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RESUMO 

 

A Constituição Federal de 1988, bem ainda as leis infraconstitucionais, tais como a Lei 8.842 

de 04 de janeiro de 1994 e o Estatuto do Idoso, traz disposições jurídicas para a proteção dos 

idosos. Recentemente, tem-se discutido o aumento na longevidade, a maior qualidade de vida, 

mas também um maior índice de idosos sem filhos. Como sujeitos protegidos 

constitucionalmente e observando o processo de envelhecimento e mudanças no Brasil, o art. 

1.641, inciso II do Código Civil de 2002 levanta questões não somente atuais como futuras. A 

obrigatoriedade de regime de separação total de bens para idosos maiores de 70 anos chama a 

atenção. O objetivo geral deste trabalho de revisão de literatura, por conseguinte foi 

desenvolver estudo sobre o regime de separação de bens no casamento para idosos maiores de 

70 anos definido no art. 1.641, inciso II do Código Civil de 2002 analisando o que isso 

significa de desrespeito aos direitos dos idosos. A pesquisa realizada demonstrou que, o art. 

1.641, inciso II refere direitos constitucionais como igualdade, dignidade, liberdade e 

intimidade dos idosos. Traz um tratamento diferenciado considerando a idade como critério, 

mesmo quando o idoso seja capaz e lúcido. Somente no caso de casamento precedido de 

união estável é que não existe esta obrigatoriedade. Fere a Constituição, bem como Política 

Nacional do Idoso na Lei n. 8.842 de 04 de janeiro de 1994 e o Estatuto do Idoso de 2003.  

Palavras-chave: Casamento. Idosos septuagenários.  Inconstitucionalidade. Regime de bens. 

 

 

THE AGE OF 70 AND THE MANDATORY REGIME OF 

SEPARATION OF GOODS IN MARRIAGE: 

PROTECTION OR DISRESPECT TO THE RIGHTS OF THE ELDERLY? 

 

ABSTRACT 

 

The Federal Constitution of 1988, as well as infraconstitutional laws, such as Law 8,842 of 

January 4, 1994 and the Statute of the Elderly, provides legal provisions for the protection of 

the elderly. Recently, we have discussed the increase in longevity, the higher quality of life, 

but also a higher rate of elderly without children. As subjects constitutionally protected and 

observing the process of aging and changes in Brazil, art. 1.641, item II of the Civil Code of 

2002 raises issues not only current but future. The compulsory regime of total separation of 

assets for the elderly over 70 years draws attention. The general objective of this literature 

review work, therefore, was to develop a study on the separation of assets in marriage for the 

elderly over 70 years defined in art. 1.641, item II of the Civil Code of 2002, analyzing what 

this means of disrespect for the rights of the elderly. The research carried out showed that, art. 



 

 

1.641, subsection II refers to constitutional rights such as equality, dignity, freedom and 

intimacy of the elderly. It brings a differential treatment considering age as a criterion, even 

when the elderly person is capable and lucid. Only in the case of marriage preceded by a 

stable union does not exist this obligation. Violates the Constitution, as well as National 

Policy of the Elderly in Law no. 8,842 of January 4, 1994 and the Statute of the Elderly of 

2003. 

 

Key words: Marriage. Seven year olds. Unconstitutionality. Regime of goods. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º se consignou que todos são iguais 

perante a lei e que não podem ter tratamento distinto de qualquer natureza. Definiu como 

invioláveis para todos os cidadãos o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade. 

Também deu destaque à proteção da dignidade, intimidade e outros aspectos. No Estatuto do 

Idoso, em seu art. 2º, definiu-se que o idoso tem o direito a usufruir todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana constantes na Constituição Federal de 1988, sendo 

vedados quaisquer atos que gerem prejuízos aos seus direitos, bem como a sua proteção 

integral. Destacou-se, além disso, a obrigação do Estado de preservar sua saúde mental e 

física, dando-lhe condição de liberdade e dignidade. Estado e família, como se vê no art. 3º, 

possuem obrigações para com os idosos de respeito à sua liberdade e dignidade. 

Uma questão, no entanto, é até que ponto os direitos dos idosos são resguardados. 

Isso é colocado em relação ao regime de bens em casamento de maiores de 70 anos. A Lei n. 

12.344 de 09 de dezembro de 2010 tornou-se polêmica ao mudar a grafia do art. 1.641 do 

Código Civil de 2002, colocando como obrigatório a separação de bens no casamento para 

maiores de 70 anos. 

