulo: Atlas, 2014. Ed. 3. pág.3-4. 
 
19 - GARCIA, Maria Garcia. Comentários ao Estatuto do Idoso. São Paulo: Saraiva, 2015. Ed 1. 
Pág.30. 
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Direitos Fundamentais; Das Medidas de Proteção; Da política de atendimento ao 

idoso; Do acesso à Justiça; Dos Crimes; Das Disposições Finais e transitórias. 

Insta salientar que, com a fixação da idade cronológica, deixa-se de 

incluir e verificar a velhice daqueles nos meios rurais, que em razão do esforço físico 

pode ocorrer antes do previsto ou, se na faixa etária indicada, com limitações 

específicas e diversas da área urbana. Ainda, verifica-se a “pseudovelhice” dos 

indivíduos em razão de doenças psicológicas, com idade bem inferior a estipulada 

em lei, que encontram-se com vulnerabilidades semelhantes daqueles com 60 

(sessenta) anos de idade (MARCIA, Garcia, p. 32)20.   

Assim, o Estatuto do Idoso, no mesmo sentido da Constituição Federal 

de 1988, tenta resguardar o idoso, mantendo a necessidade de garantir sua 

liberdade e dignidade, proibindo discriminação, negligência ou opressão, 

importando, em consequência, responsabilidade à pessoa física ou jurídica, como se 

vê nas disposições preliminares. 

Vê-se, desta feita, que em vários aspectos há divergência entre o 

Estatuto do Idoso e o Código Civil de 2002, já que, este último ao tentar proteger o 

idoso, principalmente no âmbito patrimonial no Direito de Família, acaba, de maneira 

genérica, sem considerar as características individuais de cada pessoa, por excluir e 

restringir direitos e garantias previstas na lei mais nova e específica. Assim, 

Fernanda Diniz acredita que o Código Civil ao impedir que o idoso exerça seus 

direitos, como todos os outros indivíduos, acaba por afastá-lo do convívio social, 

além de afrontar princípios constitucionais21.   

Ocorre que, nos últimos anos foi constatado pelo IBGE, a partir da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNDA Contínua22, que no 

                                                           
20 - GARCIA op. cit. pág.32. 
 
21 - DINIZ, Fernanda Paula. A Interpretação Constitucional do Direito do Idoso no Código Civil. 
Disponível em: <http://blog.newtonpaiva.br/direito/wp-content/uploads/2012/08/PDF-D16-02.pdf>. 
Acesso 04 out. 2018, às 22:36. 
  
22 - PARADELLA, Rodrigo. Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 

2017. Agência IBGE Notícia. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-
ultrapassa-30-milhoes-em-2017>. Acesso em 04/11/2018, às 19:05. 
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ano de 2017 o número de pessoas consideradas idosas no Brasil passou dos 30 

milhões, de modo a crescer em 18% da população no período de 5 anos.   

Observou-se que não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, houve 

o crescimento do número de pessoas com idade superior a 60 anos, sendo, 

portanto, grupo considerável da população, com necessidades a serem observadas 

e cuidadas.  

A contribuição a este crescimento nos últimos anos se deu em razão 

da saúde física e mental durante o envelhecimento, possibilitando, então, o aumento 

da qualidade, e como consequência, a expectativa de vida da população idosa.  

Parte que possibilita o envelhecimento saudável são políticas públicas 

de inclusão, tanto em questões sociais e políticas, quanto em cursos 

profissionalizantes e carreiras. Além disso, o IBGE23 constatou que, no Brasil, desde 

o período dos anos 1991 e 2000, 68,1% dos homens e 31,9% das mulheres idosas 

são responsáveis por seu domicílio, tanto na área urbana, quanto no rural. Assim, 

mesmo aposentados, os idosos continuam a trabalhar, sustentando seus lares e 

realizando atividades agregadoras a sociedade24. 

Atrelado a isto, por certo não deve ignorar a existência de doenças 

características ou preponderantes da idade, como mentais ou, limitações físicas, 

além daquelas acometidas em qualquer idade e a qualquer pessoa. Contudo, com o 

avanço da ciência ao longo dos anos, houve o interesse com o envelhecimento 

saudável, com o investimento de pesquisas científicas a fim de tentar reconhecer 

precocemente doenças e aplicar as medidas necessárias para prevenir e trata-las. 25 

                                                           
23 - IBGE. Estatísticas pelo censo demográfico que estabelece o perfil dos idosos responsáveis pelos 

domicílios no Brasil entre o período dos anos 1991 e 2000, na tabela 7. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9663-censo-demografico-
2000.html?edicao=10799&t=resultados>. Acesso no dia 04 out. 2018, às 22:55. 
 
 
24 - Agência de Notícias do IBGE. SIS 2016: 67,7% dos idosos ocupados começaram a trabalhar com 

até 14 anos. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/9487-sis-2016-67-7-dos-idosos-ocupados-comecaram-a-trabalhar-com-
ate-14-anos>. Acesso em 04 out. 2018, às 22:56. 

 
25 - LEANDRO-FRANÇA, Cristineide; MURTA. Sheila Giardini. Prevenção e promoção da saúde 
mental no envelhecimento: conceitos e intervenções. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932014000200005>. Acesso em: 
04/11/2018, às 19:31. 
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 Posto isto, apesar das dificuldades presentes, é possível compreender 

que a estrutura social encontra-se, atualmente, em boa porcentagem, em pessoas 

na fase de envelhecimento, e, diverso do pensando, ainda há grande contribuição, 

conforme disposto no artigo publicado por Maria Cecília de Souza Minayo e Luiza 

Gualhano26:  

A maioria da população acima dos 60 anos é saudável, está ativa e em 

plena capacidade funcional. Por isso, a longevidade é um bônus para a 

sociedade brasileira. Inclusive, muitos idosos e idosas continuam 

trabalhando, mantêm suas famílias ou contribuem para tanto, constituindo 

parte da força produtiva e da sociedade de consumo.  

