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RESUMO 

 

�

RUSSO, José. Entidades Socioafetivas: do casamento à união estável e à 

monoparentalidade. 2005. 113f. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências 

Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife. 

 

Esta dissertação tem como objetivo fazer uma releitura das entidades familiares, 

passando pelo casamento, pela união estável e pela família monoparental. De início, 

é feita uma abordagem socioantropológica da família, para, em seguida, aprofundar 

uma análise do instituto do casamento em suas formas de constituição, seus efeitos 

jurídicos e seus aspectos de dissolução. Serão também examinadas as dificuldades 

enfrentadas pela sociedade brasileira na aceitação da proteção legal à família 

decorrente da união entre o homem e a mulher sem casamento, que a Constituição 

Federal de 1988 denominou de união estável, elevando-a à categoria de entidade 

familiar. De outra parte, buscar-se-á uma análise da nova forma de família abrigada 

pela mesma Carta Magna de 1988, ou seja, aquela que se forma por um dos pais e 

seus filhos, oriunda da monoparentalidade, a qual, todavia, foi inexplicavelmente 

ignorada pelo Código Civil brasileiro de 2002. 

Palavras-chave: Direito de Família. Entidades Socioafetivas. Casamento. União 

Estável. Monoparentalidade. 

 

 

 

 

 



SINTESI 

 

 

RUSSO, José. Entità Socioaffettive: del matrimonio all'unione stabile e alla 

monoparentalità. 2005. 113f. Dissertazione di corso postuniversitario – Centro di 

Scienze Giuridiche / Facoltà di Diritto di Recife, Università Federale di Pernambuco, 

Recife. 

 
Questa dissertazione ha l’obbiettivo di fare una rilettura delle entità familiare, 

passando al matrimonio, unione stabile e la famiglia monoparentale. Prima  

dell’approccio specifico del tema, è fatto un’abbordaggio socio-antropologico della 

famiglia, e in seguido, si approfondisce un’analise dell’istituto del matrimonio e le sue 

regole di costituzione, i suoi effetti giuridici e gli aspetti della dissoluzione. Saranno 

esaminati anche le difficoltà che la società brasiliana trova per affrontare 

l’accetazione della protezione legale  alla famiglia sorta tra l’unione tra uomo e donna 

senza il matrimonio, che la Costituzione Federale del 1988 ha denominato di unione 

stabile, promovendo dopo alla categoria di entità familiare. Da l’altra parte, si 

cercherà di analizzare la nuova modalità di famiglia protetta dalla stessa Lettera 

Suprema del 1988, ossia, quella che si forma da uno dei genitori e i suoi figli, 

proveniente della monoparentalità, la quale, ancora, è stata inspiegabilmente 

ignorata dal Codice Civile brasiliano del 2002. 

Parole Chiavi: Diritto di Famiglia. Entità Socioaffettive. Matrimonio. Unione Stabile. 

Monoparentalità. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento da humanidade está intimamente ligado à evolução social 

da família. A Constituição Federal brasileira reconhece isso, quando em seu artigo 

226 estatui que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

Essa evolução não foi uniforme, sofreu distorções, caminhou entre teses e 

antíteses, variou segundo as exigências naturais. 

Estudiosos das diversas disciplinas sociais, incluindo-se nelas o Direito, 

sustentavam, no início do século XX, a teoria da promiscuidade sexual primitiva ou 

originária. 

Segundo os adeptos dessa teoria, nos primórdios da civilização não havia 

casamento individual, pois todos os homens possuíam todas as fêmeas e as 

crianças pertenciam à tribo inteira. Para eles, a família teve assim sua progênie. A 

utilização genérica das designações das categorias de parentesco, como pai, irmão, 

filho, avô e neto, comprovavam a remota convivência da sociedade em estado de 

promiscuidade sexual (COSTA, 1987, p. 23). 

Foi alvo de severas críticas a teoria da promiscuidade originária defendida por 

J.F. Mac Lennan e Lewis H. Morgan, por totalmente incompatível com o caráter 

egoísta e exclusivista do ser humano. 

Ainda trilhando o caminho da promiscuidade sexual, exsurgiu a teoria do tipo 

familiar poliândrico, que encontra a formação da família na participação de vários 



homens para uma só mulher. Esta recepcionou a rejeição da mesma crítica 

desferida contra a teoria anterior. 

A humanidade atingiu o estágio da família monogâmica, que, como informa 

Friedrich Engels (2002, p. 66), nasceu da família sindiásmica, exatamente na 

transição entre as fases média e superior da barbárie. Dava os primeiros passos ou 

brotavam os incipientes sintomas da civilização evoluída. 

Por fim, na esteira das investigações socioantropológicas sobre a origem da 

família, despontam a teoria da organização matriarcal, descartada sob o fundamento 

de que ocorrera algum agrupamento durante a ausência temporária dos homens, 

afastados pela guerra e pela caça, e a teoria da formação patriarcal, que tem sua 

autenticidade na família ocidental e nas civilizações mediterrâneas (PEREIRA, 1975, 

p. 27). 

A família patriarcal romana tinha em sua organização a figura central do 

paterfamilias, detentor de poderes discricionários sobre seus súditos, até mesmo a 

própria mulher (VARELA, 1993, p. 44). 

Platão foi um dos maiores defensores da teoria do patriarcado. Embora 

antiga, essa teoria prosperou nos tempos modernos através dos pensadores Henry 

Maine, Monnsen, Niebuhr, Grote, Hearne, Fustel de Coulanges, Westermarck e 

outros. Maine defendeu o ponto de vista de que essa família tinha como 

característica a obediência cega dos filhos aos pais e a descendência se fazia pela 

linha masculina (SANTOS, 1985, p. 60). 

Seguindo Darwin, Westermarck entendia que o macho, mais forte, mantinha 

os seus direitos de monopólio pela força. Dessa forma, o casamento era 

monogâmico na sua origem e a autoridade familiar era exercida pelo pai. A começar 



por ai, formaram-se gradualmente grupos sociais – a gens, a tribo, a cidade, 

chegando-se à nação (SANTOS, 1985, p. 60). 

Constata-se, numa conclusão de raciocínio, que a poligamia não permitia a 

formação de sociedade afetiva entre o homem e a mulher, que teve sua inserção na 

vida social com o advento da monogamia. 

No início, ressaltou-se que a Constituição Federal, ao reconhecer a família 

como sendo a base da sociedade, consagrou o entendimento de que a humanidade 

teve sua transformação progressiva atrelada à evolução social da família. 

A nova codificação civil brasileira deverá sempre ser interpretada à luz do 

Texto Maior, “o que impõe um modelo interpretativo aberto, plural, eudemonista, 

transformador e crítico, a fim de nivelar-se às vicissitudes sociais, sem esquecer do 

papel transformativo impingido à jurisprudência” (ALBUQUERQUE, 2004, p. 178). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 FAMÍLIA: UMA VISÃO SOCIOANTROPOLÓGICA 

 

 

1.1 Família: o núcleo social primário mais importante 

 

 

A família é uma realidade sociológica e, conseqüentemente, tem seu lugar na 

base do Direito de Família. 

Na estrutura do Estado, a família é o núcleo social primário mais importante. 

Antecede nas suas origens ao próprio Estado, pois é uma sociedade natural 

decorrente de uma profunda e transcendente exigência do ser humano. 

Como grupo social, a família teve como fator preponderante o caráter 

biológico fundado na união dos sexos e na procriação. No decorrer dos séculos, 

passou por uma transformação marcante na sua constituição. 

Dando seqüência ao ensinamento de Varela (1993, p. 44-45), vale o registro 

literal de seu pensamento: 

 

As alterações registradas operaram-se em regra, como na generalidade dos 
fenômenos sociais, incluindo os movimentos de idéias, através de processos 
lentos de transformação, cujas fases se não instalam simultaneamente em 
todos os povos. Além disso, os diversos períodos de evolução duma instituição 
não envolvem, no geral, um rompimento completo com as estruturas 
anteriores, por a tal se opor o caráter imutável de muitos atributos da natureza 
humana. 

 

A constituição da sociedade familiar perpassou pela família patriarcal romana, 

pela família comunitária medieval e pela família nuclear. 



A família patriarcal romana tinha no princípio da autoridade o seu fundamento. 

A figura do pater ou paterfamilias se destacava em importância, pois ocupava a 

posição de chefe político, sacerdote e juiz. 

A mulher ficava relegada a uma situação inferior, subalterna, e os filhos 

viviam totalmente subjugados à prepotência do pai, que detinha sobre eles o direito 

de vida e de morte, representado na expressão latina ius vitae ac necis. 

O termo família para o Direito Romano detinha dois significados, ora 

designava o grupo de pessoas submetidas, em certo momento, à autoridade 

absoluta de um chefe, ora o grupo de famílias que seriam submetidas a uma 

autoridade única, na hipótese de o paterfamilias comum ainda estar vivo. As duas 

significações estavam representadas respectivamente pelas referências em latim: 

familia jure proprio e familia jure communi. O Cristianismo inspirou o abrandamento 

da organização autocrática da família romana, que evolui ao longo dos tempos para 

a estrutura de família democrático-afetiva (VIANA, 1993, p. 19-20). 

A família comunitária medieval tem uma concepção completamente diferente 

da família romana, que era centrada no patriarcado retrógrado e individualista. 

Essa diferença adveio como conseqüência da influência do Cristianismo, 

numa reação contra a decadência moral a que chegou o Império Romano. Essa 

nova família veio alicerçada no casamento, sob a concepção de sacramento e 

consolidada na livre e espontânea vontade dos nubentes. A mulher mereceu um 

lugar próprio, passando a ser a responsável pelo governo doméstico e pela 

educação dos filhos. 

A atividade produtiva fazia parte da essência da vida em família. A produção 

doméstica era consumida praticamente toda pelo grupo familiar (VARELA, 1993, p. 

44-45). 



A grande família se transformou na família nuclear, constituída de pais e a 

prole. Conforme refere Gomes (1984, p. 22), citando a socióloga italiana Laura 

Balbo, na fase da revolução industrial, a família troca a produção doméstica pela 

produção fabril. Posteriormente, altera sua função de produção em de consumo. 

Desapareceu a família patriarcal e a família medieval perdeu sua importância 

na esteira da revolução industrial. As famílias numerosas vieram a se contrair numa 

família concentrada na formação pai, mãe e filho, que os italianos denominaram de 

la piccola famiglia. Esse fenômeno teve sua razão no ônus da criação de um filho e 

na desvalorização da mão-de-obra diante do progresso dos processos de 

mecanização e automação (GOMES, 1984, p. 22). 

A família nuclear veio pôr um termo no comportamento tradicional dos 

membros da antiga grande família, onde coexistiam o marido tirano, a mulher 

submissa e os filhos aterrados. A família se descontraiu e despontou a família 

democrático-afetiva já referida neste trabalho. 

Claro que contra essa descontração despontaram reações adversas, 

principalmente em países ainda em fase de industrialização. 

Não deve ser subestimada a contestação conservadora na evolução da 

família manifestada por juristas, sociólogos e políticos, voltados para o passado e 

carregando em suas ações e em seus pronunciamentos mais a emoção do que a 

razão, insurgindo-se contra os projetos legislativos que busquem a modificação da 

fisionomia tradicional da família, com vistas à sua modernização (GOMES, 1984, p. 

23). 

 

 

 



 

 

1.2 Família: a horda primitiva (Sigmund Freud) 

 

 

Na sua obra Totem y Tabú, Freud (1943, p. 189-208) desenvolveu dois temas 

centrais, com base no melhor material etnográfico à época. 

O primeiro tema põe em relevo o totem como progenitor do clã e seu protetor, 

considerando que ele representa a essência de todos os homens do mesmo clã, 

dando como exemplo o sangue. O segundo, tem no tabu a origem da principal 

proibição de matar o totem ou de manter relações sexuais com as mulheres 

pertencentes ao mesmo clã totêmico. 

A análise de Freud tem seu ponto culminante quando ressalta a coincidência 

existente entre o complexo de Édipo e seus desejos ambivalentes e a projeção do 

pensamento darwiniano da horda primitiva. 

Freud faz referência à festa do banquete totêmico, quando o clã mata com 

requintes de crueldade o seu animal-totem, que é o substituto do pai. No banquete 

totêmico, os irmãos oprimidos resolveram matar e comer o pai, extinguindo dessa 

forma a horda paterna. 

Os filhos temiam e invejavam o pai por sua violência e se identificaram com 

ele, após matá-lo, adquirindo uma parte de sua força. 

Logo em seguida à eliminação do pai, os filhos tinham de liberar seus 

impulsos afetuosos, até então reprimidos. Empolgou-lhes um sentimento de culpa, 

tornando o pai morto mais forte do que quando estava vivo. O que antes não podia 



ser feito pelos filhos em face da presença do pai, agora ficava proibido por conta dos 

próprios filhos. 

Os filhos proibiram o assassinato do totem, na condição de substituto do pai, 

e decretaram o impedimento de se manter relações sexuais com as mulheres agora 

liberadas. Aí surgiram os dois principais tabus do totemismo, que nada mais são do 

que os dois desejos reprimidos do complexo de Édipo. 

Assim, esses dois tabus deram início à moral humana. A atitude da proibição 

do assassinato do animal-totem tem como fundamento apenas motivos afetivos. O 

outro tabu, a proibição do incesto, leva em conta que a exigência sexual não une os 

homens. Muito pelo contrário, os divide. 

 

 

1.3 Família: o problema do incesto (Claude Lévi-Strauss) 

 

 

A teoria psicanalítica freudiana teve em Lévi-Strauss (2003, p. 50-63) o 

sentido de união com a moderna lingüística de Saussure, Jacobson e Trubetzkoy. 

Estes três últimos foram da maior importância para a construção da teoria do 

estruturalismo. 

A busca incessante de Lévi-Strauss teve por objetivo as relações constantes, 

as chamadas combinações lícitas. Assim, entendia que o fundamento da 

antropologia estrutural seria sempre a relação avuncular, que considerava a 

verdadeira estrutura elementar do parentesco. 



Na família estruturalmente simples, composta de irmão, pai, filho, cunhado (tio 

materno), sobrinho (filho da irmã), surge a figura do doador de mulheres, 

representado pelo tio materno. 

A teoria de Lévi-Strauss está centrada na proibição do incesto, que é a regra 

de reciprocidade maior, que avulta na exogamia. 

A passagem da família da Natureza à Cultura tem sua sustentação no tabu do 

incesto. Para esse integrante da escola sociológica francesa, a família biológica não 

tem nenhuma relação com a realidade histórica. 

Defende que, com a solução do incesto, a família “expressa a passagem do 

fato natural da consangüinidade para o fato cultural da afinidade”. 

 

 

1.4 Família monogâmica (Friedrich Engels) 

 

 

Enquanto a família sindiásmica tinha por fundamento o casamento entre 

casais individuais, sendo que estes não tinham a obrigação de coabitação exclusiva, 

a família monogâmica estava arrimada no casamento de casais individuais, porém 

com a coabitação exclusiva obrigatória. 

Não se pode analisar o pensamento de Engels (2002, p. 66-91) sobre a 

família monogâmica sem que se tenha em vista essa concepção de Lewis H. 

Morgan (1970, p. 297-310). 

Para Morgan, foi na propriedade que teve origem a família monogâmica, 

inclusive a família sindiásmica, que foi a progênie desta organização familiar. O ser 

humano chegou ao estágio em que sentiu necessidade de promover a transmissão 



hereditária de seu patrimônio para seus filhos, sendo que necessitava, por outro 

lado, de ter certeza de que verdadeiramente era o pai, paternidade essa que 

passou, a partir daí, a ter um significado importante e não conhecido anteriormente. 

O fundamento principal da família monogâmica até esse momento estava 

ausente, ou seja, a coabitação exclusiva, circunstância que a aproximava muito da 

família sindiásmica. 

O sistema conjugal da família sindiásmica não oferecia a certeza da 

paternidade, fato esse que provocou uma redução progressiva desse sistema, 

adotando a direção da coabitação exclusiva do casal. Somente quando foi 

totalmente exterminado esse sistema conjugal nasceu em sua plenitude a família 

monogâmica. 

Já na velhice, Engels foi instigado pelo pensamento de Morgan a escrever 

suas teses sobre a família. Assim, Engels deu destaque para as ligações de 

parentesco que, segundo entendia, estavam relacionadas com o desenvolvimento 

das forças produtivas. 

Dessa forma, as conclusões de Engels vão na direção de que a família 

monogâmica se originou na família sindiásmica, isto na época em que o estado 

médio se separou do estado superior da barbárie. 

Ela é uma das características da nascente civilização e tem por fundamento a 

necessidade de o homem ter filhos de paternidade induvidosa, verdadeira. Essa 

certeza da paternidade está intimamente ligada ao direito sucessório que lhes será 

transmitido em face da fortuna paterna. 

O casamento monogâmico está fortalecido por um vínculo conjugal muito 

mais forte do que o existente no casamento sindiásmico, o que ressalta a diferença 

entre os dois sistemas. 



Na forma como pode ser encontrada hoje entre os povos mais civilizados, a 

monogamia não teve sua origem num fruto do amor sexual individual. Ela foi 

fundada sobre condições sociais e não naturais, principalmente levando em conta a 

supremacia da propriedade individual sobre o primitivo sentimento comunitário 

espontâneo. 

 

 

1.5 Família: no direito paterno e no direito materno (Bronislaw Malinowsky) 

 

 

A escola funcionalista, que teve em Malinowsky1 (1969, p. 57-61-236-241) um 

de seus mais importantes teóricos, estudou as instituições, as técnicas, as crenças, 

os costumes e as relações entre indivíduos e entre indivíduos e grupo, das 

sociedades. 

Existiram pensamentos contrários à teoria funcionalista, que a acusaram de 

buscar e analisar as excentricidades primitivas do homem, o que foi observado por 

Lévi-Strauss, que, num juízo muito simples, porém de muita acuidade, anotou: “Dizer 

que uma sociedade funciona é um truísmo banal; mas dizer que, numa sociedade, 

tudo funciona é simplesmente um absurdo”. 

Em sua obra, Malinowsky atribui ao processo de educação familiar, 

proporcionador da continuidade da cultura, as duas funções mais importantes da 

sociedade, ou seja, a divisão entre orientar e ser orientado; e a divisão entre 

superioridade e inferioridade cultural. 

                                                
1 MALINOWSKY nasceu na Polônia em 1884, tendo realizado suas pesquisas de campo nas ilhas 
Trobiand, no Pacífico Ocidental. Em seguida, estabeleceu-se na Inglaterra, desempenhando a 
sagrada missão de professor, até sua morte em 1942. Pode ser considerado como um dos mais 
importantes teóricos da escola “funcionalista” ou “estruturalista”. 



Os valores morais e as informações técnicas são ministrados por intermédio 

do ensino, que é transmitido pelo genitor ao filho, pois este tem interesse em 

aprender e aquele em instruir, sistema esse de importante cooperação. 