Esse trabalho, diante do exposto, delimitou-se a abordar a inconstitucionalidade do 

art. 1.641 do Código Civil ao obrigar a separação de bens para idosos com idade superior a 70 

anos. Levantamos como problema de pesquisa a seguinte pergunta: até que ponto pode se 

considerar constitucional o art. 1.641, inciso II do Código Civil de 2002 ao obrigar o idoso 

maior de 70 anos a constituir casamento com separação de bens?  

Temos por objetivo geral o estudo sobre o regime de separação de bens no 

casamento para idosos maiores de 70 anos definido no art. 1.641, inciso II do Código Civil de 

2002 analisando o que isso significa de desrespeito aos direitos dos idosos. No que se refere 

aos seus objetivos específicos, a pesquisa pretendeu apresentar o idoso quanto ao seu 

tratamento ao longo da história e como sujeito de direitos garantidos na Constituição Federal 

de 1988 e no Estatuto do Idoso; expor o casamento e o regime de bens estabelecido no 

mesmo; trazer o art. 1.641, inciso II quanto às mudanças introduzidas por ele, discutindo até 

que ponto este protege, ou desrespeita direitos constitucionais, definidos na Política Nacional 

do Idoso e do Estatuto do Idoso.  



 

 

Justificamos o tema de nossa pesquisa ao discutir acerca do uso da idade como 

critério que cria situação de desigualdade ao idoso maior de 70 anos à escolha do regime de 

bens. Serve para demonstrar que, não apenas constitucionalmente, descumpre direitos 

estabelecidos na Política de Proteção ao idoso e ao próprio Estatuto do Idoso. Mostra-se 

válido abordar o tema, pois isso não é um problema somente no presente, onde a sociedade 

brasileira tem visto um aumento na longevidade ativa, como ainda para gerações futuras de 

idosos que, apesar de social e mentalmente “capazes”, tem seu direito de escolha negado.  

Como metodologia, este trabalho correspondeu à pesquisa de revisão de literatura 

baseada em livros, artigos, dissertações, teses, monografias, leis e jurisprudências. Usamos 

como critério e seleção os materiais que se relacionam com a temática. Todos foram lidos, 

anotando-se os pontos principais para redação do texto final que a seguir será verificado. O 

referido artigo foi organizado em introdução, capitulo de desenvolvimento e considerações 

finais, dentro do método de revisão de literatura.  

 

2. O REGIME OBRIGATÓRIO DE SEPARAÇÃO DE BENS AOS MAIORES DE 70 

ANOS E A SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O DIREITO DOS IDOSOS 

 

O Brasil tem sido apontado como um país, cujo envelhecimento populacional, será 

marcante para as próximas décadas, cabendo por isso discussões gerais, bem como preparo 

para esta nova realidade. Conforme Frank e Soares (2004), junto com o envelhecimento da 

população tem-se observado um decréscimo no total de filhos, o que significa que o país 

deverá estar preparado também para idosos que necessitaram de cuidados e alguns de amparo 

Estatal, ponto que hoje é feito por suas famílias.  

Esta realidade vem suscitando o desejo de pesquisa a respeito deste tema, iniciando-

se a abordagem pelo conceito de “idoso,” e seu tratamento através da história, demonstrando-

se ainda, qual a realidade do mesmo na atualidade. Um assunto que vem chamando a atenção 

é o tratamento diferenciado no direito de escolha de regime de bens em casamento para idosos 

acima de 70 anos (FRANK; SOARES, 2004). 

Frente ao exposto, a seguir se apresenta o que é ser idoso, destacando conceituação, 

aspectos históricos e a proteção legal no Brasil. Também se expõe como é o regime de 

casamento e como o regime obrigatório de separação de bens atinge os idosos acima de 70 

anos. Ao final, apresenta-se a inconstitucionalidade do art. 1.641, inciso II do Código Civil ao 

tratar do regime de separação de bens em casamento de maiores de 70 anos. 

 



 

 

2.1 O SER IDOSO – CONCEITUAÇÕES, APANHADO HISTÓRICO E PROTEÇÃO 

LEGAL E CONSTITUCIONAL NA ATUALIDADE 

 

A velhice é apontada como a última fase do ciclo da vida humana que antecede a 

morte. A respeito do “critério de demarcação” do idoso, ou do envelhecer como uma fase, 

Camarano e Pasinato (2002), colocam que ser idoso é ter mais de 60 anos. Isso também é 

visto na Lei n. 8.842 de 04 de janeiro de 1994 que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e 

no Estatuto do Idoso, onde se define que, entende-se por idosos as pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos (BRASIL, 1994; BRASIL, 2003).  

Após os 60 anos, conforme Camarano e Pasinato (2002), o ser humano, nesta fase, 

começa a passar por processo biológico que é determinado em maiores ou menores efeitos, 

segundo a alimentação que manteve durante a vida, os cuidados pessoais, além dos fatores 

genéticos. 