No tocante a proteção criminal para com os idosos, verifica-se a 

existência no próprio Estatuto, da criação e modificação de crimes e institutos, em 

acordo ao Código Penal, de maneira específica a aqueles com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos de idade, com o intuito garantir a proteção absoluta 

dos bens jurídicos tutelados a aquele que se encontra em posição de 

vulnerabilidade.  

Neste sentido, o autor Roberto Mendes de Freitas Júnior, em Direitos e 

Garantias do Idoso cita que:  

O legislador percebeu a relevância dos direitos dos idosos e ao elaborar o 

Estatuto do Idoso criou novas figuras penais, alterou vários dispositivos do 

Código Penal e de ouras leis especiais, com o nítido intuito de proteger, 

integralmente, os direitos dos anciãos.27. 

O ordenamento jurídico estabeleceu desde a ação penal, a qual deve 

ser pública e incondicionada a representação, passando pela necessária intervenção 

do Ministério Público, ante seu papel de fiscal da lei e órgão responsável pelos 

interesses dos direitos difusos e coletivos, além de imunidades penais, agravantes e 

prisões.  

                                                                                                                                                                                     
 
26 - MINAYO. Maria Cecília de Souza. Problemas de saúde e vulnerabilidade da população idosa. 

Disponível em: <https://pressreleases.scielo.org/blog/2017/01/03/problemas-de-saude-e-
vulnerabilidade-da-populacao-idosa/#.W4IAOOhKhPY>. Acesso em: 04/11/2018, às 19:31. 
 
27 FREITAS JÚNIOR op. cit. pág. 206.  
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Apesar das alterações e inclusões em lei específica, se mantém em 

vigência Código Penal, que também cuida de crimes que abrangem o idoso, mesmo 

que tratando de maneira genérica, figurando como vítima ou autor do delito, como 

no caso do delito estelionato, causa de aumento na terceira fase da dosimetria da 

pena.  

Outrossim há no Estatuto a preocupação aos cuidados sociais, além 

dos previstos na Constituição Federal, como a previdência social ou benefício 

assistencial disposto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), com orientação, 

apoio, acompanhamento, abrigo em entidade, como também em relação a saúde ao 

idoso, tais quais requisição para tratamento de saúde, inclusão em programa de 

auxílio a dependentes de entorpecentes ilegais.  

Atualmente, inclusive, o país encontra-se em crise no quesito da 

previdência social, em razão da expectativa de sermos uma sociedade idosa, como 

já ocorre em outros diversos países, de modo a haver mais idosos do que pessoas 

jovens, ou seja, mais pessoas se aposentando do que contribuindo para com o 

fundo social.  

Entretanto, ainda nota-se a importância da inclusão social da figura do 

idoso para a manutenção, principalmente, de sua saúde mental. Por certo, a 

realização de simples atividades na sua própria comunidade estimula o aprendizado, 

raciocínio lógico, lembranças e diversão, evitando, por vezes, a solidão, carência ou 

depressão, com a realização de viagens, danças, artesanato, aulas com conteúdo 

escolar ou profissionalizante, com pessoas de sua própria faixa etária ou não. 

O artigo "Grupos da terceira idade, interação e participação social”28, 

de Geraldine Alves dos Santos e Cícero Emídio Vaz pontuam que:  

A terceira idade precisa ser vista como uma fase da vida cheia de 

expectativas e oportunidades que precisam ser conquistadas a cada dia. A 

sociedade brasileira precisa mudar sua forma de ver o envelhecimento 

simplesmente como uma degeneração, pois a expectativa de vida está 

aumentando cada vez mais, alcançando no Rio Grande do Sul uma média 

                                                           
28 - SANTOS. Geraldine Alves dos; VAZ. Cícero Emídio. Grupos da terceira idade, interação e 

participação social. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/886qz/pdf/zanella-9788599662878-
31.pdf>. Acesso 04/11/2018, às 19:35.  
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de 75 anos segundo os últimos dados do IBGE. Nossos velhos, idosos, 

senescentes, indivíduos de terceira idade ou o termo que for mais 

adequado, precisam ser tratados de uma maneira diferente, eles não se 

conformam mais em receberem tratamentos infantis, ou em serem 

menosprezados. (...). A ideia de velhos doentes, jogados em asilos pela 

família é algo que começa a se distanciar da realidade em que vive a 

terceira idade atualmente. As pessoas buscam cada vez mais sua 

independência financeira e tentam conquistar o afeto da família. É visível a 

alegria dessas pessoas quando descobrem que não precisam ficar em casa 

ou mendigar a atenção de filhos e netos.   

Portanto, apesar do legislador optar pela classificação da pessoa idosa 

no critério biológico e cronológico, sem considerar, a individualidade dos indivíduos 

durante toda a sua vida, seus trabalhos, esforços (GARCIA, 2015)29, é possível 

apreender que o envelhecimento ocorre mais tardiamente, e diferentemente de 

antes, com muita saúde física e mental, com efetiva de participação social.  

Sendo que, com a busca nas pesquisas científicas e a inclusão social 

com políticas públicas, é notável a possibilidade concreta que os idosos, apesar de 

ainda guardar suas vulnerabilidades e limitações, em sua grande maioria poderão 

continuar a exercer suas atividades e gerenciar seus patrimônios, com o adicional de 

experiência de uma vida inteira.  

 

2.2. DA CAPACIDADE CIVIL NO ESTATUTO DO DEFICIENTE 

 

As pessoas com deficiências, assim como os idosos, sempre foram 

marginalizados, sendo que a única regulamentação de seus direitos e deveres 

estava prevista no Código Civil. Contudo, após anos da ratificação do Brasil à 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, a Lei nº 13.146/2015, chamada também de Lei da Inclusão da Pessoa 

com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência foi promulgada.  

A lei brasileira trata de modificar o conceito de capacidade e 

estabelecer formas de proteção de direitos, garantias, obrigações e a reinserção 

                                                           
29  - GARCIA op. cit. Pág.32. 
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social aos indivíduos com deficiência, em consonância aos princípios constitucionais 

e ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal. 