A instrução, deve ser destacado, tem de ser ministrada com sentimento de 

autoridade, de ternura e desejo de orientar; devendo ser recebida pelo filho com 

reverência, submissão e confiança. 

Na relação entre pai e filho, essa correlação de comportamentos se torna 

mais difícil, eis que se constata uma certa atitude dificultadora da permanente 

reverência necessária. Tais dificuldades não são encontradas pela mãe, já que é 

guardiã e colaboradora mais afetuosa da criança. 

A pessoa em sua fase de desenvolvimento em que já deixou a companhia de 

seus genitores para estabelecer uma nova família, mantém vínculo intacto com os 

pais. 

Na concepção de Malinowsky, “a família é o agrupamento biológico em 

relação ao qual se estabelece invariavelmente todo o parentesco, e que determina – 

com base em normas de descendência e herança – o estado social da prole”.  

Esse teórico do funcionalismo defende a emancipação do homem sob o 

aspecto cultural em contraposição à natureza e faz severas advertências para as 

tentações do sexo e da rebelião, que vão desaguar na dicotomia perigosa para toda 

a humanidade: “a tendência ao incesto e a revolta contra a autoridade”2. 

                                                
2 De passagem pelo Brasil, a psicanalista francesa Elisabeth Roudinesco concedeu uma entrevista ao 
Boletim do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família), edição de set./out. 2004, oportunidade 
em que a Diretora do IBDFAM Giselle Groeninga lhe fez a seguinte indagação: “No Brasil, houve um 
caso de uma mulher que emprestou o útero para gerar o filho de um filho. Seria incesto?” 
Resposta: “É neste caso que eu acho que deve haver uma legislação. Gosto da idéia da 
heterogeneidade. E, se houve doação de esperma e de óvulo, melhor que seja do exterior da família. 
Mas, espontaneamente, a gente vai perceber que as pessoas preferem que seja da mesma família. 
Uma mulher vai preferir, normalmente, que a mãe dela seja a mulher que alugue a barriga, por 
exemplo. Como Freud disse, nós temos o desejo do incesto. E é por isso que tem que ser 
proibido. Mas, se a gente não colocar limite aí, teremos que permitir tudo. Não acho que as 
crianças que nascem nessa condição estranha sejam piores”. 



Devemos aceitar a apologia da função da família como instrumento de 

submissão e de subordinação à autoridade, destacando-se a conceituação de uma 

sociedade em que o sexo é desfrutado desde a primeira juventude, sociedade essa 

denominada por muitos como uma sociedade “primitiva”. O autor teve como 

pretensão a ausência de fundamentação no complexo de Édipo freudiano, 

contrapondo-se à argumentação do fascínio do exemplo concreto de uma sociedade 

possível, na qual a família e o pai deveriam renunciar às duas principais fontes do 

poder absoluto: o direito natural derivado da procriação e o direito social decorrente 

da transmissão hereditária da propriedade privada, ou seja, uma performance 

estruturalmente fora dos padrões existentes na família atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 CASAMENTO 

 

 

2.1 O casamento no Direito Romano: noções preliminares 

 

 

Quando se fala em Direito Romano não se pode deixar de mencionar a sua 

recepção na Europa do século XII. Esse fenômeno é considerado pelos 

historiadores do Direito como o fator de maior relevância na criação da tradição 

jurídica moderna ocidental (SANTOS, 2002, p. 120-121). 

Entre os romanos, a plena capacidade jurídica exigia para o seu gozo a 

liberdade e a qualidade de cidadão (status libertatis e status civitatis). Além do mais, 

era necessária a ausência total de qualquer dependência a uma autoridade familiar 

(status familiae). O paterfamilias era o único que desfrutava de capacidade jurídica 

plena (CHAVES, 1991, p. 17). 

Aquele que não fosse detentor do status libertatis ou do status civitatis estava 

impedido de contrair justas nupciais. Por não possuir capacidade jurídica, a lei 

proibia o casamento de escravos com libertos e, na hipótese de existir entre eles um 

relacionamento, era considerado como simples contubernium, que era gerador, no 

direito justinianeu, do efeito jurídico de um parentesco especial, a cognatio servilis, 

significando que o filho nascido ficava sob o domínio do dono do escravo. 

Não ostentando o status civitatis, o homem que não era romano e o 

peregrino, ambos não possuindo, portanto, a cidadania romana, podiam casar, 



sendo o seu casamento denominado de matrimonium iuris gentium ou matrimonium 

iniustum. Essa união somente foi equiparada ao casamento romano pela Constitutio 

Antoniana do ano 212. 

O Direito Romano impunha para a validade do casamento a conjunção carnal, 

nada obstante estabelecesse como causa de separação do casal a incapacidade 

para o ato sexual. No Direito Quiritário, o casamento se aperfeiçoava com a deductio 

in domum mariti, prevalecendo, posteriormente, no Direito Clássico, o afeto como 

base do casamento, além do consentimento (COSTA, 1987, p. 36). 

 

 

2.1.1 Conceito de casamento 

 

 

A principal característica do casamento romano é a manifestação da vontade 

dos cônjuges exatamente no momento da celebração, quando se inicia a vida em 

comum. 

Essa união estava amparada numa base consensual, que perduraria 

enquanto houvesse casamento, somente cessando a relação entre o casal por 

intermédio do repúdio ou do divórcio. 

A base consensual estava traduzida na affectio maritalis, que era o ânimo 

duradouro, a afeição, o amor, sentimentos que uniam o casal por toda a vida. Com o 

fim da afeição terminava o matrimônio, ocorrendo o divórcio (COSTA, 1987, p. 29-

30). 



A família romana, em determinado momento de sua evolução, admitia que 

tanto a mulher como o marido estavam colocados num patamar de igualdade, 

podendo um ou ambos manifestar o desejo de pôr fim ao casamento. 

A sociedade não aceitava tranqüilamente a dissolução do casamento, pois 

este deveria ser tratado com a maior seriedade, com o caráter de perpetuidade. O 

matrimônio romano teria de ser perene em sua intenção, jamais podendo ser 

concebido um relacionamento condicional ou a termo. 

A definição clássica de Modestino3, acentua os elementos físico, moral e 

divino do casamento romano, mantendo-se correta ao longo do tempo, pois o 

aspecto divino não se deve considerar: “Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, 

consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio” (Matrimônio é a união 

do homem e da mulher, o consórcio para toda a vida, a comunhão de direitos divino 

e humano)4. Trabucchi (1983, p. 259), em sua obra clássica do Direito Civil italiano, 

aplaude a definição de Modestino5. 

 

 

2.1.2 Formas de casamento: cum manu e sine manu 

 

 

A convivência matrimonial no Direito Romano tinha início com a deductio in 

domum mariti, ou seja, a entrada da mulher na casa do marido. Todavia, o povo 

romano era impregnado de notável sentimento jurídico, em razão do que dava ao 
                                                
3 MODESTINO apud LIMA, Domingos Sávio Brandão. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: 
Saraiva, 1977. p. 382. Vol. 13 
4 Muito conhecida a definição de Ulpiano recepcionada por Justiniano em suas “Institutas”, segundo a 
qual o matrimônio é “viri et mulieris conjunctio, individuam vitae, consuetudinem continens” 
(Matrimônio é a união do homem e da mulher, para uma vida futura em condições idênticas). 
5 TRABUCCHI (1983, p. 259) destaca a definição de Modestino e acrescenta que nessa fórmula 
solene é feita referência aos aspectos que caracterizam o matrimônio na sua essência natural e 
religiosa, da amplitude do vínculo ao seu significado social. 



casamento um significado espiritual muito especial, configurado pela disposição de 

desejarem-se e de permanecerem unidos por toda a vida, que era a affectio 

maritalis. 

A affectio maritalis adquiriu uma preponderância tão grande sobre a deductio, 

que a sua extinção ou o seu desaparecimento entre o casal provocava a dissolução 

do casamento. 

Existiam duas espécies de matrimônio romano. A primeira era do casamento 

cum manu e a segunda, a do casamento sine manu. 

Em ambas, a vinculação entre marido e mulher era idêntica. No casamento 

cum manu, a mulher ficava sob o poder do marido ou de seu paterfamilias, na 

hipótese de este ser alieni juris, quando seria igualada a um filho. 

Nesse casamento cum manu, existiam três formas de celebração, a saber: 

confarreatio, quando se realizava uma cerimônia religiosa de aspecto solene, de que 

participavam dez testemunhas e em que os noivos ofereciam a Júpiter um pão feito 

de flor de farinha de trigo pura – farrens panis –, tradição essa que perdura até 

nossos dias com o “bolo de noiva”; o uso, que se configurava em um ano de 

convivência marital, uso esse que se assemelhava ao usucapião do marido em 

relação à mulher; a coemptione, representada por uma venda ficta da mulher ao 

noivo, em face da causa matrimonii – por causa do matrimônio (GRASSI, 1996, p. 

113). 

Ocorrendo o casamento sine manu, que representou uma grande evolução no 

Direito Romano, a mulher permanecia teoricamente sob a patria potestate de seu 

pai, se era alieni juris. Se era sui juris, desaparecia a patria potestate. 



O matrimônio sine manu, que surgiu no final da República, desenvolveu-se de 

tal maneira que passou a ser a forma mais adotada durante toda a existência do 

Império Romano. 

Roma se expandiu em conquistas sobre outros povos. A vida de orgia e de 

licenciosidade própria dos conquistadores, levaram ao enfraquecimento do 

casamento e ao aumento da procura pelo divórcio, provocado pelo adultério. Contra 

essa situação de decadência do casamento romano, foram editadas as Leis Julia de 

Maritandi e Papia Popea (BIANCO, 1985, p. 67-68). 

 

 

2.2 O casamento no Direito Canônico 

 

 

Com a desestruturação do casamento romano, o Cristianismo, representado 

pela Igreja Católica, passa a reivindicar a regulamentação do matrimônio, fazendo 

desaparecer a figura jurídica do divórcio e promovendo de forma acentuada a 

dignidade da mulher. Essa foi talvez a mais profunda transformação do casamento 

no período de sua evolução. 

A primeira fase teve início no século IX, quando regras cristãs passam a 

disciplinar o casamento discretamente, não havendo uma aplicação dessas regras 

uniformemente em todos os lugares. Houve uma gradual estruturação da 

intervenção cristã no matrimônio. 

Somente no século X, a Igreja assume plenamente a tutela eclesiástica do 

casamento, tanto no que se relaciona com a natureza do vínculo matrimonial como 

no que se refere à maneira de instituí-lo. 



A predominância do direito canônico sobre o instituto do casamento no século 

XII resultou no Concílio de Trento (1542-1563), pelo qual ficou estabelecido que era 

competência exclusiva da Igreja Católica as regras do casamento e do estado das 

pessoas. 

Surgiram, então, os Tribunais Eclesiásticos e o casamento foi elevado à 

condição de sacramento, sob o fundamento da união da Igreja com Cristo, portanto 

indissolúvel. As palavras de São Paulo são enfáticas: quo Deus conjunxit homo non 

separet (que o homem não separe o que Deus uniu). 

Assim, está construída a base teológica da relação matrimonial, pois os 

canonistas a permeiam com a natureza jurídica de contrato irrevogável, ao revés do 

casamento romano, que era constante e renovável. 

A supremacia da Igreja na direção do casamento começa a decair durante o 

século XVI. A diminuição da hegemonia da Igreja se faz sentir com o aparecimento 

dos Estados Modernos, influenciados pelo movimento da Reforma iniciada por 

Martín Lutero na Alemanha e de lá propagada para todo o mundo cristão. 

Entendia Lutero que o casamento não era indissolúvel, em face de não ser 

um sacramento, mas apenas uma “coisa mundana”, em razão do que deveria ser 

regulado pela autoridade secular. 

Em 1580 surge na Holanda o casamento civil, destinado à união do homem e 

da mulher que não professassem a religião católica. Era o Estado começando a 

chamar para si a direção da relação matrimonial. 

Igualmente, no século XVI despontam regras retirando dos Tribunais 

Eclesiásticos a solução de alguns problemas matrimoniais. Em seguida, a Revolução 

Francesa trouxe a Constituição de 1791, prescrevendo que o casamento é um 



estado civil e não um ato religioso, sacramental. A partir daí o casamento civil foi 

divulgado para todo o mundo católico (BIANCO, 1985, p. 68-70). 

 

 

2.3 O casamento no Direito Brasileiro 

 

 

O casamento primitivo era considerado uma união com o objetivo precípuo de 

satisfação sexual e da conseqüente procriação destinada à propagação da espécie 

humana e sua perpetuação. 

Isso era uma decorrência do fundamento da família, consubstanciado no 

sexo, no casamento e na procriação. 

Como o sexo era considerado pecaminoso quando praticado fora do 

casamento, este o legitimava e propiciava a consecução da finalidade a que deveria 

se dispor o par conjugal – a reprodução. 

Com o desenvolvimento da humanidade, a família também evoluiu em suas 

relações homem-mulher. Hoje, constata-se que exsurge como uma onda irreprimível 

o crescimento do sentimento da afetividade entre o casal. É o afeto se sobrepondo 

de maneira racional à simples união sexual. 

O fundamento da família mudou, passando a ser: afetividade, estabilidade e 

ostensibilidade (LÔBO, 2002, p. 42). 

Surgindo como elemento caracterizador e definidor da família, a afetividade 

aproxima a instituição jurídica da instituição social. 

No Ocidente, durante todo o século XIX, preponderou o Estado Liberal, que 

tinha por características a limitação do poder político, fazendo prosperar a não-



intervenção do poder econômico nas relações privadas. A título de proteger a 

liberdade individual, o Estado Liberal se direcionava para a aquisição e a 

transmissão da propriedade. 

O Estado Social veio substituir o Estado Liberal com a chegada do século XX, 

tendo por características exatamente o contrário da primeira tendência. Promoveu-

se a intervenção nas relações privadas. Os mais fracos foram protegidos pelo 

controle dos poderosos detentores do poder econômico. 

Por essa constatação, fica justificada a supremacia das relações afetivas 

sobre as relações patrimoniais na convivência familiar no século XX e já no início do 

século XXI (LÔBO, 2004, p. 136-156). 

 

 

2.3.1 Casamento religioso 

 

 

No Brasil-Colônia, portanto no despontar da nacionalidade brasileira, as 

regras disciplinadoras do casamento tinham de ser as aplicadas em Portugal, onde a 

Igreja Católica estava vinculada ao Estado e a religião católica era oficial. 

A tutela eclesiástica católica na vida matrimonial remonta ao século IX. A 

partir daí, o casamento católico, confirmado pelo Concílio de Trento (seção XXIV) de  

 



1563, foi considerado contrato e sacramento. Em terras brasileiras passou a ser 

único (DIAS, 1961, p. 95-97)6e7. 

Com o advento do Império, em 1822, continuou a ligação da Igreja Católica 

com o Estado e, assim, o casamento permaneceu sob a direção das autoridades 

eclesiásticas. Era uma função de Estado muito importante – a celebração do 

casamento – entregue à Igreja Católica, que decidia sobre as condições de validade 

e o ritual da cerimônia de constituição do matrimônio. 

Nessa transposição de colônia para nação independente, foi promulgada a 

Constituição de 1824, que abrigou sob seu pálio a Lei de 20 de outubro de 1823, 

dispositivo legal esse que prescrevera a aplicação das ordenações portuguesas na 

celebração do casamento – Ordenações Filipinas, Livro V, Títulos XXXVI, § 1º, e 

XXXVIII – (SANTOS, 1999, p. 63). 

Sob a supremacia da Igreja Católica, no Brasil-Império o casamento 

proporcionava imenso constrangimento para casais que não professassem a religião 

católica ou para aquele integrado por um católico e um adepto de outra religião. 

O celebrante do matrimônio atuava na condição de próprio Órgão do Estado, 

não obstante estivesse exercitando uma jurisdição absolutamente eclesiástica8. 

                                                
6 “A mais comum das uniões livres, ao largo da lei civil, é a que provém do matrimônio religioso, cujos 
efeitos, relativamente à prova de filiação, equiparam-se ao do simples concubinato” (FONSECA apud 
DIAS, 1961, p. 95). 
7 “O fato social das uniões livres não se apresenta com a nitidez de contornos, como se em todas elas 
houvesse uma família, à semelhança da legítima, criada pelo casamento. Ao contrário, de par com 
situações estáveis, há distorções e acintes aos índices éticos, que chegam a localizá-los no campo da 
própria criminologia. O fato social que resulta do complexo desse fenômeno, obriga tanto seu 
conhecimento como sua discriminação, para os efeitos que devam acarretar, desde o amparo até a 
punibilidade, estas através de sanções diretas e indiretas” (BITTENCOURT, 1985, p. 2). 
8 A Lei 609, de 18.08.1857, demarcava, em seu artigo 1º, a jurisdição eclesiástica e a civil: “Os 
Arcebispos e os Bispos do Império do Brasil nas causas que não forem puramente espirituais, serão 
processados e julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça”. Esse mandamento legal não foi aceito 
pacificamente. Surgiram na Europa polêmicas sobre o assunto, muito tempo antes, dando origem à 
chamada questão religiosa. Os conflitos entre a jurisdição eclesiástica e a jurisdição civil também 
existiram no Brasil, no episódio do Bispo de Olinda, Frei D. Vital (CHAVES, 1991, p. 202). 



Qualquer religião tem o direito de disciplinar a intervenção do elemento divino 

no casamento. O recebimento pelo par conjugal das graças divinas é objetivo dessa 

intervenção. 

Entretanto, é certo que o Estado detém entre suas atribuições o direito de 

regular o casamento, regrando-lhe a forma, as condições e os efeitos, enquanto 

considerado ato civil, isto dentro da competência para disciplinar o estado das 

pessoas, a propriedade. Enfim, todos os assuntos vinculados ao Direito Privado. Não 

cabe a nenhuma religião o direito de exigir que o Estado apenas considere válido o 

casamento constituído dentro de suas regras. 

De outra parte, descabe ao Estado o direito de impor que o casamento 

somente seja válido se contraído segundo as normas da religião oficial. Isso seria 

um ato de hipocrisia inaceitável. 

A Lei nº 1.144, de 11 de setembro de 1861, veio abrandar a violência – 

religiosa ou estatal? – contra o casal que professasse religião dissidente da oficial. 

Foram criadas por esse dispositivo legal três formas de casamento: casamento 

católico, celebrado conforme o Concílio Tridentino e a Constituição do Arcebispado 

da Bahia; casamento misto, contraído segundo as regras do Direito Canônico, entre 

um homem e uma mulher adeptos de duas seitas diferentes; casamento acatólico, 

destinado às pessoas (não católicas) que professassem a mesma religião, 

obedecidas as regras dessa religião (PEREIRA, 1956, p. 36-38)9. 

O casamento religioso permaneceu como única forma de constituição de 

família permitida pela legislação brasileira até a queda do Império, em 1889. 

