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RESUMO 

 

 

O objeto de estudo desta monografia trata da possibilidade da alteração de regime de 

bens das pessoas que celebraram o casamento sob a égide do Código Civil anterior. O 

problema a ser solucionado envolve aquelas pessoas que celebraram o casamento sob 

a égide do Código Civil de 1916, bem como sua possibilidade de alteração de regime 

frente a legislação passada e a regra de transição vigente em nosso atual Código Civil. 

Para alcançar tal estudo será utilizado o método dedutivo. 
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ABSTRACT  

 

 

El objeto de estudio de esta monografia trata la posibilidad de cambiar el régimen de 

bienes de las personas que celebran el casamiento bajo las reglas del Código Civil 

anterior. El problema a ser solucionado envuelve a aquellas personas que fueram 

casadas bajo las reglas del Código Civil de 1916, bien como su posibilidad de alteración 

de régimen ante la legislacion pasada y la regla de transición vigente en nuestro actual 

Código Civil. Para alcanzar tal estudio será utilizado el método deductivo. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A vida na sociedade brasileira nos últimos dois séculos passou por muitas 

transformações, que tiveram reflexos na esfera jurídica. O Código Civil de 1.916 no que 

tange o direito de família foi tipificado de uma forma conservadora fruto do 

comportamento social da época. Com o advento da lei 10.406/2002 (atual Código Civil) 

que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2.003, trouxe a todos os brasileiros grandes 

avanços em especial quanto a matéria que norteia o direito de família, trazendo a tona 

dentre outros direitos a possibilidade de alteração do regime de bens adotado pelo 

casal quando do casamento. 

O que se pretende no desenvolvimento desta pesquisa é demonstrar a 

possibilidade de alteração dos regimes de bens daquelas pessoas que celebraram o 

casamento sob a égide do Código Civil anterior, bem como os entendimentos 

divergentes acerca da matéria que de fato causam transtornos para aqueles que 

desejam modificar seus regimes de bens pré-estabelecidos. Foi assim, frente as 

divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre a questão em tela surgiu o interesse 

pelo presente tema.  

O primeiro capítulo faz uma abordagem histórica acerca da família,  do direito 

de família, a partir de seus aspectos históricos, mais especificamente quanto às 

relações matrimoniais adotadas na Grécia, em Roma e países que adotaram a cultura 

jurídica romana, onde restará demonstrado como se tratavam os regimes matrimoniais 

da época, abordando por fim estes mesmos marcos históricos no Brasil desde a época 

colonial, passando pela sociedade econômica do homem e da mulher no direito 

brasileiro, eis que no decorrer da segunda metade do século passado a mulher 

conquistou seu espaço no mercado de trabalho, incluindo-se de fato na produção 

mercantil do país, deixando para trás diversos tabus até então existentes, alcançando 

por fim a sua igualdade perante a Constituição Federal do Brasil, tendo como 

conseqüência o reconhecimento de novas formas de entidades familiares que vieram a 

surgir frente as alterações sociais nesse período. 
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No segundo capítulo a pesquisa é direcionada ao casamento em si, abordando 

seus conceitos, a influência do catolicismo em relação ao casamento no Brasil desde o 

descobrimento até fins do século XIX.  

A importância do Estado como órgão controlador do direito de família no país, a 

natureza jurídica do casamento apontando-se aqui os entendimentos institucionalistas, 

contratuais e de caráter misto acerca do mesmo, demonstrando sua forma solene e 

seus aspectos econômicos contratuais. 

Findo estes dois capítulos, adentrar-se-á no cerne da pesquisa, onde será de 

fato abordado os quatro regimes de bens existentes no Código Civil vigente, que retrata 

o efeito econômico de cada regime tipo, bem como as hipóteses previstas no artigo 

1.641 do atual Código Civil que prevêem em quais situações obrigatória a adoção no 

casamento do regime de separação de bens. Em seguida, explana-se acerca do pacto 

antenupcial, seu conceito e peculiaridades demonstrando seu caráter solene e sua 

importância para regulamentar fatos posteriores ao casamento que podem acontecer, 

tais como a separação, o divórcio, e a morte de um dos cônjuges quando ocorre da 

partilha de bens para os herdeiros e algumas situações, para o cônjuge supérstite. 

No que concerne a irrevogabilidade do regime de bens, o Código Civil brasileiro 

de 1916, trás expresso a previsão no art. 230 que o regime de bens adotado pelo 

cônjuge ao casar pelo Código Civil vigente é  irrevogável, ou seja, não se pode alterar o 

regime de bens segundo aquele dispositivo, posição alterada diante da possibilidade de 

mutabilidade de regime de bens, que permite a proposição de modificação aos 

cônjuges, adentrando assim no campo do direito intertemporal onde se remete a 

matéria aos dispositivos que se encontram na Lei de Introdução ao Código Civil, 

Decreto lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, analisando-se ainda a hermenêutica, 

ou seja, a arte de interpretação da norma até chegar a análise da possibilidade da 

alteração do regime de bens daqueles que contraíram o casamento no decorrer da 

vigência do Código Civil anterior e suas divergências que se encontram presentes nas 

doutrinas e nas decisões dos Tribunais em tempos atuais. 

Diversas são as interpretações quanto ao dispositivo do art. 2.039 do atual 

Código Civil que estabelece nas suas regras contidas nas disposições transitórias que 

os regimes de bens das pessoas que se casaram na vigência do Código Civil anterior é 
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por ele estabelecido, razão pela qual surge muito debate quanto a questão, bem como 

divergência doutrinária, jurisprudencial e ainda posicionamento do Ministério Público 

nas presentes demandas, tendo em vista o caráter obrigatório de intervenção deste 

órgão nos moldes do art. 82, inciso II do Código de Processo Civil, e ainda, a 

hermenêutica da norma mencionada de cada ponto de vista. 

Assim, o intuito do presente trabalho científico é demonstrar a problemática 

jurídica existente, onde se encontra de um lado o entendimento daqueles que 

compreendem pela possibilidade de alteração do regime de bens destas pessoas que 

celebraram o casamento sob a égide do Código Civil de 1.916, por compreender a 

imediata aplicação da nova lei para todos os casamentos sem diferenciação em virtude 

da época que foi estabelecida, de maneira que nesta mesma corrente existente é o 

posicionamento de seus efeitos, e aqueles que entendem pela impossibilidade da 

alteração do mesmo, demonstrando-se ao final como vem se manifestando o 

entendimento jurisprudencial acerca da temática. 

O método de abordagem utilizado no presente trabalho acadêmico será o 

dedutivo, eis que o mesmo será explanado de uma maneira geral para o assunto 

específico. 
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1 FAMÍLIA 
 

1.1 BREVE CONCEITO DE FAMÍLIA 

 

Com base no raciocínio delineado na introdução deste trabalho, será abordada 

neste capítulo  a  premissa sobre os mais diversos conceitos de família, seus variados 

significados, principalmente institucional, cuja idéia remete aos judicantes 

interpretações das mais complexas possíveis. 

Remete a família e o direito de família em tempos e lugares remotos, como 

Roma, Grécia e países subseqüentes, apresentando as grandes influencias que esses 

direitos anteriores trouxeram a atualidade jurídica. E comenta a respeito da 

historicidade deste marco no Brasil, em específico no que tange o regime de bens. 

Demonstra o fator econômico na era da revolução industrial, principalmente as 

transformações sobre os papéis do homem e da mulher, bem como o surgimento da 

igualdade de direitos destes, e a necessidade de proteção a esta instituição (família) 

pela pressão e mudança da economia nacional. 

Assim, frente às alterações sociais, políticas-econômicas e culturais surgem 

outras formas de família reconhecida pelo direito. Abriu-se um leque, surgindo diversos 

tipos de entidades familiares, tais como, a família monoparental, homossexual, entre 

irmãos e outros das mais variadas colocações, sendo estas reconhecidas e protegidas 

por lei e essencialmente pela jurisprudência.   

Silvio de Salvo Venosa1 compreende a família como um “conjunto de pessoas 

unidas por vínculo jurídico de natureza familiar”, aprofundando mais sobre este 

pensamento, absorve ele algumas características da família, e restringe o conceito do 

mesmo, enfatizando que a “família compreende somente o núcleo formado por pais e 

filhos que vivem sob o pátrio poder”. 

José Luiz Gavião de Almeida2 define que “a família pode ser considerada em 

sentido amplo e estrito. No primeiro caso, abrangeria todas as pessoas ligadas por 

                                                 
1 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 18. 
2 ALVES, João Luiz. apud. ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil Família. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. p. 2.   
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parentesco sangüíneo, pela adoção e pela afinidade. No segundo, corresponderia ao 

grupo formado pelos cônjuges e filhos”. 

Sobre o contexto sociológico, Arnaldo Rizzardo3 salienta que: 

 

Ao falarmos em família, entramos num vastíssimo campo de incidência 
de situações anormalizadas, que progressivamente vão aumentando na 
medida em que se tornam mais complexas as relações interindividuais, 
se dissipam os princípios éticos e morais de fidelidade e união, e 
crescem as dificuldades econômicas de subsistência.     
 

Prossegue no caráter sociológico sobre a família e suas responsabilidades, 

Carlos Alberto Bittar4, ao falar que, 

  

O princípio fundamental de toda a textura social é o fato da família como 
célula básica da sociedade. Recebe, assim, proteção especial do 
Estado, porque é dela que se irradiam vida e experiência às pessoas 
componentes, preparando-as para o cumprimento das respectivas 
missões. É no seio da família que se amolda a personalidade da pessoa, 
em ambiente de moralidade, de respeitabilidade recíproca, de afeição e 
de segurança, permitindo a seus integrantes o desenvolvimento de suas 
potencialidades.  
 

Águida Arruda Barbosa e Claudia Stein Vieira5 aborda, 

 

Segundo a sociologia, a família é relação privada em que se tecem as 
ligações particulares entre seus diferentes membros, por meio das 
práticas de cada um. Os laços afetivos, mas também os laços 
econômicos, com uma repartição de deveres, de responsabilidade e de 
respectivos poderes, fazem de cada família, sobretudo em nossa época, 
uma configuração original.  
 

Por fim, Silvio Rodrigues6 expõe a matéria com amplitude e retrata a 

complexidade que é a família, suas características, classificações, conceitos, tudo sobre 

                                                 
3 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família: Lei 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 
2006. p. 1. 
4 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Família. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2006. p. 47. 
5 BARBOSA, Águida Arruda; VIEIRA, Claudia Stein. Direito de Família. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 23. 
6 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito de Família. Vol 6, 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
p. 4, 5. 
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o contexto que esta instituição alcança e apóia que todas embarcam em um norte 

conforme suas descendências que são mesclas de autonomia e ligações (influências) 

sobre o meio social em que vivem. 

 

O vocábulo “família” é usado em vários sentidos. Num conceito mais 
amplo poder-se-ia definir a família como formada por todas aquelas 
pessoas ligadas por vínculo de sangue, ou seja, todas aquelas pessoas 
provindas de um tronco ancestral comum, o que corresponde a incluir 
dentro da órbita da família todos os parentes consangüíneos. 
 

Numa acepção um pouco mais limitada, poder-se-ia compreender a 
família como abrangendo os consangüíneos em linha reta e os 
colaterais sucessíveis, isto é, os colaterais até quarto grau.  
 

Assim, segundo a colocação de Águida Arruda Barbosa e Claudia Stein Vieira7, 

em carater sociológico, tem-se basicamente que o convivio deste grupo familiar forma 

entre seus entes fortes laços de afinidade e afeto, econômicos onde há de fato uma 

repartição de deveres e responsabilidade de cada membro desta entidade familiar, em 

específico em tempos atuais. 

 

1.2 DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Conforme entendimento José Cretella Júnior8, o direito de família no Brasil é 

conceituado com raiz no direito romano, e desde a criação do Império Romano tem-se 

adentrado fortemente no avanço dos direitos do homem, cuja garantia vinha sobre 

normas escritas, criando aspectos normativos muito parecidos com o direito atual 

brasileiro, e atualmente o direito de família brasileiro suspendeu-se na base do direito 

anterior de Roma, onde a criação alcançou em tempos atuais um alicerce para todo e 

qualquer direito global. A fantástica obra romana acompanhou e acompanha até os 

tempos atuais o processo evolutivo (transformativo, adaptativo) da prática forense 

doutrinária, jurisprudencial e legislativa. Neste diapasão, bem afirma o autor que “Toda 

                                                 
7 BARBOSA, Águida Arruda; VIEIRA, Claudia Stein. Direito de Família. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 23. 
8 JUNIOR, José Cretella. Direito Romano Moderno. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 1 
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a história do Brasil, nos primeiros séculos, pode ser analisada à luz do direito romano. 

O nosso direito é, por isso, um direito denominado de base romanística”.  

É de muito valor destacar o direito romano, mas também é importantíssimo 

apresentar demais direitos estrangeiros que influenciaram em muito o direito de família 

brasileiro atual. E apesar de toda essa matéria externa, o Brasil circunda seu direito 

hoje, e muito, em seus fatores  históricos, próprios, que floresceu sobre a luz interna 

desenvolveu e criou um novo rumo jurídico brasileiro, principalmente no que tange à 

família. Oferece atualmente um vasto berço de garantias jurídicas adaptadas em 

confronto às necessidades que o povo (a família) brasileiro necessita diante as 

pressões político-sociais que deteve sobre ele. E neste sentido histórico nada mais 

justo destacar Paulo Lôbo9, 

 

 O Brasil participou das grandes mudanças que ocorreram no direito de 
família a partir da década de 70 do século passado, no mundo ocidental, 
havendo notáveis convergências nas soluções adotadas, principalmente 
na realização do princípio da igualdade entre os cônjuges e entre os 
filhos de qualquer origem. O direito de família que surgiu desse processo 
transformador, de acordo com a intensa evolução das relações 
familiares, pouco tem de comum com o que se conheceu nas décadas e 
séculos anteriores. Nenhum ramo do direito privado renovou-se tanto 
quanto o direito de família, que antes se caracterizava como o mais 
estável e conservador de todos. Mas, apesar dos avanços da legislação, 
especialmente da Lei do Divórcio, restaram normas que favoreciam o 
tratamento desigual entre marido e mulher e entre os filhos, além de 
permanecer a vedação às entidades familiares não matrimonializadas. 

 

Quanto à definição de direito de família pode-se dizer que este é o ramo do 

direito civil que disciplina as questões familiares. Para Carlos Alberto Bittar10 “O direito 

de família representa, em si, o conjunto de princípios e de regras que regem as 

relações entre o casal e os familiares, vale dizer, pessoas ligadas por vínculos naturais 

ou jurídicos, conjugais ou de parentesco”. 

Entretanto, existem diversos conceitos doutrinários acerca do direito de família, 

expondo como garantias (direitos e deveres) que envolvem um grupo de pessoas e 

seus vínculos firmados sobre diversos ângulos de pensamentos, como sociológico, 

                                                 
9 LÔBO, Paulo. Direito Civil Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 23. 
10 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Família. 2006. p. 1. 
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histórico, político, econômico, entre outros. Exemplo ilustrativo tem-se com Maria 

Helena Diniz11 que define da seguinte maneira: 

 

 O complexo de normas que regulam a celebração do casamento, sua 
validade e os efeitos que dele resultam, as relações pessoais e 
econômicas da sociedade conjugal, a dissolução desta, a união estável, 
as relações entre pais e filhos, o vínculo do parentesco e os institutos 
complementares da tutela e curatela.  

 

Seguindo este raciocínio, Valdemar P. da Luz12 compreende que o mesmo “é o 

conjunto de princípios e normas de Direito Público e Privado destinado à regular as 

relações decorrentes da união ou do parentesco entre pessoas”. Uma atividade 

resultante do caráter público, como privado. Ele embarca na idéia que o direito de 

família se baseia nos interesses de pessoas privadas, mas possui comitantemente um 

aspecto público, ou seja, o âmbito familia conforme sua estabilidade, tem grande 

potencial para desestruturar o Estado, pois são células básicas sociais que ditam o 

desenvolvimento estatal. Esse raciocínio leva aos quesitos que oferecem a definção de 

família, sua introdução de validez ao direito, conforme caracteristicas bem assinaladas 

por Arnaldo Rizzardo13, quando especifica da seguinte maneira: 

 

 Mas, não se pode olvidar que este ramo do direito vai muito mais além 
da consideração sobre a família, eis que envolve o conjunto de normas e 
princípios que trata do casamento, de sua validade e efeitos; das 
relações entre pais e filhos; do vínculo do parentesco; da tutela e 
curatela; da dissolução da sociedade conjugal e dos alimentos devidos 
entre parentes e cônjuges.  