O Estatuto do Deficiente é divido entre parte geral e especial e é 

constituído por: Título I – Disposições Preliminares; Título II - Dos Direitos 

Fundamentais; Título III - Da Acessibilidade; Título IV - da ciência e tecnologia e na 

parte especial, no Livro II, ainda há o Título I - Do Acesso à Justiça e Capítulo II - Do 

reconhecimento igual perante a lei, e com o Título II - Dos crimes e das infrações 

administrativas e, por fim, Título III com as disposições finais e transitórias. 

No segundo artigo desta lei, foi conceituado o deficiente como aquele 

que possui algum óbice, de período extenso ou definitivo, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, que possa impedir sua inclusão na sociedade como os 

outros indivíduos normalmente.  

Aliado a isto, como consequência, houve a revogação dos incisos 

presentes no artigo 3º, do Código Civil de 2002, que determinava a incapacidade 

absoluta dos menores de 16 (dezesseis) anos de idade, dos que possuíam 

enfermidade ou deficiência mental, permanecendo apenas a decorrente da idade.  

Outrossim, os relativamente incapazes foram alterados no rol da Lei n. 

10.406/02, o qual permaneceu apenas os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 

18 (dezoito) anos de idade, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, os que 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade e os pródigos, excluindo os excepcionais sem desenvolvimento completo. 

Nota-se de antemão que, a única capacidade presumida da idade se 

justificou aos menores de 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos, mas nunca a aqueles 

com idade igual ou superior aos 60 (sessenta) ou 70 (setenta) anos de idade, pois, 

conforme mencionado por Madaleno30, velhice não é sinônimo de que não há mais o 

uso adequado das faculdades mentais do indivíduo. 

                                                           
30 - MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, Ed. 6, 2015. pág.1231.  
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A grande modificação da lei concernente a capacidade civil que, 

também revogou parte considerável do capítulo que cuida da curatela e incluiu o 

capítulo da tomada de decisão apoiada no CC/02, demonstrou a tentativa de 

expandir a capacidade civil do indivíduo no ordenamento jurídico.  

Acima de tudo, o Estatuto dos Deficientes, com a retirada dos 

deficientes do rol dos absolutamente incapazes, mostrou a possibilidade do 

exercício da capacidade civil, a independência e autonomia para os atos da vida civil 

do deficiente, conforme preleciona o artigo 6º da Lei, e, apenas em casos 

excepcionais, que exigirem assistência de outra pessoa, poderão ser nomeados 

curador ou, duas pessoas para a tomada de decisão apoiada.  

A preocupação do ordenamento jurídico foi de honrar os princípios 

constitucionais da igualdade e dignidade da pessoa e, retirar presunção de que 

todas as pessoas com determinadas limitações física, mental, ou intelectual, 

necessariamente, não possuem capacidade de realizar escolhas, administrar seus 

patrimônios ou conviver normalmente em sociedade. Neste sentido, a autora Flávia 

Piva Almeida Leite31 assente que: 

A dignidade da pessoa implica na autodeterminação (ainda aqui a 
autonomia kantiana: “o ser racional atribui a si mesmo uma lei pela sua 
razão”7, ou seja, “a compreensão do ser humano na sua integridade física e 
psíquica, como autodeterminação consciente”. 

As poucas limitações são concernentes às questões de atos da vida 

civil, normalmente patrimoniais, e ainda, se de fato for este o caso, a decisão do 

deficiente, com auxílio de duas pessoas, e, apenas em último caso, a decisão por 

seu curador. As últimas duas hipóteses somente ocorrerão após, o exercício do 

devido processo legal e contraditório, em ação competente, com estudo psicossocial 

e manifestação prévia do Ministério Público e sentença determinando a interdição ou 

a tomada de decisão apoiada, com trânsito em julgado.  

Por óbvio, tais alterações trouxeram reflexos no Direito de Família, não 

somente por revogar grande parte do capítulo que trata de interdição, mas também 

no tocante ao casamento.  

                                                           
31 - LEITE, Flávia Piva Almeida. Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2016, Ed. 1. pág. 29. 
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Incluiu-se expressamente que o deficiente mental ou intelectual, poderá 

contrair matrimônio, consoante ao artigo 6º, inciso I, da Lei nº 13.146/2015, desde 

que possua a idade mínima e, expressado sua vontade, ou por meio responsável ou 

curador; sendo que, o casamento realizado é anulável, apenas quando incapaz e 

ausente à anuência dos supracitados representantes. Entretanto, tramita no Senado 

Projeto de Lei nº 75732, que pretende a alteração destes dispositivos, já que 

condicionam a presunção da incapacidade da pessoa com deficiência, divergindo 

dos preceitos do Estatuto e da Constituição Federal.     

Ainda, é possível visualizar que no capítulo que trata do regime de 

bens, nas disposições gerais, não foi incluso o incapaz, ou o deficiente mental ou 

intelectual como uma das hipóteses de imposição de regime de separação de bens, 

a não ser no caso de matrimônio contraído entre o curador e o curatelado (art. 

1.641, I, c.c. art. 1.523, IV e parágrafo único, ambos do CC).  

Posto isto, é possível entender que o legislador achou desnecessária a 

proteção patrimonial, como ocorreu no caso do idoso, em razão da implícita vedação 

do Estatuto do Deficiente da presunção da incapacidade, sendo desnecessária a 

intervenção legal, ante a possibilidade de má-fé do outro cônjuge.   

Por fim, em atenção ao Direito de Família no Código Civil e o Estatuto 

do Deficiente, nos tocante a interdição, grau máximo de vulnerabilidade do 

deficiente, segundo o artigo 1.775, caput, do CC, bem como artigo 747, inciso I, do 

CPC, a nomeação do cônjuge como curador será preferida, de modo que, 

independente do regime de bens, a administração dos bens recairá, por 

consequência, apesar da prestação de contas e a necessidade de autorização 

judicial para a alienação ou caução dos bens, apenas a um dos cônjuges, mostrado, 

portanto, o legislador presumir a boa-fé deste.  