 

                                                
9 O abrandamento do poder eclesiástico sobre o casamento trazido pela Lei nº 1.144, de 11 de 
setembro de 1861, foi mais além, quando, em seu artigo 1º, § 4º, consagrou uma novidade 
importante, ou seja, transferiu para a autoridade civil a faculdade de dispensar os impedimentos e a 
de julgar a nulidade do casamento. 



 

 

2.3.2 Casamento civil 

 

 

Instalado no Brasil o regime republicano, foi adotado o Decreto de 07 de 

janeiro de 1890, que determinava a separação dos poderes temporal e espiritual. 

Desaparece totalmente a influência da Igreja Católica na administração do Estado 

brasileiro e, por via de conseqüência, a sua condição de tutora nas diretrizes da 

celebração do casamento. 

Com o afastamento da Igreja Católica, o Governo Provisório republicano 

expediu o Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890, que, em seu artigo 108, 

prescrevia que somente seriam considerados válidos no Brasil os casamentos 

celebrados de acordo com as leis civis e, claro é, perante autoridade constituída por 

essa legislação10. 

O Governo republicano foi mais além, ao expedir o Decreto nº 521, de 26 de 

junho de 1890, tornando obrigatório que o casamento civil antecedesse o religioso, 

sob pena de punição ao ministro de confissão religiosa que o descumprisse11. Essa 

precedência obrigatória teve a pena atribuída a ministro religioso infrator acolhida 

pelo Código Penal de 1890, em seu artigo 284. 

                                                
10 Dec. nº 181, de 24 de janeiro de 1890: 
    Artigo 108: “Esta lei começará a ter execução desde o dia 24 de maio de 1890, e desta data por 
diante serão considerados válidos os casamentos celebrados no Brasil, se o forem de acordo com 
suas disposições”. 
    Parágrafo único: “Fica, em todo caso, salvo aos contraentes observar, antes ou depois do 
casamento civil, as formalidades e cerimônias prescritas para a celebração do matrimônio pela 
religião deles” (PEREIRA, 1956, p. 39). 
11 Decreto nº 521, de 26.06.1890: Artigo 1º: “O casamento civil, único válido nos termos do art. 108 do 
Decreto nº 181, de 24 de janeiro último, precederá sempre às cerimônias religiosas de qualquer culto, 
com que desejam solenizá-lo os nubentes”. Artigo 2º: “O ministro de qualquer ato civil, será punido 
com seis meses de prisão e multa da metade do tempo”. Parágrafo único: “No caso de reincidência, 
será aplicado o duplo das mesmas penas” (PEREIRA, 1956, p. 39). 



A Constituição Federal Republicana de 24 de fevereiro de 1891, em seu artigo 

72, § 4º, reconhecia somente o casamento civil. Todavia, em seu art. 72, § 7º, 

derrogou a precedência do casamento civil sobre o religioso, afastando da legislação 

essa relação de dependência12. 

Para o casamento civil, o legislador manteve o caráter de indissolubilidade do 

vínculo preexistente no casamento religioso. 

O Código Civil de 1916 – Lei nº 3.071, de 01 de janeiro de 1916, que entrou 

em vigor no dia 01 de janeiro de 1917 – manteve basicamente os mandamentos do 

Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890, com a devida adaptação ao momento 

histórico. 

O casamento religioso readquiriu efeitos civis em 1937, através da Lei nº 379, 

de 16 de janeiro. Era o poder temporal cedendo espaço ao poder espiritual, no que 

se relacionava com a celebração do casamento (CHAVES, 1991, p. 62-64). 

A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que entrou em vigor no dia 11 de 

janeiro de 2003 – o Código Civil de 2002 – não fez nenhuma modificação 

significativa na estrutura do casamento civil. 

 

 

2.3.3 Casamento religioso com efeitos civis 

 

 

Ratificando o ato do Regente Cardeal d. Henrique, datado de 1564, El-Rei d. 

Sebastião determinou que os decretos do Concílio Tridentino sobre o casamento 

religioso tivessem vigência em todo o território português. 
                                                
12 Constituição Federal de 24.02.1891: Artigo 72, § 7º: “Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção 
oficial, nem terá relações de dependência, ou aliança com o Governo da União ou dos Estados” 
(PEREIRA, 1956, p. 40). 



O sistema jurídico do Brasil-Império absorveu essa orientação da legislação 

portuguesa e, através do Decreto de 03 de novembro de 1827, tornou obrigatórias 

as disposições do Concílio de Trento de 1563 e a Constituição do Arcebispo da 

Bahia, respeitadas as regras do Direito Canônico. 

Sendo a religião católica a oficial em Portugal, no Brasil independente ficou 

mantida a presença da Igreja Católica na direção do casamento. Assim, somente o 

casamento católico tinha valor jurídico no território brasileiro. Tratava-se de um 

verdadeiro casamento religioso com efeitos civis. 

A Lei nº 1.144, de 11 de setembro de 1861, regulamentou o casamento dos 

acatólicos, diminuindo-lhes o vexame de serem obrigados a contrair matrimônio no 

templo de uma religião que não professavam. 

A República pôs um fim no casamento religioso, instituindo o casamento civil 

como único válido – art. 180 do Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890. 

Disposição essa confirmada pela Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1891, 

artigo 72, § 4º13. 

A Lei nº 379, de 16 de janeiro de 1937, absorvida pela Constituição Federal 

de 1937, restabeleceu os efeitos civis do casamento religioso. Essa lei recebeu 

modificações do Decreto-Lei nº 3.200, de 19 de abril de 1941. 

Hoje, o casamento religioso com efeitos civis está assegurado em dispositivo 

constitucional – Constituição Federal de 1988, artigo 226, § 2º14  e está regido 

inteiramente pela Lei nº 1.110, de 25 de maio de 1950. 

O Decreto nº 60.501, de 14 de março de 1967, aprovou o Regulamento-Geral 

da Previdência Social e, em seu artigo 13, § 4º, considerou como designada a 

                                                
13 Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1891, art. 72, § 4º: “A República só reconhece o 
casamento civil, cuja celebração será gratuita” (PEREIRA, 1956, p. 39). 
14 Constituição Federal de 1988, artigo 226, § 2º: “O casamento religioso tem efeito civil, nos termos 
da lei”. 



pessoa com quem o segurado tivesse casado pelo rito religioso, desde que não 

tivesse sido civilmente casado. 

A Lei nº 1.110, de 25 de maio de 1950, faz distinção entre casamento 

religioso celebrado mediante habilitação prévia (art. 3º) e casamento religioso 

celebrado mediante habilitação posterior (arts. 5º e 6º). 

No primeiro caso, os contraentes desenvolvem um processo de habilitação 

prévia normal. A celebração é feita em seguida por um ministro religioso. O artigo 

1.516, § 1º, do Código Civil de 2002 prescreve o prazo de 90 (noventa) dias para o 

registro civil do casamento religioso, cuja habilitação prévia tenha sido homologada 

pelo juiz. 

Na segunda hipótese, o § 2º do artigo 1.516 do novo Código Civil estatui que 

o casamento religioso contraído sem a habilitação prévia poderá ter seu registro civil, 

a qualquer tempo, bastando que os interessados promovam o competente processo 

de habilitação, pelo qual provem que possuem capacidade nupcial civil15. 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Código Civil de 2002: 
    “Art. 1.516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o 
casamento civil”. 
    “§ 1º. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de noventa dias de sua 
realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente, ou por iniciativa de qualquer 
interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após 
o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação”. 
    “§ 2º. O casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas neste Código, terá efeitos 
civis se, a requerimento do casal, for registrado, a qualquer tempo, no registro civil, mediante prévia 
habilitação perante a autoridade competente e observado o prazo do art. 1.532”. 
    “Art. 1.532. A eficácia da habilitação será de noventa dias, a contar da data em que foi extraído o 
certificado”. 



 

 

2.3.4 Casamento diplomático 

 

 

O Código Civil de 2002, no título VI, em seus artigos 1.533 a 1.542, traz a 

previsão de três espécies de celebração do casamento. A primeira, a do casamento 

civil, a ser presidida pelo Juiz de Direito ou pelo Juiz de Paz. A segunda, a do 

casamento religioso com efeitos civis, que terá a presidência do ministro religioso 

respectivo. E a terceira, a do casamento nuncupativo ou in extremis momentis 

vitae, celebração essa feita na presença de seis testemunhas e condicionada à 

homologação judicial. 

A quarta espécie de celebração exsurge do mandamento do artigo 18 da Lei 

de Introdução ao Código Civil: 

 

Art. 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares 
brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de 
tabelionato, inclusive o registro de nascimento e óbito dos filhos de brasileiro ou 
brasileira nascidos no país da sede do consulado. 

 

Constata-se daí que detêm competência para celebrar casamento, quando 

ambos os nubentes forem brasileiros, as autoridades consulares de nosso País, 

desde que sejam cônsules de carreira. 

Os civilistas Fachin e Ruzyk (2003, p. 140), tecendo considerações sobre o 

artigo 1.544 do Código Civil de 2002, ressaltam que 

 

de acordo com o art. 13 do Decreto nº 24.113/34, não revogado pela 
codificação de 2002, os cônsules de carreira somente estão autorizados a 
celebrar casamentos quando ambos os nubentes forem brasileiros e a 
legislação local reconhecer efeitos civis a esse matrimônio. 



 

Sobre esse entendimento, os internacionalistas Del’Olmo e Araújo (2004, p. 

184), esclarecem que “não devemos esquecer-nos que os cônsules honorários são 

proibidos de celebrar casamentos, ex vi do artigo 15, VII, do Decreto 23.102, de 

28.05.1947”. 

O Código Civil de Clóvis Beviláqua, no artigo 204 prescrevia que “o 

casamento celebrado fora do Brasil prova-se de acordo com a lei do país onde se 

celebrou”. E, no seu parágrafo único, dizia que “se, porém, se contraiu perante 

agente consular, provar-se-á por certidão do assento no registro do consulado”. 

Entretanto, a eficácia desse casamento estava submetida a uma condição 

suspensiva contida no art. 32, § 1º, da Lei nº 6.015, de 31.12.1973, (Lei de Registros 

Públicos): 

 

Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em 
país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em 
que forem feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou, quando por estes 
tomados, nos termos do regulamento consular. 
 
§ 1º Os assentos de que trata este artigo serão, porém, trasladados nos 
cartórios do 1º Ofício do domicilio do registrado ou no 1º Ofício do Distrito 
Federal, em falta de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeitos no 
País, ou, antes, por meio de segunda via que os cônsules serão obrigados a 
remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. 

 

Com a vigência do novo Código Civil brasileiro, ocorrida em 11.01.2003, o 

precitado artigo 204 do Código de 1916 foi revogado. A matéria foi disciplinada pelo 

art. 1.544 da lei nova: 

 

Art. 1.544. O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante as 
respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros, deverá ser registrado em 
cento e oitenta dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao 
Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou em sua falta, no 1º Ofício da 
Capital do Estado em que passarem a residir. 

 



Esse dispositivo legal merece algumas considerações. A primeira se refere a 

uma possível interpretação equivocada, pois a expressão “o casamento de 

brasileiro” poderia levar o intérprete a entender que existiria a possibilidade da 

autoridade consular celebrar casamento de brasileiro com nubente estrangeiro. O 

anteriormente citado artigo 13 do Decreto nº 24.113/34 espanca essa dúvida, pois 

somente autoriza os cônsules de carreira a celebrar casamentos quando ambos os 

cônjuges forem brasileiros. 

Outra observação deve ser feita em relação à alteração que opera na 

previsão do § 1º do art. 32 da Lei de Registros Públicos, ao impor o prazo de 180 

dias para a realização do traslado do casamento consular em território nacional, 

quando anteriormente essa providência poderia ser feita a qualquer tempo. 

A nosso sentir, o descumprimento desse prazo por parte dos cônjuges ou de 

apenas um deles ao retornar ao Brasil não invalida o casamento, mas tão-somente 

acarreta a necessidade de nova habilitação em território nacional, retomando-se a 

possibilidade do registro. 

Destaque-se, também, a novidade apresentada no que tange ao registro, que 

passa a ser feito no domicílio de qualquer dos cônjuges e, na sua falta, no 1º Ofício 

da Capital do Estado em que passarem a residir. Fica antiquado o registro no 1º 

Ofício do Distrito Federal. 

Sobre o assunto, com precisão o magistrado Orlandi Neto (1988, p. 450) 

assinala que “os requisitos para o matrimônio na repartição consular brasileira são 

os mesmos da lei brasileira. É como se o casamento se realizasse em cartório. A 

autoridade consular faz às vezes de oficial do registro civil e de juiz de casamento”. 

Repetindo Fachin e Ruzyk (2003, p. 140), os cônsules de carreira somente 

têm competência para celebrar casamentos quando ambos os nubentes forem 



brasileiros. Dessa forma, um brasileiro no Exterior somente poderá casar com um 

nubente estrangeiro em repartição do país onde estiver. 

A autoridade consular tem poderes para certificar esse casamento, após 

fazer o seu assento, extraindo a respectiva certidão, para um possível traslado em 

território brasileiro, na oportunidade do retorno de um ou de ambos os contraentes, 

como prevê o art. 1.544 do Código Civil de 2002. 

A opinião competente de Orlandi Neto (1988, p. 452) vai no sentido de que 

“não se cuida de dar aos naturalizados os mesmos direitos dos brasileiros natos. 

Como já foi ressaltado, o traslado não visa a beneficiar ninguém, mas apenas a dar 

publicidade a ato relevante da vida civil de um nacional”. 

Demais disso, não seria admissível que o brasileiro naturalizado tivesse 

condições jurídicas de obter o traslado de seu casamento, celebrado em repartição 

estrangeira antes de sua naturalização. No caso versante, não teria sido satisfeita a 

exigência do caput do art. 32 da LRP, que permite o assento de nascimento, óbito e 

casamento de brasileiros em país estrangeiro. 

Constatamos a existência de várias espécies de celebração, como seja, a do 

casamento civil presidida pelo Juiz de Direito ou pelo Juiz de Paz, também chamado 

de Juiz de Casamento; a do casamento nuncupativo ou in extremis momentis vitae 

ou in articulo mortis, legitimada pelas seis testemunhas autorizadas pelo artigo 1.540 

do Código Civil de 2002; e a do casamento consular ou diplomático, celebrado no 

estrangeiro perante os cônsules brasileiros, conforme previsão do artigo 1.544 da 

nossa Lei Substantiva Civil. 

O casamento consular necessariamente tem de ser celebrado perante os 

cônsules de carreira, por força da determinação do art. 13 do Decreto nº 24.113/34 e 

do art. 477 da Consolidação dos Regulamentos Consulares, aprovada pelo Decreto 



nº 360/35. O art. 15, VII, do Decreto nº 23.102, de 28.05.1947, proíbe nossos 

cônsules honorários de presidir casamentos de brasileiros no Exterior. 

No entanto, instala-se pequena controvérsia entre duas correntes doutrinárias 

a respeito da competência dos cônsules de carreira de consentirem a celebração na 

sede consular de casamento de brasileiros em países estrangeiros, cuja legislação 

não recepciona essa forma de união conjugal. 

Alguns autores defendem a posição de que é vedada pela lei brasileira a 

celebração do casamento nessa circunstância. Já outros cientistas do Direito 

admitem a competência da autoridade consular de celebrar os casamentos de 

brasileiros, mesmo que o ordenamento jurídico do outro país não reconheça esse 

casamento, que terá absoluta validade no Brasil com o traslado do assento em 

cartório do registro civil16. 

 

 

2.4 O pensamento de Erik Jayme sobre o casamento 

 

 

O reconhecimento do pluralismo, da pluralidade de estilos de vida e a 

negação de uma pretensão universal à maneira própria de ser, são os valores 

básicos da pós-modernidade destacados por Jayme (2003, p. 73-80). 

                                                
16  DEL’OLMO e ARAÚJO (2004, p. 184) se posicionam de maneira mais aceitável sobre a 
divergência, com estas palavras: “O artigo 18 da Lei em comento reconhece a competência de 
nossas autoridades consulares para celebrar os casamentos de seus nacionais ausentes dos 
respectivos domicílios e, do mesmo modo, para exercitar as funções de tabelião (receber testamentos 
públicos e aprovar os cerrados, pactos nupciais, adoções e procurações) e de Oficial de Registro Civil 
(registrando nascimentos de filhos de brasileiros ocorridos em seu distrito consular) em atos a eles 
pertinentes. Na hipótese do ordenamento jurídico do Estado em cujo território se celebrou o 
casamento de brasileiros não reconhecer o casamento consular este, inobstante ser válido no 
Brasil, não o será no Estado onde foi realizado”. 



Menciona que, na teoria do direito, várias tentativas de explicação para as 

grandes diferenças foram feitas, como se o motivo principal para determinadas 

regras fosse “o jogo de coincidências no sentido da Teoria do Caos”. 

Observa que as diferenças fomentam as concorrências e a idéia de 

pluralidade é a responsável por tudo. 

O professor catedrático da Universidade de Heidelberg (Alemanha) estuda a 

pequena autonomia dos indivíduos e a convivência entre os diferentes, ao que 

denomina de “adaptação dos contrapostos”. Para ele, “comparação pós-moderna 

significa então estudar a posição dos vários sistemas jurídicos nestas questões”. 

Faz referência à necessidade de serem estudadas as diferentes intensidades 

da forma como os Estados devem respeitar a individualidade e os costumes de seus 

respectivos povos. Põe em relevo a proteção da identidade cultural das minorias 

como sendo uma maneira de ver da pós-modernidade, “onde cada indivíduo pode 

pretender a alcançar um direito a ser diferente (droit à la difference)”. 

E como exemplo do direito à diferença cita o direito de contrair matrimônio. 

Diversas ordens jurídicas no mundo reformaram suas regras disciplinadoras 

da celebração do casamento, conforme preleciona Jayme. 

O direito matrimonial da Espanha admitiu o casamento civil ao lado do 

casamento religioso e o Governo Espanhol assinou um convênio de cooperação e 

reconhecimento com mais três religiões, além da católica. São elas: a mulçumana, a 

judaica e a protestante-evangélica. Esse convênio foi aprovado através da normativa 

notarial de 10.11.1992. Assim, na Espanha existem cinco formas de celebração de 

casamento: a civil e as quatro religiosas. 

Superando a Espanha em número de formas de celebração de casamentos 

válidos, a legislação da Itália admite que casem, conforme seus próprios ritos, os 



protestantes-waldenses, os protestantes-metodistas, os protestantes-adventistas, os 

protestantes-evangélicos e os judeus. Esses casamentos somente produzirão efeitos 

jurídicos após devidamente inscritos no registro civil. 

O Estado italiano firmou convênios com as respectivas Igrejas para dar 

fundamento jurídico às mencionadas celebrações. A complexidade das construções 

normativas faz parte da pluralidade, como, por exemplo, a exigência da 

nacionalidade italiana do celebrante para cerimônias a serem realizadas em 

determinadas religiões. 