 

Então percebido está que o direito de família é o ramo do direito que mediante 

princípios de existência e sobrevivência estatal regula mandamentos da relação de 

seres de um mesmo grupo (família). Neste sentido bem dispõe Silvio Rodrigues14 ao 

afirmar “de sorte que o Estado, na preservação de sua própria sobrevivência, tem 

interesse primário em proteger a família, por meio de leis que lhe assegurem o 

                                                 
11 BEVILÁQUA, Clóvis. apud. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol 5, 18ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 3. 
12 LUZ, Valdemar P. da. Curso de Direito de Família. 2ª ed. São Paulo: Ltr, 2002. p. 28. 
13 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família: Lei 10.406, de 10.01.2002. 2006. p. 2. 
14 RODRIGUES, Silvio. Direito de Família. 2008. p. 5. 
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desenvolvimento estável e a intangibilidade de seus elementos institucionais”. Assim, é 

no direito de família que se encontra o amparo legal no que toca todas as suas 

características sociais, pessoais, patrimoniais do casal, menoridade, incapacidade civil 

(tutela e curatela), e demais efeitos decorrentes desta relação. 

 

1.3 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

1.3.1 Grécia 

 

A história da família sempre desempenhou papel importante e fundamental no 

processo da humanidade como sociedade, assim na antiga Grécia não foi diferente. 

Destarte, Moacir César Pena Jr15, afirma que, 

 

 A história nos leva a ter por verdadeiro que não tenha existido na 
humanidade, em nenhum momento, alguma sociedade humana onde a 
família não tenha desempenhado um papel fundamental no seu 
desenvolvimento. Ela sempre esteve presente nos mais diversos 
modelos de sociedades, por ser um fenômeno mundial (comum a todos 
os homens). 

 

E respalda o mesmo autor em sua narrativa, que a família na Grécia cresceu 

com tendência hierárquica, com frutos na religião, através das suas celebrações 

práticas ao membro posto como superior “o pai”, que desde o surgimento desta 

instituição (família) revelou-se o topo de uma pirâmide construída por pessoas, que se 

propuseram a realizar um grupo (família) para o convívio permanente, senão pode-se 

ver, 

 

 A família grega era orientada pelo pai, que funcionava como um 
sacerdote. Todas as regras, inclusive as religiosas eram fixadas no 
âmbito doméstico. Os cultos eram realizados pelo pai na própria casa, e 
não em templos. Cada família possuía deuses particulares, que eram 
seus ancestrais mortos e que a protegiam. Em todo lar havia um altar 
onde o dono da casa era obrigado a manter o fogo aceso para que sua 
casa e sua família gozassem dessa proteção.   

 
                                                 
15 PENA JR, Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. São Paulo Saraiva, 2008. p. 
18. 
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Nestes termos, verifica-se que os gregos possuíam uma crença muito forte em 

seus deuses, razão pela qual se percebe que os cultos realizados ultrapassavam o 

próprio pater poder familiar. Por oportuno, Flávia Lages de Castro Jr16 descreve ainda 

quanto à educação dos filhos na Grécia, veja-se, 

 

Observa-se que na Grécia Antiga, desde o primeiro momento, a criança 
espartíata era educada para viver em função do Estado e, desde que 
fosse tida como saudável, ficava sob a supervisão do governo, sendo os 
meninos afastados de suas famílias ao completarem sete anos.  

 

A família em sí sempre possuiu uma enorme influência religiosa, mística e 

moral, assim estas características se tornaram pilares rigidamente edificados na vida 

em sociedade, transcendendo até mesmo a figura do pater poder da época, conforme 

afirma Valter Vieira do Nascimento17, 

 

Uma família compõe-se de um pai, de uma mãe, de filhos e de escravos. 
Esse grupo, por pequeno que seja, deve ter uma disciplina. A quem, 
portanto, pertencerá essa autoridade primitiva? Ao pai? Não. Em casa 
há algo que está acima do próprio pai: é a religião doméstica, é esse 
deus que os gregos chamam de lar-chefe, estia despoina, e que os 
latinos denominam lar familiae pater. Nessa divindade interior, ou, o que 
dá no mesmo, na crença que está na alma humana, reside a autoridade 
menos discutível. É ela que vai fixar os graus na família.  

 

Ao encontro deste entendimento, Moacir César Pena Jr18, afirma, 

 

A religião era o fundamento que mantinha unida a família grega daquela 
época, pouco importando os laços consangüíneos ou afetivos. Embora a 
família ateniense fosse monogâmica, era admitido, de maneira natural, o 
concubinato. Com o casamento, a mulher – que não era considerada 
uma cidadã e conseqüentemente não possuía direitos políticos – 
mudava da casa paterna para o novo lar, onde passava a cultuar como 
deuses, não mais os seus, e sim os antepassados mortos do marido. É 
como se tivesse trocado de religião. 

 

                                                 
16 CASTRO, Flávia Lages de. apud PENA JR, Moacir César. Direito das Pessoas e das 
Famílias. 2008. p. 18. 
17 COULANGES, Fustel de. apud NASCIMENTO, Valter Vieira do. Lições de História do 
Direito. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 53. 
18 PENA JR, Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. 2008. p. 18 
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1.3.2 Roma e países subseqüentes 

 

Em Roma deu-se o elo entre a instituição família e o campo do direito, foi o 

surgimento do normativismo na família, onde apresentou nitidamente a tremenda 

importância desta instituição (família) como alicerce da criação, desenvolvimento e 

manutenção de qualquer sociedade na história humana. A família em tempos remotos 

era formada tipicamente pelo sistema patriarcal, ou seja, existia um “pater”, o homem 

mais antigo da família, que detinha sobre seu poder autoridade plena nas decisões dos 

demais membros. Era uma posição onde todos os seus descendentes estavam 

subordinados a sua autoridade bem como as mulheres casadas com seus 

descendentes tinham esta relação de subordinação com o pater. 

Valdemar P. da Luz19, aduz que, 

  

No sistema patriarcal, não importava a idade que atingissem os filhos 
pois, enquanto estivesse vivo o pater, era ele o chefe da comunidade 
familiar e todos os demais, inclusive as noras de seus descendentes e 
escravos, encontravam-se sob o seu poder. Sendo ao mesmo tempo 
chefe político, juiz e sacerdote, o pater podia até mesmo decidir sobre a 
vida dos filhos. 

 

Adentrando na figura do pater na família romana, segue as considerações  

Moacir César Pena Jr20 ao dizer que “A família romana foi marcada pela forte presença 

da figura patriarca. Tudo e todos giravam em torno do seu poder, que era absoluto”. 

Nesta época uma mulher para não possuir subordinação ao pater de seu 

marido deveria antes de completar um ano de casada passar três noites fora de casa, 

para caracterizar assim o casamento sine manus. Valdemar P. da Luz21, explica ainda 

que, 

 

Entretanto, à mulher era facultado evitar o casamento cum manus e, 
conseqüentemente, evitar subordinar-se ao pater do seu marido, se 
antes de completar um ano de casada passasse três noites fora de casa 
(trinoctium). Este fato, segundo os costumes da época, interrompia a 
consumação do matrimônio, caracterizando o casamento sine manus. 

                                                 
19 LUZ, Valdemar P. da. Curso de Direito de Família. 2002. p. 22. 
20 PENA JR, Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. 2008. p.19. 
21 LUZ, Valdemar P. da. Curso de Direito de Família. 2002. p. 22, 23. 
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Assim, se a cada ano se repetisse o trinoctium, a mulher jamais cairia 
sob a manus do pater e nunca perderia o vínculo de parentesco com a 
família de origem. Continuaria, pois, sob a autoridade do seu próprio 
pater. 

 

Para uma melhor compreensão acerca das regras referentes ao regime de bens 

no direito romano bem explica Débora Vanessa Cáus Brandão22, que aduz,  

 

Em relação ao status familiae, as pessoas poderiam ser sui juris ou 
alieni juris. As consideradas sui juris eram as não submetidas a nenhum 
paterfamilias, ou seja, independentes. Já as alieni juris eram as sujeitas 
à pátria potestas e, portanto, submissas a sua autoridade. 
 
O poder que o marido, quando sui juris, ou o que paterfamilias, se o 
marido fosse alieni juris, exercia sobre a mulher recebia o nome de 
manu, em virtude disso o casamento poderia ser cum manu e sine 
manu. 

 

Por fim a autora afirma quanto aos reflexos patrimoniais no casamento cum e 

sine manu, veja-se,  

 

No casamento cum manu, como a mulher ingressava na família do 
marido, se fosse sui juris, todo o seu patrimônio era incorporado ao do 
marido. Se alieni juris, nada possuía, e, normalmente, seu pater acabava 
por comtemplá-la. No casamento sine manu, além de a mulher 
permanecer independente e com o status familiae original, conservava 
todos os bens que já possuía – bastante semelhante ao atual regime de 
separação de bens. 

 

Importante conclusão sobre o direito de família atual, faz-se bem mencionar a 

influência que este sofreu do Direito Canônico e Direito Bárbaro, em conformidade com 

o que bem explica Valdemar P. da Luz23, 

 

O Direito Canônico nada mais é do que o conjunto de cânones, 
expressão esta utilizada pela Igreja para denominar as suas normas 
jurídicas, para efeito de diferenciá-las das leis do Estado. Desse modo, 
constituíam-se os cânones em normas supletivas, usadas para 
completar as leis do Estado sempre que estas fossem omissas. 
 

                                                 
22 BRANDÃO, Débora Vanessa Caús. Regime de Bens no Novo Código Civil. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 43, 44, 45. 
23 LUZ, Valdemar P. da. Curso de Direito de Família. 2002. p. 23. 
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E foi justamente sobre a família, mais especialmente sobre o 
matrimônio, que a Igreja mais legislou, com uma atuação mais incisiva 
no período que transcorreu do século XII ao século XVIII. Para a Igreja, 
o casamento é um sacramento, ao passo que para o direito romano é 
apenas a união do marido e da mulher, ou seja, um estado de fato que 
produz conseqüências jurídicas. 
 
A principal contribuição do Direito Bárbaro, originária das instituições 
germânicas, foi, induvidosamente, a introdução da família paternal. Esta 
fundava-se no poder do pai e não no poder do pater, que caracterizava a 
família patriarcal. 

 

Em meados de 1.545 à 1.563, a Igreja Católica com intuito de disciplinar as 

regras pertinentes aos sacerdotes e padres, realizou o Concílio de Trento, oportunidade 

em que foram emitidos diversos decretos regrando o direito canônico. Para José Luiz 

Gavião de Almeida24,  

 

Historicamente o casamento pode ser dividido em quatro fases distintas. 
Iniciou-se como fato natural, sem intervenção do Estado. Posteriormente 
passou a ser celebrado na Igreja (séculos X ao XVII), tendo o 
casamento sido erigido em instituição com o Concílio de Trento em 
1.545. Em seguida, após a perda do poder da Igreja para o Estado, o 
que se deu com a criação das grandes potências européias, passou a 
ter regras civis e confessionais. Por fim, e com a Revolução Francesa 
especialmente, instalou-se o matrimônio civil obrigatório, ficando sua 
regulamentação exclusivamente controlada pelo Estado.   

 

No que toca a família no Direito Germânico, Flávia Lages de Castro25, afirma 

que, “A família no Direito Germânico constituía a estrutura da vida política e social nas 

cidades e como principal instituição deste povo, era fundamentada no poder absoluto 

do pai. A monogamia aqui também imperava”. 

 

Acerca da sociedade muçulmana Moacir César Pena Jr26, comenta, 

 

A sociedade muçulmana tem no alcorão seu livro sagrado e na família 
sua unidade estrutural funcional. Nela o casamento (que é 
regulamentado pelo Alcorão) é de suma importância para formação da 

                                                 
24 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil Família. 2008. p. 26. 
25 CASTRO, Flávia Lages de. apud. PENA JR, Moacir César. Direito das Pessoas e das 
Famílias. 2008. p.19  
26 PENA JR, Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. 2008. p. 20 
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família, podendo-se afirmar que, sem ele, homem e mulher estão longe 
de uma situação considerada ideal. 

 

1.3.3 Brasil 

 

Antes de se adentrar de fato no primeiro Código Civil brasileiro, vale destacar 

em conformidade com o entendimento de Paulo Lôbo27 que desde o descobrimento do 

Brasil, Portugal impôs à colônia seu ordenamento jurídico, conhecidas como Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas, motivo pelo qual se confundia à época normas de direito público 

e de direito privado, frisa-se que na época o direito canônico regulava a vida privada 

das pessoas desde seu nascimento até a morte, assim o autor bem expõe quanto aos 

primeiros atos da República, senão pode-se ver, 

 

Um dos primeiros atos da República, proclamada em 1889, foi a 
subtração da competência do direito canônico sobre as relações 
familiares, especialmente o matrimônio, que se tornaram seculares ou 
laicas. O casamento religioso ficou destruído ficou destituído de 
qualquer efeito civil. 

 

No Brasil o direito de família só foi tratado normativamente com grande fervor 

com o primeiro Código Civil brasileiro promulgado em 1916, este, criado por Clovis 

Bevilaqua, sendo originário do direito romano sob forte influência dos dogmas da Igreja 

Católica no tocante a celebração do casamento. Neste diapasão, José Luiz Gavião de 

Almeida28 aduz que,  

 

O casamento, como já ficou consignado, tinha enorme importância no 
Código anterior. Era a forma única de constituição da família com a 
proteção do Estado. Por isso havia grande preocupação em sua 
consumação, pois o desfazimento do ato trazia sérios problemas para os 
cônjuges e sua prole.  

 

Corrobora ainda tal entendimento, Maria Berenice Dias29 que, 

 

                                                 
27 LÔBO. Paulo. Direito Civil Famílias. 2008. p. 21 
28 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil Família. 2008. p. 26. 
29 DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família e o Novo Código 
Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 2 
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A sociedade brasileira e a comunidade dos juristas, por um lado, 
reverenciavam a majestade inconteste de seu primeiro Código, razão de 
justo orgulho para os brasileiros, mas, por outro lado pressentiam que a 
vida dos homens na sociedade contemporânea encontrava-se em tantos 
vieses – em conformidade com a Lei Civil que tinha por escopo 
fundamental exatamente a regulação destes fatos e das relações da 
vida privada. 

 

Nesta esteira, Débora Vanessa Caús Brandão30 narra acerca do Código Civil de 

1916, e respalda critérios individualistas que refletiam no século XIX e sua posterior 

defasagem. Explica que,  

 

O Código Civil de 1916 refletia a sociedade individualista do século XIX, 
consagrando a propriedade como absoluta; sob o ponto de vista 
econômico, era inspirado nas idéias liberalistas; no que diz respeito à 
família, extremamente conservador. 

 

Segundo a autora, este conservadorismo do Código Civil de 1.916, refletia 

unicamente a preocupação legislativa de garantir a propriedade e a liberdade 

contratual, não suprindo mais com a realidade fática social, e assevera por fim,  

 

Reputa-se à exaustão a maneira como as normas foram disciplinadas, 
desde o início das codificações até meados do século passado, como 
principal fator de defasagem dos Códigos Civis. O brasileiro de 1916 e 
os de outros países, tais como o italiano e o português, foram 
elaborados com influência das codificações do século XIX, o Code Civil 
francês e o alemão Bürgerliches Gesetzbuch, mais conhecido como 
“BGB”. Por isso foram chamadas de “codificações tardias”, porque são 
do século XX. 

 

1.3 A SOCIEDADE ECONÔMICA DO HOMEM E DA MULHER DENTRO DA FAMÍLIA 

NO DIREITO BRASILEIRO. 

 

Em conseqüência das transformações sociais ocorridas, principalmente em 

função dos moldes da vida capitalista, bem como com a inserção da indústria, a família 

até então estabelecida pelo Código Civil de 1916, onde o homem era o chefe da família 

e a mulher era responsável por atribuições domésticas e pela educação dos filhos, 

passaram a tomar novos rumos.  
                                                 
30 BRANDÃO, Débora Vanessa Caús. Regime de Bens no Novo Código Civil. 2007. p. 22, 23. 
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Dentre estas alterações sociais, o próprio Código Civil de 1916 sofreu 

profundas modificações, principalmente quanto à família, como o advento da Lei 

4.121/62, denominada “Estatuto da Mulher Casada”, bem como a introdução da Lei 

6.515/77, mais conhecida como “a Lei do Divórcio”, porém a equidade de direitos entre 

homens e mulheres apenas se consolidou após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988. Quanto a estes aspectos, corrobora o entendimento de Valdemar P. da Luz31, 

 

A primeira alteração significativa foi produzida pela Reforma de 1962, 
através da Lei n. 4.121, denominada de “Estatuto da Mulher Casada” 
 
Dentre outras inovações, a referida lei determinou nova redação ao art. 
233 do CC, que passou a ser a seguinte: “O marido é o chefe da 
sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, 
no interesse comum do casal e dos filhos. 
 
Como se observa, embora louvável a tentativa do legislador de 
minimizar o ofuscamento da mulher no ambiente familiar, a mesma 
resultou infrutífera, eis que pouco ou nada contribuiu para materializar a 
tão aspirada isonomia entre os cônjuges. 
 