A esse respeito, Beauvoir (1990) assevera que o idoso, através dos séculos, foi visto 

de maneira positiva ou negativa, sendo diferenciado seu tratamento conforme o povo a que 

pertencia, período histórico, cultura e questões de alimentação. Tais podiam ser aceitos, 

valorizados ou mesmo rejeitados e abandonados. Com a evolução humana, social, religiosa e 

legal os idosos foram ocupando papel na sociedade e tiveram seu tratamento definido.  

Em alguns povos, a inserção do capitalismo e o desenvolvimento tecnológico 

alteraram o papel dos idosos. A sabedoria vinda com a idade e a reverência dada ao idoso, no 

século XX, acabou sendo trocada por uma nova visão utilitarista, onde não havia espaço para 

quem não pode mais produzir (BEAUVOIR, 1990; OLIVEIRA, FERNANDES, 

CARVALHO, 2011).  

De acordo com Oliveira, Fernandes e Carvalho (2011) criou-se, dessa forma, a 

cultura de que as pessoas que passavam pela última etapa da vida não possuíam mais aptidões 

adequadas ao trabalho, sendo resistentes a tecnologia, ficando, assim, à margem da sociedade. 

Contudo, na segunda metade do século XX, os exemplos de desrespeito ocorridos na primeira 

metade, foram dando espaço à uma nova visão acerca desses sujeitos. 

Após o século XX, diferentes legislações foram criadas para incentivar a volta do 

idoso no mercado de trabalho e a sua participação efetiva na sociedade, só que, como se disse, 

de forma muito mais protegida. Komatsu (2003) destaca que no Brasil e no mundo reações 

pela valorização dos idosos e respeito aos mesmos aumentaram, bem como as pesquisas para 

melhoria na qualidade de vida destes e o estabelecimento de leis para proteção de seus 

direitos. 



 

 

O século XXI, segundo Schneider e Irigary (2008), é período em que o idoso vive em 

uma sociedade que ao mesmo tempo em que elogia a longevidade, também retira o direito dos 

idosos, o seu valor ou relevância social. Elogia-se o velho, defende-se a melhor idade, mas ao 

mesmo tempo, se transmite a ideia de ultrapassado, cobrando um padrão de beleza vinculado 

sempre a imagem da juventude. Frente ao papel do idoso na sociedade e, o que é ser idoso na 

atualidade, é importante compreender o Direito do Idoso, bem como o que significou o 

Estatuto do Idoso no Brasil e as inovações trazidas por ele na proteção dos direitos dos idosos 

no país.  

A respeito da Constituição Federal de 1988, Peres (2007) destaca que esta se 

configurou como uma Constituição cujo texto trouxe em seu bojo, princípios fundamentais. O 

texto constitucional, portanto, teve um viés democrático, pautado nos valores éticos, bem 

como jurídicos. Nesta, passou a existir como principio fundamental a dignidade e igualdade 

da pessoa humana, buscando uma nova ordem democrática que acabou por refletir no direito 

do idoso. A proteção à velhice tornou-se direito constitucional.  

Mediante os avanços sociais trazidos pela Constituição de 1988, no ano de 1994, 

adveio a Lei n. 8.842/94 que veio dispor a respeito da Política Nacional do Idoso, a criação do 

Conselho Nacional do Idoso, dando outras providências. Tal lei teria como objetivo garantir 

os direitos sociais do idoso, por meio da criação de “condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade” (BRASIL, 1994). 

Segundo Oliveira (2017) a Lei n. 8.842/94, além de atender as reivindicações da 

sociedade, serviu para garantir os direitos dos idosos quanto ao respeito, obrigação da família 

e do Estado, “promoção da autonomia, integração e participação na sociedade”. Portanto, 

entende-se que, o direito do idoso no Brasil e mesmo no mundo precisou ser criado e 

aperfeiçoado, mas apenas o que era preciso seria o respeito ao idoso, tal qual se dá em outras 

idades.
 
 

O Estatuto do Idoso foi criado pela Lei n. 10.741 de 1º de outro de 2003, com o 

objetivo de proteção e o amparo deles, bem como a defesa de seus direitos fundamentais. 

Este, conforme Franco (2005, p.11), pretendeu trazer elemento útil para “proteção jurídica, 

sócio-econômica, cultural, familiar, trabalhista e previdênciaria.” O Estatuto do Idoso agiu no 

sentido de resgate de principios constitucionais, mas também ressaltou a responsabilidade da 

familia, comunidade, sociedade e do Poder Público para com os idosos, defendendo não 

somente a proteção, como também a não discriminação, a igualdade e respeito aos seus 

direitos. Acontece que, recentemente discussões sobre o desrespeito ao direito dos idosos vem 

sendo levantada quanto o regime de bens no casamento para maiores de 70 anos. 