A pluralidade está afastada do direito alemão, haja vista que a regra geral é o 

casamento civil, destacando-se a exceção prevista pela Lei de Introdução ao Código 

Civil alemão (EGBGB), para os casamentos entre estrangeiros. 

A simplificação administrativa e a redução de custas é o precípuo objetivo da 

legislação alemã sobre a celebração do casamento. 

A pluralidade tem especial significação para o ordenamento jurídico dos 

Estados Unidos da América, no que se relaciona com a identidade cultural de seu 

povo. No Estado de Nova York, em 1993, aconteceu uma decisão importante sobre 

o direito de família judaico, adotada pela New York Court of Appeals. 

No divórcio de cônjuges judeus, esse tribunal superior decidiu que o acordo 

feito entre eles, segundo o qual competia ao Tribunal de Rabinos a determinação da 

quantia a ser paga como devolução do dote, deveria ser considerado como um 

compromisso arbitral com possibilidade de execução por qualquer tribunal do 

Estado. É a pluralidade na sua essência maior, na exclamação de Jayme. 

Jayme, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), chama a atenção para um Decreto da Comunidade Autônoma de 



Andalusia, datado de 09 de janeiro de 1996, que dá forma a um registro civil para 

uniões fáticas, cuja denominação original é uniones de hecho ou uniones afectivas. 

É permitido que o registro civil inscreva uniões para a vida, uniões estáveis e 

uniões fora do casamento, tanto hétero quanto homossexuais, inclusive registre as 

suas dissoluções e os contratos de convivência relativos aos efeitos patrimoniais 

delas decorrentes. 

Acontece que Andalusia não pode legislar sobre o Direito de Família, não 

possui competência legal para isso. Dessa forma, a mencionada lei inexiste para o 

mundo jurídico espanhol, possuindo, usando-se de benevolência, efeito simbólico 

para demonstrar a aceitação de uma sociedade àquelas situações de fato. É um 

fenômeno pós-moderno, segundo o qual uma lei não desfruta de efeito de direito, 

mas tão-somente detém a condição de narrativa de um fato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 CASAMENTO: PATRIMONIALIDADE E DISSOLUÇÃO 

 

 

3.1 Efeitos jurídicos patrimoniais do casamento 

 

 

Vimos que o casamento é um ato jurídico solene e, por conseqüência, produz 

efeitos pessoais e patrimoniais. 

Os efeitos jurídicos pessoais estão elencados pelo Código Civil de 2002 nos 

artigos 1.566 a 1.570. No Código Civil de 1916, estavam inseridos principalmente 

nos artigos 231 a 251. 

As relações econômicas entre casados, que se iniciam com o casamento, vão 

ser disciplinadas pelo regime de bens adotado. 

As legislações familiaristas, tanto a nacional como as estrangeiras, fazem 

previsões sobre os fundamentos das relações patrimoniais que se desenvolvem 

durante o casamento, desconhecendo-se a existência de um casamento sem regime 

matrimonial de bens (PEREIRA, 2005, p. 187). 

Poucos países inaceitam o princípio da liberdade de escolha, por parte dos 

nubentes, do regime matrimonial de bens. Essa recusa decorre do fato de que são 

criadas regras fixas no estabelecimento de apenas um regime de bens, que deve ser 

adotado por quantos desejem contrair núpcias. 

Mencionando dois exemplos clássicos, Bateman (1941, p. 6) comenta essa 

situação jurídica inusitada. Destaca a Finlândia como país que adotou, na época em 



que se encontrava sob a denominação russa, “o regime da comunhão de móveis 

adquiridos”, ou seja, o regime da comunhão de aqüestos, sendo incluídos nessa 

comunhão todos os bens móveis do casal, cuja aquisição tenha ocorrido antes e 

depois do casamento. 

O Professor da Universidade de Paris ressalta o outro exemplo existente na 

legislação do Peru, que, no artigo 176º do Código Civil de 1936, fez a adoção 

exclusiva do regime da comunhão de aqüestos17. 

 

 

3.1.1 O regime de bens previsto pelo Código Civil de 1916 

 

 

O antigo Código Civil brasileiro consagrava em seu estatuto econômico-

financeiro da família, na dicção de Oliveira (2003, p. 390), a existência de quatro 

regimes de bens: Comunhão Universal, Comunhão Parcial, Separação de Bens 

(convencional ou obrigatória) e Regime Dotal. 

Esse complexo de regras jurídicas orientadoras das relações patrimoniais do 

casal estava subordinado a dois princípios fundamentais. 

                                                
17 Art. 176º – Por la celebración del matrimonio se constituye entre marido y mujer una sociedade en 
que puede haber bienes propios de cada cónyuge y bienes comunes. 
Ninguno de los cónyuges puede renunciar a esta sociedad ni a sus efectos. 
Art. 177º – Son bienes propios de cada cónyuge: 
1º – Los que aporte al matrimonio; 
2º – Los que adquiera durante el matrimonio a título gratuito; 
3º – Los que adquiera durante el matrimonio a título oneroso, cuando la causa de adquisición há 
precedido al casamiento; 
4º – La indemnización por accidentes o por seguro de vida, de daños personales o de enfermedades, 
deducidas las primas pagadas durante la sociedad. 
Art. 178º – Cada cónyuge conseva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer de 
ellos. 
Art. 179º – Ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o a un legado, sin el 
consentimiento del otro. 



Por primeiro, a faculdade legal atribuída aos nubentes de escolher o regime 

de bens que melhor consultasse os seus interesses (art. 256). Claro que essa 

liberdade vinha limitada pelo regime obrigatório de bens (art. 258, parágrafo único). 

Segundo, a vedação legal quanto à modificação do regime de bens escolhido 

pelos cônjuges ou aquele adotado por determinação da lei (art. 230). Essa 

imutabilidade era uma proteção dada pela lei à família contra uma possível coação 

de um cônjuge contra o outro. O Código Civil tornava irretratáveis os direitos 

patrimoniais do par conjugal. 

Na versão original do Código de 1916, o regime legal de bens era o da 

comunhão universal. Assim, o casal não necessitava firmar uma convenção 

antenupcial para casar por esse regime. Para qualquer outro, essa exigência 

despontava como imprescindível. 

A comunhão universal de bens passou a integrar a cultura do povo brasileiro. 

Dessa forma, a opção, muitas vezes imposta pelos pais de um dos nubentes, pela 

comunhão parcial ou pela separação de bens, significava uma demonstração de 

desconfiança a ponto de pôr em risco a realização do matrimônio. 

Com o advento da chamada Lei de Divórcio, Lei nº 6.515, de 26 de dezembro 

de 1977, o regime legal de bens passou a ser o da comunhão parcial ou comunhão 

de aqüestos, dispensada, portanto, a realização do pacto antenupcial, requisito 

mantido para as demais espécies. 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2 O regime de bens visto pela nova configuração apresentada pelo Código Civil 

de 2002 

 

 

A partir de 11 de janeiro de 2003, data em que entrou em vigor o novo Código 

Civil brasileiro, o regime matrimonial de bens a ser adotado no casamento 

perpassou por algumas alterações dignas de registro. 

Embora a Lei Civil de 2002 não alterasse o número de quatro regimes de 

bens, consignou a extinção do regime dotal, de pouco ou de nenhum uso pelas 

famílias brasileiras, fazendo nascer uma espécie de sobrevivência duvidosa, que é o 

regime da participação final nos aqüestos. É evidente que ficaram intactas as regras 

do regime da comunhão universal e do regime da comunhão parcial. 

Com relação aos seus princípios fundamentais, foi mantido o primeiro, ou 

seja, a livre escolha por parte dos nubentes do estatuto patrimonial que deverá 

presidir suas relações econômico-financeiras (art. 1.639). A excepcionalidade do 

regime obrigatório de bens permaneceu, dentro do mesmo elenco de circunstâncias 

impedientes (art. 1.641). 

Põe-se dúvida na aceitação do regime da participação final nos aqüestos, 

uma vez que se trata de um regime híbrido, constituído uma parte, na vigência do 

casamento, pela forma da separação de bens e com o término do vínculo ou da 

sociedade conjugal se transmuda no regime da comunhão parcial. Talvez venha a 

ter o mesmo destino de regime dotal de 1916. 



O regime legal de bens do Código Civil de 1916, projetado no Direito 

Familiarista brasileiro pela Lei do Divórcio de 1977, como sendo o da comunhão 

parcial, foi endossado pela nova Lei Civil (art. 1.640). 

Merecedora de registro foi a modificação trazida pelo artigo 1.647, inciso I, 

que permite ao cônjuge, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus reais 

qualquer imóvel de sua exclusiva propriedade, caso o regime de seu casamento 

tenha sido o da separação absoluta. 

 

 

3.1.3 Controvérsias no regime matrimonial de bens de casamento celebrado pelo 

Código Civil de 1916 suscitadas após 11.01.2003 

 

 

O artigo 1.641 do Código de 2002 prevê como regime obrigatório o da 

separação de bens. Exsurge imediatamente a dúvida: relativa ou absoluta. O STF 

cristalizou suas decisões na Súmula 377, no sentido de que: “No regime da 

separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”. 

Essa súmula perdeu a eficácia?  

Para restar bem claro, vale referir que, no regime da separação de bens 

convencional, prevalecem as regras da separação absoluta. E, na separação de 

bens decorrente da lei, aplicam-se ainda as normas disciplinadoras ditadas pelo 

STF, ou seja, comunicam-se os aqüestos? 

Talvez o tema mais controvertido para os familiaristas, em relação às 

previsões do Código Civil de 2002, seja a consentida mutabilidade do regime de 



bens, “mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges”, 

conforme mandamento do art. 1.639, em seu § 2º. 

A controvérsia se instala no momento em que alguns juristas se manifestam 

favoráveis à extensão dessa possibilidade legal aos regimes de bens dos 

casamentos celebrados na vigência do Código Civil de 1916. Dentre esses juristas, 

destacam-se Pereira (2003, p. 152-153) e Oliveira (2003, p. 392-394). 

Empolga-me, porém, o entendimento de que existe um óbice legal à 

aplicação extensiva do permissivo de § 2º do art. 1.639 do Código de 2002. Trata-se 

da restrição expressa imposta pelo art. 2.039 dessa mesma codificação. 

Diniz (2003, p. 178) firma posição contrária, admitindo apenas a 

revogabilidade do regime de bens, em casos excepcionais, para os casamentos 

anteriores a 11.01.2003. 

Em outra obra, Diniz (2002, p. 152) defende a modificação de regimes de 

bens em casamentos oriundos do CC de 1916, excepcionalmente, quando 

celebrados no estrangeiro pela separação de bens (jurisprudência); quando o pacto 

antenupcial estipular que, na hipótese de superveniência de filhos, o casamento com 

separação se converta em casamento com comunhão (decisão do Supremo Tribunal 

Federal). 

Casamentos realizados sob a égide do Código de 1916 já estão com suas 

relações patrimoniais consolidadas, pois o casal teve ciência e anuiu ao princípio 

básico da irrevogabilidade do regime de bens (art. 230) que escolheu. Alcançando-

lhes a permissão da modificação do regime de bens, a proteção, a segurança dos 

nubentes e de terceiros poderá ser fragilizada pela coação ou pela má-fé, 

respectivamente. 



Muito tempo antes da vigência da Lei nº 10.406/2002, sempre emitimos 

opinião favorável à modificação do regime de bens para casamentos celebrados por 

menores que ainda não haviam atingido a idade núbil – separação legal de bens –, 

tão logo adquirissem a capacidade civil plena, o que já está sendo concedido agora, 

após a entrada em vigor do novo Código, em alguns Juízos de Família, em 

consonância com o prudente ensinamento da professora da PUC de São Paulo 

(DINIZ, 2002, p. 152). 

Alguns doutrinadores chegam a admitir que a modificação do regime de bens 

é recomendada para casamentos vindos da Lei Civil de 1916, quando entre o casal 

esteja contratada uma sociedade e exista a vigência do regime da comunhão 

universal ou da separação obrigatória. Afirmam que se impõe o estabelecido no art. 

977 do Código Civil de 2002, devendo o casal alterar o regime de bens ou encerrar a 

sociedade. Ousamos discordar desse posicionamento, sob o argumento de que o 

referido dispositivo do novo Código Civil não alcança os casamentos celebrados pelo 

Código anterior, isso em face do princípio constitucional de que a lei nova não pode 

prejudicar o ato jurídico perfeito. 

Dessa forma, o par cujo casamento ocorreu antes de 11.01.2003 terá que 

obedecer ao recomendado pelo art. 977 da nova Lei Civil, no caso de pretender 

estabelecer uma sociedade entre si após essa data. Esse mesmo casal, na hipótese 

de já haver contratado uma sociedade entre si antes da vigência do Código Civil de 

2002 não poderá ser penalizado pelas regras do art. 2.031 dessa nova lei civil 

(“terão o prazo de 1 (um) ano para se adaptarem à disposição deste Código”), pois a 

CF-88 lhe dá total proteção, ou seja, a sociedade preexistente é um ato jurídico 

perfeito. 



Enfim, os princípios, os valores e os conceitos fundamentais que envolveram 

o par conjugal no casamento regulamento pelo Código de 1916 eram totalmente 

diferentes daqueles que estarão orientando os participantes do casamento previsto 

no Código Civil de 2002. Em decorrência, avulta enorme dificuldade, sério risco, na 

interferência do Direito para redisciplinar as relações de afeto e principalmente as 

patrimoniais já constituídas. O bom senso aconselha limites na intervenção do 

Estado na intimidade e na privacidade do casal. 

 

 

3.2 Dissolução do casamento no Brasil 

 

 

O Concílio de Trento de 1563 fez com que o casamento religioso fosse 

adotado em todo o território português, isto em razão de haver o El-Rei d. Sebastião 

ratificado o ato do Regente Cardeal D. Henrique. 

O Brasil-Colônia tinha de seguir essa orientação superior, em razão do que o 

casamento católico prevaleceu como o único válido entre seus habitantes. 

Instaurada a Monarquia brasileira em 1822, com a proclamação da 

independência, foi mantida a subordinação do casamento à influência da Igreja 

Católica, por força do Decreto de 03 de novembro de 1827 (CAHALI, 2000, p. 40). 

Entregue o casamento à direção das regras do Direito Canônico e, portanto, 

considerado sacramento, a sua indissolubilidade estava estabelecida. 

Alguns canonistas faziam a distinção entre divórcio vincular (ou divórcio a 

vínculo) e divórcio não vincular. Entendiam que divórcio vincular (divortium quoad 

vinculum) ou simplesmente divórcio, significava a dissolução do casamento, o 



término do vínculo conjugal, a desvinculação total de marido e mulher; e o divórcio 

não vincular (divortium quoad thorum et mensam) ou tão-somente separação, queria 

dizer a separação de corpos e de bens dos cônjuges, ou seja, o rompimento da 

comunidade de vida – de teto, de mesa e de habitação, permanecendo válido o 

vínculo matrimonial. 

A ascendência da Igreja Católica sobre o casamento veio fazer valer o 

divortium quod vinculum em contraposição ao divortium quoad thorum et mensam. 

Assim, a força da Igreja não admitia de forma nenhuma o divórcio vincular, com 

reflexos em todos os países católicos, inclusive o Brasil (TUCCI, 1978, p. 77-78). 

Vimos que a degeneração do casamento em Roma provocou a transferência 

do comando das regras matrimoniais para o Cristianismo. 

A Igreja lentamente foi adaptando o casamento à sua doutrina e, no momento 

oportuno, determinou a supressão do divórcio, no Concílio de Trento de 1563. 

O direito brasileiro vigente na Colônia e no Império adotava, para o 

casamento, as regras do Direito Canônico, desconhecendo, dessa forma, o divórcio 

vincular. 

A proclamação da República em 1889 continuou admitindo apenas o divórcio 

não vincular (divortium quoad thorum et mensam), meramente a separação de 

corpos, chamada de desquite, com a manutenção do vínculo matrimonial, que teve 

extintas algumas de suas causas determinantes, “a heresia e a apostasia, por efeito 

do desuso e do espírito liberal da Constituição de 1824” (BEVILAQUA, 1976, p. 282-

283). 

Essa posição republicana adveio com o Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 

1890, que criou o casamento civil, afastando a Igreja Católica do ordenamento 

matrimonial, ratificando, todavia, a indissolubilidade do vínculo. 



A Constituição de 1924 não fez referência ao divórcio, não obstante este 

tenha sido defendido pelos constituintes Lopes Trovão, Guimarães Natal, Leopoldo 

Bulhões e Casemiro Junior. 

O primeiro projeto de divórcio vincular no Brasil surgiu em 1893, de autoria de 

Érico Coelho, na Câmara dos Deputados. Foi derrotado pela pressão das lideranças 

eclesiásticas (MARCHESINI FILHO, 1978, p. 37-39). 

A indissolubilidade do vínculo matrimonial no Brasil passou a ser preceito 

constitucional com a Carta Federal de 1934, circunstância essa que veio a ser 

reproduzida nas Constituições e reformas vindas depois. Daí nasceu a grande 

dificuldade na introdução do divórcio na legislação brasileira, pois deveria decorrer 

de uma emenda constitucional, que exigia quorum qualificado – 2/3 dos 

congressistas. 

Não se pode falar sobre o divórcio vincular no Brasil, sem fazer uma 

referência à determinação e à luta incansável de Nelson Carneiro. 

A Emenda Constitucional aprovada em 13 de abril de 1977 reduziu o quorum 

qualificado de 2/3 para o da maioria absoluta, o que veio trazer grandes esperanças 

para os divorcistas. 

O Senador Nelson Carneiro, com a colaboração do Senador Accioly Filho, fez 

uma proposta de emenda constitucional, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, 

nas sessões de 15 a 23 de junho de 1977. Promulgada em 28 de junho de 1977, a 

Emenda  Constitucional  nº  9  concedeu  aos  casais  brasileiros  a  possibilidade de  



utilizar-se, quando necessário, do rompimento dos laços matrimoniais pelo 

divórcio18. 

A Emenda Constitucional nº 9 foi regulamentada pela Lei nº 6.515, de 26 de 

dezembro de 1977. 

O divórcio não trouxe para as famílias brasileiras os efeitos danosos 

preconizados pelos contrários à sua implantação. Pelo contrário, somente buscam 

esse remédio extremo os casais batidos pelo infortúnio do desamor19. 

A Emenda Constitucional e a Lei de 1977 podem ser consideradas como uma 

intervenção tímida do legislador na indissolubilidade do casamento, quando este 

somente terminava com a morte de um dos cônjuges. 