Em 1977, a Emenda Constitucional n 9, de 28 de junho, de autoria do 
Deputado Nelson Carneiro, ao depois regulamentada pela Lein. 
6.515/77 (Lei do Divórcio), introduziu o divórcio em nosso ordenamento, 
possibilitando a regularização da situação das pessoas desquitadas e 
que de longa data mantinham uniões de fato com novos companheiros.  
 
Porém, foi com a Constituição de 1988 que, não só a família, mas 
também a mulher, vieram a conhecer as mais profundas e significativas 
mudanças. 

 

E ainda, quanto aos fatores sociais que influenciaram diretamente a vida em 

sociedade até então estabelecida, Carlos Alberto Bittar32 narra,   

 

Com a evolução da sociedade, econômica, política e socialmente, por 
meio das verdadeiras revoluções ocasionadas pelo surto industrial que 
se seguiu à introdução de máquinas no processo produtivo, a partir da 
segunda metade do século, modificaram-se, completamente, as 
condições de vida e, depois, o regime familiar. 

 

                                                 
31 LUZ, Valdemar P. da. Curso de Direito de Família. 2002. p. 24. 
32 BITTAR, Direito de Família. 2006. p. 21 
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A respeito da sociedade econômica do homem e da mulher dentro da família no 

direito brasileiro, Silvio de Salvo Venosa33 afirma,  

 

A passagem da economia agrária para à economia industrial atingiu 
irremediavelmente a família. A industrialização transforma drasticamente 
a composição da família, restringindo o número de nascimentos nos 
países mais desenvolvidos. A família deixa de ser uma unidade de 
produção na qual todos trabalhavam sob a autoridade de um chefe. O 
homem vai para a fabrica e a mulher lança-se para o mercado de 
trabalho. 

 

Neste mesmo sentido, corrobora e ratifica os ensinamentos de José Luiz 

Gavião de Almeida34 acerca do assunto. 

 

Nesta classificação estaria a passagem da família patriarcal para a 
família nuclear. Há evidente e clara alteração na estrutura familiar, que 
se dá em seu aspecto social, econômico, político e cultural, senão 
vejamos: 
 
a) social – Decorrente, especialmente, da revolução industrial e das 
concentrações urbanas. A mulher passou a ser incluída como força de 
trabalho fora do lar. O mesmo aconteceu com os filhos menores. 
Desaparece então a figura tradicional de família com funções e 
obrigações definidas, em que a mulher normalmente é entregue o 
governo doméstico e, ao marido, a função de buscar suprir 
economicamente a entidade familiar que também integra; 
 
b) econômica – A família deixa de ser uma unidade de produção, 
passando a ser apenas um núcleo de consumo. Não mais é uma fonte 
produtora. A industrialização, especialmente, faz com que quase tudo 
seja conseguido fora do lar; 
 
c) política - Essa alteração na família decorreu entre outras coisas mas 
principalmente, da emancipação feminina. Com isso vieram profundas 
alterações políticas, não só na base familiar, com a igualdade dos 
cônjuges, mas na própria sociedade, com a participação efetiva da 
mulher nas decisões políticas e na ocupação de postos-chave na 
organização da sociedade. 
 
d) cultural – As exigências do trabalho fazem com que o pai não dirija 
mais os filhos. A necessidade cada vez maior de mais tempo dedicado 
ao trabalho afasta o pai do lar conjugal, fazendo com que ele veja os 
filhos apenas esporadicamente. Tal situação, de um lado, faz diminuir o 

                                                 
33 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 5. 
34 ALMEIDA, Direito Civil Família. 2008. p. 5, 6. 
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contato e a afetividade entre os integrantes da família. E a hierarquia 
paterna, necessária ao ordenamento da família, e responsável pelo seu 
regramento e educação dos filhos, passa a não mais existir. 

 

1.4 FORMAS DE FAMÍLIA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Diante de tantas mudanças na vida em sociedade, decorrentes de fatores 

econômicos, políticos e sociais, bem como decorrentes da Constituição Federal e as 

formas de entidades familiares no direito brasileiro é de se ressaltar ainda, em 

conformidade com os ditames de Águida Arruda Barbosa e Claudia Stein Vieira35 que,  

 

Não são poucas as modificações pelas quais a sociedade tem passado 
nos últimos tempos, sobretudo a partir da segunda metade do século. 
Em consonância com os tempos atuais de mudança de paradigmas, 
caracterizado pela globalização, facilidade e rapidez nas comunicações, 
maior liberdade e pluralidade nas formas de relações, de menor 
interferência do Estado na família e de dissociação do sexo, casamento 
e procriação, as famílias tem se constituído de formas antes 
impensadas. 

 

Destarte, após o advento da Constituição Federal de 1988, em específico em 

seu artigo 226, §4, in verbis, 

 

Art. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
 
[...] 
 
§4º. Entende-se também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. 

 

Neste ínterim, quanto a interpretação da norma constitucional Paulo Lôbo36, 

aduz que, “No caput do art. 226 operou-se a mais radical transformação, no tocante ao 

âmbito de vigência da tutela constitucional à família. Não há qualquer referência a 

determinado tipo de família, como ocorreu com as Constituições brasileiras anteriores.” 

E ainda, quanto ao parágrafo 4º, do artigo supracitado afirma que,  

 

                                                 
35 BARBOSA, Águida Arruda; VIEIRA, Claudia Stein. Direito de Família. 2008. p. 32. 
36 LÔBO, Paulo. Direito Civil Famílias. 2008. p. 60, 61 
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A regra do §4º do art. 226 integra-se à cláusula geral de inclusão, sendo 
esse o sentido do termo “também” nela contido. “Também” tem 
significado de igualdade, da mesma forma, outrossim, de inclusão de 
fato sem exclusão de outros. Se dois forem os sentidos possíveis 
(inclusão ou exclusão), deve ser prestigiado o que melhor responda à 
realização da dignidade da pessoa humana, sem desconsideração das 
entidades familiares reais não explicitadas no texto. 

 

Nesta diapasão, pode-se entender que a Constituição Federal fez um elo de 

ligação ampliando e abrangendo os tipos de convivência explícitas e implícitas 

encontrados no país.  

Acerca das formas de famílias brasileiras Moacir César Pena Jr37, que aduz,  

 

7) o autoritarismo da família patriarcal cede lugar à família democrático-
afetiva, surgindo daí diversos modelos de representação social da 
família, entre eles: família nuclear (formada pelo pai, mãe e filhos); 
família monoparental (formada pelo pai ou mãe e filhos); família 
homoparental (formada por casais homossexuais com filhos); família 
homoafetiva (formada por casais homossexuais); família recomposta 
/reconstruída/reconstituída (formada pelo marido (ou companheiro) da 
mãe ou esposa (ou companheira) do pai e filhos); irmandades (onde se 
reúnem filhos de vários casamentos, netos, mulher atual, ex-mulheres, 
entre outros); família formada por mães adolescentes que vivem com os 
pais; família formada somente por irmãos; família formada só pelo casal; 
família formada por pessoas que vivem juntas sem parentesco, mas com 
fortes laços afetivos e projeto de vida em comum; família unipessoal 
(formada por uma só pessoa); e 8) a dignidade da pessoa humana e a 
realização pessoal de cada indivíduo passam a ser os objetivos mais 
relevantes da família atual. 

 

Entretanto, o Código Civil veio a tutelar dois tipos de entidades familiares e por 

fim qualificou o concubinato com intuito de excluir da definição de entidade familiar. 

Assim nos ditames de Paulo Lobo38 pode-se ver,   

 

O Código Civil trata expressamente do casamento (arts. 1.511 e s.) e da 
união estável (arts. 1.723 a 1.726) como entidades familiares, apenas, e 
do concubinato (art. 1.727) para excluí-lo da qualificação de união 
estável, sem atribuir-lhe a natureza de entidade familiar. 

 

                                                 
37 PENA JR, Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. 2008. p. 25 
38 LÔBO, Paulo. Direito Civil Famílias. 2008. p. 57. 
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Percebe-se que as entidades familiares admitidas pelo Código Civil restaram 

insuficientes para abranger tantas formas de famílias hoje presentes na sociedade. 

Nesse mesmo sentido é o que dispõe Rodrigo da Cunha Pereira39, 

 

As entidades “familiares identificadas” no nosso sistema jurídico não 
foram suficientes para atender às necessidades de proteção. Outras 
formas de família hão de ser reconhecidas nessa mesma categoria 
constitucional, para obterem a proteção do Estado. 

 

Nesta acepção,  quanto a temática constitucional e infra-constitucional, acerca 

dos critérios de interpretação Gomes Canotilho40 afirma que, “a uma norma 

constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê”. E ainda, Carlos 

Maximiliano41 compreende que,  

 

Aponta-nos três critérios hermenêuticos compatíveis à hipótese em 
exame, da interpretação ampla: a) cada disposição estende-se a todos 
os casos que, por paridade de motivos, se devem considerar 
enquadrados no conceito; b) quando a norma estatui sobre um assunto 
como princípio ou origem, suas disposições aplicam-se a tudo o que do 
mesmo assunto deriva lógica e necessariamente; c) interpretam-se 
amplamente as normas feitas para “abolir ou remediar males, 
dificuldades, injustiças, ônus, gravames”.  

 

Por fim, Paulo Lôbo42 no que tange a inclusão judicial de entidades familiares 

ratifica,  

 

Na apreciação dos casos concretos, com a força dos conflitos humanos 
que não podem ser desmerecidos por convicções ou teses jurídicas 
inadequadas, o Superior Tribunal de Justiça tem sucessivamente 
afirmado o conceito ampliado e inclusivo de entidade familiar, 
notadamente no que concerne à aplicação de determinadas leis que 
tutelam interesses pessoais decorrentes de relações de família. 

 

Embora o Código Civil vigente tenha amparado apenas dois tipos de entidades 

familiares, tais como o casamento e união estável, pode-se perceber que a 
                                                 
39 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Afeto, Ética, Família e o novo Código Civil. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004. p. 649. 
40 CANOTILHO, Gomes. apud. LÔBO, Paulo. Direito Civil Famílias. 2008. p. 63. 
41 MAXIMILIANO, Carlos. apud. LÔBO, Paulo. Direito Civil Famílias. 2008. p. 63. 
42 LÔBO, Paulo. Direito Civil Famílias. 2008. p. 65. 
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jurisprudência vem se manifestando de maneira divergente, incluindo outras 

modalidades de entidades familiares, como é o caso da família monoparental que 

encontra amparo na Constituição Federal em seu art. 226, §4, e outros casos não 

tipificados, por entendimento análogo, conforme se abstrai do Recurso Especial 

1997/0092092-5 do STJ, cujo relator foi o Ministro Ruy Rosado de Aguiar,  veja-se: 

 

EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEI 8009/90. 
IMPENHORABILIDADE. MORADIA DA FAMÍLIA. IRMÃOS 
SOLTEIROS. OS IRMÃOS SOLTEIROS QUE RESIDEM NO IMÓVEL 
COMUM CONSTITUEM UMA ENTIDADE FAMILIAR E POR ISSO O 
APARTAMENTO ONDE MORAM GOZA DA PROTEÇÃO DE 
IMPENHORABILIDADE, PREVISTA NA LEI 8009/90, NÃO PODENDO 
SER PENHORADO NA EXECUÇÃO DE DÍVIDA ASSUMIDA POR UM 
DELES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.43 

 

A decisão supracitada refere-se à inclusão de irmãos que residem em um 

imóvel comum como entidade familiar, verifica-se ainda que esta decisum fora proferida 

antes mesmo do advento do Código Civil vigente. 

Do mesmo modo, outras formas de entidades familiares não expressas no 

Código Civil anterior e vigente, também foram inclusas por meio de jurisprudência, 

conforme se entende no julgamento do Recurso Especial nº 1996/0043529-4 do STJ, 

que reconheceu a concubina direito ao prêmio de seguro de vida, sendo que há época 

dos fatos estava em vigor o Código Civil de 1916, que tinha previsão legal de que a 

mulher casada poderia reivindicar os bens comuns doados pelo marido à concubina, 

bem como previsão de que não se poderia instituir beneficiário pessoa que for 

legalmente inibida de receber doação de segurado. Todavia, a decisão proferida foi no 

seguinte sentido, 

 

CIVIL E PROCESSUAL. SEGURO DE VIDA REALIZADO EM FAVOR 
DE CONCUBINA. HOMEM CASADO. SITUAÇÃO PECULIAR, DE 
COEXISTÊNCIA DURADOURA DO DE CUJUS COM DUAS FAMÍLIAS 
E PROLE CONCOMITANTE ADVINDA DE AMBAS AS RELAÇÕES. 
INDICAÇÃO DA CONCUBINA COMO BENEFICIÁRIA DO BENEFÍCIO. 
FRACIONAMENTO. CC, ARTS. 1.474, 1.177 E 248, IV. 
PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. FALTA SUPRÍVEL 

                                                 
43 STJ – Recurso Especial 1997/0092092-5. Relator; Min. Ruy Rosado de Aguiar. j 19.03.1998. 
Disponível em www.stj.jus.br Acesso em 27.11.2008. 
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PELA RATIFICAÇÃO ULTERIOR DOS PODERES. I. Não acarreta a 
nulidade dos atos processuais a falta de reconhecimento de firma na 
procuração outorgada ao advogado, se a sucessão dos atos praticados 
ao longo do processo confirmam a existência do mandato. II. Inobstante 
a regra protetora da família, consubstanciada nos arts. 1.474, 1.177 e 
248, IV, da lei substantiva civil, impedindo a concubina de ser instituída 
como beneficiária de seguro de vida, porque casado o de cujus, a 
particular situação dos autos, que demonstra espécie de “bigamia”, em 
que o extinto mantinha-se ligado à família legítima e concubinária, tendo 
prole concomitante com ambas, demanda solução isonômica, 
atendendo-se à melhor aplicação do Direito. III. Recurso conhecido e 
provido em parte, para determinar o fracionamento, por igual, da 
indenização securitária.44 

 

E ainda, expõe Paulo Lôbo45, quanto a inclusão de uniões homossexuais como 

entidade familiar, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal de 

Justiça, senão veja-se, 

 

Admitindo a analogia da união homossexual com a união estável e que 
“a opção ou condição sexual não diminui direitos e, muito menos, a 
dignidade da pessoa humana”, a 3ª Turma do STJ decidiu pela inclusão 
do parceiro dependente em plano de assistência médica (REsp 238.715-
RS, 2006). No REsp. 395.904/RS, 2001, o STJ foi incisivo na 
admissibilidade da união homossexual como entidade familiar, 
entendendo que a referência na Constituição e na Lei 8.213/91, 
relativamente aos planos de previdência social, não exclui: “Não houve, 
pois, de parte do constituinte, exclusão dos relacionamentos 
homoafetivos, com vista a produção de efeitos no campo do direito 
previdenciário, configurando-se mera lacuna, que deverá ser preenchida 
a partir de outras fontes do direito”. 

 

Neste sentido, vale demonstrar o entendimento de Rodrigo da Cunha Pereira46, 

quanto a outras formas de entidades familiares que não encontram respaldo na lei “não 

podemos ignorar as comunidades formadas por pessoas que se propõem viver em 

grupo, motivadas muitas vezes por razões religiosas ou ideológicas, sem afastar as 

iniciativas de agrupamentos na busca da sobrevivência ou auto-suficiência”. 

Assim, quanto às formas de famílias no direito brasileiro, pode-se dizer que 

além das entidades familiares devidamente reguladas, outras já existentes vem 

                                                 
44 STJ – Recurso Especial 1996/0043529-4. Relator; Min. Aldir Passarinho Junior. j. 14.12.2000. 
Disponível em www.stj.jus.br Acesso em 27.11.2008. 
45 LÔBO, Paulo. Direito Civil Famílias. 2008. p. 71. 
46 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Afeto, Ética, Família e o novo Código Civil. 2004. p. 634. 
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encontrando amparo legal por meio de entendimentos jurisprudenciais, adaptando 

entendimentos não previstos em lei com a realidade dos novos tempos. 
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2. CASAMENTO 
 

2.1 CONCEITO 

 

Este capitulo retrata a idéia de casamento sobre o ponto de vista de diversos 

doutrinadores, enfatizando a preocupação de afunilar o conceito de casamento, bem 

como suas características e efeitos sociais. Trás no tempo as grandes influências do 

catolicismo em matéria de família, em especifico a celebração (casamento). Comenta 

em seguida sobre o Estado, sua função de controlar o direito de família pela grande 

importância que tem esta instituição na existência da sociedade. 

Após comentários no que circunda o casamento, o capitulo trata a respeito da 

natureza jurídica do mesmo, dando ênfase à divergência atual, se esta é institucional, 

mista ou contratual. No final do capítulo, apresenta todos os requisitos necessários para 

a celebração do casamento, seu caráter solene, e abordando seu aspecto econômico 

como contrato. 