 

 

2.2 DO CASAMENTO E REGIME DE BENS 

 

O casamento, conforme Bittencourt (2003), por meio da história, foi ganhando 

características sociais e de regulamentação legal, sendo, durante longa data, importante e 

único recurso base para estabelecimento e reconhecimento “socialmente” como mais 

adequado e necessário para transmissão de herança.  

Segundo Dias (2009) e, também, Zamberlan (2001), no Brasil, o casamento seguiu 

como instituições as determinações legais de Portugal. A questão dos bens, da divisão de bens 

e da sucessão também tinha nos laços do casamento a principal base. No casamento civil, 

haveria definição de regime de bens. 

O casamento é apresentado por César Fiuza (2011, p.13) como “a União Estável e 

formal entre homem e mulher, com o objetivo de satisfazer-se mutuamente, constituindo 

família.” O objetivo do casamento é estabelecer a comunhão de vida entre cônjuges que, por 

laços afetivos, querem constituir família. Este é um procedimento formal, no qual, no cartório 

e no religioso, o casal seguindo formalidades, firma o casamento.  

No Código Civil de 2002 o casamento é tratado dentro do Livro IV do Direito de 

Família, Título I do Direito Pessoal, subtítulo I. No art. 1.511 até 1590 do Código Civil de 

2002 se coloca que por meio do casamento se estabelece uma comunhão plena de via, tendo 

por base a igualdade entre os conjugues quanto direitos e deveres (BRASIL, 2002).  

Na formalização do casamento civil, há estabelecimento de regime de bens. No 

Brasil os tipos de regime de bens estabelecidos na constituição do casamento são: regime de 

comunhão universal de bens, regime de comunhão parcial ou limitada, o regime de 

participação final dos aquestos e regime de separação convencional ou absoluta e regime de 

separação legal ou obrigatória (BRASIL, 2002).  

O regime de comunhão universal de bens encontra-se definido no artigo 1.667 do 

Código Civil de 2002. Neste regime, tem-se que, todos os bens são compartilhados, havendo a 

comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, 

somente excluindo-se desta comunhão aquilo que é disposto no artigo 1.668 (BRASIL, 2002). 

Ou seja, todos os bens trazidos pelos cônjuges ao se casarem e aqueles que forem adquiridos 

pelo casal, além das dívidas após o casamento, são divididos de forma igual entre ambos. De 

acordo com Dias (2013), no casamento com este tipo de regime de bens há uma fusão dos 

bens trazidos pelos cônjuges ou adquiridos na constância do casamento. Os nubentes ou 

cônjuges acabam por formar uma única universalidade, onde tudo é agregado na constância 

do casamento por qualquer dos cônjuges a titulo oneroso, doação ou herança.  



 

 

O regime de comunhão parcial ou limitada de bens é estabelecido no art. 1.658 até 

1.666 do Código Civil de 2002. Neste se estabelece que são comunicados os bens que 

sobrevierem ao casal na constância do casamento com exceções que aparecem nos artigos 

seguintes. No artigo 1.659, define-se que são excluídos da comunhão parcial de bens aqueles 

que cada cônjuge possuir ao casarem e os que sobrevierem durante o casamento, por doação 

ou sucessão, e aqueles sub-rogados em seu lugar (BRASIL, 2002; VENOSA, 2014). 

Excluem-se neste regime os bens no artigo 1.659 e 1.660 que forem adquiridos com valores 

que serão exclusivamente de um cônjuge em sub-rogação dos bens particulares. É excluída a 

comunhão no caso de obrigações contraídas antes do casamento, nas obrigações advindas de 

atos ilícitos, excesso reversão em proveito casal. A comunhão é excluída quanto aos bens de 

uso pessoas, livros e instrumento de profissão, os proventos advindos do trabalho pessoal de 

cada cônjuge e as pensões, meio-solos, montepios e demais renda semelhantes (BRASIL, 

2002; VENOSA, 2014).  