                                                
18 Emenda Constitucional nº 9 
    Dá nova redação ao § 1º do artigo 175 da Constituição Federal 
    As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 49 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional: 
    Art. 1º – O § do artigo 175 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 
    “art. 175 ... 
    § 1º – O casamento somente poderá ser dissolvido, nos casos expressos em lei, desde que haja 
prévia separação judicial por mais de três anos”. 
    Art. 2º – A separação, de que trata o § 1º do artigo 175 da Constituição, poderá ser de fato, 
devidamente comprovada em Juízo, e pelo prazo de cinco anos, se for anterior à data desta Emenda. 
    Brasília, DF, em 28 de junho de 1977. 
    A Mesa da Câmara dos Deputados 
    Marco Maciel – Presidente 
    A Mesa do Senado Federal 
    Petrônio Portella – Presidente 
19 Após a vitória da emenda divorcista, o Senador Nelson Carneiro proferiu, no término da sessão 
especial do Congresso Nacional do dia 28 de junho de 1977, discurso emocionado, de que se 
transcrevem as seguintes partes: 
    “A promulgação, esta noite, da Emenda Constitucional nº 9, antecipa o fim de uma cruzada árdua, 
empolgante, tenaz, e que se encerrará em breve com a votação do projeto de lei ordinária que, para 
sua regulamentação, espero oferecer a esta Casa com a valiosa e erudita colaboração do eminente 
Senador Accioly Filho”. 
    “De qualquer sorte, sinto-me generosamente recompensado das canseiras e das incompreensões, 
que marcaram, desde a primeira hora, minha modesta e acidentada vida parlamentar. Tenho ainda 
nos olhos, e mais no coração do que nos olhos, todos os episódios que, através dos anos, 
prepararam o resultado consagrador de 15 a 23 de junho” (MARCHESINI FILHO, 1978, p. 51). 



A Constituição Federal de 1988, sim, ofereceu ao Brasil uma legislação 

divorcista de vanguarda, moderna e que pode ser incluída entre as mais completas 

do mundo20. 

 

 

3.3 Prazos para o divórcio brasileiro 

 

 

A lei infraconstitucional de dezembro de 1977, em seu artigo 25, prescrevia, in 

verbis: 

 
Art. 25 − A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges 
existentes há mais de três anos, contada da data da decisão ou da que 
concedeu a medida cautelar correspondente (art. 8º), será decretada por 
sentença, da qual não constará referência à causa que a originou. 

 

Acontecia aí o chamado pelo direito científico de divórcio indireto. 

No que concerne ao divórcio direto, ou seja, o divórcio sem a existência da 

separação judicial precursora, na dicção do saudoso mestre Gomes (1998, p. 294), a 

Lei nº 6.515/77, em seu artigo 40 determinava, textualmente: 

 

Art. 40 − No caso de separação de fato, com início anterior a 28 de junho de 
1977, e desde que completados 5 (cinco) anos, poderá ser promovida ação de 
divórcio, na qual se deverão provar o decurso do tempo da separação e a sua 
causa. 

 

                                                
20 Constituição Federal de 1988: 
    Art. 226 
    § 6º – O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais 
de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos. 



Talvez possa ser considerada como a maior evolução do Direito de Família 

brasileiro a atualização insculpida pelo Congresso Nacional no Capítulo VII da 

Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 1988. 

Em seu artigo 226, parágrafo 6º, a nossa Lei Maior corajosamente incluiu o 

divórcio a vínculo brasileiro entre os mais modernos existentes nas legislações 

hodiernas. Vejamos o texto desse dispositivo legal: “§ 6º − O casamento civil pode 

ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos 

casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos”. 

Em síntese, hoje no Brasil o divórcio indireto, que também é chamado de 

divórcio conversão, tem como requisito o prazo de um ano de separação 

judicial. O divórcio direto, ou simplesmente denominado de divórcio, tem como 

única exigência o decurso de dois anos de separação de fato do casal. 

Dessa forma, constata-se que o divórcio direto era uma exceção tímida da 

lei ordinária de 1977, quando exigia o decurso de cinco anos de separação de fato 

do casal, qüinqüênio esse que deveria ter tido início antes de 28 de junho de 1977, 

data da Emenda Constitucional nº 09. 

A continuar essa exigência legal, o divórcio direto iria desaparecer no Brasil, 

em vista de que chegaria o tempo em que não mais existiriam casais cuja separação 

de fato tivesse seu marco inicial anterior à vigência do dispositivo constitucional 

citado. 

A Constituição Federal de 1988 veio corrigir essa anomalia estabelecendo o 

prazo de dois anos de separação de fato para que possa ser requerido o divórcio 

direto. 



Aí sim o divórcio direto passou a ser regra geral, ao revés de exceção, como 

antes de 1988, abrigando sob seu pálio todos os casais que possam cumprir esse 

requisito e tenham necessidade de pôr termo ao seu casamento. 

 

 

3.4 Sentença estrangeira de divórcio 

 

 

Todas as religiões entendem ser o casamento um fato de sua competência. 

Assim, cada qual estabelece seus próprios ritos para essa celebração. 

No Brasil Império, a Igreja Católica exerceu a administração plena do 

casamento, ficando o poder civil sem a menor intervenção na celebração do 

matrimônio. 

É reconhecido o direito que cabe às religiões de regular o elemento divino no 

casamento. Todavia, não se pode deixar de reconhecer, também, que ao Estado 

competem as atribuições disciplinadoras, para fixar a forma, estabelecer as 

condições e atribuir os efeitos jurídicos do matrimônio. 

Na fase da pré-codificação civil, a tutela eclesiástica concedia ao casamento a 

condição de sacramento, portanto, indissolúvel (PEREIRA, 1956, p. 36). 

Com o advento da República, o casamento veio a perder o seu caráter 

confessional, o que ocorreu por intermédio do Decreto 181, de 24 de janeiro de 

1890. Mesmo assim, foi mantida a indissolubilidade do vínculo matrimonial. 

O Código Civil brasileiro, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que entrou 

em vigor um ano depois, apenas permitia a dissolução da sociedade conjugal, 

através do desquite, cuja sentença tão-somente autorizava a separação dos 



cônjuges, o fim do dever de fidelidade e o rompimento do regime matrimonial de 

bens, permanecendo íntegro o casamento (CAHALI, 2000, p. 318). 

O divórcio a vínculo não era admitido, além do Brasil, por diversos países. No 

entanto, estes tratavam esse assunto na esfera do Direito Civil. O legislador 

brasileiro excedeu esse procedimento legal e consagrou a indissolubilidade do 

casamento no Direito Constitucional, isto a partir da Carta Magna de 1934 (artigo 

124). 

Somente em 1977, pela Emenda Constitucional nº 09, de 28 de junho, o 

casamento no Brasil passou a ser dissolvido pela morte de um dos cônjuges e pelo 

divórcio. A EC nº 09 foi regulamentada pela Lei nº 6.515, de 16 de dezembro de 

1977, que ficou conhecida como “Lei do Divórcio”. 

 

 

3.4.1 Homologação da sentença estrangeira de divórcio 

 

 

Vimos a forma como pode acontecer o divórcio de casal cujo matrimônio 

ocorreu em território brasileiro. 

De outra parte, o Poder Judiciário pátrio por diversas vezes é provocado no 

sentido de promover a homologação de sentença estrangeira de divórcio, a fim 

de que esta adquira eficácia no Brasil. 

Nenhuma outra palavra poderia trazer maiores esclarecimentos ao assunto do 

que a lição magistral do consagrado mestre Moreira (1974, p. 68): 

 
Na homologação de sentença estrangeira, o modelo que se tem em vista é a 
sentença de igual conteúdo que porventura fosse proferida pela Justiça 
brasileira. O modelo, por si só, seria apto a produzir, no território nacional, os 
efeitos próprios. A sentença estrangeira, não: a lei considera-a “capaz de 



adquirir eficácia” no país, mas subordina tal aquisição a um ato formal de 
reconhecimento, praticado por órgão judiciário nacional. Esse ato, no sistema 
pátrio, é precisamente a homologação. 
Com o ato formal de reconhecimento, a sentença estrangeira passa a surtir, no 
território nacional, efeitos iguais aos que surtiria uma sentença brasileira de 
igual conteúdo. Isso não quer dizer, porém, que, para tornar admissível a 
homologação, seja necessário que no Brasil se pudesse efetivamente obter, 
acerca da matéria decidida no outro Estado, sentença de igual conteúdo, ou 
até qualquer sentença: a espécie talvez escape, em termos absolutos, à 
cognição da nossa Justiça. O modelo, a que a homologação assimila a 
sentença estrangeira, é concebido in abstracto, sendo irrelevante a indagação 
quer sobre a coincidência entre o respectivo conteúdo e o de alguma sentença 
quer in concreto se houvesse de proferir no território nacional, quer sobre a 
possibilidade mesma de proferir-se aqui tal sentença. 
O ato formal de reconhecimento (homologação, conforme a técnica do direito 
brasileiro) é acontecimento futuro e incerto a que a lei subordina a eficácia, no 
território nacional, da sentença estrangeira. Por isso, costuma a doutrina 
atribuir-lhe a função de verdadeira condição legal (condicio iuris). 

 

O mandamento do artigo 483 do Código de Processo Civil é de fundamental 

importância na elucidação da matéria. Vejamos: 

 

Art. 483 − A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no 
Brasil senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único − A homologação obedecerá ao que dispuser o regimento 
interno do Supremo Tribunal Federal. 

 

Por força da Emenda Constitucional (EC) nº 45, de 08.12.2004, a sentença 

estrangeira passou a ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Neste dispositivo, existem dois pontos a merecer reflexão. O que se deve 

entender por “sentença” e por “tribunal estrangeiro”? 

Preleciona Tucci (1977, p. 3), citando Liebman, que, entendida no seu 

significado etimológico, sentença definitiva, ou sentença final do procedimento de 

primeiro grau, é aquela que define o juízo, concluindo-o e exaurindo-o na instância 

em que foi proferida. 

Não deve ser levada em consideração a forma de que a sentença se revista 

no ordenamento estrangeiro. A significação maior reside no fato de que a decisão 

preencha as características de sentença no direito processual brasileiro. 



O Código de Processo Civil de 1973 não distingue as sentenças declaratórias, 

constitutivas, condenatórias e mandamentais. A sentença estrangeira não 

necessariamente deverá comportar execução forçada no ordenamento pátrio. 

Embora o artigo 483 do CPC mencione “eficácia”, isso não significa efeito 

executório. 

Outra distinção a ser posta em destaque é a referência feita pelo Código a 

“sentença proferida por tribunal estrangeiro”. 

Não obstante o artigo 163 do nosso Estatuto Civil de Ritos registrar que 

“recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais”, o artigo 

483 consigna “sentença” e “tribunais” em sentido amplo, pois a sentença tanto faz 

ser proferida pelo juiz monocrático como pelos colegiados dos tribunais. 

Desfaz qualquer dúvida em derredor da expressão “tribunais estrangeiros” 

inserida no artigo 483 do CPC, o entendimento de Moreira (1974, p. 69-70) no 

sentido de que essa expressão abrange todos os órgãos judiciais, singulares ou 

colegiados, de grau inferior ou superior de jurisdição. 

O mestre vai mais além, quando afirma que, por “tribunais estrangeiros”, o 

CPC quer indicar também órgãos integrantes de outro poder que não o Judiciário, 

desde que estejam investidos de funções judicantes. 

Assim, resultou esclarecido que a expressão “tribunais estrangeiros” deve ser 

interpretada como abrangente de todos os órgãos judiciais, inclusive de outro poder, 

desde que funcionem na condição de verdadeiros tribunais, como tivemos, na nossa 

literatura jurídica, o exemplo da decisão do Tribunal Administrativo dinamarquês 

sobre divórcio amigável, devidamente homologada pelo STF – SE 912, parecer de 

Haroldo Valladão de 05.12.1932, Arq. Jud. 29/248). 

 



 

 

3.4.2 Efeitos no Brasil da homologação de sentença estrangeira de divórcio 

 

 

Antes da promulgação do divórcio no Brasil, a Lei de Introdução ao Código 

Civil – Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942 – em seu artigo 7º, § 6º, 

proibia a homologação de sentença estrangeira de divórcio se os cônjuges fossem 

brasileiros. Por outro lado, admitia a possibilidade de que, na hipótese de um dos 

cônjuges ser brasileiro, fosse reconhecido o divórcio do outro, mas, limitando a 

concessão, o proibia de casar-se no Brasil. 

Esta era a versão original do § 6º do artigo 7º da Lei de Introdução de 1942: 

“§ 6º − Não será reconhecido no Brasil o divórcio, se os cônjuges forem brasileiros. 

Se um deles o for, será reconhecido o divórcio quanto ao outro, que não poderá, 

entretanto, casar-se no Brasil”. 

De forma precisa e clara, Diniz (1997, p. 236-7) leciona que vigoravam no 

Brasil, antes da admissibilidade do divórcio, os seguintes princípios atinentes a 

divórcio decretado no exterior: a) se ambos os consortes fossem estrangeiros, 

havendo observância das leis pessoais de ambos e da lex fori, o divórcio por eles 

obtido seria válido, produzindo todos os efeitos, podendo qualquer deles convolar 

núpcias no Brasil, independentemente de exequatur, necessário apenas para efeitos 

patrimoniais; b) se ambos os cônjuges fossem brasileiros, o divórcio decretado no 

exterior não produziria qualquer efeito no Brasil, não sendo, portanto, homologado; 

c) se um dos consortes fosse brasileiro e o outro estrangeiro, cuja lei pessoal 

permitisse o divórcio, homologava-se a sentença para efeitos patrimoniais, 



subsistindo o vínculo conjugal relativamente ao brasileiro, que não podia casar-se 

novamente no Brasil ou no exterior. Embora tal casamento fosse válido no 

estrangeiro, não o seria no Brasil, ao passo que o cônjuge estrangeiro estaria livre 

para se casar no exterior, sendo esse casamento válido no Brasil, apesar de estar 

impedido de convolar novas núpcias em território brasileiro; d) se ambos os cônjuges 

fossem brasileiros e, para fins de divórcio, se naturalizassem em país estrangeiro, 

fraudando a lei brasileira, ao readquirirem a nacionalidade brasileira aquele divórcio 

não seria reconhecido, mas, se comprovada a inexistência de fraude à lei, válido 

seria o divórcio. 

Após o Brasil haver, em 1977, ingressado no bloco dos países divorcistas, a 

redação do artigo 7º, § 6º, da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), foi adaptada 

e se encontra assim: 

 

§ 6.º − O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem 
brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de três anos da data da 
sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual 
prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as 
condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no País. O 
Supremo Tribunal Federal, na forma do seu regimento interno, poderá 
reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos 
de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de 
que passem a produzir todos os efeitos legais. 

 

Trazendo esse mandamento legal à atualidade legislativa brasileira, os 

internacionalistas Del’Olmo e Araújo (2004, p. 113) esclarecem terminantes, ao 

discorrerem sobre o artigo 7º, § 6º, da LICC: 

 

Convém ter em mente que o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos 
os cônjuges forem brasileiros, será perfilhado no Brasil somente após um ano 
da data da sentença, ou mais de dois anos de separação de fato, respeitados 
os requisitos previstos no artigo 15 da Lei de Introdução ao Código Civil. 

 



O principal requisito prescrito pelo artigo 15 da LICC, em sua letra “e”, para 

que a sentença proferida no estrangeiro possa ser executada no Brasil, refere-se à 

sua homologação pelo STJ (EC nº 45/2004). 

Por fim, sem a homologação pelo STJ, a sentença estrangeira não terá 

condições de fazer parte do universo jurídico de nosso País. 

 

 

3.5 Dissolução do casamento em outros países da América do Sul 

 

 

Não nos acode o desejo de efetuar um estudo comparativo entre a nossa 

legislação sobre a dissolução do casamento e a de outros países latinos, mas 

simplesmente registrar breves considerações sobre como o assunto é tratado pelo 

Direito de Família de alguns países da América em que vivemos. 

 

 

a) Argentina 

 

 

Durante o período colonial, estiveram em vigor na Argentina as leis 

espanholas. Enquanto durou o Império colonial espanhol, vigoraram em sua 

plenitude as leis “Fuero Juzgo”, “el Fuero Real”, “el Fuero Viejo”, “las Partidas”, “las 

Ordenanzas Reales de Castilla y de Alcalá”, “Ias Leyes de Toro” e “la Nueva 

Recopilación”. 



Com referência ao matrimônio, faziam-se presentes os mandamentos do 

Concílio de Trento. 

A independência política dos países hispano-americanos não fez cessar de 

imediato a supremacia das leis espanholas, que caíram em desuso gradativamente, 

muitas vezes chegando até o momento da promulgação do Código Civil do novo 

país. 

Em alguns países, a influência da legislação espanhola foi muito forte, 

determinando que os respectivos Códigos Civis recepcionassem a indissolubilidade 

do matrimônio e a proibição do divórcio a vínculo. 

O primeiro Código Civil argentino teve como seu grande criador Dalmacio 

Vélez Sarsfield, entrando em vigor no dia 1º de janeiro de 1871. Sarsfield 

fundamentou sua obra em subsídios valiosos oriundos do Brasil e do Chile. 

Esse Código sofreu modificações pela Lei nº 2.393, de 12 de novembro de 

1888, a chamada Lei do Matrimônio Civil, e pela Lei nº 2.681, de 7 de novembro de 

1889, permanecendo, todavia, a indissolubilidade do casamento. A Lei do 

Matrimônio Civil apenas admitia a separação de corpos e de bens. 

Em 22 de dezembro de 1954, o Governo do General Peron promulgou a Lei 

nº 14.394, denominada de Lei do Divórcio, que teve uma vigência efêmera, ou seja, 

foi suspensa pela Lei nº 4.070, de 1º de março de 1956 (GALLARDO, 1957, p. 31-

33). 

Somente foi introduzido na Argentina o divórcio vincular, através da Lei nº 

23.515, sancionada em 3 de junho de 1987 e  promulgada em 8  de junho do mesmo  

 

 

 



ano, que modificou o título I – “DEL MATRIMONIO” da Seccion Segunda do Código 

Civil argentino21. 

 

 

b) Venezuela 

 

 

A Venezuela tornou-se independente politicamente da Espanha em 1811, 

após as mais sangrentas guerras que se teve conhecimento na América Latina. 

Inúmeros Códigos Civis foram promulgados na Venezuela. Entretanto, 

considera-se seu primeiro Código Civil o de 28 de outubro de 1862, cujo projeto 

primitivo tinha sido elaborado por Julián Viso em 1854. Em seu artigo 61 estava 

inserido o divórcio perpétuo, que compreendia apenas a separação de corpos. 

Para alguns civilistas venezuelanos, o primeiro Código Civil foi o de 21 de 

maio de 1867, que repetiu a designação de divórcio para a separação de corpos. 