O conceito do casamento requer antes de se adentrar no campo doutrinário da 

matéria, principalmente no que tange as finalidades, características e efeitos geradores 

na sociedade, uma base, destacando alguns marcos no Brasil.  

Com respeito e fulcro na história de nosso pais, que se baseou na religião, com 

relevância no catolicismo, assim o casamento tem sua força no poder social onde a 

Igreja Católica mantinha em suas mãos. Tal poder, na época, chegou-se a confundir 

com o próprio Estado, e deteve, como detém até hoje sua popularidade nos costumes e 

tradição do povo. Sobre essa ótica, Moacir César Pena Jr47 retrata muito bem que, 

 

No Brasil – até o ano de 1890 – somente a igreja possuía poderes para 
oficializar o matrimônio. União entre homens e mulheres não-católicos 
não tinham legitimidade, e, sendo um dos pares católico e o outro não, a 
celebração do casamento só podia acontecer mediante autorização 
(licença). 

 

                                                 
47 PENA JR, Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. 2008. p. 69. 
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Segundo o mesmo autor, outro fator importantíssimo para o florescimento de 

uma nova fase do instituto do casamento é devido ao processo de imigração, a enorme 

quantidade de estrangeiros que consolidaram suas vidas no Brasil e decidiram instalar 

sua mão-de-obra em terras brasileiras, criaram uma grande transformação em todo e 

qualquer povoado que existia na época. Certo que com este aumento de famílias 

imigrantes, refletiu na expansão da fé protestante dentro do país, motivo pelo qual se 

discutiu acerca da institucionalização do casamento civil. 

  

Com o aumento do número de estrangeiros, difundindo a fé protestante 
pelo País, deu-se início ao debate sobre a institucionalização do 
casamento civil (que é aquele realizado conforme as normas 
provenientes do Estado-Legislador e encontra-se na expressão 
positivada dessas normas, na lei de Registros Públicos, no Código Civil 
e na Constituição Federal), sendo enfim consolidado esse processo com 
a Proclamação da República. 

 

A celebração, ato solene aditado para receber publicamente duas pessoas do 

sexo oposto destinadas a conviver seus dias juntos, e com o fim, de possuir proles, 

manter seu próprio sustento alimentar, bem como outras características de cunho 

pessoal, se tornou desde tempos passados uma condição fundamental para a 

consolidação da instituição nobre, “família”.  

Águida Arruda Barbosa48 afirma muito bem que, 

 

No Brasil, a época da Colônia e do Império, tem-se três tipos de 
casamento: (a) o casamento católico, celebrado com bases nas normas 
do Concílio de Trento, de 1.563, e das constituições do arcebispo da 
Bahia; (b) o casamento misto, entre pessoas católicas e não-católicas, 
com fundamento no direito canônico; e (c) o casamento que unia 
pessoas de seitas diferentes do catolicismo, com esteio nas respectivas 
disposições. 

 

Neste ínterim, Silvio Salvo Venosa49 define o casamento da seguinte maneira, 

“o casamento, negócio jurídico que dá margem à família legítima, é o ato pessoal e 

solene”, ou seja, o casamento é um acordo com intuito permanente, firmado por duas 

pessoas do sexo oposto, que da sua legitimidade no meio sócio-normativo. É o ato que 

                                                 
48 BARBOSA, Águida Arruda; VIEIRA, Claudia Stein. Direito de Família. 2008. p. 36. 
49 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família. 2007. p. 26. 
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estipula a cada pessoa, não ultrapassando além desta, um laço sentimental exposto ao 

resguardo do Estado, cuja função é, exteriorizar publicamente a vontade das partes. E 

ainda, conceitua Carlos Alberto Bittar50, demonstra que é o casamento uma 

regulamentação de direitos e deveres, sobre questões sócio-afetivas, econômicas, bem 

dizer, patrimoniais do casal e sua prole ao dizer que,  

 

O casamento é acordo de vontades tendentes à comunhão espiritual e 
material de pessoas de sexo oposto, dispostas a constituir família, nos 
termos da lei. Configura contrato solene que opera a integração de 
homem e de mulher desimpedidos para a consecução das respectivas 
finalidades, individuais e sociais, consoante o direito aplicável. 

 

Outros doutrinadores, seguem o mesmo tipo de raciocínio, e exemplificam suas 

dimensões sociais e normativas. Paulo Lôbo51 entende que “o casamento é um ato 

jurídico negocial solene, público e complexo, mediante o qual um homem e uma mulher 

constituem família, pela livre manifestação de vontade e pelo reconhecimento do 

Estado”.  

E ressalta Maria Helena Diniz52, o casamento é definido como “o vínculo 

jurídico entre homem e a mulher que visa o auxílio mútuo material e espiritual, de modo 

que haja uma integração fisiopsíquica e a constituição de uma família legítima”.  

Já nos dizeres de Valdemir P. da Luz53, “o casamento é o ato solene pelo qual 

duas pessoas, de sexo diferente, se unem para sempre, sob a promessa recíproca de 

fidelidade no amor e da mais estreita comunhão de vida”. 

Entretanto, Arnaldo Rizzardo54 afirma que,   

 

O casamento vem a ser um contrato solene pelo qual duas pessoas de 
sexo diferentes se unem para constituir uma família e viver em plena 
comunhão de vida. Na celebração do ato, prometem elas mútua 
fidelidade, assistência recíproca, e a criação e educação dos filhos. 

 

                                                 
50 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Família. 2006. p.59 
51 LÔBO, Paulo. Direito Civil Famílias. 2008. p. 76. 
52 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. vol 5. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 
33 
53 LUZ, Valdemar P. da. Curso de Direito de Família. 2002. p. 36. 
54 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família: Lei 10.406, de 10.01.2002. 2006. p. 17. 
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José Luiz Gavião de Almeida55, acerca do casamento, corrobora nos seguintes 

termos, 

 

O casamento sempre foi conceituado como a união permanente do 
homem e da mulher, de acordo com a lei, a fim de se reproduzirem, de 
se ajudarem mutuamente e de criarem os seus filhos. A finalidade da 
união conjugal, entretanto, sofreu com os tempos grande mudança. Por 
isso hoje, é bem melhor dizer que o casamento é a união permanente do 
homem e da mulher, de acordo com a lei, para a constituição de uma 
família, pois este consiste no principal fim do casamento, vez que outros 
objetivos que anteriormente justificam o enlace hoje não mais precisam 
estar presentes.  

 

Destarte, preceitua o artigo 1.511 do Código Civil Vigente, in verbis, 

 

Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base 
na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. 

 

Em análise ao que estabelece o artigo supracitado, Maria Berenice Dias56 

comenta sobre a matéria de modo superficial, recaindo tal entendimento sobre a luz 

dogmática. E diz que, 

 

Do dispositivo inaugural do Livro Especial destinado ao Direito de 
Família, art. 1.511 do Código Civil, extrai-se uma conceituação do 
casamento pelo efeito que se lhe reconhece: o de “estabelecer 
comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres 
dos cônjuges”. Claramente, pois, o legislador define o que seja 
casamento e quais são, intrinsecamente, seus pressupostos de 
existência e validade.  

 

Bom salientar que o casamento é certamente um ato civil, e possui sim, 

grandes dimensões a luz do direito brasileiro, sendo este por sua vez protegido por 

normas constitucionais e infra-constitucionais, entretanto, com grande voz ouve o 

clamor do casamento religioso no meio social. E é nesta hora que aparece a 

Constituição rigorosamente protegendo as tradições e costumes da sociedade. O 

primeiro amparo normativo é o artigo 226 da Carta Magma. 

                                                 
55 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil Família. 2008. p. 23.  
56 DIAS, Maria Berenice. Direito de Família e o Novo Código Civil. 4 Ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006. p. 10. 
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Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
 
[...] 
 
§2. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

 

Assim, acerca da celebração do casamento religioso e seus efeitos civis Paulo 

Lôbo57 afirma, 

 

O Código Civil de 2002 inovou em relação à legislação anterior sobre os 
efeitos do casamento religioso, admitindo que até mesmo a celebração 
com ausência de prévia habilitação possa ser convalidada. Essa é a 
hipótese do casamento exclusivamente religioso, que antes não 
produzia qualquer efeito civil e não podia ser submetido ao registro civil. 
A nova norma dobrou-se à realidade dos costumes em várias regiões do 
país, cujas comunidades atribuem muito mais força simbólica ao 
casamento religioso, considerado suficiente. Basta que os casados 
apenas perante a autoridade religiosa requeiram o registro civil a 
qualquer tempo, promovendo-se a habilitação perante o ofício 
competente, sem necessidade de nova celebração. 

 

Por oportuno, ao salientar quanto ao casamento sobre a luz do Código Civil, 

vale destacar a importância que é este ato, que o Estado ao perceber tamanha 

importância da família sobre a sociedade, e suas tendências históricas, destaca alguns 

impedimentos para que essas tais pessoas do sexo oposto não se casem, cujo fim, é 

proteger costumes religiosos e tradicionalistas, a medicina, as futuras proles, ou uma 

das partes a respeito do caráter da pessoa pretendente ao casamento, assim reza o 

artigo 1.521 do Código Civil, 

 

Art. 1.521. Não podem casar: 
 
I – os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou 
civil; 
II - os afins em linha reta; 
III – o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com 
quem o foi do adotante; 
IV – os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o 
terceiro grau inclusive; 
V – o adotado com o adotante; 

                                                 
57 LÔBO, Paulo. Direito Civil Famílias. 2008. p. 81. 
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VI – as pessoas casadas; 
VII – o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou 
tentativa de homicídio contra o seu consorte. 

 

O artigo citado acima, menciona de modo puramente taxativo toda situação que 

possa envolver drasticamente a família futuramente, e trás consigo, os conhecidos 

impedimentos matrimoniais, com respaldo na vontade do Estado sancionador (punitivo) 

em resguardar a família brasileira de seus costumes, sobre o campo clínico médico de 

caráter pessoal.  

Comenta Silvio Rodrigues58 no tocante ao artigo 1.521 do Código Civil, “os 

impedimentos constituem na nova sistemática do Código os verdadeiros óbices ao 

casamento, ensejando a absoluta nulidade do matrimônio realizado em desrespeito a 

essas restrições, tendo em vista a gravidade do vício”. 

E a obra civilista (atual código civil) continuou seus passos, não só taxando os 

impedimentos, mas pondo-os sobre o tempo, ou seja, quando é de mister requerer, 

quem são as pessoas que podem fazer tal ato. Assim, Moacir César Pena Jr59, destaca 

ainda quanto ao artigo 1.522, senão pode-se verificar, 

 

Pelo art. 1.522 do Código Civil, a oposição dos impedimentos deve ser 
feita até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa 
capaz – inclusive o juiz, ou oficial de registro, que sendo, sabedores de 
algum impedimento, são obrigados a declará-lo – ou ainda – pelo 
Ministério Público, na qualidade de representante da sociedade. Serão 
opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do 
fato alegado, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas (art. 
1.529). 

 

Neste sentido, continua o mesmo autor, 

 

Se mesmo assim o matrimonio for celebrado, ficará sujeito a decretação 
de nulidade, a todo momento, mediante provocação de ação direta, por 
qualquer interessado que demonstrar interesse econômico ou moral, ou 
pelo Ministério Público, em razão do interesse social (art. 1548, II c/c o 
art.1.549). A sentença que decretará a nulidade do casamento retroage 
à data da celebração. 
 

                                                 
58 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito de Família. 2008. p. 40. 
59 PENA JR, Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. 2008. p. 88. 



 36 

Portanto é na delimitação do artigo 1.522 do Código Civil que se estabelecem 

os impedimentos de forma taxativa para aqueles que de alguma forma incidir em algum 

de seus incisos e venham a contrair o matrimônio. Assim, caso ocorra ilegalidade 

quanto a qualquer uma destas hipóteses previstas o casamento é passível de nulidade, 

ou seja, o suposto casamento existente não surtirá efeito algum por possuir vícios. 

 
2.2 O ESTADO COMO ÓRGÃO CONTROLADOR DO DIREITO DE FAMÍLIA NO 

BRASIL  

 

Conforme o entendimento de Silvio Rodrigues60, “dentro do direito de família o 

interesse do Estado é maior que o individual”, assim pode-se dizer que o Estado é 

instituto fiscalizador do convívio social, tendo este em suas mãos o poder de determinar 

mediante normas, condutas obrigatórias e essenciais para a manutenção da sociedade, 

onde sua função está garantida, nem que para isso seja necessário o uso da força em 

caso de extremidade.  

Neste sentido corrobora Maria Berenice Dias61, que bem expõe quanto a 

responsabilidade do Estado,  

 
O direito é a mais eficaz técnica de organização da sociedade. Cabendo 
ao Estado organizar a vida em sociedade e proteger os indivíduos, 
devendo intervir para coibir excessos e impedir colisão de interesses. 
Assim, impõe o Estado pautas de condutas, nada mais do que regras de 
comportamento a serem respeitadas por todos. 

 
Nesta esteira pode-se dizer que o Estado cumpre a finalidade principal de servir 

ao homem sobre todos os aspectos da vida social, incorporando tal poder sobre todas 

as pessoas delimitadas a luz do território que este é detentor. 

E ainda, conforme os ditames da autora é de se compreender que o Estado é 

de fato o órgão controlador do direito de família, pois é ele que tem a função de manter 

a ordem da vida sobre uma determinada população em um território específico, ou seja, 

o dever de fiscalizar os membros desta grande célula (sociedade), todavia com 

                                                 
60 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito de Família. 2008. p. 6. 
61 AZEVEDO. Álvaro Vilaça. apud. DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5ª 
Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2009. p. 25. 
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limitações diante da complexidade que são as famílias, que em períodos alternados 

apresentam mudanças consideráveis nos seus aspectos. 

 Em um contexto histórico da intervenção estatal Paulo Lôbo 62 bem explica,  

 

O Estado social desenvolvido ao longo do século XX, caracterizou-se 
pela intervenção nas relações privadas e no controle dos poderes 
econômicos, tendo por fito a proteção dos mais fracos. Sua nota 
dominante é a solidariedade social ou a promoção da justiça social. O 
intervencionismo também alcança a família, com o intuito de redução 
dos poderes domésticos – notadamente do poder marital e do poder 
paterno -, da inclusão e da equalização de seus membros, e na 
compreensão de seu espaço para a promoção da dignidade humana. No 
Brasil, desde a primeira Constituição social, em 1934, até a Constituição 
de 1988, a família é destinatária de normas crescentemente tutelares, 
que assegurem a liberdade e a igualdade materiais, inserindo-a no 
projeto da modernidade. 

 

Nesta acepção histórica Moacir César Pena Jr63 afirma ainda,  

 

Inicia-se efetivamente a constitucionalização da família jurídica brasileira 
no ano de 1934, com a promulgação da segunda Constituição da 
República (arts. 138, c, d, e, 141, 144, 145, 146 e 147). Por ela, todos 
(União, Estados e Municípios) eram incumbidos de amparar a 
maternidade e a infância; de socorrer as famílias de prole numerosa e 
de proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o 
abandono físico, moral e intelectual. 

 

Outra importância a respeito do conceito do direito de família, é a classificação 

deste direito entre público e privado, como bem demonstrado no primeiro capítulo, 

sendo que na esfera do primeiro recai principalmente sobre a ótica constitucional, e 

sobre o Estado, órgãos controladores da família. Então o Estado defrontando com as 

necessidades da família, cria princípios especiais de proteção conforme o artigo 226 e 

227 da Constituição Federal. 

Para Carlos Dias Motta64,  
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Trata-se de princípio expresso na Constituição Federal, cujo art. 226, 
caput, dispõe: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado”. Alguns de seus parágrafos reforçam o princípio de maneira 
mais específica. 

 

E ainda, segue o mesmo autor, 

 

O artigo 227 da CF contempla o mesmo princípio protetivo, 
especificamente quanto à criança e ao adolescente, de forma detalhada. 
Impõe deveres não apenas ao Estado, mas também a família e à 
sociedade. Diante de uma situação a exigir uma ponderação entre 
princípios, o peso conferido ao princípio protetivo em questão, quando 
dirigido a crianças e adolescentes, será reforçado, pois o caput do art. 
227 estabelece “absoluta prioridade”, e o seu §1º. prevê programas de 
assistência integral à saúde deles.   

 

Quanto às atribuições do Estado, em específico na seara do direito de família, 

este possui responsabilidade quanto ao ordenamento de normas que regulam tais 

relações, as quais limitam a autonomia das partes. Neste sentido bem coloca Silvio de 

Salvo Venosa65 diz que,  

 

Desse modo, o direito de família, por sua vez, é ordenado por grande 
número de normas de ordem pública. Essa situação, contudo, não 
converte esse ramo em direito público. Parte da doutrina procurou situar 
o direito de família como integrante do direito público. As normas de 
ordem pública no direito privado tem por finalidade limitar a autonomia 
de vontade e  a possibilidade de as partes disporem sobre suas próprias 
normas nas relações jurídicas. A ordem pública resulta, portanto, de 
normas imperativas, em contraposição às normas supletivas. Isso não 
significa, contudo, que as relações assim ordenadas deixem de ser de 
direito privado. 