Assim sendo, conclui-se que, estabelecido o fato de que o idoso 

quando alcançado a idade de 70 anos, não necessariamente deixará de guardar 

sanidade mental e física, e mesmo que assim não o fosse, e se tornasse deficiente 

mental ou intelectual, decerto de sua capacidade civil não seria motivo para a 

                                                           
32 - Senado. Projeto de Lei do Senado n° 757, de 2015. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124251>. Acesso no dia 04/11/2018, 
às 20:20.  
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limitação quanto as suas escolhas para os atos da vida civil e, consequentemente, 

para o regime de bens.  

Portanto, apesar de haver várias questões que precisam ser dirimidas 

pela jurisprudência e doutrina, por certo a Lei n. 13.146/2015 trouxe grande avanço 

para a inclusão do deficiente a sociedade, sem afastar a proteção em todos os 

âmbitos, seus direitos e deveres, em consonância aos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade, ao afastar a presunção de sua 

incapacidade do deficiente.  

3. INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME OBRIGATÓRIO DE SEPARAÇÃO 

TOTAL DE BENS DA PESSOA MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE 

 

O legislador desde o Código Civil de 1916 instituiu a obrigação do 

regime de separação total de bens a todos que, aos olhos da lei, estão na fase 

idosa. Assim, será analisado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca 

da permanência do dispositivo, mesmo após presente no ordenamento jurídico os 

Estatutos do Idoso e do Deficiente. 

Não obstante, será ponderada a prevalência da tentativa de proteção 

do patrimônio do indivíduo, em face da possível violação dos princípios 

constitucionais da Igualdade, Liberdade e Dignidade da Pessoa Humana. 

 

3.1. REGIME OBRIGATÓRIO DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS PARA PESSOA 

MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA IGUALDADE E LIBERDADE. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é, 

hierarquicamente, a maior lei do nosso ordenamento jurídico. Tem seus princípios 

materializados quando, em seus textos, cuida dos direitos e garantias fundamentais 

e obrigações aos indivíduos, influindo direta e indiretamente em todas as leis 

infraconstitucionais.  
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Assim, o princípio se mostra a figura mais importante do sistema 

jurídico, sendo conceituado por Miguel Reale33 como: “(...) verdades ou juízos 

fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de 

juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porção da 

realidade.”. Distingue-se os princípios dos valores, vez que estes podem ser 

relativizados e aderidos de maneira discricionária, bem como é influenciado pelos 

ideais da época, conforme aduzido por Rizzatto Nunes34. 

Segundo Rothenburg (1999, p.17 apud Carmen Lúcia Antunes Rocha, 

1994, 25), os princípios são: “Dotados de originalidade e superioridade material 

sobre todos os conteúdos que formam o ordenamento constitucional, os valores 

firmados pela sociedade são transformados pelo Direito em princípios”. Por este 

motivo, apesar de em sua maioria se mostrar formalmente abstrato, possui caráter 

universal, fundamental, imperativo e inflexível.  

  Os princípios estão presentes em todo o corpo da Constituição Federal, 

desde o preâmbulo, que dispõe quanto Estado Democrático, a liberdade e a 

igualdade; nos fundamentos da República Federativa, com a soberania, a cidadania 

e a dignidade da pessoa humana; nos direitos e deveres individuas (art. 5º, CF), 

como, por exemplo, o devido processo legal, contraditório e presunção de inocência; 

assim como nos preceitos que cuidam da Administração Pública, como a legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art.37, caput, CF).  

  Não obstante, apesar de todos guardarem sua grande importância, 

têm-se como mais relevantes os da dignidade da pessoa humana, a igualdade, além 

da liberdade, consoante assevera Rothenburg (1999, p.16 apud R. Alexy, 1993, 

525).  

Nunes (2002, 46) preleciona que, o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, disposto no inciso III, do artigo 1º, da Constituição Federal, se pauta no 

“(...) desenvolvimento social e freio da bestialidade possível da ação humana”, e 

adveio de uma construção jurídica após ser verificada sua violação ao longo da 

                                                           
33 - REALE, Miguel. Filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 2002, Ed.19. P. 60.  
 
34 - NUNES, Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 
jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002. Ed. pág. 16.  
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história, atuando, enfim, como a finalidade e a concretização do princípio da 

igualdade35. 

Resta presente, implicitamente, e de maneira mais notável, nos 

dispositivos dos direitos fundamentais como, quando trata da saúde, educação, 

qualidade de vida e etc. 

Posto isto, sendo a dignidade da pessoa humana um princípio e, 

portanto, incabível de relativização, vê-se que o Direito atua como garantidor, 

através de leis e políticas públicas, das condições sociais, econômicas e políticas do 

indivíduo, para tenha uma vida com respeito, honra, moralidade e qualidade, e 

assim, possa atuar com autodeterminação de suas escolhas 

Tem-se que o Princípio da Igualdade está explicitamente disposto na 

Constituição Federal, nos seguintes termos:  

“Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.  

Neste sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello em “O Conteúdo 

Jurídico do Princípio da Igualdade”36 entendeu que, o Princípio da Isonomia ocorre 

no sentido de que: “A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas 

instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os 

cidadãos.”, devendo ser observada tanto pelo legislador, que possui competência 

para a criação das normas jurídicas, bem como para o destinatário, os cidadãos.  

Por certo que a lei pode distinguir os indivíduos em razão de alguma 

desigualdade presente, a fim de oferecer a garantia de seus direitos e garantias. No 

entanto, se observa como violação quando, em razão da idade, raça, cor ou gênero 

há limitação prejudicial e injustificada, inclusive e principalmente pela lógica racional, 

aos preceitos e direitos fundamentais da pessoa. 

 O princípio da liberdade pode ser relativo ao direito de locomoção, 

conforme garantido pelo remédio constitucional habeas corpus (art. 5º, LXVIII, CF), 

                                                           
35 - NUNES op. cit. págs.45 e 46.  
 
36 - MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: 
Malheiros, 2012, Ed. 2. p. 14. 
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bem como a autonomia e autodeterminação para as escolhas, decisões e atos, 

dentro do que não é vedado por lei de realizar como conduta.  

No entanto, nota-se que dentro do Livro de Direito de Família, no Título 

Do Direito Patrimonial, um de seus artigos não guarda consonância aos princípios 

da dignidade da pessoa humana, igualdade e liberdade.    