Assim, o casamento era considerado indissolúvel na Venezuela, sendo 

secularizado pelo Decreto de 1º de janeiro de 1873, do Presidente General Antonio 

                                                
21 Art. 201 – La separación personal no disuelve el vinculo matrimonial. 
   Art. 202 – Son causas de separación personal: 
   1. El adulterio; 
   2. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro e de los hijos, sean o no comunes, ya 
como autor principal, cómplice o instigador; 
   3. La instigacion de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos; 
   4. Las injurias graves. Para su apreciación el juez tomará en consideración la educación, posición 
social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse; 
   5. El abandono voluntário y malicioso. 
   Art. 213 – El vinculo matrimonial se disuelve: 
   1. Por la muerte de uno de los esposos; 
   2. Por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado ausente com presunción de 
fallecimiento; 
   3. Por sentencia de divorcio vincular. 
   Art. 214 – Son causas de divorcio vincular: 
   1. Las estabelecidas em el articulo 202; 
   2. La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de 
três años, con alcances y en la forma prevista en el articulo 204. 



Guzmán Blanco, conhecida como Lei do Matrimônio Civil, posteriormente 

incorporada ao Código Civil de 1873. 

As primeiras modificações na indissolubilidade do casamento vieram com o 

Código Civil venezuelano de 10 de dezembro de 1880 e com o Código Civil 

promulgado em 19 de maio de 1893. 

Todavia, foi o Código Civil de 9 de abril de 1904 que introduziu o divórcio 

vincular na Venezuela, em seu artigo 151 (GALLARDO, 1957, p. 611-612). 

O Código Civil venezuelano, promulgado em 26 de julho de 1982, disciplina o 

divórcio a vínculo em seus artigos 184 a 19622. 

 

 

c) Peru 

 

 

Na América do Sul, o Peru foi um dos últimos países a conquistar sua 

independência política, após sofrer a dominação espanhola durante três séculos. 

                                                
22 Capítulo XII 
   De la disolución del matrimonio y de la separación de cuerpos 
   Art. 184 – Todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio. 
   Art. 185 – Son causales únicas de divorcio: 
   1º – El adulterio; 
   2º – El abandono voluntário; 
   3º – Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común; 
   4º – El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, asi 
como la connivencia en su corrupción o prostitución; 
   5º – La condenación a presidio; 
   6º – La adicción alcohólica y otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la 
vida en común; 
   7º – La interdicción por causa de pertubaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en 
común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el 
tratamiento médico del enfermo. 
También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año después de declarada la 
separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges. 
   Art. 185 – A – Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) 
años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. 



Na legislação peruana, em primeiro lugar surgiu a separação de corpos. 

Ocorreu no Peru uma das mais importantes implantações do divórcio a vínculo em 

país latino-americano. 

A secularização do casamento ocorreu pelo Decreto-lei nº 6.889, de 4 de 

outubro de 1930, quando foi tomado obrigatório o casamento civil. O Decreto-lei nº 

6.890, de 8 de outubro de 1930, instituiu o divórcio absoluto e retirou os efeitos civis 

do casamento religioso. 

Em seguida, a Lei nº 7.893, de 22 de maio de 1934, inseriu na legislação 

peruana o divórcio por mútuo consentimento (GALLARDO, 1957, p. 499-500). 

O Código Civil peruano, promulgado em 30 de agosto de 1936, que recebeu a 

influência dos códigos da Alemanha, da Suíça, do Brasil e da Argentina, 

regulamenta em seus artigos 247 a 291 o divórcio e a separação de corpos. Essa 

regulamentação foi aperfeiçoada pela Lei nº 8.559, de 4 de agosto de 193723. 

 

 

 

 

 

 
                                                
23 Art. 247º – Son causas de divorcio: 
   1º – El adulterio; 
   2º – La sevicia; 
   3º – El atentado contra la vida del cónyuge; 
   4º – La injuria grave; 
   5º – El abandono malicioso de la casa conyugal, siempre que haya durado más de dos años 
continuos; 
   6º – La conducta deshonrosa que haga insuportable la vida en común; 
   7º – El uso habitual e injustificado de substancias estupefacientes; 
   8º – La enfermedad venérea grave contraída después de la celebración del matrimonio; 
   9º – La condena por delito a una pena privativa de la libertad, mayor de dos años, impuesta 
después de la celebración del matrimonio; 
   10º – El mutuo disenso, con arreglo a las disposiciones del Título Tercero. 
   Art. 249º – Ninguno de los cónyuges puede fundar la acción de divorcio en hecho proprio. 
   Art. 253º – El divorcio declarado disuelve el vinculo del matrimonio. 



 

 

d) Chile 

 

 

A independência política do Chile foi promulgada em 12 de fevereiro de 1818, 

afastando-se, a partir daí, da dominação espanhola. 

Entretanto, o casamento foi submetido à tutela eclesiástica, sendo que 

somente a Lei de 10 de janeiro de 1884 instituiu no Chile o casamento civil. 

O primeiro Código Civil chileno entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1857 e 

ficou conhecido pelo nome do autor do projeto, Andrés Bello. Este código, ainda 

vigente, manteve a indissolubilidade do casamento, existente na legislação chilena 

desde a época colonial. 

A Lei de 10 de janeiro de 1884 foi modificada pela Lei nº 6.162, de 24 de 

janeiro de 1938, porém persiste atribuindo a denominação de divórcio à simples 

separação de corpos e de bens. 

Nova edição do Código Civil chileno foi aprovada pelo Decreto nº 3.708, de 8 

de setembro de 1944, mantendo a indissolubilidade do matrimônio (GALLARDO, 

1957, p. 231-232). 

 

 

 

 



O Código Civil chileno disciplina a separação de bens, a separação de 

corpos, dando a esta a denominação de divórcio perpétuo – artigos 152 a 17824. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Título VI – Obligaciones y Derechos entre los cónyuges 
   § 4. Excepciones relativas al divorcio perpetuo 
   Art. 170. Los efectos civiles del divorcio principian por el decreto del juez que lo reconoce. 
   Em virtud de este reconocimiento se restituyen a la mujer sus bienes y se dispone de los 
gananciales como en el caso de la disolución por causa de muerte, sin perjuicio de las excepciones 
que se van a expresar. 
   A indissolubilidade do vínculo matrimonial está contida no mandamento do seguinte artigo: 
   Art. 102. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre e una mujer se unen actual e 
indisolublemente, y por toda la vida, com el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse 
mutuamente. 



 

 

4 UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

4.1 Requisitos para sua constituição 

 

 

A legislação constitucional brasileira, anterior a 1988, no que se refere à 

família, continha uma inaceitável exclusão de qualquer outra espécie, a não ser a 

“constituída pelo casamento”. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, modificou a interferência 

na família, quando fez desaparecer a expressão excludente “constituída pelo 

casamento” (CF - 1967-69-art. 175). Ao promover o desaparecimento dessa cláusula 

monolítica e excludente, a Carta Magna de 1988 patrocinou a inclusão dos demais 

tipos de família. 

Lôbo (2002, p. 44-45) esclarece que, embora os parágrafos do artigo 226 

registrem um elenco de tipos determinados de família, a exclusão das demais não se 

operou. Assim, além das famílias constituídas pelo casamento, pela união estável e 

pelas entidades monoparentais, existem outras espécies que escapam a essa 

relação exemplificativa. 

Nesta altura do trabalho ora proposto, a família constituída pela união estável 

entre o homem e a mulher deverá ser analisada. 

Na busca desse conceito de tipo familiar, valem-se referidas as palavras de 

Fachin (2003, p. 136), quando diz que “superar o modelo transpessoal, 



exclusivamente matrimonializado, hierarquizado e patriarcal, foi o verbo da estação 

constitucional”. 

O § 3º do artigo 226 da Constituição de 1988 preceitua: “Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento”. 

Esse mandamento constitucional teria de ser regulamentado, o que só veio a 

acontecer em 1994, no bojo da Lei nº 8.971, de 29 de dezembro. Essa lei 

estabelecia em seu artigo 1º os requisitos necessários ao reconhecimento da união 

estável. 

Exigia esse dispositivo legal para a caracterização da união estável que a 

convivência fosse por tempo superior a 5 (cinco) anos ou que tivesse havido prole. 

No mesmo passo, o companheiro tinha de ser solteiro, divorciado ou viúvo, ou a 

companheira, proibidas relações adulterinas (VELOSO, 1997, p. 68). 

Com origem no Projeto de Lei nº 1.888-F, de 1991, da autoria da deputada 

federal pelo Amazonas, Beth Azize, foi promulgada a Lei nº 9.278, de 10 de maio de 

1996, que deixou antiquada a Lei nº 8.971/94, nas partes em que colidiram. 

A Lei nº 9.278/96 exigia em seu artigo 1º, para a configuração da união 

estável, a diversidade de sexos, comprovando-se a convivência duradoura, pública e 

contínua, mais o objetivo de constituição de família. 

Fazendo destaque aos elementos caracterizadores da união estável, 

indicando como referência o Direito pátrio e estrangeiro, Pereira (2001, p. 29-30) 

aponta a durabilidade da relação, a existência de filhos, a construção patrimonial em 

comum, a affectio societatis, a coabitação, a fidelidade, a notoriedade e a comunhão 

de vida. Entende que a soma de todos esses elementos levam à posse de estado de 

casado. 



Pereira (2001, p. 29) registra, ainda, o conceito completo de união estável, 

como sendo “a relação afetivo-amorosa entre um homem e uma mulher, não 

adulterina e não-incestuosa, com estabilidade e durabilidade, vivendo sob o mesmo 

teto ou não, constituindo família sem o vínculo do casamento civil”. 

O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.723, manteve integralmente a 

redação do artigo 1º da Lei nº 9.278/96, apenas mudando a ordem de algumas 

palavras, expressando de forma idêntica os requisitos necessários à constituição da 

união estável. Dessa forma, a nossa legislação civil prevê os requisitos para que 

uma união estável seja caracterizada: diversidade de sexos; convivência duradoura, 

pública e contínua; e como requisito subjetivo o animus de constituir família. 

A codificação civil que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003 confirmou o 

mandamento do artigo 1º da Lei nº 9.278/96, mencionando a convivência 

duradoura, que significa uma relação estável e por tempo prolongado. Afastou-se 

do prazo certo previsto na Lei nº 8.971/94, inaceitando os relacionamentos 

aventureiros. Veloso (1997, p. 69) informa que o julgador, para decidir sobre a 

existência ou não de uma união estável, deverá ser influenciado por circunstâncias 

diversas, como vida em comum; existência de filhos; duração e notoriedade de 

convivência; casamento religioso; contrato escrito reconhecendo a união; atos e 

negócios jurídicos relacionados com a união, além do objetivo de constituição de 

família, ou seja, viver perante a sociedade como marido e mulher. 

A existência do casamento é instantânea, prova-se pela certidão do registro 

civil, o que pode ocorrer no mesmo dia da celebração. A união estável entre o 

homem e a mulher é envolvida pela incerteza da informalidade, exigindo uma 

convivência duradoura para que possa ocorrer a comprovação de sua existência. 

O relacionamento more uxorio continuado e sua ostensibilidade são requisitos 



objetivos caracterizadores, fundamentalmente, dessa situação fática. Na inteligente 

expressão de Veloso (1997, p. 71) “o casamento se assemelha à avulsão e a união 

estável, ao aluvião”. 

Neste ponto, afastamo-nos da lição de Pereira (2001, p. 29) – criador, 

juntamente com Maria Berenice Dias, do Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM), obra meritória sob todos os aspectos para o mundo familiarista brasileiro 

– quando assevera que, na união estável, o casal deverá viver sob o mesmo teto, ou 

não. 

Os riscos para a visibilidade jurídica da união estável, quando inexiste a vida 

em comum sob o mesmo teto, é muito grande, pois esta aparência de casamento é 

sua característica maior. 

 

 

4.1.1 Diversidade de sexos – fundamento fático da união estável 

 

 

O Código Civil de 1916, em todo o Livro I da Parte Especial, que tratava do 

Direito de Família, omitiu qualquer informação de que o casamento deveria ser 

celebrado entre o homem e a mulher. 

A doutrina entendia que o casamento tendo por finalidade maior a 

perpetuação e a propagação da espécie humana, o que decorre da procriação, o 

homem e a mulher teriam de ser os protagonistas a participar do ritual de sua 

celebração. 



Ainda sob a vigência desse Código, um advogado perspicaz, valendo-se da 

ausência legal retrocitada, requereu em juízo a celebração do casamento de duas 

pessoas do mesmo sexo, seus clientes, não obtendo êxito em sua pretensão. 

As duas leis disciplinadoras da união estável – nº 8.971/94 e nº 9.278/96 – 

mencionam expressamente o requisito objetivo da diversidade de sexos. 

O Código Civil que entrou em vigor em 11.01.2003, em seu artigo 1.514 

destaca que “o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher 

manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal [...]”. 

Havendo a Constituição Federal de 1988 incluído expressamente entre as 

entidades familiares a união estável, juntamente com o casamento, impõe-se a 

diversidade de sexos para a caracterização das duas formas de família. 

 

 

4.2 O CCB-2002 faz renascer o concubinato 

 

 

A Constituição Federal de 1988 havia afastado a palavra concubinato da 

legislação brasileira, introduzindo a expressão união estável como sua substituta. A 

união entre o homem e a mulher, sem casamento, atingia o patamar de união 

estável, ou não. 

Em seu artigo 1.727, o Código Civil de 2002 trouxe de volta ao ordenamento 

jurídico brasileiro a figura do concubinato: “as relações não eventuais entre o homem 

e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato”. 

Antes da Carta Magna citada, a única forma de união, sem casamento, entre 

o homem e a mulher, era o concubinato. Havia duas espécies de concubinato, o 



puro ou qualificado, do qual participavam pessoas solteiras, viúvas, divorciadas ou 

separadas judicialmente, e o impuro ou desqualificado, integrado por pessoas 

impedidas de casar por casamento anterior ou por laços de parentesco que as 

impediam de contrair matrimônio. Tanto em uma como em outra espécie era exigida 

a diversidade de sexos. 

As pessoas separadas de fato foram incluídas na constituição de 

concubinato puro pela Doutrina e pelo Direito pretoriano e, mais tarde, pelo Código 

Civil de 2002, em seu artigo 1.723, § 1º. 

Oliveira (2003, p. 83) alerta para o fato de que o novo código afasta da 

conceituação de concubinato “os casos de relações eventuais, fugazes, que não 

apresentam interesse jurídico entre as partes”. Observa que essa hipótese não 

ultrapassa os limites de simples namoro ou de aconchego sexual esporádico 

(fornicatio simplex), exsurgindo a figura de amantes. 

Recomendando cautela no trato deste tema, Neves (2003, p. 123) ensina 

“que a doutrina ‘antiga’ ao conceituar o concubinato, usava termos que hoje, 

identificam também a união estável”. 

 

 

4.3 Regime de bens na união estável 

 

 

A regulamentação do regime de bens na união estável começou com o 

disposto no artigo 5º da Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996, que adotou de forma 

implícita o da comunhão parcial, “salvo estipulação contrária em contrato escrito”. 



Expressamente, o Código Civil de 2002, em seu artigo 1.725, prescreve a 

aplicação do regime da comunhão parcial na união estável, com a mesma ressalva 

do contrato escrito a ser celebrado pelos companheiros para a escolha de outro 

regime patrimonial. 

Sob uma abordagem patrimonial, vislumbram-se semelhanças entre a união 

estável e o casamento. Para a primeira, é obrigatória a aplicação do regime da 

comunhão parcial de bens, com exceção de outros regimes inseridos em contrato 

escrito. Para o outro, o regime legal de bens é o da comunhão parcial, a não ser se 

os contraentes optarem por regime diferente em convenção antenupcial, caso 

tenham condições legais para isso. Portanto, os aqüestos – bens adquiridos a título 

oneroso durante a convivência – se comunicam entre as partes, com apenas uma 

diferença. É que, na união estável o contrato escrito pode ser feito por instrumento 

particular ou por escritura pública e, no casamento, o pacto antenupcial exige sua 

elaboração em cartório de notas. 

O direito patrimonial dos conviventes ou companheiros deve ser preservado 

em suas relações de negócios com terceiros. O Código Civil de 2002 disciplinou a 

união estável, em seus artigos 1.723 a 1.727, porém não prescreveu a exigência de 

consentimento dos conviventes para os atos de alienação de bens pessoais ou 

comuns. Deve constar do contrato de compra e venda de bem imóvel a condição de 

convivente do alienante, sendo “de toda conveniência, entretanto, que se obtenha o 

comparecimento e a anuência do companheiro na escritura de venda realizada pelo 

outro, para evitar futuros litígios decorrentes da reclamação de direitos de 

participação no bem” (OLIVEIRA, 2003, p. 155-157). 

 

 



 

 

5 PESSOA EQUIPARADA À FAMÍLIA PARA EFEITOS LEGAIS 

 

 

5.1 Ampliação do conceito de família no STJ 

 

 

Defendemos neste trabalho a inclusão de novas formas de família pela 

Constituição Federal de 1988, que deu um fim ao modelo monolítico e excludente 

estabelecido pelas Cartas Magnas anteriores. A família deixou de ser apenas aquela 

“constituída pelo casamento”, passando exemplificativamente a ser formada também 

pela união estável e pela família monoparental. 

Encontramos na observação lúcida de Lôbo (2002, p. 51-52) a atuação do 

Poder Judiciário – o Superior Tribunal de Justiça – na ampliação do conceito de 

entidade familiar. 

É evidente que não se trata de uma entidade familiar completa, mas de uma 

pessoa ou de pessoas equiparadas à família para efeitos legais25. 

A Lei nº 8.009, de 29.03.1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem 

de família faz referência ao “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade 

familiar” como sendo impenhorável (artigo 1º) e conceitua residência como “um 

único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” 

(artigo 5º). 

                                                
25  O STJ “tem sucessivamente afirmado o conceito ampliado e incluso de entidade familiar, 
notadamente no que concerne à aplicação de determinadas leis que tutelam interesses pessoais 
decorrentes de relações familiares” (LÔBO, 2002, p. 51). 



Com vistas à consecução dos objetivos sociais desse diploma legal, o 

Tribunal equiparou à entidade familiar prevista na lei os solitários (singles) e os 

solteiros, levando em conta o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. A proteção social do STJ oferecida aos solitários visa à sobrevivência com 

dignidade dos desvinculados de famílias antes existentes, ou seja, os viúvos, os 

separados e os divorciados. 

Com sua acuidade, Lôbo (2002, p. 52-53) registra a posição do STJ em caso 

de seguro de vida que tinha como beneficiária a concubina de homem casado. Em 

decisão prolatada em Recurso Especial nº 100.888-BA, DJ 12.03.2001, foi 

reconhecida como entidade familiar a família paralela decorrente de união 

concubinária, “para determinar o fracionamento, por igual, da indenização 

securitária”. 

 

 

5.2 Dilação conceitual de entidade familiar no Poder Legislativo 

 

 

O Poder Legislativo também participa da dilatação conceitual de entidade 

familiar, quando a esta equipara, para efeitos legais e tendo por escopo benefícios 

sociais, os residentes em companhia do locatário, sob sua dependência econômica. 