 

Entretanto, toda esta proteção do Estado respalda no tocante ao direito de 

família, suas caracteristicas atuais e mutativas, efeitos geradores na economia-social da 

população e a política adotada para criar normas que regem todos envolvidos 

diretamente a tals posição legal.  

Quanto a temática aduz Paulo Lôbo66 ” A Constituição de 1988 proclama que a 

família é a base da sociedade”. Aí reside a principal limitação ao Estado. A família não 
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pode ser impunemente violada pelo Estado, porque seria atingida a base da sociedade 

a que serve o próprio Estado”. 

 

2.3 INSTITUIÇÃO OU CONTRATO  

 

Quanto à natureza jurídica do casamento, este por sua vez possui divergências 

doutrinárias. Neste liame, corrobora Valdemar P. da Luz67, que afirma,  

 

Inexiste consenso doutrinário quando se trata de analisar a natureza 
jurídica do casamento. Isto porque, de um lado, uma corrente o 
considera uma instituição; de outro contrapõe-se a corrente que o 
considera um contrato. 

 

Assim, acerca da discussão doutrinária da natureza jurídica do casamento 

Carlos Alberto Bittar68 bem explica a corrente contratualista e a institucionalista, que se 

dividem da seguinte maneira,  

 

As teorias institucionalistas dirigem-se para uma visão global do 
fenômeno do casamento, definindo-o como complexo regido por normas 
de ordem pública, que os nubentes devem respeitar, no interesse da 
sociedade. É instituição social, que advém da conjugação de vontades 
de nubentes, mas submete-se ao regime definido na lei, quanto aos 
pressupostos, à formalização e aos efeitos. A disciplina legal das 
relações entre os cônjuges confere, assim, caráter institucional ao 
matrimônio, aderindo os cônjuges ao regime predefinido na lei. 

 

Segue quanto à teoria contratualista,  

 
As teorias contratualistas voltam-se mais para o casamento em si, 
encontrando-o como conjunção de vontades das partes, para a 
consecução dos fins referidos. Ora, como acordo de vontades destinado 
a criar e a regular relações jurídicas entre os interessados, constitui, 
pois, contrato, embora submetido a rígido regime legal. Esse fato não 
lhe altera a natureza a essência, a exemplo do que do que ocorre com 
outros contratos de conteúdo integralmente regulado por lei ou por 
normas regulamentares próprias. Também não lhe atinge a essência a 
adesão mencionada, uma vez que pressupõe as declarações de 
vontade, que as partes livremente emitem, ou não, contraindo o vínculo, 
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como nos demais contratos, respeitado, no entanto, o seu caráter 
especial. A intervenção da autoridade competente na celebração 
também não lhe afeta a natureza contratual, pois a participação se 
restringe ao simples testemunho oficial do cumprimento das 
formalidades próprias, não se integrando, assim, o celebrante no 
contexto do negócio como parte, mas como mero representante da 
sociedade a atestar a união desejada pelos interessados. 

 

Por fim, Moacir César Pena Jr69 bem define a terceira e última corrente a teoria 

mista ou eclética que define a natureza jurídica do casamento “que considera o 

casamento um instituto de natureza híbrida: contrato, na formação; instituição, no 

conteúdo”.   

Portanto resta nítida a divergência doutrinária no que diz respeito à instituição 

ou contrato quando se trata de casamento. Para Moacir César Pena Jr70 entende “que 

se trata de um contrato de adesão, onde prevalece sempre o estipulado pelo legislador, 

cabendo aos noivos somente o consentimento ao dizer o sim, em ato solene, presidido 

por juiz de paz ou togado”. 

Em contrapartida, outros doutrinadores crêem na teoria institucionalista, como 

por exemplo, Maria Helena Diniz71 que afirma que “a idéia de matrimônio é, ante essas 

considerações, oposta à de contrato. Considerá-lo como um contrato é equipará-lo a 

uma venda ou a uma sociedade, colocando em plano secundário seus nobres fins”. 

 

2.4 DA CELEBRAÇÃO  

 

A celebração do casamento diz respeito às formalidades necessárias para a 

caracterização de sua solenidade que é o casamento. Assim na concepção de Maria 

Berenice Dias72, esta aduz quanto a celebração do casamento que,  

 

Constitui ato solene a celebração do casamento – com todo o rigor 
formal da lei, sob pena de inexistência do ato -, salvo casos 
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excepcionais de dispensa, no chamado casamento nuncupativo, e na 
conversão da união estável em casamento. 

 

Nos dizeres de Moacir César Pena Jr73 a celebração do casamento “é o 

casamento propriamente dito”, veja-se,  

 

Momento mais esperado e desejado pelos nubentes, o ato solene de 
celebração do casamento é cercado pelo rigor formal da lei e reveste-se 
de ampla publicidade. É o casamento propriamente dito. Com efeito, não 
há casamento sem cerimônia formal, ainda que variável quanto ao ritual 
seguido. 

 

Com relação a celebração religiosa do casamento, Maria Berenice Dias74 afirma 

que “basta o atendimento dos requisitos legais (CC 1.515 e 1.516) para o casamento 

religioso ter efeitos civis”. 

 

Assim nos ditames de Paulo Lôbo75, este explica que após o advento do atual 

Código Civil restou ampliado o alcance do casamento religioso, admitindo-se efeitos à 

celebração religiosa, sem antecedência da habilitação civil, assim de forma explicativa o 

autor bem coloca,  

 

Nesta hipótese, o casal requer à autoridade competente que seu 
casamento religioso seja registrado, fazendo prova da celebração. 
Todavia, a habilitação não é dispensada; apenas deixa de ser prévia. 
Com o pedido de registro, o casal juntará a documentação e fará as 
declarações necessárias para a habilitação, sem a qual o registro civil 
não será concedido. 

   

Nesta esteira corrobora o entendimento de Silvio Rodrigues76, no que toca a 

celebração do casamento,  

 

Dada a importância que a lei atribui ao casamento, principal forma de 
constituição da família, o legislador, tradicionalmente, rodeia sua 
celebração de considerável número de formalidades, não só com o 
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intuito de garantir a livre manifestação de vontade e de chamar a 
atenção dos nubentes para a relevância do ato que estão praticando, 
como também com o propósito de dar maior publicidade possível à 
realização do matrimônio. 

 

Acerca da celebração do casamento o Código Civil vigente dispõe suas 

formalidades dentre os artigos 1.533 à 1.542. Por oportuno pode-se observar o artigo 

1.534, in verbis, 

 

Art. 1.534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda 
publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, 
parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo 
a autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular. 

 

Assim, nos dizeres de José Luiz Gavião de Almeida77, em análise ao artigo 

supracitado, pode-se verificar que, 

 

A solenidade da celebração será feita no Cartório de Registro Civil, com 
publicidade, portas abertas e ao menos duas testemunhas (art. 1.534 do 
CC). Poderá ser realizada em qualquer outro local, se o consentir a 
autoridade celebrante, mantendo-se, ainda, as portas abertas, mas 
agora com quatro testemunhas. O mesmo número de testemunhas é 
exigido para o caso de algum dos nubentes não poder ou não saber 
escrever.   

 

Ressalta-se que a celebração do casamento representa nada mais do que a 

vontade das partes. Nesta acepção, ratifica Paulo Lôbo78 “os nubentes não são 

casados pela autoridade; eles próprios se casam, pois as manifestações livres de 

vontade são a causa geradora do casamento”.   

Nesta esteira, o artigo 1.538 do Código Civil prevê as causas suspensivas do 

casamento, senão pode-se ver, 

 

Art. 1.538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se 
algum dos contraentes: 
 
I- recusar a solene afirmação da sua vontade; 
II- declarar que esta não é livre e espontânea; 
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III- manifestar-se arrependido. 
 
Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados 
neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-
se no mesmo dia. 

 

Assim, em conformidade com o artigo supra pode-se dizer que caso venha a 

ocorrer algumas das causas previstas no artigo 1.538 do Código Civil vigente, a 

celebração do casamento poderá se tornar imediatamente caráter suspensivo, não 

existindo ainda a possibilidade de retratação no mesmo dia, como bem especifica o 

parágrafo único do mesmo artigo. Acerca do assunto afirma Paulo Lôbo79,  

 

deve ser suspensa a celebração do casamento pela autoridade civil ou 
religiosa, se um dos nubentes recusar a manifestação seu 
consentimento, pois o arrependimento pode ocorrer até esse momento, 
ou se afirmar que sua vontade não é livre e espontânea em razão de 
pressões de natureza afetiva, cultural ou social, ou até mesmo de 
coação.  

 

2.5 ASPECTOS ECONÔMICOS DOS CONTRATOS  

 

O valor econômico esta agregado em quase todas as ações humanas, sendo 

este valor fundamental para descrever a noção de contrato, pois visa este proteger 

direitos que possuam certo valor econômico. Nesta acepção bem destaca Luiz 

Guilherme Loureiro80 quanto aos diversos contratos que utilizamos em nossas vidas 

diariamente, sem muitas vezes percebê-las, veja-se, 

 

Na nossa vida diária estamos permanentemente celebrando contratos: 
ao tomar um ônibus e pagar a passagem, estamos realizando um 
contrato de transporte. Tentar a sorte na loteria não é mais do que um 
contrato de jogo. A compra de um sorvete e o oferecimento de um 
presente são contratos.  
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 Assim o contrato é um ato de exteriorização da vontade humana realizada 

através dos atos unilaterais ou bilaterais, neste sentido afirma Silvio Rodrigues81,  

 

Dentro da teoria dos negócios jurídicos, é tradicional a distinção entre os 
atos unilaterais e os bilaterais. Aqueles se aperfeiçoam pela 
manifestação da vontade de uma das partes, enquanto estes dependem 
da coincidência de dois ou mais consentimentos. Os negócios bilaterais, 
isto é, os que decorrem de mais de uma vontade, são os contratos. 
Portanto, o contrato representa uma espécie do gênero negócio jurídico. 
E a diferença específica entre ambos consiste na circunstância de o 
aperfeiçoamento do contrato depender da conjunção da vontade de 
duas ou mais partes. 

 

Em contrapartida Wagner Veneziani Costa82 define o contrato da seguinte 

maneira,  

 

Contrato é o ato jurídico em que duas ou mais pessoas se obrigam ou 
convenção, por consentimento recíproco, a dar, fazer, ou não fazer 
alguma coisa, verificando, assim, a constituição, modificação ou extinção 
do vinculo patrimonial. É o contrato, na concepção moderna, ato jurídico 
bilateral que gera obrigações para ambas as partes. O acordo é a tônica 
dos contratos, cuja finalidade é adquirir, resguardar, transferir, modificar 
ou extinguir direitos. 

 

Pablo Stolze Gagliano83 conceitua o contrato como “negócio jurídico por meio 

do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé 

objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a 

autonomia das suas próprias vontades”.  

Define ainda Carlos Roberto Gonçalves84 “o contrato é um acordo de vontades 

que tem por fim criar, modificar, ou extinguir direitos. Constitui o mais expressivo 

modelo de negócio jurídico bilateral”. E ainda, corrobora o mesmo autor quanto a 

manifestação da vontade nos contratos, veja-se, 
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A manifestação da vontade é o primeiro e mais importante requisito de 
existência do negócio jurídico. A vontade humana se processa 
inicialmente na mente das pessoas. É o momento subjetivo, psicológico, 
representado pela própria formação do querer. O momento objetivo é 
aquele em que a vontade se revela por meio da declaração. Somente 
nesta fase ela se torna conhecida e apta a produzir efeitos nas relações 
jurídicas.  Por isso se diz que, em rigor, é a declaração da vontade, e 
não ela própria, que constitui requisito de existência de negócios 
jurídicos 

 

Neste entendimento, pode-se dizer que o contrato é uma espécie de negócio 

jurídico, e tem-se como princípio base a manifestação de vontade dirigidas a constituir 

um grupo familiar, ditada sobre normas e condições pré-constituídas.  

Bem corrobora Pablo Stolze Gagliano85 quando diz que “o negócio jurídico é a 

mencionada declaração de vontade dirigida à provocação de determinados efeitos 

jurídicos, ou, na definição do Código da Saxônia, a ação da vontade, que se dirige, de 

acordo com a lei, a constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica”.  

Mister frisar no que tange a teoria contratualista e o casamento segundo os 

ditames de Silvio Salvo Venosa86 “o casamento amolda-se à noção de negócio jurídico 

bilateral, na teoria geral dos atos jurídicos. Possui as características de um acordo de 

vontades que busca efeitos jurídicos. Desse modo, por extensão, o conceito de negócio 

jurídico bilateral de direito de família é uma especificação do conceito de contrato”.  

Assim, Washington de Barros Monteiro87 define o contrato bilateral da seguinte 

forma,  

 

Contratos bilaterais são aqueles que criam obrigações para ambas as 
partes, e essas obrigações são recíprocas; cada uma das partes fica 
adstrita a uma prestação. É o que acontece com a compra e venda, em 
que o vendedor fica obrigado a entregar alguma coisa ao outro 
contratante, enquanto este, por seu turno, obriga-se a pagar o preço 
ajustado. Como bem se percebe, as obrigações criadas pelo contrato 
bilateral recaem sobre ambos os contratantes; cada um destes é ao 
mesmo tempo credor e devedor; o vendedor deve a coisa alienada, mas 
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é credor do preço; o comprador, por sua vez, é devedor do preço, mas 
credor da coisa adquirida. 

 

 

Humberto Theodoro Junior88, corrobora quanto ao aspecto econômico 

contratual, assim bem expõe,  

 

O contrato é antes de tudo um fenômeno econômico. Não é uma criação 
do direito. Este apenas, conhecendo o fato inevitável na vida em 
sociedade, procura, ora mais, ora menos, impor certos 
condicionamentos e limites à atividade negocial. Seria contra a natureza 
qualquer norma que impedisse o contrato e que o afastasse do campo 
das operações de mercado, onde a iniciativa pessoal e a liberdade 
individual são, acima de tudo, a razão de ser do fenômeno denominado 
contrato. 

 

Assim, Luiz Guilherme Loureiro89 corrobora acerca do contrato e seus efeitos 

econômicos, ao afirmar que,  

 

As situações, as relações, os interesses que constituem a substância 
real de qualquer contrato podem ser resumidos na idéia de operação 
econômica. Assim, o termo “contrato”, do ponto de vista jurídico, está 
sempre ligado a uma operação econômica, à circulação de riquezas. 
Aliás, mesmo na linguagem comum a palavra “contrato” é empregada 
para designar operação econômica, a aquisição ou a troca de bens e 
serviços, vale dizer, o “negócio” entabulado entre as partes. 

 

No que compreende o casamento e seu aspecto contratual, bem especifica 

Rodrigo da Cunha Pereira90,  

 

O casamento é um contrato de direito de família. Um contrato sui 
generis, que tem efeitos pessoais e patrimoniais. Embora essa 
concepção contratualista tenha suas raízes no direito Canônico, no 
Brasil, desde a separação da Igreja Católica/Estado (1891), o 
casamento religioso é instituto distinto do civil em relação aos efeitos 
jurídicos. À exceção do disposto nos arts. 71 e 75 da Lei n. 6.015/73, o 
casamento celebrado somente no religioso, por si mesmo, não produz 
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efeito no mundo jurídico. A união entre homem e mulher selada apenas 
pelo ato religioso, embora de grande importância e significado, constitui, 
juridicamente, uma relação concubinária.  

 

E ainda, segue o mesmo autor,  

 

Da mesma forma, não produzem todos os efeitos de casamento válido, 
os chamados contratos particulares. Ainda que registrados em cartório 
de notas, não surtem os efeitos do casamento civil, solene e formal, 
celebrado de acordo com as regras estabelecidas no CCB/02. Tais 
contratos têm sido uma prática amplamente adotada na França. No 
Brasil, esta prática não é muito comum. É obvio que na união estável 
antecedida – ou mesmo – diante de um contrato em que as partes 
estabelecem as regras do relacionamento, por escrito, torna-se muito 
mais fácil de avaliar e medir suas conseqüências jurídicas, 
especialmente a relação patrimonial em caso de sua dissolução. 

 

Por derradeiro, o contrato é a exteriorização da manifestação de vontades com 

a finalidade de constituir, modificar, subsistir ou extinguir direitos, possui via de regra o 

peso do interesse econômico que a sociedade sofre com o capitalismo, produzindo 

assim, seus efeitos jurídicos naturais. 
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3. REGIME DE BENS 
 

3.1 OS 4 REGIMES DE BENS 

 

Este capitulo comenta-se sobre os quatros tipos de regimes de bens presente 

no atual Código Civil (2002), abordando cada regime conforme suas características e 

formas regulamentares, efeitos e requisitos necessários para tal. Descreve  a função e 

forma do pacto antenupcial, a questão da irrevogabilidade do regime de bens no antigo 

Código (1916), bem como o direito intertemporal e seu respaldo na Lei de Introdução ao 

Código Civil. Por fim, a possibilidade de alteração dos regimes contraídos em 

matrimônios a luz do antigo Código Civil (1916), demonstrando a divergência 

doutrinaria e jurisprudencial quanto a questão em epigrafe.   