Perante o Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, definem-se no 

artigo 1.660 que fazem parte da comunhão os bens que forem adquiridos no decorrer do 

casamento por título oneroso, mesmo que em nome apenas de um dos cônjuges. Na 

comunhão são elencados os bens conseguidos por fato eventual, seja com ou sem o concurso 

de trabalho ou despesa anterior; os bens advindos de doação, herança ou legal em favor de 

ambos os cônjuges; as benfeitorias no caso de bens particulares de cada cônjuge e os frutos 

dos bens comuns, ou particulares de cada cônjuge, recebidos no decorrer do casamento, ou 

pendentes ao tempo em que cessar a comunhão (BRASIL, 2002). Neste se define que são 

incomunicáveis os bens que tenham sido adquiridos por título uma causa anterior ao 

casamento. Ainda no regime de comunhão parcial de bens, são presumidos como bens, os 

bens móveis presumidos como adquiridos na constância do casamento, quando não for 

possível provar que foram de data anterior. No que diz respeito a administração do patrimônio 

tal funciona no regime de comunhão universal de bens, pois quaisquer dos cônjuges podem 

administrar os bens (BRASIL, 2002; VENOSA, 2014). 

O regime de participação final dos aquestos é definido entre o art. 1.672 até art. 

1.686. Neste regime cada cônjuge possui patrimônio próprio em acordo com o artigo 1.671, 

lhe cabendo a “época da dissolução a sociedade conjugal, direito à metade dos bens 

adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento” (BRASIL, 2002; 

VENOSA, 2014). A respeito deste regime se define que fazem parte do patrimônio os bens 

que cada um dos cônjuges tinha ao casar e aqueles por eles adquiridos na constância do 

casamento. No regime de participação final dos aquestos a administração dos bens é de cada 



 

 

cônjuge que exclusivamente poderá de forma livre alienar, se estes forem bens móveis 

(BRASIL, 2002; VENOSA, 2014). Define-se no regime de participação final dos aquestos, 

que em caso de dissolução do casamento será apurado o montante dos aquestos, sendo 

excluídos destes os bens que forem anteriores ao casamento e aqueles que em seu lugar forem 

sub-rogados. Exclui-se dos aquestos, na dissolução da sociedade conjugal, os bens que 

sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade e as dívidas relativas a tais bens, 

com exceção se houver prova ao contrário, pois daí se presume como adquiridos no decorrer 

do casamento quando bens móveis (BRASIL, 2002).  

O Código Civil de 2002, no regime de participação final dos aquestos, define que em 

caso de dissolução do casamento por motivo de morte, deve-se verificar a meação do cônjuge 

sobrevivente obedecendo ao disposto nos outros artigos, frente a herança que é de direitos dos 

herdeiros. As dívidas de um dos cônjuges, se superior à sua meação, não devem obrigar ao 

outro ou, a seus herdeiros, o pagamento (BRASIL, 2002; VENOSA, 2014).  

O Código Civil de 2002 apresenta dois tipos de separação total de bens: a 

convencional ou absoluta e a outra determinada por lei e obrigatória. No caso da separação 

convencional ou absoluta, tal é regida pelo art. 1.687 onde coloca que nesta há uma separação 

de bens onde cada um dos cônjuges tem a posse e a capacidade de livre e exclusiva 

administração de seus bens, podendo livremente alienar ou gravar de ônus real (VENOSA, 

2014). 

Na separação convencional ou absoluta, conforme o Código Civil de 2002, ambos os 

cônjuges tem a obrigação de contribuir para as despesas do casal proporcionalmente aos 

rendimentos de seu trabalho e de seus bens, com exceção se estipulado em contrário no pacto 

antenupcial. Nesta não há necessidade de comunicação dos frutos antes do casamento ou as 

aquisições pós-casamento, pois a posse destes é separada (BRASIL, 2002).  

De acordo com Gonçalves (2013), na separação convencional ou absoluta não há 

comunicação dos frutos e aquisições, tendo-se a propriedade dividida, mas as despesas do 

casal funcionam de forma igualitária nos demais regimes devido à isonomia constitucional, 

bem como na existência de dívidas de benefício comum. Ambos os cônjuges devem ser 

responsabilizados e arcar com as mesmas sendo o patrimônio de cada um usado para tal, caso 

seja necessário. 

No regime de separação legal ou obrigatória a situação é diferente, pois, os cônjuges 

não têm a possibilidade de optar por um regime de bens. Esta pode ser visto no disposto no 

art. 1.641, já mencionado anteriormente, o qual aparece nas disposições gerais do regime de 

bens no Direito patrimonial familiar. A separação de bens é exigida para pessoas que o 



 

 

contraírem sem observar as causas suspensivas da celebração do casamento da pessoa maior 

de 70 anos e de todos aqueles que dependerem para casar de suprimento judicial (BRASIL, 

2002; VENOSA, 2014). 