Sua importância se faz no fato de que, no momento do casamento que, 

é a regulamentação do início de uma união e, consequentemente, de uma família – 

primazia de uma sociedade –, uma das escolhas referente a administração de seu 

patrimônio lhe é limitada pelo legislador, em razão da idade. 

Dispõe no Código Civil, nas disposições gerais, em relação ao regime 

de bens que: 

“Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 

(...) 

II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 
12.344, de 2010)”. 

Assim, pautando-se unicamente no fator da idade, o legislador do 

Código Civil de 2002, em desacordo com os princípios e valores da Constituição 

Federal de 1988, manteve o dispositivo que impõe o regime de separação 

obrigatória de bens aos idosos.  

As mudanças foram tão somente no tocante a extinção do caráter 

discriminatório de gênero, em respeito a isonomia constitucional entre os cônjuges 

que, anteriormente, tinha o termo inicial às mulheres a partir do 50 anos de idade e 

para os homens aos 60 anos; além de aumentar a idade para a aplicação de tal 

previsão legal a partir dos 70 anos de idade, com a Lei nº12.344/2010, e não mais 

60 anos de idade.  

Segundo Carlos Roberto Gonçalves37, a intenção do legislador, desde 

o Código Civil de 1916, era de proteger os possíveis vulneráveis, em razão de sua 

idade, de ter seu patrimônio, conquistado ao longo da vida e então sólido, 

apropriado através da realização do casamento.  

                                                           
37 - GONÇALVES op. cit. pág.473 
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Contudo, a doutrinadora Maria Berenice Dias38 entende que: 

A forma encontrada pelo legislador para evidenciar sua insatisfação frente a 
teimosia de quem desobedece ao conselho legal e insiste em realizar o 
sonho de casar, é impor sanções patrimoniais, ou melhor, é retirar efeitos 
patrimoniais ao  casamento. (...) A limitação da vontade, em razão da idade, 
longe de se constituir em uma precaução (norma protetiva), se constitui em 
verdadeira sanção. 

Na obra Instituições de Direito Civil – Volume V – Direito de Família, 

Caio Mário da Silva Pereira,39 acredita que a mens legis não é oriunda da tentativa 

de proteção ou precaução patrimonial ou moral, mas sim de uma incoerência, posto 

que ainda ocorre a possibilidade de casamento por interesse em qualquer faixa 

etária. Assim, aduz que: 

João Baptista Villela17 já considerava a regra do art. 258, parágrafo único, 
inc. II, do Código Civil de 1916, que “a proibição, na verdade, é bem um 
reflexo da postura patrimonialista do Código e constitui mais um dos ultrajes 
gratuitos que a nossa cultura inflige à terceira idade”. 

No entanto, tal preocupação por parte do legislador, um tanto quanto 

exacerbada, na realidade importou em grande punição ao indivíduo em razão de 

algo natural, como ter 70 anos de idade e contrair matrimônio, e, consequentemente, 

na violação do princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da 

liberdade.  

Por primeiro, faz-se notar que pela lógica, ao passar dos anos, quando 

a pessoa possui mais experiências e vivências, deveria perceber com maior 

facilidade em seus relacionamentos a verdadeira intenção dos indivíduos. No 

entanto, o pensamento do legislador em realizar tal distinção, pautando-se somente 

na idade, seria de que a maioria da população ao chegar à fase da vida idosa é 

alcançada pela senilidade ou, na vulnerabilidade emocional.  

Este raciocínio se mostra incorreto a partir do fato que, conforme 

explanado no segundo capítulo, além do aumento da expectativa de vida, nos 

últimos anos houve o aumento da qualidade de vida do idoso em razão da saúde 

física e mental devidamente cuidada durante o envelhecimento. 

                                                           
38 - DIAS op. cit. pág. 324 e 325.  
 
39 - PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. São Paulo: Forense, 
2017, Ed 25ª. págs. 201 e 202. 
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 Outrossim, conforme asseverado por Caio Pereira (2015, p. 201), a 

possibilidade de interesse econômico a ser viabilizado pode ocorrer em qualquer 

faixa etária, sem depender da espera da morte, mas apenas a aguardar o divórcio, 

dependendo do regime de bens escolhido pelos nubentes.  

O Estatuto do Idoso, lei recente e específica promulgada a partir da 

aderência do Brasil à Convenção Internacional do Idoso40, em consonância ao 

princípio constitucional da igualdade, veda qualquer discriminação em razão da 

idade. Não obstante, tem como fundamento a independência da pessoa idosa, 

inclusive em relação à autonomia para as próprias escolhas.  

No entanto, até o presente momento, persiste a limitação da liberdade 

da vontade do indivíduo, tão somente no que diz respeito às escolhas patrimoniais, 

como se houvesse reconhecimento implícito do retorno da incapacidade, como a do 

início da vida, quando completada a idade de 70 (setenta) anos.  

Não obstante, o legislador, em observância a Constituição Federal e 

seus princípios, afastou a maioria dos dispositivos do Código Civil do Título que 

cuida da Curatela e, instituiu no Estatuto do Deficiente que a capacidade reduzida 

não deve ser presumida, sendo certo que os indivíduos e seus atos civis serão 

abordados de maneira igual aos outros indivíduos, salvo decisão judicial que 

determine a tomada de decisão apoiada ou a interdição.  

Celso Bandeira (1999, p.27) determina o reconhecimento de três 

fatores para identificar a ausência de isonomia na norma jurídica: 

A) A primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação; B) A 
segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator 
erigido em critério de discrímen e a disparidade estabelecida no tratamento 
jurídico diversificado; C) A terceira atina à consonância desta correlação 
lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte 
juridicizados.   