No Brasil os nubentes serão submetidos a um dos 04 (quatro) regimes tipo, 

dentre os quais ambos passam a se submeter a um destes regimes a partir do 

casamento. O Código Civil vigente considera como regime de bens no casamento 

aqueles tipificados a partir do art. 1.639 em diante, tais como, comunhão parcial de 

bens, de comunhão universal de bens, da participação final nos aquestos e por fim o 

regime de separação de bens.  

Paulo Lôbo91 define o regime de bens como aquele que “tem por fito 

regulamentar as relações patrimoniais entre os cônjuges, nomeadamente quanto ao 

domínio e a administração de ambos ou de cada um sobre os bens trazidos ao 

casamento e os adquiridos durante a união conjugal”. São manuais de praticidade ao 

convívio do casal e seus respectivos patrimônios, antes, durante e depois do 

casamento, ou mesmo na hora da morte. 

 

De encontro a este entendimento Águida Arruda Barbosa e Claudia Stein 

Vieira92 comentam quanto ao regime de bens,  

 

                                                 
91 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2008. p. 292 
92 BARBOSA, Águida Arruda; VIEIRA, Claudia Stein. Direito de Família. 2008. p. 103. 
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 O Regime de bens contém normas sobre a propriedade e destino dos 
bens que aportam ao casamento e para a união estável. Representa um 
conjunto de relações patrimoniais denominado de regimes matrimoniais 
e sua principal função é a de dar lastro ao sustento da entidade familiar, 
que precisa satisfazer suas requisições econômicas e atender aos 
custos de manutenção de família com os rendimentos do casal, na 
proporção do esforço de cada um, ou pode a entidade familiar criar um 
patrimônio acomodado ao uso e às necessidades de sustento a seus 
componentes.  

 

E continua,  

 

O regime de bens do casamento pode estar inteiramente regulado pelo 
império da lei, ou pode resultar de certa dose de autonomia da vontade 
dos cônjuges ou conviventes, ao elegerem um regime convencional de 
bens com a possibilidade de acordarem aspectos que melhor atendam 
aos interesses do casal e sem afrontarem literal disposição de lei. 

 

Destarte, preceitua o artigo 1.640 e seu parágrafo único do Código Civil vigente, 

sobre o regime de bens oficial a ser adotado no caso de silêncio ou de vício jurídico 

qualquer no regime de bens escolhido, por motivos dos membros, ou de terceiros.  

Segue a redação, 

  

Art. 1.640. Não havendo convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, 
vigorará quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão 
parcial. 
 
Parágrafo Único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, 
optar por qualquer dos regimes que este Código regula. Quanto à forma, 
reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto 
antenupcial por escritura pública, nas demais escolhas. 

 

Desta forma, se as partes não convencionarem o regime tipo que 

regulamentará o patrimônio, em conformidade com o artigo 1.640 do Código Civil, 

restará estabelecido entre os cônjuges a comunhão parcial de bens. Assim, quanto ao 

regime de comunhão parcial de bens, verifica-se que o mesmo encontra seu amparo 

legal nos artigos 1.658 à 1.666 do Código Civil. Nesta diapasão, Paulo Lôbo93 explana,  

 

                                                 
93 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2008. p. 314.  
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O mais importante regime de bens, no direito brasileiro, por ser o regime 
legal dispositivo, consequentemente o mais disseminado na população, 
é o da comunhão parcial, aplicável a todos os casamentos que sejam 
celebrados sem pacto antenupcial.  A partir da Lei do Divórcio, de 1977, 
o direito brasileiro optou pelo regime de comunhão parcial, que se 
caracteriza pela convivência de bens particulares e bens comuns, 
classificados principalmente em razão da data da celebração do 
casamento.  

 

Neste sentido, Débora Vanessa Caús Brandão94 corrobora quando afirma “Ele 

é apontado como o regime mais equânime, porque ingressam na comunhão somente 

os bens adquiridos, onerosamente, na constância do casamento, ou seja, apenas os 

adquiridos com o trabalho e esforço direto ou indireto dos cônjuges”. 

Importante mencionar quanto ao regime parcial de bens a definição de Moacir 

César Pena Jr95 que aduz,  

 

É o regime padrão, adotado pela nossa legislação, em casamentos 
celebrados sem convenção nupcial (art. 1.640 CC/2002). Também 
chamado de regime legal ou oficial, caracteriza-se pela 
incomunicabilidade dos bens particulares adquiridos antes do 
casamento – aquilo que os nubentes já possuíam, o que herdarem ou 
receberem por doação, considerando os sub-rogados em seu lugar, não 
se misturam – assim como pela comunicabilidade dos bens adquiridos 
após o casamento – tudo o que for adquirido durante a união é comum 
aos cônjuges e dividido em caso de separação. (art. 1.658 do CC/2002).   

 

Quanto aos artigos que disciplinam o regime de comunhão universal de bens, 

verifica-se que este por sua vez se encontra disciplinado nos artigos 1.667 até o 1.686. 

Nesta esteira, Silvio Rodrigues96 afirma,  

 

O artigo 1.667 do novo Código Civil caracteriza o regime da comunhão 
universal ou total declarando que ele importa na comunicação de todos 
os bens presentes e futuros dos cônjuges, bem como de suas dívidas 
passivas. 

 

                                                 
94 BRANDÃO. Débora Vanessa Caús. Regime de Bens no Novo Código Civil. 2007. p. 199. 
95 PENA JR. Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. 2008. p. 190. 
96 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito de Família. 2008. p.  
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Muito embora tenha este regime tipo, a comunicação de todos os bens, vale 

destacar o artigo 1.668 do Código Civil que de maneira taxativa especifica quais bens 

estão excluídos da comunhão, in verbis, 

 

Art. 1.668. São excluídos da comunhão: 
 
I- os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os 
sub-rogados em seu lugar; 
II- os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; 
III- as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas 
com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; 
IV- as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com 
cláusula de incomunicabilidade; 
V- os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. 

 

Ressalta-se ainda, que este regime de união universal antes de 1977 era o 

regime legal adotado pelo Código Civil, conforme as palavras de Moacir César Pena 

Jr97,  

 

Até 1.977, este era o regime legal de casamento. Com o advento da Lei 
do divórcio, ele perdeu essa condição para o regime de comunhão 
parcial (art. 1.640 do CC/2002), devendo agora ser estipulado em pacto 
antenupcial por escritura pública. 

 

No que toca o regime de participação final nos aqüestos, este encontra sua 

base nos artigos 1.672 à 1.686, assim o caput do primeiro bem define, in verbis, 

 

Art. 1.672. No regime de participação final nos aqüestos, cada cônjuge 
possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe 
cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade 
dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do 
casamento.   

 

Acerca deste regime tipo, corrobora os ensinamentos de Águida Arruda 

Barbosa98, que afirma,  

 

                                                 
97 PENA JR. Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. 2008. p. 198. 
98 BARBOSA, Águida Arruda; VIEIRA, Claudia Stein. Direito de Família. 2008. p. 123. 
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Cuida-se de um regime de separação de bens, onde cada consorte tem 
a livre e independente administração do seu patrimônio pessoal e dele 
pode dispor quando for bem móvel, mas necessita da outorga do 
cônjuge se o bem for imóvel (salvo dispensa em pacto antenupcial para 
os bens particulares: art. 1.656 do CC).  

 

Em linhas gerais Débora Vanessa Caús Brandão99 complementa quanto a 

participação final nos aqüestos que “a eficácia desse regime somente se dá com a 

dissolução da sociedade conjugal. Antes, vigora a separação de bens”. E ainda,  

 

Por determinação legal, integrarão o acervo patrimonial particular, 
também chamado de patrimônio inicial ou original, os bens adquiridos 
pelo cônjuge anteriormente ao casamento e os que se sub-rogarem em 
seu lugar; os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou 
liberalidade, e as dívidas relativas a esses bens. 

 

Por fim, o último regime tipo previsto em nosso Código Civil encontra previsão 

legal nos artigos 1.687 e 1.688. Assim, bem define Paulo Lôbo100 acerca do Regime de 

Separação de Bens,  

 

A separação absoluta é o mais simples dos regimes matrimoniais de 
bens. Os bens de cada cônjuge, independentemente de sua origem ou 
da data de sua aquisição, compõem patrimônios particulares e 
separados, com respectivos ativos e passivos. Não há convivência com 
patrimônio comum nem participação nos aqüestos. Caracteriza-se, 
justamente, pela ausência de massa comum. O Código Civil de 2002 
ampliou o alcance do regime, ao estabelecer que o cônjuge poderá 
alienar qualquer de seus bens particulares, sem autorização do outro. A 
norma equivalente do Código de 1916 restringia essa faculdade aos 
bens móveis.  

 

No que tange ao regime de separação de bens, corrobora ainda os 

ensinamentos de Águida Arruda Barbosa e Claudia Stein Vieira101 que bem esclarece 

algumas peculiaridades acerca da responsabilidade dos cônjuges que celebram o 

casamento neste regime tipo, veja-se, 

 

                                                 
99 BRANDÃO. Débora Vanessa Caús. Regime de Bens no Novo Código Civil. 2007. p. 237. 
100 LOBO. Paulo. Direito Civil Famílias. 2008. p. 327. 
101 BARBOSA, Águida Arruda. ; VIEIRA, Claudia Stein. Direito de Família. 2008. p. 129, 130. 
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O regime de separação total de bens decorre da lei ou de pacto 
antenupcial, e nele cada consorte reserva, com exclusividade, o 
domínio, a posse e a administração de seus bens presentes ou futuros, 
e, bem assim, é de cada cônjuge a responsabilidade exclusiva pelos 
débitos contraídos antes e depois do casamento. No entanto, os 
cônjuges respondem solidariamente pelas dívidas anteriores e 
posteriores ao casamento, se foram relacionadas com a compra de 
coisas necessárias à economia doméstica, ou empréstimos para esse 
fim (art. 1.643 do CC).  

 

Importante ressaltar quanto ao regime de separação de bens a Súmula 377 do 

Supremo Tribunal Federal que bem dispõe, 

 

Súmula 377. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os 
adquiridos na constância do casamento. 

 

Assim, por derradeiro, a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal estipulou 

que os bens adquiridos na constância do casamento realizado pelo regime tipo da 

separação de bens se comunicam, neste diapasão corrobora Paulo Lôbo102 “nas 

hipóteses de separação legal obrigatória, comunicam-se os aqüestos (súmula 377 do 

STF), ou seja, os bens adquiridos na constância do casamento, sem necessidade de 

prova do esforço comum”. 

 

3.2 O ART. 1641 DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE 

 

O artigo 1.641 do Código Civil vigente prevê as hipóteses em que é obrigatória 

a adoção do regime tipo da separação de bens, veja-se. 

 

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 
 
I- das pessoas que contraíram com inobservância das causas 
suspensivas da celebração do casamento; 
II- da pessoa maior de sessenta anos; 
III- de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 

 

                                                 
102 LÔBO. Paulo. Direito Civil: Famílias. 2008. p. 327. 
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E ainda, quanto a aplicabilidade do regime tipo da separação obrigatória, é de 

suma importância ressaltar o entendimento de Silvio Rodrigues103, “assim pela análise 

global das regras propostas no novo Código, a súmula 377 não sobrevive, impedindo a 

aplicação dos princípios da comunhão quando imposta a separação obrigatória.” 

Neste sentido continua,  

 

A exceção deve ser feita, exclusivamente, se comprovado o esforço 
comum dos cônjuges para a aquisição de bens; decorre daí uma 
sociedade de fato sobre o patrimônio incrementado em nome de apenas 
um dos consortes, justificando, assim, a respectiva partilha no momento 
da dissolução do casamento. Mas a comunhão pura e simples, por 
presunção de participação sobre os bens adquiridos a título oneroso, 
como se faz no regime legal, e até então estendida aos demais regimes, 
deixa de encontrar fundamento legal. 

 

De grande validade é a colocação de Moacir César Pena Jr104 que a respeito do 

artigo 1.641 e seus incisos, afirma,  

 

Estabelece o art. 1.641, I, do CC/2002 ser obrigatório o regime da 
separação de bens no casamento das pessoas que contraíram com 
inobservância das causas suspensivas (art. 1.523). Embora elas não 
constituam impedimento para a realização do casamento, a lei, tentando 
proteger os próprios nubentes, ou terceiros, que possam vir a ser 
prejudicados com essa celebração impõe aos infratores certas 
penalidades de natureza econômica, entre elas a obrigatoriedade do 
regime de separação de bens. 

 

E continua o autor ao descrever sobre o desaparecimento de uma das causas 

suspensivas previstas no artigo 1.523 do Código Civil que obriga o casal a se casar sob 

o regime de separação de bens, 

 

Num primeiro instante, não é admitida essa alteração, conforme 
previsão do art. 1.641. Entretanto, com o desaparecimento da causa 
suspensiva no  decorrer do casamento e não havendo prejuízo algum 
aos cônjuges ou a terceiros, não há por que obrigar os cônjuges a 
permanecerem casados pelo regime da separação obrigatória, sendo-
lhes facultada a mudança a qualquer momento e para o regime bens 
que melhor lhes aprouver. 

 
                                                 
103 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito de Família. 2008. p. 148. 
104 PENA JR. Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. 2008. p. 185. 



 55 

 

3.3 O PACTO ANTENUPCIAL 

 

O Pacto antenupcial visa estabelecer o regime de bens que irá vigorar no 

casamento caso os noivos optem por regime de bens que não seja o da comunhão 

parcial. Neste diapasão, bem define Moacir César Pena Jr105, que aduz, 

 

Negócio jurídico de direito de família, o pacto antenupcial, também 
chamado de convenção antenupcial ou ainda de contrato antenupcial, 
tem como objetivo estabelecer, antes do casamento, o regime de bens 
que nele vigorará. Solene, deve ser formalizado por escritura pública 
(art. 215 do CC/2002), e só terá eficácia se o casamento se realizar (art. 
1.653 do CC/2002). 

 

Para Carlos Alberto Bittar106 o pacto antenupcial é um “contrato solene, por 

meio do qual ajustam os interessados o sistema de regência que lhes convém para as 

relações patrimoniais recíprocas, podendo ser representados por procuradores”. 

Quanto ao caráter solene do contrato, Luiz Guilherme Loureiro107 afirma “a 

princípio, o contrato não precisa observar forma especial, a não ser quando a lei 

expressamente exigir. Quando uma forma é exigida para a formação do contrato, ela é 

igualmente necessária para as modificações subseqüentes desse contrato”. 

Nesta esteira, afirma Águida Arruda Barbosa108 que, “o pacto antenupcial é um 

contrato conjugal destinado a regular o regime matrimonial dos bens, mas não se trata 

de uma liberdade sem limites, porque existem regramentos que precisam ser 

respeitados”. 

E continua,  

 

Ausente qualquer um dos impedimentos do art. 1.641 do Código Civil, os 
nubentes podem estipular por escritura pública de contrato antenupcial 
qualquer um dos regimes de bens regulados pelo Código Civil e, se 
preferirem, podem mesclar os diferentes regimes matrimoniais, ou criar 
uma outra modalidade, conquanto não contravenham contra disposição 

                                                 
105 PENA JR. Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. 2008. p. 187. 
106 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Família. 2006. p. 120. 
107 LOUREIRO. Luiz Guilherme. Contratos. 2008. p. 142. 
108 BARBOSA, Águida Arruda. ; VIEIRA, Claudia Stein. Direito de Família. 2008. p. 104. 
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absoluta de lei (art. 1.655 do CC), em ato capaz de prejudicar os direitos 
conjugais ou qualquer direito ou dever dos cônjuges e deles para com 
sua prole, como, por exemplo, a hipótese de cláusula que privasse a 
mãe do poder familiar. 

 

Assim, pode-se dizer que o pacto antenupcial é o contrato pré-casamento civil, 

cuja finalidade é estabelecer conforme a lei e o consentimento das partes, sob qual 

regime de bens “podem” ou pretendem se casar. Trata-se de disciplinar tudo sobre a 

relação patrimonial destes membros interessados no casório. Portanto, o regime 

escolhido será como um manual prático, dos bens que juntamente o casal adquirir em 

conformidade com o regime adotado, bem como disciplinará a divisão de bens caso 

ocorrer futuramente a separação/divórcio, e servirá por base em caso de morte de um 

ou dos dois cônjuges para fins de inventário. 