A separação obrigatória total de bens para maiores de 70 anos somente não é exigida 

para o casamento precedido de união estável. Entende-se que a união estável é regida pela 

comunhão parcial de bens e que não há necessidade de proteger o idoso de relacionamentos 

com fins de interesse econômico devido à relação de longa data (BRASIL, 2016). 

Para aqueles que não se encaixam nos casos de união estável anterior ao casamento 

civil, mantém-se a separação legal ou obrigatória, gerando discussões sobre o desrespeito aos 

direitos de liberdade e igualdade, especialmente no caso dos idosos. O fato divide opiniões 

sobre a sua constitucionalidade e, no caso dos idosos, acerca do respeito ao Estatuto do Idoso. 

A Lei n. 12.344 de 09 de dezembro de 2010 aumentou a idade para obrigação legal de regime 

de separação de bens para homens e mulheres no Código Civil, motivo pela qual a seguir esta 

será apresentada. 

 

2.3 A LEI N. 12.344 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010 E A ALTERAÇÃO DO ART. 1.641, 

INCISO II DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

No Código Civil de 2002, figurava em seu art. 1.641, inciso II, que a separação de 

regime de bens era obrigatoriamente total para pessoas de ambos os sexos, acima de 60 anos. 

Na redação do art. 258 do Código Civil de 1916, que versava sobre o mesmo tipo de 

separação total legal ou obrigatória, definia-se diferenciação entre os sexos (BRASIL, 2002; 

VENOSA, 2014).  

A separação de bens era obrigatória para maiores de 60 anos, no caso dos homens e, 

maior de 50 anos, no caso das mulheres. Essa diferenciação era criticada porque, 

constitucionalmente, todos são iguais perante a lei. A idade tolhia pessoas lúcidas e ativas de 

terem uma vida conjunta e bens como bem entendessem. O Código Civil de 2002 deixou a 

redação igual para ambos os sexos (BRASIL, 2002). 

No artigo 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002, na tentativa de se corrigir o 

equívoco, afirmar-se que a separação de bens, no casamento, seria regime obrigatório para 

pessoas maiores de sessenta anos. Novas críticas foram tecidas a essa mudança, como se vê 

em Fiuza (2010), pois entende-se o desejo de proteger os idosos, mas não se aceita a idade de 

sessenta anos e nem a proibição. 



 

 

A Lei n. 12.344, de 09 de dezembro de 2010, entrou em vigor no governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, alterando o polêmico art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002. 

Houve uma ampliação da idade no regime de separação legal e obrigatória de bens de 60 para 

70 anos para homens e mulheres (BRASIL, 2002; BRASIL, 2010). A finalidade da introdução 

deste artigo no Código Civil de 2002, bem como sua manutenção, com apenas a mudança na 

redação do art. 1.641, inciso II pela Lei n. 12.344 de 09 de dezembro de 2010, segundo César 

Fiuza (2010), baseou-se na proteção dos idosos e dos herdeiros de casamentos por interesses. 

O autor destaca que, apesar da ideia, há diferentes pontos que não foram considerados e que 

são de direito dos idosos (FIÚZA, 2010). 

Em uma sociedade em processo de envelhecimento, com casamentos ou uniões sem 

filhos, com o aumento da longevidade e da qualidade de vida, mesmo entre os maiores de 70 

anos, a obrigatoriedade da separação total de bens devido a sua idade suscita 

questionamentos. Um idoso maior de 70 anos viúvo e sem filhos, com lucidez e boas 

condições físicas, por exemplo, pode ter o desejo de constituir nova união civil e deixar seus 

bens para seu cônjuge. A redação do art. 1.641, inciso II do Código Civil de 2002, acaba por 

inibir seu direito de fazê-lo (BRASIL, 2002; VENOSA, 2014).  

Posto de lado a questão da idade, observa-se idoso enquanto sujeito e com direitos 

constitucionalmente garantidos por lei. Portanto, situações como as que discutimos neste 

artigo, levam-nos a discussões sobre a afronta cometida por este tipo de separação legal 

obrigatória de bens para maiores de 70 anos, no que diz respeito aos princípios constitucionais 

como a pessoa humana, a igualdade, liberdade e a intimidade. 

 

2.4 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE RESGUARDAM OS IDOSOS 

AFRONTADOS PELA INSERÇÃO DO INCISO II NO ART. 1.641 DO CÓDIGO CIVIL 

DE 2002 

 

A respeito da Constituição Federal de 1988, Peres (2007) destaca que esta se 

configurou como uma Constituição cujo texto trouxe em seu bojo princípios fundamentais 

que refletiram no direito do idoso advindo também o Estatuto do Idoso. O Estado tem 

obrigação para com os idosos, pois no Estatuto do Idoso, ficou definido não apenas o 

resguardo de seus direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana, mas ainda outros 

direitos.  