Deste modo, no entendimento deste método, o dispositivo do Código 

Civil tem como fator a idade para desigualar o tratamento do indivíduo. Faz como 

uso da lógica abstrata para tal disparidade a presunção de incapacidade de 

administração do patrimônio e autonomia da vontade para a escolha de seu cônjuge 

                                                           
40 - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e 
Pessoas com Deficiência – AMPID. Convenção Internacional do Idoso. Disponível em: 
<http://www.ampid.org.br/v1/convencao-internacional-do-idoso/>. Acesso 04/11/2018, às 20:40. 
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e do regime de bens. Entretanto, a obrigatoriedade do regime de separação total de 

bens a aqueles que completam 70 (setenta) anos de idade não coaduna com a ideia 

constitucional que veda a violação de direitos fundamentais – como a liberdade, a 

dignidade da pessoa humana e a própria isonomia. 

O princípio da dignidade da pessoa humana também é transgredido 

perante este dispositivo legal, já que conforme aduzido por Ramon Gama Figueiredo 

e Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral em “(In) Constitucionalidade da 

Imposição do Regime da Separação de Bens às pessoas com idade superior a 

setenta anos” 41: 

 
A pessoa humana caracteriza-se por sentimentos e emoções em busca do 
seu bem estar individual, familiar e social. O direito de família está 
diretamente ligado a este princípio. Mostra-se então necessária a formação 
da família de maneira digna, recebendo, qualquer forma de entidade 
familiar, tratamento igualitário quanto à sua forma de constituição, 
permitindo o desenvolvimento pessoal e social a cada membro da família. 

 

A escolha do idoso, que, assim como todos os indivíduos têm proteção 

do princípio da liberdade, no momento da união feita pelo casamento, é tolhido e, 

consequentemente, o princípio da dignidade do indivíduo se faz violado pelo 

dispositivo legal, vez que o ordenamento jurídico, sem justificativa plausível, 

diferencia, pune e limita seu direito constitucional. 

A imposição do regime de bens disposto neste artigo também pode ser 

interpretado como punição, pois, conforme aduz Maria Berenice Dias42:  

Ora, se a sequela legal de impor o regime da separação total de bens pode 
ser afastada, conforme faculta o parágrafo único do mesmo artigo 1.523, 
nada justifica que não se possa contornar a imposição coacta do regime de 
bens aos noivos sexagenários. O juiz pode liberar da penalização os noivos 
menores de 16 anos, a quem supriu a injustificável resistência dos pais. 
Também pode autorizar a livre escolha do regime quando ausente a partilha 
do casamento anterior ou quando não houve prestação de contas nos 
demais casos. Impositivo haver o mesmo “perdão” em se tratando de noivos 
com mais de 60 anos. Mas essa não é a única motivação que põe por terra 
a sanção legal. Ainda que aparentemente busque a lei preservar os 

                                                           
41 - FIGUEIREDO, Ramon Gama; CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat. (In) 

Constitucionalidade da Imposição do Regime da Separação de Bens às pessoas com idade superior 
a setenta anos. Disponível em:  
<http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/15_02_2012%20regime%20de%20bens%20inconstitucionalid
ade.pdf>. Acesso no dia 04/11/2018, às 20:43. p.3.  
 
42 - DIAS, Maria Berenice. Amor não tem idade. Disponível em: < 
http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_546)5__amor_nao_tem_idade.pdf>. Acesso em: 
04/11/2018, às 20:52.  pág. 11. 
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interesses da família e garantir direitos sucessórios à prole, a regra não 
admite exceções, não condicionando o interdito patrimonial à existência de 
filhos. 

 

Neste sentido, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald43 afirma que o 

dispositivo legal, na interpretação dos princípios constitucionais da igualdade, 

liberdade e dignidade da pessoa humana, mostra a intervenção estatal no âmbito do 

direito privado em colisão com a Magna Carta. 

Apesar disto, contrapõe Regina Beatriz da Silva Tavares na obra de 

Washington de Barros44 ao entender que:  

(...) As restrições, outrora existentes, desapareceram. Tendo em conta, 
porém, sua idade, com o intuito de pô-los a salvo de qualquer propósito 
subalterno ou menos digno, o legislador prudentemente prescreve o regime 
da separação. 

 

Também preleciona o autor Pontes de Miranda (2001, p. 219):  

(...) para evitar explorações, consistentes em levar ao casamento, para fins 
de comunhão de bens, mulheres em idade vulnerável, ou homens em fase 
de crise afetiva, a lei cortou cerce a possibilidade das estipulações 
convencionais de ordem matrimonial e excluiu o regime comum. É cogente 
o da separação de bens.  

 

E Clóvis Beviláqua (1945, p. 169) entendia que o então artigo 258, 

parágrafo único, inciso II, do Código Civil era devido, pois:  

(...) essas pessoas já passaram da idade em que o casamento se realiza 
por impulso afetivo. Por isso, o legislador, receando que interesses 
subalternos, ou especulações pouco escrupulosas, arrastassem os mais 
velhos a casamentos inadequados ou inconvenientes, pôs entraves a essas 
ambições com o regime da separação de bens obrigatório.  

 

Neste sentido, pode-se entender que há o privilégio de proteção ao 

patrimônio, do que verdadeiramente aos direitos fundamentais do indivíduo. Desta 

maneira, é possível interpretar que os meios, – limitação da autonomia e ausência 

de isonomia de tratamento, ocasionando a violação da dignidade da pessoa humana 

– justificam os fins – proteção do patrimônio ante a possibilidade de existência de 

alguns idosos vulneráveis passíveis de manipulação por alguns indivíduos com 

interesses puramente econômicos na união. 

                                                           
43 - FARIA; ROSENVALD op. cit. pág. 282. 
 
44 - MONTEIRO op. cit. pág.217. 
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Observa-se que a doutrina majoritária entende que este dispositivo não 

foi recepcionado pela Constituição Federal, uma vez que viola os princípios 

constitucionais, e assim, deveria ser declarado inconstitucional. 

Em 04 de fevereiro de 2015, o Deputado Federal do Maranhão Cleber 

Verde apresentou o Projeto de Lei nº 189/2015, o qual pretende revogar o inciso II, 

do artigo 1.641, do Código Civil, porém, desde o ano de 2016, com o oferecimento 

do parecer desfavorável do Deputado Relator da CCJC (Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania), aguarda-se sua inclusão na pauta para votação45. 