 

3.4 A IRREVOGABILIDADE DO REGIME DE BENS NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 

 

O Código Civil de 1.916, estipulou em seu art. 230 a irrevogabilidade do regime 

de bens, ou seja, frente ao Código Civil anterior uma vez celebrado o casamento sob a 

égide de um regime tipo não poderiam os nubentes alterá-lo de maneira alguma. Assim, 

preceitua o art. 230 do Código Civil anterior, 

 

Art. 230. O regime dos bens entre cônjuges começa a vigorar desde a 
data do casamento, e é irrevogável. 

 

Vale demonstrar quanto ao artigo acima o comentário doutrinário da época, 

assim se refere Maria Helena Diniz109, “toda e qualquer modificação do regime 

matrimonial, após a celebração do ato nupcial está proibida, para dar segurança aos 

consortes e terceiros”. 

Débora Vanessa Caús Brandão110, afirma que “da irrevogabilidade determinada 

pela lei, a doutrina acabou por consagrar o princípio da imutabilidade . Ora, se não 

                                                 
109 DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol 5. São Paulo: Saraiva. 2000. p. 
140 
110 BRANDÃO. Débora Vanessa Caús. Regime de Bens no Novo Código Civil. 2007. p. 62. 
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pode revogar, não pode alterar. Se não pode alterar o regime de bens é imutável. 

Temos, então, o princípio da imutabilidade do regime de bens”. 

 

Segundo José Luiz Gavião de Almeida111, “a irrevogabilidade e a imutabilidade 

impunham a proibição da alteração do regime de bens após a celebração do 

casamento e duas eram as principais razões a justificá-las: uma de proteção aos 

nubentes e outra de proteção a terceiros”. 

 

Nesta compreensão, corrobora o entendimento de Silvio Rodrigues112, que 

aduz, 

 

O legislador brasileiro de 1.916 adotou o sistema da imutabilidade do 
regime de bens, após o matrimônio (art. 230). Ou seja, uma vez ajustado 
um regime de bens e celebrado o casamento, aquele não se modifica.  

 

E continua o mesmo autor, 

 

A irrevogabilidade do regime de bens assentava em duas razões 
principais, a saber: a) defesa de interesse de terceiro; b) propósito de 
evitar que a influência exercida por um cônjuge sobre o outro possa 
extorquir a anuência deste, no sentido de alterar o convencionado no 
pacto antenupcial, com lesão de seu interesse e indevido benefício de 
seu consorte. 

 

Importante destacar o entendimento de Valdemar P. da Luz113, “são 

fundamentos da imutabilidade a proteção à boa-fé de terceiros que têm relações com o 

casal e a proteção dos próprios cônjuges, visando evitar que a aferição e a vida em 

comum entre marido e mulher venha a afetar as suas relações de ordem patrimonial”. 

Frisa-se ainda a concepção de Moacir César Pena Jr114, ao dispor sobre a 

fundamentação do princípio da imutabilidade, “se fundamentava na proteção dos 

interesses dos terceiros de boa-fé que se relacionavam com o casal, assim como dos 

                                                 
111 ALMEIDA. José Luiz Gavião de. Direito Civil: Família. 2008. p. 299. 
112 RODRIGUES. Silvio. Direito Civil: Direito de Família. 2008. p. 149. 
113 LUZ. Valdemar P. da. apud. WALD. Arnoldo. Direito de Família. 9ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1992. p. 132.  
114 PENA JR. Moacir César. Direito das Pessoas e das Famílias. 2008. p. 180. 
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próprios cônjuges, com o propósito de evitar que o afeto e a vida em comum pudessem 

determinar alterações nas relações patrimoniais entre eles”. 

Assim, por derradeiro, pode-se verificar que o princípio da imutabilidade do 

regime de bens é o caráter público do casamento, não sobre o ângulo da celebração, 

mas no que toca a proteção à todos que de algum modo participam civilmente com o 

casal, e tão só realiza tal participação pela garantia que tem em vista do grupo familiar , 

principalmente em relação ao patrimônio deles. 

 

3.5 DIREITO INTERTEMPORAL 

 

Ao se adentrar no direito intertemporal, mister se faz mencionar a Lei de 

Introdução ao Código Civil, pois esta disciplina questões acerca da vigência de uma lei, 

o momento de seus efeitos, bem como a sua validade. Para Flávio Tartuce115, “o direito 

intertemporal surge quando se existe um conflito de normas no tempo, ocorrendo assim 

um choque entre estas”. 

Assim, Maria Helena Diniz116, bem comenta alguns artigos da Lei de Introdução 

ao Código Civil de suma importância para o tema em questão, 

  
a) Normas delimitadoras das dimensões temporais dos preceitos 

normativos, determinando-lhes a vigência e eficácia (arts. 1 e 2); 
adotando o princípio da vigência sincrônica das leis;reconhecendo a 
necessidade de um lapso temporal entre a data da publicação e o 
termo final da obrigatoriedade legal na falta de disposição especial 
sobre sua entrada em vigor; apontando as hipóteses de cessação da 
vigência normativa e os critérios “revocatórios”: cronológico, 
hierárquico e da especialidade, sem olvidar a questão da 
repristinação; 

 
b) Princípios determinantes da aplicabilidade de outras normas 

(arts.3,4,5 e 6) atinentes a sua obrigatoriedade, interpretação e 
aplicação, por fornecer diretrizes hermenêuticas por estabelecer os 
meios de constatação e preenchimento de lacunas, por resguardar 
determinadas situações jurídicas constituídas, servindo de guia a 
juízes, tribunais e autoridades administrativas, e salientando a 
natureza teleológica da aplicação jurídica baseada na valoração 
objetiva; 

                                                 
115 TARTUCE. Flávio. Direito Civil. São Paulo: Editora Método, 2006. p. 21 
116 DINIZ. Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Interpretado. 13ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 449. 
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Nesta esteira de raciocínio Maria Helena Diniz117, destaca acerca da lacuna no 

direito, veja-se, 

 

O fenômeno da “lacuna” está correlacionado com o modo de conceber o 
sistema. Se fala em sistema normativo como um todo ordenado, fechado 
e completo, em relação a um conjunto de casos e condutas, em que a 
ordem normativa delimita o campo da experiência, o problema da 
existência das lacunas fica resolvido, para alguns autores, entre eles 
Kelsen, de forma negativa, porque há uma norma que diz que “tudo que 
não está juridicamente proibido, está permitido”, qualificando como 
permitido tudo aquilo que não é obrigatório, nem proibido. Essa norma 
genérica abarca tudo, de maneira que o sistema terá sempre uma 
resposta: daí postulado da plenitude hermenêutica do direito. Toda e 
qualquer lacuna é uma aparência nesse sistema que é manifestação de 
uma unidade perfeita e acabada, ganhando o caráter de ficção jurídica 
necessária. De uma forma sintética poder-se-á dizer, com Von Wright 
que "um sistema normativo é fechado quando toda ação está, 
deonticamente, nele determinada 
 

Vale destacar o entendimento de Carlos Dias Motta118, veja-se: 

 
Reconhecer a inevitabilidade dos conflitos normativos é importante para 
que sejam desenvolvidos instrumentos capazes e eficazes para seu 
controle, com o objetivo de minimizá-los e solucioná-los de maneira 
adequada, sem colocar em risco o equilíbrio do sistema jurídico, a paz 
social, a segurança jurídica, a satisfação pessoal e o ideal de justiça.   

 

O Direito intertemporal é o conflito de normas que regem a mesma coisa, mas 

encontra dificuldades quanto a sua eficácia em razão do tempo, ou seja, qual delas 

deverá ser aplicada. 

No que tange a questão do direito intertemporal Orlando Gomes119, frisa, 

 
Não há consenso na classificação das fontes formais do Direito. Alguns 
doutrinadores reduzem-nas à lei e ao costume; outros acrescentam a 
jurisprudência e os princípios gerais do Direito; e os menos precisos 
incluem a doutrina e a equidade. Conceituada, porém, a fonte formal 
como forma de expressão e do Direito Positivo, só o costume e a lei 

                                                 
117 DINIZ. Maria Helena. Lei de introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretado. 2007. p. 
100. 
118 Carlos Dias Motta. Direito Matrimonial e seus princípios jurídicos. 2ª ed. São Paulo. 
Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 129. 
119 GOMES. Orlando. Introdução ao Direito Civil. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007 p .37. 
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podem classificar-se, sem controvérsia, sob essa rubrica. Justificam-se, 
não obstante, referências à jurisprudência e à doutrina pela função 
colaboradora do Direito.  

 

E continua, 

 

A persistente formação consuetudinária do direito não permite se 
circunscreva à lei o modo expressão do Direito. É, no entanto, certo que 
a ordem jurídica dos povos ocidentais tem a lei tanto prestígio que o 
costume como fonte do direito passou a plano secundário. 

 

Neste diapasão compreende Flávio Tartuce120, quando afirma, 

 
A expressão “fontes do direito” é utilizada de forma figurada para 
designar o ponto de partida para o surgimento do direito e do seu 
estudo, a ciência jurídica. Serve também para demonstrar quais são as 
manifestações do direito. Assim, procurar as fontes do direito significa 
buscar o ponto de onde elas surgiram, no aspecto social, para ganhar 
relevância jurídica. Não há unanimidade na classificação das fontes do 
direito, sendo certo que sempre adotamos a seguinte classificação: 
 
Fontes formais, diretas ou imediatas: constituídas pela lei, pela analogia, 
pelos costumes e pelos princípios gerais de direito, conceitos que são 
retirados do art. 4º da LICC. São fontes independentes que derivam da 
própria lei, bastando por si para a existência ou manifestação do direito. 
A lei seria fonte formal, direta ou imediata primária, enquanto a analogia, 
os costumes e os princípios gerais do direito constituem fontes formais, 
diretas ou imediatas secundárias.  

 

 
Pode-se compreender então que na existência de uma ambigüidade ou 

imperfeição no texto legal, pode o nobre julgador utilizar de fontes formais, diretas ou 

imediatas secundárias, (analogia, costumes e princípios gerais do direito), com intuito 

de atender a prestação jurisdicional. 

A analogia não é muito requisitada nesta área por ser tão só a falta de uma 

norma que corresponde ao caso, e mediante isso, necessita encontrar em outra norma 

uma abrangência da matéria, tão próxima que usa-se de passagem a outra na matéria 

da norma faltante.  

                                                 
120 TARTUCE. Flávio. Direito Civil. 2006. p. 21 
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Para Maria Helena Diniz121, “o costume é constituído por dois elementos 

básicos: o uso e a convicção jurídica daqueles que o praticam”. 

Acerca da interpretação da norma Flávio Tartuce122, menciona que o conteúdo 

da norma jurídica deve sempre ser claro, mas que nem sempre isso ocorre. Assim, 

frente as imperfeições , ambigüidades e falhas técnicas no texto da lei, deve existir a 

interpretação da norma no sentido de extrair o que de fato o legislador gostaria de 

expressar. Destaca ainda, quanto aos meios de interpretação da norma a interpretação 

gramatical e a teleológica do mesmo autor, 

 
Interpretação gramatical – consiste na busca do real sentido do texto 
legal a partir das regras de lingüísticas do vernáculo nacional. 
 
Interpretação sociológica ou teleológica – busca interpretar de acordo 
com a adequação da lei ao contexto da sociedade e aos fatos sociais. 
 

Por fim, faz referência a interpretação do Art. 5º da Lei de Introdução ao Código 

Civil e o aspecto sociológico, senão pode-se ver, 

 
O próprio art. 5º da LICC traz em seu bojo um princípio: o da 
sociabilidade. Dessa forma, o magistrado, na aplicação da norma, deve 
ser guiado pela sua função ou fim social e pelo objetivo de alcançar o 
bem comum (a pacificação social). 

 

Assevera ainda Marcos Jorge Catalan123, que, 

 
A interpretação das normas jurídicas incluem a referência a princípios 
axiológicos e a critérios valorativos, os quais muitas vezes não estão 
expressos no texto da lei, o que resulta dizer que um ordenamento 
jurídico positivo não tem como funcionar, atendendo-se única e 
exclusivamente ao que nele está formulado. 
 
Desta forma, a interpretação apenas literal , além de absurda, torna-se 
sem sentido, pois se está buscando uma interpretação, esta nunca 
poderá ser literal, ainda que realcemos a importância do caráter 
semântico como elemento facilitador de acesso à correta via de 
interpretação. 

 

                                                 
121 DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil interpretada. 8ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001. p. 
122 TARTUCE. Flávio. Direito Civil. 2006. p. 36,37,38,45. 
123 CATALAN. Marcos Jorge. Negócio Jurídico: aspectos controvertidos a luz do Novo Código 
Civil. São Paulo: Mundo Jurídico, 2005. p. 34 
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Destaca Luiz Edson Fachin124, veja-se, 

 
a tarefa da hermenêutica é construtiva, e por isso mesmo crítica . Nesse 
patamar da interpretação prospectiva soa relevante eleger premissas 
que obstem qualquer possibilidade de retrocesso em relação ao nível de 
conquistas alcançado pela nova cultura jurídica do Direito Civil. 
Horizonte de especial atenção será edificado pela jurisprudência, 
apresentando-se ímpar oportunidade de beneplacitar nos tribunais a 
construção doutrinária que abriu as portas do século XXI. 

 

A demonstração do direito intertemporal cria a idéia sobre o fim e/ou início de 

um direito no campo social, e anexa a função do Estado que jamais poderá se omitir na 

prestação de seu serviço. As dificuldades quanto a vigência da lei no decorrer dos 

tempos exige muito dos adeptos ao campo jurídico, que jamais devem ocultar seus 

deveres, e em extremo, usar aos casos, padrões muito bem instalados no Código Civil 

conforme acima, a analogia, costumes e princípios gerais do direito. 

 

3.6 A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS REGIMES DE BENS 

 

De conformidade com o já observado no Código Civil de 1.916, este atribuía 

caráter de imutabilidade do regime de bens dos casamentos. Após o inicio de vigência 

do atual Código Civil, passou a ser possível a alteração dos regimes de bens, conforme 

dispõe o artigo 1.639, §2º,  

 

Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, 
estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. 
 
[...] 
 
§2º. É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização 
judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a 
procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de 
terceiros. 

 

Neste ínterim, vale destacar ainda o art. 2.039 do capítulo das disposições 

transitórias do Código Civil vigente, que dispõe,  

                                                 
124 FACHIN. LUIZ EDSON. Cometários ao Novo Código Civil. Vol. 18. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003. p. 21. 
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Art. 2.039. O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do 
Código Civil anterior, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1.916, é o por ele 
estabelecido. 

 

Nesta esteira de raciocínio, acerca da aplicação do artigo 2.039 do atual Código 

Civil, entende-se de uma forma literal que aqueles casamentos celebrados sob a égide 

do Código Civil anterior é por ele estabelecido. Partindo-se da premissa de que o 

Código Civil de 1.916 era regido pela imutabilidade do regime de bens, pode-se concluir 

de uma forma literal que as pessoas que celebraram o casamento em data anterior ao 

Código Civil vigente não poderiam de fato modificar seu regime tipo nos moldes do art. 

1.639, §2º do presente Código Civil. 

Quanto ao tema em epígrafe vale mencionar o disposto no texto constitucional 

que prevê em seu artigo 5º, inciso XXXVI, a seguinte redação, 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança, nos termos seguintes: 
 
[...] 
 
XXXVI- A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada; 

 

Nesta esteira, surge a seguinte indagação: Há a possibilidade de alteração do 

regime de bens para as pessoas que celebraram o casamento sob a égide do Código 

Civil de 1.916, frente ao disposto no artigo 2.039 do atual Código Civil, tendo em vista 

que aquele reza pela imutabilidade do regime de bens, partindo-se da premissa 

contratualista e se tratando de um ato jurídico perfeito? 

 

Quanto a indagação supracitada, diversos são os entendimentos no que diz 

respeito a possibilidade de mutabilidade do regime de bens das pessoas que 

celebraram o casamento sob a égide do Código Civil anterior, bem como no tocante ao 

seus efeitos, seja ele “ex tunc” ou “ex nunc”. 
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Vale destacar alguns posicionamentos doutrinários, Maria Helena Diniz125, 

acerca do assunto expõe, 

 

Maria Helena Diniz vê, em princípio. O antes citado art. 2.039 como 
obstáculo à mudança de regime. No entanto, conclui “.. nada obsta a 
que se aplique o art. 1.639, §2, do novo Código, excepcionalmente se o 
magistrado assim o entender, aplicando o artigo 5º da LICC, para sanar 
lacuna axiológica que, provavelmente, se instauraria por gerar uma 
situação em que se teria a não correspondência da norma do CC de 
1916 com os valores vigentes na sociedade, acarretando injustiça”.  

 

Assim, a respeito deste entendimento se posiciona Sérgio Gischkow Pereira126, 

de maneira divergente e comenta, veja-se,  

 

Discordo em que só por exceção se possa permitir a alteração do 
regime. E note-se que Maria Helena exatamente se preocupa com a 
harmonia entre o plano pessoal e o patrimonial. 