O Estatuto do Idoso, em seu artigo 2º, definiu o direito a proteção integral, ou, o 

estabelecimento de quaisquer meios que permitam oportunidades e facilidades de preservar 



 

 

sua saúde mental, física e aperfeiçoar moral, intelectual, espiritual e socialmente, gozando de 

igualdade, liberdade e dignidade. Por conseguinte, é importante entender os princípios 

constitucionais que protegem os idosos e que são apontados como feridos no caso do regime 

legal obrigatório de separação de bens para maior de 70 anos.  

Segundo Gonçalves (2008), a dignidade humana liga-se aos direitos da 

personalidade, porque não somente se encontra em destaque na Constituição Federal de 1988, 

como está entre os fundamentos constitucionais que servem para orientar o ordenamento 

jurídico, quando o objetivo é a proteção destes direitos.  A proteção à dignidade da pessoa 

humana acaba por interagir com o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem, pois 

danos à dignidade ligados a estes direitos da personalidade podem ser penalizados com 

indenização por dano, seja ele material ou moral. 

O direito do idoso é resguardado pelo princípio constitucional da igualdade, pois 

dentre os direitos e garantias individuais tem-se no art. 5º que todos são iguais perante a lei, 

sem qualquer distinção de qualquer natureza, havendo igualdade entre homens e mulher. 

Neste artigo se define como direito à liberdade e à igualdade, dizendo que ninguém pode ser 

tratado de forma desumana ou degradante. Define que são invioláveis a intimidade e a vida 

privada (BRASIL, 1988). 

No Estatuto do Idoso, segundo o disposto no art. 2º o idoso tem os mesmos direitos 

fundamentais garantidos na Constituição Federal para todas as pessoas. Este goza de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, cabendo serem respeitados em sua moral, 

dignidade e convivência familiar. No art. 10, desse mesmo Estatuto define-se que o idoso 

possui garantida a igualdade e o respeito aos seus direitos individuais e sociais. Sua 

integridade física, psíquica e moral, bem como sua autonomia precisam ser preservadas 

(BRASIL, 2003). 

O art. 1.641, inciso II do Código Civil de 2002 afronta o princípio da dignidade e da 

igualdade, porque ao tratar de forma diferente o idoso com mais de 70 que se apaixona e, por 

consequência, contrai matrimônio, fere-se o disposto na Constituição. A partir do momento 

em que se é lúcido, dono de seus bens, a separação obrigatória legal de bens para maior de 70 

anos os coloca em situação diferente daquela vista em pessoas de idade inferior a 70 anos 

(BRASIL, 2002; VENOSA, 2014).  

A respeito da igualdade, Bastos (2001, p.05) ressalta que tal corresponde ao 

“tratamento uniforme de todos os homens”. Ao Estado, sociedade e família cabem a proteção 

e garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana para os idosos. A dignidade e a 

igualdade precisam ser protegidas, pois o idoso é um sujeito de direitos enquanto pessoa e 



 

 

com envelhecimento lúcido, não justifica seu tratamento desigual ou a ideia de incapacidade 

que lhe afete tais princípios e em especial a liberdade.   

No Estatuto do Idoso, o princípio constitucional da liberdade somente é reafirmado 

no art. 10. Resguarda-se ao idoso o direito à liberdade de ir e vir, de manifestar sua opinião, 

ter sua crença, praticar esportes e divertir-se, participar da política, da vida familiar e 

comunitária, não devendo ser tratado indignamente, desumanamente ou de forma vexatória 

(BRASIL, 2003). 

O princípio da liberdade prende-se na ideia de que toda a pessoa tem direito de se 

desenvolver, decidir, agir, sem obstáculos as suas atividades e relações. Na Lei n. 8.842 de 04 

de janeiro de 1994 a Política Nacional do Idoso reafirma a dignidade, igualdade e liberdade 

como direitos, definindo no art. 10, inciso VI, VII, E, §2º, que é obrigação da justiça 

promover e defender os direitos da pessoa idosa, evitar ações que lesem seus direitos. A 

liberdade do idoso é definida quanto a dispor de seus bens, proventos e pensões e benefícios, 

somente havendo disposição ao contrário se tiver sua incapacidade comprovada judicialmente 

(BRASIL, 1994). A liberdade se liga à dignidade, pois somente tem vida digna aquele que é 

livre. O constrangimento do idoso e as situações de tratamento desigual afetam sua liberdade 

na prática, porque este não tem tratamento ou permissão para algo igual. Então, o regime 

obrigatório para maior de 70 anos, leva-nos a discutir acerca dos seus efeitos na liberdade dos 

idosos maiores de 70 anos, tendo em vista que estes são capazes de decidir sobre seu regime 

de bens (VENOSA, 2014; BRASIL, 2016). 