No entanto, é possível a declaração de inconstitucionalidade do 

dispositivo infraconstitucional através do controle difuso, com o recurso 

extraordinário, ou pelo controle concentrado com a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, ou a Arguição de Descumprimento de Preceitos 

Fundamentais. 

No controle difuso, seria caso de, em situação concreta, declarar 

inconstitucional do artigo que determina o regime de bens de separação obrigatória 

a aqueles que possuem 70 (setenta) anos, pois prejudicaria a análise do mérito da 

ação de origem. Se a questão chegar ao Supremo Tribunal Federal, com a 

interposição de recurso extraordinário, deverá ser julgado pelo pleno, conforme 

Súmula Vinculante 10 do STF, e, se obtido a maioria absoluta dos votos, poderá ser 

declarada a inconstitucionalidade do artigo 1.641, inciso II, do Código Civil.   

Exemplo atual desta hipótese ocorreu com o julgamento, pelo Col. 

STF, dos Recursos Extraordinários nºs 646.721 e 878.694, o qual se verificou a 

vedação de distinção entre o cônjuge e o companheiro para fins sucessórios, em 

reverência aos princípios constitucionais princípios da igualdade, da dignidade 

humana e da proporcionalidade.   

Apesar de em regra os efeitos serem somente entre as partes e 

retroativos, há o cabimento da modulação dos efeitos, por segurança jurídica ou, 

como é possível verificar neste caso, o excepcional interesse social, com 

repercussão geral da decisão. Preleciona o artigo 52, inciso X, da Constituição 

                                                           
45 - Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 189/2015. Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=945886>. Acesso no dia 
04/11/2018, às 17h43.  
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Federal que, também é facultado ao Senado Federal a suspenção da execução do 

dispositivo legal, nos termos da decisão do STF.  

 No tocante ao controle concentrado, com a propositura de ação 

pautando-se simplesmente na pura adequação do artigo à Magna Carta ou a seus 

preceitos, é possível a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1.641, inciso II, 

do Código Civil. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), neste caso em análise, 

tendo em vista a violação da Constituição Federal pelo Código Civil, é de 

competência originária é do STF. A legitimidade da ação é aquela disposta nos 

incisos do artigo 103, da CF, com necessidade de capacidade postulatória nos 

casos de propositura por Partido Político ou Confederação sindical ou entidade de 

classe de âmbito nacional e, demonstração de pertinência temática, por este último, 

pelo Governador de Estado ou do Distrito Federal e pela Mesa de Assembleia 

Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal.  

De igual maneira ocorrerá com a Arguição de Descumprimento de 

Preceitos Fundamentais, com cabimento subsidiário a ADI, conforme previsto no 

artigo 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99, vez que também se observa neste caso a 

necessidade de reparar a lesão a preceito fundamental, resultante da manutenção 

no Código Civil do inciso que limita a liberdade do indivíduo, ao discriminar em razão 

da idade, o direito de escolher o regime de bem do seu casamento, decorrente do 

ato do Poder Legislativo; ou, por sua relevância como fundamento da controvérsia 

constitucional, ou seja, a violação dos princípios constitucionais da igualdade, 

liberdade e dignidade da pessoa humana, decorrente da intervenção estatal nos 

interesses privados.  

Destarte, deve-se entender que, restou instituída, desde o Código Civil 

de 1916, que ao ser atingida a capacidade plena do indivíduo aos dezoito anos de 

idade, em vida, seu fim ocorre somente com a interdição ao ser declarada, após o 

devido processo legal, sua incapacidade total ou, com a tomada de decisão apoiada, 

quando o deficiente tem sua capacidade para os atos da vida civil condicionada as 

duas pessoas de confiança para apoiar e ratificar suas escolhas e decisões. 



49 
 

Sendo assim, havendo institutos cabíveis de proteção a quem tem sua 

capacidade reduzida ou inexistente, a limitação da escolha de regime de bens em 

razão da idade se mostra verdadeira discriminação pura e simples. 

Com o avanço demonstrado no Estatuto do Deficiente, ao reconhecer 

que a deficiência não deve ser sinônimo de incapacidade, bem como se atentando a 

hierarquia das normas no sistema jurídico, se faz necessária a declaração de 

inconstitucionalidade e a revogação do inciso II, do artigo 1.641, do Código Civil, já 

que, de igual maneira, a idade não deve ser fator determinante para limitar direitos 

constitucionais e violar princípios constitucionais. 

 

3.2. DO POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 
Os tribunais, em consonância a doutrina majoritária, entendeu injusto o 

posicionamento do legislador e, antes mesmo da Constituição Federal de 1988, no 

ano de 1964, foi editada a Súmula 377 do STF que determina que: “No regime de 

separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do 

casamento.”. 

Assim, crendo que a separação legal de bens, também conhecida 

como separação obrigatória de bens, imposta em razão da idade, é proveniente de 

discriminação injustificada e sem fundamento plausível, concedeu a possibilidade de 

comunicação dos bens que o casal construiu durante a união matrimonial, com a 

presunção de contribuição de ambos. 

Neste sentido, estende-se, também, a necessidade de autorização do 

cônjuge para a alienação ou oneração de bens imóveis adquiridos na constância do 

casamento46.  

 Em relação ao regime de separação convencional de bens, decerto 

não é afetado pela Súmula, vez que é oriundo da livre escolha entre os cônjuges em 

não haver comunicação de bens em nenhuma hipótese.  