 

Por fim complementa,  

 

De minha parte, tenho como certo que a mutabilidade de regime de bens 
se aplica aos casamentos anteriores ao novo Código Civil. 

 

Arnaldo Rizzardo127 tem a seguinte posição sobre a possibilidade de alteração 

do regime de bens aos casados antes da vigência do atua Código Civil,  

 

Aos casados é autorizada a mudança do regime, forte no §2º do art. 
1.639, apesar do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, não 
atingindo as situações já formadas e consolidadas, com suporte no 
artigo 2.039 do Código. 

 

E continua,  

 

                                                 
125 DINIZ . Maria Helena. Comentários ao Código Civil. Coordenado por Antônio Junqueira de 
Azevedo. São Paulo: Saraiva, 2003. vol. 2, p.  318, 319. 
126 PEREIRA. Sérgio Gischkow. Estudos de Direito de Família. Porto Alegre: Editora Livraria 
do advogado, 2004. p. 164. 
127 RIZARDO. Arnaldo. Direito de Família: Lei nº 10.406 de 10.01.2002. 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007. p. 623 e 633. 
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Em qualquer momento torna-se viável a mudança, não abrangendo os 
casamentos celebrados sob o Código Civil de 1.916, por força do art. 
2.039 do Código. 

 

Já na concepção de Douglas Phillips Freitas128, acerca da possibilidade de 

alteração do regime de bens das pessoas que realizaram o casamento sob a vigência 

do Código Civil brasileiro de 1.916, compreende que “deve ser invocado o princípio da 

lei mais benéfica”, motivo pelo qual entende pela possibilidade de alteração do regime. 

Nesta extensão, verifica-se também divergência jurisprudencial acerca do 

assunto, assim o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu,  

 

EMENTA: AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE BENS. 
CASAMENTO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 
1.916. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 2002. I – OS AUTORES 
CONTRAÍRAM MATRIMÔNIO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 
1.916, QUANDO CONVENCIONARAM O REGIME DE COMUNHÃO DE 
BENS. POSTULAM A MODIFICAÇÃO PARA O REGIME DA 
SEPARAÇÃO DE BENS, MOTIVADOS PELO FATO DE QUE, 
SURGIDA PROLE EM COMUM, OS FILHOS DO VARÃO DE 
CASAMENTO ANTERIOR NÃO DEVEM SER BENEFICIADOS PELAS 
ECONOMIAS E PATRIMÔNIO CONSTITUÍDOS PELA ATUAL 
CÔNJUGE-VIRAGO. II – O ATO JURÍDICO PERFEITO (CASAMENTO) 
SE CONSOLIDA DE ACORDO COM A REGRA VIGENTE (CC/16) AO 
TEMPO DE SUA CONSTITUIÇÃO, SEGUNDO A QUAL, O REGIME DE 
BENS ERA IMUTÁVEL. O ART. 1.639, §2, DO CC/02, PORTANTO, 
SOMENTE SE APLICA AOS CASAMENTOS REALIZADOS SOB A 
ÉGIDE DESE CÓDIGO. III – O ART. 2.039 DO CC/02 É EXPRESSO 
QUANTO À SUBSISTENCIA DO REGIME DE BENS NOS 
CASAMENTOS CELEBRADOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 
1.916. IV – APELAÇÃO IMPROVIDA.129 

 

Percebe-se frente ao acórdão proferido no Egrégio Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal o entendimento por maioria de que não há o que se falar em alteração 

do regime de bens das pessoas que celebraram o casamento sob a égide do Código 

Civil de 1.916, uma vez que bem entendem pela aplicação literal do artigo 2.039 

prevista na regra de transição do vigente Código Civil. 

Neste mesmo sentido, extrai-se da decisão do STJ, em específico do Recurso 

Especial nº 868.404 – SC (2006/0154685-6), em que foi Relator Min. Hélio Quaglia 
                                                 
128  FREITAS. Douglas Phillips. apud. DIAS. Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 2009. p. 235. 
129 TJDF – Apelação Cível 2008.01.1.029884-9. Relatora, Des. Vera Andrighi. J. 05.11.2008. p. 
em 12.01.2009. Disponível em www.tjdf.gov.br Acesso em 28.02.2009. 
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Barbosa, publicado em 06.08.2007 a expressa manifestação do Ministério Público 

Estadual, conforme pode-se verificar,  

 

O Ministério Público opinou pela rejeição do pedido formulado na inicial, 
com fulcro no disposto no art. 2.039 do Código Civil de 2002, que 
determina que o regime de bens nos matrimônios celebrados na 
constância do diploma civil anterior é por ele estabelecido. Ato contínuo, 
foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido, com base 
precisamente no referido dispositivo, aliado à necessidade de 
preservação do ato jurídico perfeito e à inaplicabilidade do art. 1.639, §2 
do novel Código.130 

 

Entretanto, neste caso a decisão do Recurso Especial supracitado obteve 

entendimento favorável quanto a alteração do regime de bens, no seguinte sentido, 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. 
REGIME MATRIMONIAL DE BENS. MODIFICAÇÃO. CASAMENTO 
CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 
CONJUGAÇÃO DO ART. 1.639, § 2º, COM O ART. 2.039, AMBOS DO 
NOVEL DIPLOMA. CABIMENTO EM TESE DA ALTERAÇÃO DE 
REGIME DE BENS. INADMISSIBILIDADE QUE JÁ RESTOU 
AFASTADA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. ALTERAÇÃO 
SUBORDINADA À PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS 
CONSTANTES DO ART. 1.639, § 2º, DO CC/2002. NECESSIDADE DE 
REMESSA DOS AUTOS ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APRECIAÇÃO 
DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO A QUE SE DÁ 
PARCIAL PROVIMENTO PARA, ADMITIDA A MUDANÇA DE REGIME, 
COM A REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.131 

 

Assim em conformidade com a manifestação do Ministério Público no processo 

mencionado, demonstra-se o entendimento da aplicabilidade do artigo 2.039 do 

presente Código Civil em consonância com sua forma literal.  

Em contrapartida, outros são os entendimentos acerca da temática em 

conformidade com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, veja-se,  

 

                                                 
130 STJ. Resp. 868.404 – SC (2006/0154685-6), Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, publicado 
em 06.08.2007. 
131 STJ. Resp. 868.404 – SC (2006/0154685-6), Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, publicado 
em 06.08.2007. 
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CASAMENTO. CELEBRAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL 
ANTERIOR. REGIME DE BENS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. Não 
obstante celebrado sob a égide do Código Civil de 1.916, o casamento 
poderá ter seu regime de bens alterado, desde que satisfeitos os 
requisitos do §2 do art. 1.639 do atual Código Civil, na medida em que 
ali não se excepcionaram os casamentos anteriores, também não o 
fazendo o art. 2.039, salvo no tocante a ressalva da inalterabilidade 
automática do regime. Desaparecendo a motivação que impedia a 
alteração de bens do casamento, não se justifica a distinção entre 
casamentos novos e antigos, uma vez que o instituto é único e, em se 
tratando de situação que exige requerimento conjunto, não haverá 
prejuízo para os cônjuges132 

 

No mesmo norte,  

 

ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DO CASAMENTO. 
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. A alteração do regime de 
bens é possível juridicamente, consoante estabelece o artigo 1.639, §2º, 
do NCCB e as razões postas pelas partes evidenciam a conveniência 
para eles, trazendo para ambos vantagem de caráter econômico e 
patrimonial, constituindo o pedido motivado de que trata a lei. 2. A 
alteração do regime de bens pode ser promovida a qualquer tempo, de 
regra com efeito ex tunc, ressalvados direitos de terceiros, inexistindo 
qualquer obstáculo legal à alteração de regime de bens de casamentos 
celebrados à vigência do Código Civil de 2002. Inteligência do art. 2.039 
do NCCB. Recurso provido133 

 

O Superior Tribunal de Justiça, vem se manifestando no que tange a 

problemática, conforme exposto na decisão do Resp 730546, julgado na quarta Turma 

deste Egrégio Tribunal,   

 

CIVIL - REGIME MATRIMONIAL DE BENS - ALTERAÇÃO JUDICIAL – 
CASAMENTO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DO CC/1916 (LEI Nº 3.071) - 
POSSIBILIDADE - ART. 2.039 DO CC/2002 (LEI Nº 10.406) - 
CORRENTES DOUTRINÁRIAS - ART. 1.639, § 2º, C/C ART. 2.035 DO 
CC/2002 - NORMA GERAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. 1 – Apresenta 
se razoável, in casu, não considerar o art. 2.039 do CC/2002 como óbice 
à aplicação de norma geral, constante do art. 1.639, § 2º, do CC/2002, 
concernente à alteração incidental de regime de bens nos casamentos 
ocorridos sob a égide do CC/1916, desde que ressalvados os direitos de 
terceiros e apuradas as razões invocadas pelos cônjuges para tal 

                                                 
132 TJMG. Ac. 1.0518.03.038304-7/001. 4ª Câm. Cív., Des., Moreira Diniz, DJMG, 17.09.04. 
Disponível em www.tjmg.gov.br. Acesso em 20.04.2009. 
133 TJRS. Ap. Cív. 70009665415, 7ª Câm. Cív., Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos 
Chaves, j. 6.10.2004. Disponível em www.tjrs.jus.br. Acesso em 20.04.2009. 
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pedido, não havendo que se falar em retroatividade legal, vedada nos 
termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88, mas, ao revés, nos termos do art. 
2.035 do CC/2002, em aplicação de norma geral com efeitos imediatos. 
2 - Recurso conhecido e provido pela alínea "a" para, admitindo-se a 
possibilidade de alteração do regime de bens adotado por ocasião de 
matrimônio realizado sob o pálio do CC/1916, determinar o retorno dos 
autos às instâncias ordinárias a fim de que procedam à análise do 
pedido, nos termos do art. 1.639, § 2º, do CC/2002.134 
 

Assim, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de 

possibilitar a alteração do regime de bens das pessoas que celebraram o casamento 

sob a égide do Código Civil anterior, entretanto, como se observa da respectiva ementa 

seu efeito deve ser “ex nunc”, ou seja, há de ser respeitado os atos e fatos anteriores 

realizados. 

Por fim, o regime de bens das pessoas que celebraram o casamento sob a 

égide do Código Civil anterior, mesmo encontrando entendimentos por sua 

impossibilidade em juízos de primeiro grau, entendimentos divergentes nos Tribunais de 

Justiça, ou ainda em pareceres do Ministério Público, o mesmo pode ser modificado, 

frente às decisões do Superior Tribunal de Justiça que vem se pacificando no sentido 

de conceder a alteração do regime tipo, desde que com efeitos “ex nunc”.  

                                                 
134 STJ. Resp nº 730546. Min. Rel. Jorge Scartezzini. Quarta Turma. Publicado em 03.10.2005. 
Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 20.04.2009. 
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CONCLUSÃO 
 

Com o presente trabalho objetivou-se delinear quais as possibilidades jurídicas 

quanto ao direito de alteração do regime de bens das pessoas que celebraram o 

casamento sob a égide do Código Civil brasileiro Anterior de 1.916. 

Para que tal argumento pudesse ganhar consistência, foram trazidas à baila os 

fundamentos históricos acerca do direito de família, em específico, as relações que 

envolviam o patrimônio do casal adotado na Grécia, em Roma e países europeus que 

adotaram a tradição do direito romano e a influência canônica, que direcionou as regras 

do casamento durante vários séculos . 

O que se quis demonstrar no primeiro capítulo foi a necessidade da existência 

de um regramento a respeito dos regimentos matrimoniais, uma vez que para estes 

grupos familiares pudessem se organizar haveria de existir uma forma adequada, uma 

imposição que regulamentava tais famílias, demonstrando por meio da historicidade os 

diversos regimes existentes naquelas civilizações. 

A verificação destes regimes já mencionados fez-se mister para que se 

pudesse traçar os fundamentos históricos no que tange o casamento e suas 

características nos tempos atuais, objeto do segundo capítulo. 

Com o escopo de se demonstrar a possibilidade de alteração do regime de 

bens daqueles que celebraram o mesmo durante a vigência do Código Civil brasileiro 

de 1.916, buscou-se traçar no segundo capítulo todo o caráter formal do casamento, 

bem como sua proteção por parte do Estado. 

Após ultrapassar estes requisitos históricos, bem como bem definir o 

casamento e suas características em tempos atuais, passou-se a explanar os regimes 

de bens existentes na legislação brasileira e a possibilidade de alteração destes 

regimes, em específico, para aqueles que celebraram na vigência do Código Civil de 

1916, objeto do terceiro capítulo. 

Ao discorrer sobre a possibilidade de alteração do regime de bens daqueles 

que celebraram o casamento sob a égide do Código Civil de 1916, restou demonstrada 

a divergência doutrinária e jurisprudencial quanto a possibilidade jurídica ou não de sua 

alteração, e ainda, no que tange aos seus efeitos se “ex tunc” ou “ex nunc”. 
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Como demonstrado o Código Civil vigente possibilitou a mutabilidade de regime 

de bens em seu artigo 1639, §2, aos que casarem após o atual Código Civil brasileiro 

ter entrado em vigor, entretanto o artigo 2.039 do mesmo dispõe quanto a regra de 

transição, que todo o casamento celebrado na vigência do Código Civil anterior de 

1.916 é por aquele estabelecido, sendo que neste caso prevalece a expressa 

impossibilidade de alteração de regime de bens adotado. 

 Desta forma, surgem diversas interpretações quanto a aplicação deste artigo, 

sendo que alguns doutrinadores, tais como Maria Helena Diniz, Arnald Rizzardo e 

julgadores, como é o caso de algumas decisões do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal ou ainda alguns posicionamentos do Ministério Público Estadual de Santa 

Catarina, interpretam de forma literal, não possibilitando a alteração do regime de bens, 

enquanto que outros interpretam tal dispositivo de maneira teleológica, ou seja, uma 

interpretação que busca adequar a norma com o contexto da sociedade e seus fatos 

sociais. 

Algumas decisões foram trazidas para se enfatizar a divergência existente entre 

a possibilidade de se alterar ou não o regime de bens destas pessoas, apontando 

assim diferentes tipos de entendimentos tais como, aqueles que compreendem pela 

impossibilidade de alteração por se tratar de um ato jurídico perfeito, bem como 

interpretar ipsis literis o contido no artigo 2.039 do Código Civil vigente, enquanto outros 

compreendem que há possibilidade do regime e que este deve ter via de regra efeito 

“ex tunc”, ou seja, seus efeitos serão retroativos, e ainda, há aqueles que 

compreendem que há possibilidade de alteração do regime tipo, desde que seu efeito 

seja “ex nunc”, ou seja, a alteração surtirá efeitos apenas daquele momento em diante, 

em respeito ao disposto no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, neste caso 

seus efeitos anteriores a alteração de regime deverá ser respeitado.  

E ainda, conforme demonstrado no terceiro capítulo o entendimento 

jurisprudencial vem se firmando nas decisões emanadas no Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que o artigo 2.039 do Código Civil vigente não é obstáculo para 

impossibilitar a alteração do regime de bens das pessoas que celebraram o casamento 

sob a vigência do Código Civil anterior, aplicando-se a norma geral com efeitos 

imediatos, entretanto, os fatos e efeitos anteriores permanecem sob a égide do Código 
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Civil de 1.916, vedando expressamente a retroatividade da lei, em respeito ao art. 5º, 

inciso XXXVI, da Constituição Federal. 

Após demonstrar as divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre a 

viabilidade jurídica da alteração do regime de bens das pessoas que celebraram o 

casamento sob a vigência do Código Civil brasileiro de 1.916, bem como o 

entendimento não pacífico quanto aos seus efeitos, imperioso se faz mencionar que é 

de competência do nobre julgador, para que possa decidir favorável ao pedido de 

alteração do regime de bens, independentemente do momento da celebração, se antes 

ou depois do advento do atual Código Civil, deve este se atentar sempre ao direito de 

terceiros, para não incorrer em erro e em conseqüência disto, possa ocorrer algum tipo 

de fraude contra credores, visando, desta forma, garantir a segurança jurídica. 

Assim, diversas são as decisões que vem surgindo por meio de sentença de 

juízes de primeiro grau, bem como por meio de decisões de segundo grau de jurisdição, 

que vêm causando transtornos para aqueles que desejam a alteração de seu regime de 

bens, ou seja, em certos casos é somente por meio de Recurso Especial que se poderá 

realizar a alteração do regime de bens daqueles que celebraram o casamento sob a 

égide do Código Civil brasileiro de 1.916, ou ainda, a aplicação diversa quanto ao 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange seus efeitos “ex nunc”, 

cabendo neste caso exclusivamente ao Ministério Público o poder de recorrer em 

conformidade com o disposto no artigo 82, inciso II, do Código de Processo Civil. 
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