Isso acontece com o mandamento da Lei nº 8.245, de 18.10.1991, que disciplina a 

locação dos imóveis urbanos. 

Em seu artigo 11, o referido dispositivo legal estatui que, “morrendo o 

locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações: I – nas locações com 

finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, 



os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do de 

cujus, desde que residentes no imóvel”. 

 

 

5.3 Extensão do conceito de família na Constituição Federal 

 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 183, quando trata do 

usucapião especial, prescreve a equiparação a uma entidade familiar, por força de 

lei e com objetivos sociais, “do possuidor de área urbana de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para sua moradia ou de sua família [...]”. 

A mesma equiparação a uma entidade familiar o legislador constitucional 

promoveu no artigo 191, com referencia ao trabalhador rural ou urbano que “possua 

como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural 

não superior a cinqüenta hectares, tomando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 

família, tendo nela sua moradia [...]”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 FAMÍLIA MONOPARENTAL: UMA REFLEXÃO SOBRE A IDADE DA PESSOA 

 

 

6.1 Breve reflexão filosófica sobre a idade da pessoa 

 

Nenhum ramo da Ciência vive sem respirar Filosofia, mas esta necessidade é 
sentida no Direito mais do que em qualquer outra. À medida que se avança 
pela estrada da Jurisprudência, mais e mais o problema metajurídico desvela 
a sua decisiva importância; o jurista convence-se cada vez mais de que, se não 
sabe senão o Direito, na realidade não conhece nem mesmo o Direito 
(CARNELUTTI apud REALE, 1996, p. 25). 

 

A grande dificuldade do legislador ou do magistrado é o estabelecimento do 

paradigma perfeito para que seja alcançada a idade ideal da pessoa a ser inserida 

na legislação ou no Direito Pretoriano. 

Ambos haverão de recorrer, para além de seus conhecimentos jurídicos, à 

ajuda dos ensinamentos antropológicos, sociológicos e filosóficos. 

Lévi-Strauss (2003, p. 128) faz uma comparação entre as idades, nas 

sociedades primitivas e na nossa, ressaltando que “as crianças primitivas diferem 

dos adultos primitivos do mesmo modo que estas diferenças existem entre os 

civilizados”. 

Percebe-se, assim, a ausência de critérios técnicos ou científicos na fixação 

da idade da pessoa, seja no Direito Constitucional, seja no Direito Penal, seja no 

Direito Civil ou nos demais ramos do Direito. 

Quando o legislador determina a idade da pessoa em lei, espera-se que o 

faça em nome do justo e do necessário. 



No presente trabalho, pretende-se mostrar a complexidade que envolve a 

relação entre a idade fixada em lei e os seres humanos concretos submetidos ao 

ordenamento jurídico. Trata-se de analisar os critérios adotados para a fixação da 

faixa etária, do máximo, do mínimo, exigidos por lei, e sua dinâmica no tempo. 

O limite mínimo acaba sendo associado ao conceito biopsicológico de 

maturidade. Entende-se que cada cargo, emprego ou função pública exige um 

determinado tipo de maturidade, que varia de acordo com a complexidade das 

atividades. Embora a maturidade dos indivíduos possa variar cronologicamente, o 

quantum tem sido fixado acompanhando aquele atribuído à assunção da maioridade 

civil. 

No caso do limite máximo de idade, não há uma presunção geral, cada cargo, 

função ou emprego público tem determinadas exigências que são aferidas de forma 

individual. 

O propósito deste trabalho é demonstrar que a fixação de um quantum etário 

no texto legal é tarefa complexa, a exigir do legislador compreensão do amplo 

espectro de saberes que têm por objeto a idade do ser humano e sua dinâmica no 

tempo. 

Dar conta da alta complexidade que povoa a vida cotidiana e suas dramáticas 

exigências jurídicas é o novo desafio posto ao jurista, ao legislador, ao pesquisador 

do saber jusfilosófico. 

Neste sentido, a questão da definição do quantum etário no dispositivo legal é 

uma das mais importantes tarefas. Saber qual o fundamento para o quantum 60, na 

definição da idade do idoso (Estatuto do Idoso − Lei no 10.741, de 1º de outubro de 

2003); qual o fundamento do quantum 18, na definição da maioridade civil (Código 

Civil − Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), por exemplo. 



 

 

6.1.1 A idade da pessoa no Código Civil de 2002 

 

 

Modificações importantes ocorreram no Código Civil aprovado pelo 

Congresso Nacional em 2002, relativamente à idade da pessoa. 

O legislador brasileiro sofreu pressões, em determinados momentos bem 

fortes e em outras ocasiões com menor intensidade, com referência aos artigos do 

Código Civil em discussão na Câmara Federal ou no Senado, que tratavam da idade 

da pessoa. 

Os interesses sociais se expressavam através da representatividade das 

classes ou dos grupos de pessoas, que, conforme entendiam conveniente, 

buscavam a elevação ou a diminuição da faixa etária do ser humano nas previsões 

legais da nova lei substantiva civil. 

Essas postulações da sociedade brasileira, em sua grande maioria, não eram 

detentoras de suporte científico ou técnico, mas tão-somente se fundavam em 

pontos de vista filosóficos pessoais, pois sequer dispunham de amparo em simples 

estudos sociológicos. 

Claro é que dentro do próprio Congresso Nacional existiam entre os 

parlamentares correntes que se antagonizavam em discussões e decisões de temas 

de maior significação para a vida social brasileira, dentro do enfoque da vida civil da 

pessoa humana. 

Sem maiores pretensões, procuraremos apresentar o resultado dessa 

participação da sociedade brasileira na elaboração das regras do novo Código Civil, 



no que tange aos anos de vida da pessoa e as conseqüentes responsabilidades, 

para maior ou para menor. 

 

 

6.1.2 A maioridade da pessoa natural 

 

 

Vamos encontrar no latim a origem da palavra pessoa. Vem de persona-ae, 

que, por sua vez, remonta ao verbo personare (per+sonare). Esse verbo tem o 

sentido de soar com intensidade. 

O vocábulo latino sob apreciação teve inicialmente por finalidade designar a 

máscara usada pelos atores teatrais, cujo volume de voz era por ela aumentado. O 

Direito passou a usar essa palavra com o significado de ser humano. Enquanto isto 

aconteceu na Idade Média, o Direito Romano expressou a mesma idéia pelo 

vocábulo caput. 

Para França (1980, p. 139) “em filosofia, pessoa é a substância natural 

dotada de razão. Em suma, é o ente humano”. O mesmo professor ensina que se 

entende pessoa, tanto na filosofia como no direito, de forma coincidente, uma 

vez que somente a pessoa é capaz de adquirir direitos e de contrair obrigações 

(1980, p. 139). 

A personalidade civil do homem tem início no nascimento com vida, 

entretanto a lei põe salvo os direitos do nascituro, desde a concepção. Assim, 

estava prescrito no artigo 4º do Código Civil de 1916. De forma idêntica, apenas com 

a substituição da palavra homem por pessoa, o Código Civil de 2002 repetiu o 

preceito em seu artigo 2º. 



Embora o Código Civil brasileiro, tanto o de 1916 como o de 2002, tenha 

adotado a teoria do nascimento com vida para que a pessoa possa adquirir 

personalidade civil, instala-se aqui uma controvérsia doutrinária em relação ao 

nascituro. 

A vôo de pássaro, vale uma abordagem sobre as duas correntes doutrinárias. 

A primeira sustenta que a personalidade civil começa desde a concepção, sob a 

condição de nascer com vida, como inicialmente constou do Projeto Beviláqua – 

art. 3º. A segunda, tem um grande número de adeptos, que entendem que a 

personalidade civil tem início com o nascimento com vida. 

Para os que defendem a primeira corrente, o nascituro se assemelharia a 

uma pessoa jurídica; ou seria um direito subjetivo sem titular concreto; ou, 

finalmente, seria um caso de personalidade civil condicional. 

A segunda corrente, isto é, a que considera que a personalidade civil começa 

com o nascimento com vida, é a dominante e foi a recepcionada pelo Código Civil 

brasileiro – (art. 4º - 1916 e art. 2º - 2002). 

Os partidários dessa corrente chamam o nascituro de spes hominis (simples 

esperança de pessoa) e alegam, principalmente que o embrião, nem jurídica, nem 

filosoficamente, é pessoa (FRANÇA, 1980, p. 143). 

A primeira corrente é chamada por Fiúza (2004, p. 119-120) de 

concepcionista e a segunda, de natalista. A discussão gira em torno de o nascituro 

ser ou não ser pessoa. O civilista mineiro defende a tese de que o nascituro não é 

pessoa, passará a ser pessoa ao nascer com vida. É a prevalência da teoria 

natalista. 

A idéia de personalidade civil está vinculada à idéia de capacidade da pessoa 

natural. 



A capacidade se subdivide em capacidade de direito e capacidade de fato. 

De direito, é a capacidade ou a aptidão que toda pessoa tem de adquirir direitos e 

de contrair obrigações no mundo jurídico. De fato, é a aptidão que a pessoa tem de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. A capacidade de direito toda pessoa 

possui, pois a adquire ao nascer com vida. A capacidade de fato, também chamada 

de exercício, só possuem as pessoas que atingiram a maioridade. 

A maioridade, segundo o Código Civil de 1916 – artigo 9º –, era conquistada 

pela pessoa aos 21 (vinte e um) anos completos. 

Sem qualquer fundamento de ordem técnica, ou nenhum critério científico, o 

Código Civil de 2002, em seu artigo 5º, reduziu a maioridade da pessoa, que 

passou a ter início aos 18 (dezoito) anos completos. 

O clamor da sociedade foi responsável por essa considerável redução no 

limite máximo da menoridade, previsão legal essa que trouxe grandes modificações 

na organização social brasileira, haja vista que a pessoa aos 18 (dezoito) anos 

ganhou o direito de exercer por si todos os atos da vida civil, com profundos reflexos 

no direito a pedir ou a receber alimentos, no direito a casar independentemente de 

autorização do representante legal, no direito de contratar, de adotar, enfim, na 

participação plena em todos os atos jurídicos que sejam de seu interesse. 

 

 

6.1.3 A diminuição da idade do adotante 

 

 

Também no latim está a origem da palavra adoção: adoptio. Em francês, 

adoption, em alemão, Einkindung. Chaves (1995, p. 56), entende que adoção é um 



ato sinalagmático e solene, através do qual alguém estabelece, quase sempre com 

um estranho, um vínculo fictício de paternidade e filiação legítima. 

A versão original do Código Civil de 1916, em seu artigo 368, estabelecia que 

só os maiores de 50 (cinqüenta) anos poderiam adotar. Prescrevia, ainda, o 

mínimo de 18 (dezoito) anos para a diferença de idade entre adotante e adotando. 

Essa exigência absurda em relação à idade mínima do adotante, inviabilizou o 

instituto da adoção em nosso País. Houve um encolhimento exarcerbado do 

universo de pessoas disponíveis para adotar a partir da faixa etária dos 50 

(cinqüenta) anos. 

A Lei nº 3.133, de 8 de maio de 1957, nas palavras de Sznick (1993, p. 101), 

trouxe uma considerável evolução para a adoção, quando diminui para 30 (trinta) 

anos a idade mínima do adotante e reduziu para 16 (dezesseis) anos a diferença 

entre as idades do adotante e do adotando. 

A partir dessa demonstração de sensibilidade dada pelo legislador brasileiro, 

a adoção foi viabilizada e passou a ser utilizada por uma grande camada de nossa 

sociedade. 

O denominado Código de Menores (Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979), 

manteve a idade de 30 (trinta) anos para o adotante, nada obstante tenha criado a 

adoção simples para menores de 0 a 21 anos e a adoção plena, para menores de 

0 a 7 anos de idade. 

Com o advento da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que foi chamada de 

Estatuto da Criança e do Adolescente, houve uma importante modernização na 

adoção, inclusive em seu artigo 42, que fixou a idade mínima do adotante em 21 

(vinte e um) anos. Mencionada lei revogou o Código de Menores e disciplinou de 

forma ampla a adoção de menores de 0 a 18 anos. 



Viana (1991, p. 69-70) destaca que “o requisito idade varia de legislação para 

legislação, mas deve refletir, necessariamente, a situação em que se encontra a 

sociedade que irá receber a disciplina legal”. 

O Código Civil de 2002 regulamentou a adoção nos artigos 1.618 a 1629, 

reduzindo a idade mínima do adotante para 18 (dezoito) anos. Confirmou a 

diferença de 16 (dezesseis) anos entre o adotante e o adotando. 

Ressalta Soares (2002, p. 1497) que: 

 

também nesta seção não divergiu o novo Código Civil do que já dispunha a Lei 
nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus artigos 39 a 52, 
exceto o artigo 42 no que se refere à idade mínima para se adotar, que neste 
diploma é de 21 anos, e na Lei 10.406/2002 passa a ser de 18 anos completos. 

 

 

6.2 A idade dos cônjuges no regime obrigatório de bens 

 

 

O legislador de 1916, prescreveu no artigo 258, parágrafo único do Código 

Civil, que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento do homem 

maior de 60 (sessenta) anos e da mulher maior de 50 (cinqüenta) anos. 

O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.641, inciso II, reproduziu o mesmo 

preceito, apenas elevando a idade da mulher para 60 (sessenta) anos, igualando a 

idade do par conjugal. 

Vale seja registrada a opinião de Madaleno (2002, p. 191), segundo a qual a 

doutrina informa que o regime da separação de bens tem o efeito de estabelecer a 

ausência de um regime patrimonial entre os cônjuges, tendo em vista a existência de 

patrimônios separados. 



Para o estudioso do Direito, é transmitida a impressão de que o homem e a 

mulher, a partir dos 60 (sessenta) anos, perdem a lucidez e entram em estado de 

prodigalidade absoluta, que põe em risco os seus patrimônios em face de uma 

paixão crepuscular. 

 

 

6.2.1 A idade da pessoa na Constituição Federal 

 

 

O artigo 230, § 2º, da Carta Magna estatui que os maiores de 65 (sessenta e 

cinco) anos desfrutam da gratuidade nos transportes coletivos urbanos. 

O artigo 228 considera inimputáveis penalmente os menores de 18 (dezoito) 

anos. Em relação a este mandamento constitucional existe uma mobilização popular 

com vistas à sua alteração, para reduzir a capacidade penal de 18 para 16 anos de 

idade. A controvérsia vem se travando com muita emoção, movida pelo clima de 

violência que prepondera nas grandes e, hoje, até nas cidades de pequeno 

contingente populacional. 

Outro dispositivo constitucional que tem gerado muita pressão sobre os 

congressistas é o artigo 40, § 1º, inciso II, que prevê a aposentadoria compulsória 

aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição, para os servidores públicos. Os integrantes dos altos escalões, tanto 

do Poder Executivo como do Poder Judiciário, anseiam por permanecer em 

atividade pelo menos até completarem 75 (setenta e cinco) anos de idade. Menos 

pela disposição ou vontade de trabalhar, do que pelo desejo de não perder as 

honrarias do cargo. 



 

 

6.2.2 A idade ideal do principal ator nas relações sociais 

 

 

Malinowsky (2003, p. 130-139) ensina que o melhor modo para se 

compreender como o “complexo familiar” é influenciado e modificado pela 

constituição da família numa dada sociedade é fazê-lo de modo comparativo, em se 

tratando de civilizações diferentes. 

Em nosso País, a família bem constituída é o principal suporte para o 

equacionamento das dificuldades da vida social, dependa ou não da maturidade de 

seus participantes. 

A observação que dimana das considerações acima, em derredor dos 

reflexos da idade da pessoa na elaboração da lei, é aquela em que não se consegue 

dimensionar a idade ideal do principal ator nas relações sociais. 

Constata-se que o legislador se encontra sempre submetido ao clamor 

público ou à mobilização popular, a fim de que promova as adaptações das regras 

legais, sejam constitucionais ou infra-constitucionais, para que possam refletir os 

interesses da sociedade naquele momento histórico. 

Pode-se crer que é utópica a pretensão de que se vai alcançar a idade de 

consenso absoluto da pessoa para a solução dos problemas de Direito. 

Assim, o desejável será que a sociedade disponha de operadores de Direito 

altamente qualificados, detentores de saber multidisciplinar, que, além do Direito, 

desfrutem de conhecimentos da Antropologia, da Sociologia e da Filosofia. 

 



 

 

7 ESTRUTURAÇÃO DA FAMÍLIA MONOPARENTAL 

 

 

7.1 Formas de monoparentalidade 

 

 

Reconhecida pela Lei Maior de 1988, artigo 226, § 4º, a família monoparental 

é constituída “por qualquer dos pais e seus descendentes”. 

A concepção jurídica da família foi devastadoramente alterada pela 

Constituição Federal de 1988, em apenas dois artigos – 226 e 227. O casamento foi 

ultrapassado na sua condição única de gerador da família, a partir da inclusão do 

conceito de entidade familiar para a união estável entre o homem e a mulher. No 

mesmo passo, assim ocorreu com a visibilidade dada à família monoparental, que 

passou de uma existência de fato para a sua percepção pelo mundo jurídico familiar. 

A monoparentalidade, antes da introdução do divórcio a vínculo no Direito 

brasileiro, se resumia às categorias das viúvas e das mães solteiras. Ao evoluir para 

o bloco dos países divorcistas, o Brasil alargou o alcance das famílias 

monoparentais, que passaram na atualidade a ter sua formação também nas ex-

famílias biparentais. Estas se tornaram monoparentais em conseqüência do 

falecimento de um de seus integrantes, pela separação judicial ou pelo fato de os 

cônjuges, pelo divórcio direto ou até mesmo pela simples escolha, ter filhos 

mantendo-se sozinho (LEITE, 2003, p. 31). Uma pessoa solteira ao adotar uma 

criança constitui nesse momento uma entidade monoparental. 



 

 

7.1.1 Originária de mães solteiras involuntárias e voluntárias 

 

 

Pretendemos estudar algumas formas de constituição de família 

monoparental. A principal delas deve ser considerada a participação das mães 

solteiras. 

Existem duas categorias de mães solteiras. A primeira, é aquela denominada 

de mãe solteira “vítima” ou involuntária. Depois, desponta a que se chama de mãe 

solteira voluntária. 

Para Leite (2003, p. 72-73), a maneira pela qual essas duas categorias de 

mães solteiras iniciam sua participação na monoparentalidade estabelece a distinção 

entre elas. 

Tende a reduzir-se bastante a categoria de mãe solteira “vítima” ou 

involuntária, a partir do advento dos meios contraceptivos, cuja divulgação atinge a 

todos os segmentos da sociedade.  

 

O efeito da pílula, permitindo o ingresso da sexualidade sem culpas e traumas 
e a possibilidade de dispor do corpo sem os riscos da gravidez, gerou a mais 
espetacular mudança deste século: a possibilidade de dissociar o conceito de 
maternidade do conceito de casamento (LEITE, 2003, p. 72). 