                                                           
46 - FARIA; ROSENVALD op. cit. pág. 283. 
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Segundo Maria Berenice Dias47, no artigo Amor não tem idade, dez 

anos após a Constituição Federal ser promulgada, o então Desembargador do 

Tribunal de Justiça de São Paulo Cezar Peluso foi de grande importância acerca do 

posicionamento deste tema, pois, ainda como artigo 258, parágrafo único, inciso II, 

do Código Civil, na Apelação nº Apelação Cível n° 007.512-4/2-00, 2ª CDPriv 

ponderou que:  

(...) transformou-se em um paradigma a merecer especial referência sempre 
que se enfrenta o tema. [17] Impositivo que se reproduza toda a linha de 
argumentação sustentada no brilhante voto. Com firmeza, sustenta que o 
inc. II do art 258 do CC é de todo em todo incompatível com as 
representações dominantes da pessoa humana e com as consequentes 
exigências éticas de respeito à sua dignidade. Nomina de autêntica ficção 
jurídico-normativa, com base em critério arbitrário e indução falsa, 
considerar homens e mulheres absolutamente incapazes para definir as 
relações patrimoniais de sua família. Prossegue o voto afirmando que a 
ratio legis vem do receio político de nas relações amorosas já não estarem 
nem os homens nem as mulheres, em idades diferentes, aptos para 
discernir seus interesses materiais e resistir à cupidez inevitável do 
consorte. Traz o Relator a lição de Clóvis Beviláqua, que afirmava que 
essas pessoas já passaram da idade em que o casamento se realiza por 
impulso afetivo, e o pensamento de Lafayette, que nominava a limitação 
legal de invento eficaz para neutralizar a influência desmoralizadora que a 
cobiça podia exercer no seio do casamento e ao mesmo tempo impedir que, 
obcecado pela força do amor, um dos cônjuges 
não se empobrecesse em benefício do outro. 

 

Por conseguinte, a jurisprudência adotou o entendimento de que as 

doações realizadas entre os nubentes sob este regime eram válidas, já que o artigo 

312 do Código Civil de 1916 vedava expressamente somente a doação feita no 

pacto antenupcial, mantendo-se de igual maneira no Código Civil de 200248.   

 

Em relação a união estável, a Lei nº 9.278/96, que regulamentou o 

artigo 226, §3º, da Constituição Federal, estabeleceu como regime de bens aos 

companheiros a separação parcial de bens, sem incluir a limitação do regime de 

separação obrigatória em razão da idade. Neste sentido, notou-se que a lei em 

questão contrariou a intenção do próprio artigo que a instituiu, já que deixara de 

estimular a formação de família por casamento, ante o evidente ônus acarretado.  

                                                           
47 - DIAS op. cit. pág. 6.  
 
48 - DIAS, op. cit. pág.8. 
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Assim, recentemente, pautando-se neste motivo, o Col. Superior 

Tribunal de Justiça49 entendeu que se estende o prevalecido no artigo 1.641, inciso 

II, do Código Civil à união estável. Entretanto, se o casamento for precedido de 

união estável de ao menos dez anos ou, da união advir nascimento de filho em 

comum, e os nubentes possuírem mais de setenta anos de idade, não lhe é imposto 

o regime de separação obrigatória de bens, já que se demonstrou a falta de 

interesse econômico que prejudicaria o idoso, e evidenciaria a vontade das partes 

em apenas formalizar tal união. 

  Desta feita, pode-se interpretar que os Tribunais Superiores 

demonstraram ao longo dos anos evidente evolução no entendimento de que a 

imposição legal do regime de separação de bens aos maiores de setenta anos 

destoa dos valores e princípios do sistema jurídico, se mostrando injusta, e assim, 

realizando concessões em seus posicionamentos para tentar diminuir o impacto da 

intervenção estatal nos interesses privados.  

CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou verificar que a 

intenção do legislador em proteger o patrimônio do indivíduo, a partir dos 70 

(setenta) anos, se mostra inadequada e antiquada, vez que traz a presunção que a 

idade finda a capacidade adquirida aos 18 (dezoito) anos de idade.  

A discriminação se pautando na idade se mostrou injustificada, pois, 

conforme verificado, na análise do Estatuto do Idoso e nos índices do IBGE, a 

expectativa de vida do idoso com qualidade é crescente, em razão dos diversos 

cuidados e precauções da sociedade, quanto à saúde física e mental, possibilitando, 

assim, que mantenha ao longo dos anos o discernimento em suas escolhas. 

Outrossim, foi possível analisar com o recente Estatuto do Deficiente 

que, foi instituído no ano de 2015 e revogou a maior parte dos dispositivos do 

Código Civil relacionados a este tema, em verdade a capacidade deve ser 
                                                           
49 - Superior Tribunal de Justiça. Notícias. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcia
s/Separa%C3%A7%C3%A3o-de-bens-n%C3%A3o-%C3%A9-obrigat%C3%B3ria-para-idosos-
quando-casamento-%C3%A9-precedido-de-uni%C3%A3o-est%C3%A1vel>. Acesso: 04/11/2018, às 
14h23. 
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presumida, mesmo a aqueles que possuem alguma doença mental, até que seja 

devidamente comprovado a necessidade de auxílio de curador ou, dos tomadores 

de decisão apoiada, para a validade dos atos da vida civil, referente somente as 

questões patrimoniais.  

Verificou-se, também, que o posicionamento majoritário da doutrina e 

dos Tribunais Superiores é no sentido do reconhecimento da falta de recepção da 

Constituição Federal ao dispositivo legal, conforme é possível analisar com a 

Súmula 377 do STF, apesar de tentar igualar os direitos e deveres da união estável 

ao casamento. 

Ademais, em relação ao Poder Legislativo, tramita na Câmara dos 

Deputados Projeto de Lei nº 189/2015, para revogação do dispositivo, o qual 

aguarda na pauta para ser julgado pela Comissão de Constituição e Justiça e da 

Cidadania, desde o ano de 2016. 

Observada a demora legislativa para decidir o assunto de tanta 

relevância, vez que afeta o direito de autodeterminação do indivíduo, violando 

diversos princípios constitucionais, explanou-se a possibilidade do reconhecimento 

da inconstitucionalidade através do Poder Judiciário, com a interposição de Recurso 

Extraordinário, com repercussão geral da decisão, ou com o ajuizamento de Ação 

Direta de Constitucionalidade ou de Arguição de Descumprimento de Preceitos 

Fundamentais. 

Posto isto, apesar da intenção de proteção, foi possível concluir que, 

por certo o artigo 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002 mostra verdadeira afronta 

e violação aos princípios constitucionais da igualdade e liberdade, ao limitar a 

escolha do idoso, afetando, assim, na dignidade da pessoa humana. 
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