 

A mãe solteira involuntária pode enquadrar-se na situação de “maternidade 

imposta”, quando não desejou ter e nem pretende criar o seu filho, estando impedida 

por lei de promover a interrupção voluntária da gravidez. É obrigada a assumir a 

criança. Algumas não aceitam a maternidade, abandonando o filho. Esta espécie de 

mãe solteira vem desaparecendo do meio social. 



Pode ser encontrada, por outro lado, a “maternidade involuntária”, quando a 

mãe solteira, não desejando a gravidez, assume o filho sozinha e o mantém em sua 

companhia, transformando-se em mãe solteira voluntária. 

A “maternidade voluntária” ocorre na circunstância em que a mulher solteira 

deseja conceber e educar sozinha o seu filho. Neste caso, surge a perfeita mãe 

solteira voluntária. 

Citando a socióloga Frischer, Leite (2003, p. 75-79) descreve “duas ordens de 

motivações tendentes à monoparentalidade, motivações racionais e motivações pré-

conscientes”. 

Para a “maternidade voluntária”, são estas as motivações racionais: a) dar 

um sentido à vida; b) tornar-se um elo da cadeia biológica e c) praticar um ato 

criador. As motivações pré-conscientes são: a) o desejo biológico; b) a intenção 

de guardar a lembrança do homem amado e c) compensar a perda de um grande 

amor. 

Para a mãe solteira voluntária, a criança vem dar um sentido maior à sua 

vida. Torna-se um impulso alavancador de sua vida, tendo como exemplos a 

mudança de direção da carreira, a retomada dos estudos interrompidos, a eclosão 

de novas ambições. 

A criança torna-se um elo da cadeia biológica da mãe solteira voluntária, 

através do desejo de perpertuar-se ou imortalizar-se através dos filhos. A criança é 

um ato criador para a mãe solteira voluntária, provando que ela não foi atingida pela 

ausência de procriação. 

Nas motivações denominadas de pré-conscientes, destaca-se como a mais 

importante o desejo biológico, ou seja, o sonho da maternidade. “É pela maternidade 

que a mulher cumpre integralmente seu destino biológico; é aí que reside sua 



vocação natural já que todo seu organismo está orientado em direção à 

perpetuação da espécie” (BEAUVOIR apud LEITE, 2003, p. 77). 

Para guardar dentro de si a lembrança do homem amado, a mãe solteira 

voluntária busca na maternidade a consecução desse objetivo. A situação 

mencionada muitas vezes decorre de uma relação amorosa com um homem casado, 

que não pode deixar o lar conjugal. O filho produto desse amor poderá ser a 

lembrança tão desejada pela mãe solteira voluntária. 

A compensação da perda do objeto do amor pode concretizar-se para a mãe 

solteira voluntária através do filho. Essa perda pode se configurar tanto em um 

amante como em um parente próximo, situação de sofrimento essa 

inconscientemente desejada. 

A imagem da mãe solteira que imediatamente nos acode ao espírito é a de 

uma mulher grávida abandonada pelo genitor do filho. Entretanto, o que ocorre 

quase sempre é que “esta categoria tende a desaparecer, substituindo-se por uma 

maternidade voluntária, querida e desejada” (LEITE, 2003, p. 59). 

 

 

7.1.2 Originária da separação ou do divórcio 

 

 

A separação judicial e o divórcio a vínculo existentes na legislação familiarista 

brasileira dão origem a um número considerável de mães sozinhas. 

Antes da Emenda Constitucional nº 09, de 28 de junho de 1977, que foi 

regulamentada pela Lei nº 6.515, de 26 de dezembro do mesmo ano, o casal apenas 



poderia chegar ao desquite, ficando os seus integrantes impedidos de recompor 

oficialmente uma nova família. 

Foram muitas as reações conservadoras contra a separação judicial e o 

conseqüente divórcio, ou mesmo o divórcio chamado de direto pela ausência da 

separação precursora. Falava-se em destruição da família brasileira, previsão 

infundada essa que foi afastada pelo comportamento equilibrado dos casais 

brasileiros, haja vista que somente procuravam o remédio jurídico combatido 

aqueles que dele necessitavam. 

A ruptura da união decorrente do casamento já faz parte do projeto de modelo 

matrimonial. As mulheres com histórico familiar ancorado em classe social menos 

favorecida tendem, após o rompimento de sua união, a unirem-se a outro homem, a 

fim de encontrar amparo para si e para seus filhos ou mesmo para garantir a simples 

sobrevivência. Vinda das classes sociais mais elevadas, a mulher prefere 

permanecer sozinha ou pode até assumir um vínculo afetivo com outro homem, 

longe do casamento (LEITE, 2003, p. 39). 

Sendo a monoparentalidade uma situação temporária, embora nada 

impedindo que possa vir a se transformar em permanente, a mulher separada ou 

divorciada, ou homem, pode a qualquer momento recompor a sua família ou 

permanecer na condição de chefe de família unipessoal. É uma opção de vida. 

Algumas vezes é o único caminho a percorrer. 

 

 

 

 

 



 

 

7.1.3 Decorrente do celibato 

 

 

Vimos que existem várias formas de constituição da família monoparental. 

Uma delas é o celibato em sentido amplo, incluindo os celibatários que moram com 

os pais e os que residem isoladamente. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo demográfico 

de 2000, unifica estas duas vertentes e as denomina de famílias unipessoais. 

Desponta, assim, a família monoparental originária do celibato que está sendo 

enfocado neste momento. 

No documento “Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil 

2000”, editado em 2002 pelo IBGE, consta o percentual de homens e de mulheres, 

respectivamente, compondo famílias monoparentais. 

Registra o IBGE que 2.090.432 unidades domésticas unipessoais no Brasil 

são ocupadas por homens. E 1.995.136 domicílios unipessoais têm como 

responsáveis mulheres. São números significativos. 

Esclarece Lôbo (2004, p. 150) sobre o assunto, que “o percentual de 

entidades monoparentais compostas por mulheres e seus filhos ampliou de 22%, no 

início da década de noventa, para 26%” em 2000. 

Provavelmente, as gerações de nossos dias estejam optando por um modelo 

de vida “moderno”. Será a opção pela solidão “não só uma questão de escolha, mas 

igualmente, um fator decorrente das dificuldades de ordem econômica” (LEITE, 

2003, p. 33). 



A busca pelo celibato pode ser encontrada também nas classes 

economicamente bem favorecidas, numa demonstração de interesse pelas uniões 

efêmeras e descomprometidas, em uma fuga ao casamento. 

Leite (2003, p. 36) indica como uma das causas do celibato a vida estudantil 

que se alonga até os 22 e 24 anos, com o objetivo de obter a pessoa uma 

qualificação mais aprimorada e, conseqüentemente, um acesso mais fácil ao 

mercado de trabalho. 

 

 

7.1.4 Decorrente da viuvez 

 

 

A elevação da esperança média de vida do homem tem feito diminuir muito a 

participação das viúvas na monoparentalidade. Outro fator importante para o 

fortalecimento dessa tendência exsurge da fragilidade das pessoas casadas, que 

inexoravelmente buscam a ruptura de sua união pela separação judicial ou pelo 

divórcio direto. 

A diminuição da inserção da viúva na monoparentalidade, ainda não deu para 

desfazer a considerável diferença comparativa entre viúvos e viúvas no Brasil. O 

censo demográfico do IBGE (2000, p. 27), citado por Leite (2003, p. 59), consignou a 

seguinte pesquisa: 6.211.209 de pessoas viúvas no Brasil, sendo 5.065.474 de 

viúvas e 1.145.735 de viúvos. 

Realmente, os viúvos compõem uma minoria pouco visível em sua 

participação na monoparentalidade. 



A grande dificuldade encontrada pelas viúvas é a sua inaptidão ao trabalho, 

circunstância essa geradora de impossibilidade de acesso ao mercado laboral, 

tornando-as profundamente vulneráveis, haja vista o pequeno rendimento que lhes 

propiciam as pensões estatais ou os pecúlios de natureza particular (LEITE, 2003, p. 

60). 

Dentro da monoparentalidade, a viúva é a figura mais prejudicada, mais 

sacrificada, pela sua inaptidão ao mercado de trabalho, sua renda precária, com 

algumas exceções, e pela desvantagem que levam no confronto com as mulheres 

de gerações mais novas. 

 

 

7.2 A situação dos filhos na entidade monoparental 

 

 

A entidade monoparental decorrente da viuvez produz reflexos sérios na vida 

social. Em cada duas mulheres em situação de monoparentalidade, uma era viúva, 

isto no ano de 1968. A esperança média de vida do homem aumentou e essa 

posição diminuiu para uma viúva em grupo de três mulheres, já em 1982. 

A separação judicial e o divórcio são causas geradoras de famílias 

monoparentais. No Brasil, muito antes da implantação do divórcio já se rompiam 

laços familiares por intermédio da figura jurídica do desquite. 

A extinção da união livre entre o homem e a mulher, posteriormente 

denominada de união estável, provoca todas as conseqüências decorrentes da 

entidade monoparental. Surge, assim, a “mãe solteira” voluntária. É uma opção de 



vida, pois a sua maternidade é querida, desejada e planejada com afeto (LEITE, 

2003, p. 33-60). 

Em todas essas situações aflora a figura indefesa do filho isolado, a partir do 

momento em que perde a convivência salutar do pai e da mãe juntos, convivência 

essa tão necessária ao seu desenvolvimento psicológico e intelectual, muitas vezes 

material. 

A pesquisa regular efetivada pelo IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem 

de Domicílios (PNAD), no ano de 2002, traça um perfil importante da situação 

preocupante do adolescente nas relações familiares monoparentais. 

O PNAD mostra que, dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, cujo total 

no Brasil era de 10.357.443, somente estudavam 29,1%, trabalhavam e estudavam 

22,3%, apenas trabalhavam 8,3%, ocupados apenas com afazeres domésticos 7,2% 

e sem realizar nenhuma atividade 3,0%. 

Em situação preocupante encontram-se os adolescentes que apenas 

trabalham, ocupados com afazeres domésticos e sem nenhuma ocupação 

profissional, perfazendo o total de 18,5%, o que significa quase 2.000.000 de jovens 

brasileiros merecedores da proteção de nossas leis. 

 

 

7.3 A incompreensível omissão do Código Civil de 2002 

 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, § 4º, promoveu à 

condição de família a entidade monoparental conceituando-a como “a comunidade 

formada por qualquer um dos pais e seus descendentes”. 



Em 1990, a Lei nº 8.069, de 13 de julho, denominada de Estatuto da Criança 

e do Adolescente, preceituou em seu artigo 25: “entende-se por família natural a 

comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes”. 

O legislador brasileiro não se apercebeu do imenso significado da família 

monoparental para a vida social de nosso País. Desconheceu a legião de crianças e 

de adolescentes que viajam a céu aberto e expostos às intempéries do desprezo e 

da insensibilidade com que os marginaliza o nosso sistema jurídico. 

Tanto assim que o Código Civil de 2002 registrou em seu bojo um sonoro 

silêncio relativamente à entidade monoparental, deixando-a no limbo jurídico. 

Incompreensível essa omissão legislativa, em face da dimensão dos problemas 

sociais que afligem contingentes consideráveis de filhos que vivem sem os pais 

juntos, transitando pela desconfortável situação das famílias unipessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A presente dissertação se fundamenta na pesquisa das origens do 

desenvolvimento das entidades socioafetivas, principiando pelo casamento e 

perpassando pela união estável para aportar na família monoparental, buscando 

pintar um retrato mais ou menos próximo da verdade fático-jurídica dessa travessia. 

Para melhor desenvolver um raciocínio interpretativo sobre o instituto do 

casamento, buscamos antes realizar uma tessitura de idéias de sociólogos e 

antropólogos consagrados, numa síntese de obras clássicas, que nos deram uma 

visão socioantropológica da família. 

A análise sobre o casamento principiou com uma incursão à origem dessa 

instituição no Direito Romano, principalmente nas suas formas cum manu e sine 

manu. 

Registrou-se uma abordagem na influência do Direito Canônino sobre o 

matrimônio, que se iniciou com a desestruturação da família romana e a ascensão 

da Igreja no século XII, que ensejou a intervenção eclesiástica no casamento, 

preconizada pelo Concílio de Trento (1542-1563). 

O casamento civil somente veio a surgir em 1580 na Holanda, porém com a 

sua utilização restrita ao par andrógino que não professasse a religião católica. 

A Revolução Francesa deu origem à Constituição de 1791, que divulgou para 

todo o mundo católico o casamento como um estado civil. 



Oportuna foi a inserção neste trabalho do pensamento do grande jurista 

alemão, prof. Dr. Dr. h. c. mult Erik Jayme, Professor Titular Emérito da Universidade 

de Heidelberg, Alemanha, sobre o casamento, que constrói um grande fluxo de 

ensinamentos em torno do Direito matrimonial aplicado na Espanha, Itália e 

Alemanha, promovendo, também, uma reflexão em derredor do Direito familiarista 

judaico nos Estados Unidos da América. 

O casamento civil e o religioso com efeitos civis no Brasil foram apreciados, 

juntamente com o celebrado perante autoridade consular. Estudou-se a dissolução 

do casamento no Brasil e foram feitas algumas observações sobre a maneira como 

é tratado o assunto em diversos países da América do Sul. 

Tratando-se de um requisito imprescindível para a celebração do casamento, 

o Regime Matrimonial de Bens, que deve regular as relações patrimoniais entre o 

casal, mereceu análise cuidadosa, no que tange aos procedimentos que lhe eram 

pertinentes antes e depois da entrada em vigor da Lei Civil de 2002. 

Na esteira desse raciocínio, destacou-se a apreciação de algumas questões 

controversas que se instalaram nesse tema após a implantação da nova lei. 

Comentou-se sobre o regime obrigatório de bens (separação de bens) contido 

no artigo 1.641 do Código Civil de 2002, com relevância para a inquietação que se 

apossou do mundo jurídico familiarista brasileiro a respeito da eficácia, ou não, da 

Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal – decisão cristalizada nos Recursos 

Extraordinários 7.243, de 12.07.1943; 9.128, de 23.05.1947; 10.951, de 07.10.1947; 

– que entende pertencerem ao patrimônio comum dos cônjuges os bens adquiridos 

na constância do casamento. 

Outra controvérsia foi enfocada, a partir da modificação do regime de bens 

permitida pelo artigo 1.639, § 2º, do Código Civil de 2002. Essa mutabilidade ora 



admitida pela atual legislação civil brasileira se aplica aos casamentos celebrados 

dentro das normas vigentes pela codificação de 1916? 

Manifestamos ousada posição contra a afirmação positiva de consagrados 

familiaristas, uma vez que o artigo 2.039 impõe expressa restrição à retroatividade 

dessa faculdade atribuída aos casais formados a começar de 11 de janeiro de 

200326. 

Contrariou-se, também, a previsão do artigo do Código de 2002, com relação 

à ofensa a preceito constitucional nele contida, por configurar o casamento um ato 

jurídico perfeito e a sociedade entre cônjuges ter tido sua constituição anterior à 

nova lei27. 

A Constituição Federal de 1988 provocou o fim do caráter exclusivista de ser 

o casamento a única forma de constituição da família. As Cartas anteriores eram 

portadoras de cláusula monolítica e excludente, inadmitindo a existência de outros 

tipos de família. 

Assim, a família se tornou plural, passando a constituir-se pelo casamento, 

pela união estável entre o homem e a mulher e pela família monoparental 

integrada por um dos pais e seus filhos. 

A legislação brasileira exige alguns requisitos para que o vínculo afetivo entre 

o homem e a mulher atinja o patamar de união estável: diversidade de sexos, 

convivência duradoura, pública e contínua e objetivo de constituir família. 

Alguns cientistas do Direito entendem que a convivência entre o homem e a 

mulher, na união estável, poderá ser feita sob o mesmo teto ou não.  

                                                
26 Art. 2.039 – O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior, Lei 
nº 3.071, de 1º janeiro de 1916, é o por ele estabelecido. 
27 Art. 2.031 – As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, 
terão o prazo de um ano para se adaptarem às disposições deste Código, a partir de sua vigência; 
igual prazo é concedido aos empresários. 



Afastamo-nos dessa posição interpretativa, a partir do momento em que 

reconhecemos na união estável a exigência de uma convivência duradoura, 

qualificada, more uxorio, notória, permanente, com o objetivo precípuo de construir 

uma família. Impossível será o atendimento desse requisito morando o casal em 

casas separadas. 

A monoparentalidade ingressou no mundo jurídico brasileiro pela porta da 

Constituição Federal de 1988. Portanto, há pouco tempo tem sido objeto de estudos 

e diminuta vem a ser a importância que lhe foi dedicada pela Doutrina e pelo Direito 

Pretoriano. Na França e em outros países desenvolvidos, destaca-se como um 

instituto jurídico da maior significação na vida social. 

A família monoparental tem sua constituição em diversas vertentes. Desponta 

entre as mães solteiras involuntárias e voluntárias. Origina-se na extinção da família 

biparental através da separação ou do divórcio. Decorre do celibato e também da 

viuvez. 

São muito grandes as indagações que afloram da convivência monoparental, 

inquietações essas que merecem ser estudadas por juristas, sociólogos e 

psicólogos. 

Não se pode mais esconder que a família monoparental é um foco de 

conflitos de ordem jurídica, em relação à pensão alimentícia, ao direito de guarda ou 

de visita, à sua conversão em divórcio, etc., e de natureza econômica, no que tange 

às mães desqualificadas para o trabalho, mães sem trabalho, pais sem recursos, 

ausência de habilitação, de seguro, de proteção social, de inserção profissional, etc. 

(LEITE, 2003, p. 25). 

O Direito Constitucional, em 1988, reconheceu a família monoparental. O 

Direito Civil brasileiro, mesmo quando era forte a esperança depositada pelos 



estudiosos do Direito na nova codificação de 2002, fez um incompreensível silêncio, 

um eloqüente silêncio, desobrigando a todos e não responsabilizando quem quer 

que seja. Essa família criada pela Constituição de 1988 continua desprotegida pela 

legislação civil, condenada ao limbo jurídico e ao esquecimento dos doutrinadores 

brasileiros. 

O pálio jurídico de que se ressente a família monoparental poderá nascer de 

previsão legal de lege ferenda, tendo como progênie um microssistema jurídico, que 

poderá ser consubstanciado por um Estatuto da Família Monoparental, nos 

moldes da proteção legal da criança e do adolescente e do idoso, ou talvez por via 

de legislação especial, soluções essas necessárias a que se possa dar um basta 

nessa omissão incompreensível da lei para com a monoparentalidade. 

Quem sabe não seja um sonho a pretensão inserida neste trabalho de ver 

uma legião de pessoas, excluídas da proteção legal, alcançar um dia o abrigo de um 

estatuto jurídico. 

Mas, não é proibido sonhar. 
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