A intimidade, enquanto princípio constitucional resguarda também o idoso, pois 

como todas as demais pessoas ele tem direito ao tratamento igualitário, bem como a 

dignidade. Assim, a intimidade constitui parte da dignidade, porque é algo individual do idoso 

como ser humano em sua vida e relações. O art. 5º postula que a intimidade é algo inviolável, 

sendo ligada a vida privada, honra e imagem das pessoas (BRASIL, 1988). 

No Estatuto do Idoso, art. 2º, afirma-se que o idoso é sujeito de direitos fundamentais 

garantidos. Portanto, a intimidade como um direito fundamental é garantida e protegida. Ele 

tem o direito a convivência familiar e a liberdade, o direito a preservação de sua imagem e 

autonomia como ser humano (BRASIL, 2003). A intimidade nada mais vem a ser que a esfera 

secreta da vida do indivíduo onde se tem proteção legal para evitar as demais pessoas. Logo, 

como expressa Sarlet (2007), a liberdade e a intimidade, portanto, tem uma relação, porque 

afeta o sentimento de “ser,” de decidir o que quiser, de não ter suas relações afetivas, 

familiares, ou vida pessoal como objeto de intervenção de outras pessoas quando não se é 

incapaz. 



 

 

Considerando os princípios expostos e que são de direito dos idosos, há necessidade 

de discutir a constitucionalidade e inconstitucionalidade da obrigatória separação total de bens 

para maior de 70 anos que aparece no art. 1.641, inciso II do Código Civil de 2002. A seguir, 

portanto, apresenta-se uma discussão sobre o referido artigo buscando compreender suas 

implicações para o direito do idoso, as correntes o defendem ou que o condenam e por quê.  

 

2.5 O REGIME DE BENS PARA IDOSOS ACIMA DE 70 ANOS – OS LIMITES ENTRE A 

PROTEÇÃO E A INCONSTITUCIONALIDADE  

 

Como visto neste trabalho, o processo de envelhecimento é algo contra a qual não se 

tem uma solução, sendo inevitável. Também se viu que, mesmo com o envelhecimento, uma 

pessoa tem seus direitos fundamentais como pessoa humana e constitucionais resguardados. A 

grande discussão nasce, porém, quando ao se analisar os reflexos do art. 1.641, inciso II, do 

Código Civil, vê-se um regime de separação total de bens obrigatório, mesmo para os idosos 

maiores de 70 anos lúcidos e capazes.  

As opiniões se dividem entre a ideia de constitucionalidade por visar proteger o idoso 

e quanto à inconstitucionalidade da obrigatoriedade deste regime entre pessoas maiores de 70 

anos. Argumenta-se que este fere a dignidade e a igualdade, porque diferencia aquele que 

quer casar após os 70 anos e dividir seus bens parcial ou totalmente. O sentimento de 

inutilidade, de diferença, de não ter capacidade para mandar em seus próprios bens afeta a 

dignidade, porque não há liberdade e nem respeito à intimidade (TARTUCE; SIMÃO, 2015; 

BRASIL, 2016).  

Segundo Vieira (2012), a Gerentologia e Psicogerentologia, estudam não apenas o 

envelhecimento como processo, mas também os fatores intrínsecos ao envelhecimento, a 

necessidade de socialização, de amar, de viver e ter alguém. A qualidade de vida a ser 

protegida em relação ao idoso não é apenas aquela quanto a sua saúde física. A segurança não 

é somente a garantia quanto à proteção de bens, mas sim, algo que se liga a maneira como o 

idoso enxerga e concebe a velhice.  

O envelhecimento traz mudanças físicas, fisiológicas e de papéis sociais, mas os 

bons relacionamentos, o amor, o sentimento de utilidade e liberdade agem contra os 

sentimentos negativos como de abandono, inutilidade, falta de autonomia e de controle sobre 

si e quanto ao meio. A saúde física e mental do idoso depende da forma como ele se percebe 

no mundo, como se relaciona com os outros em nível individual e social (VIEIRA, 2012).  



 

 

Observando a colocação acima, entende-se a corrente que se refere a 

inconstitucionalidade do regime obrigatório de separação total de bens para “todos” os idosos. 

Fiuza (2010) comenta sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do artigo em sua 

antiga redação, pois manifestou que: 

 

A constitucionalidade do regime de separação legal imposta aos maiores de 

60 anos vem sendo discutida, desde a entrada em vigor do Código Civil. De 

fato, não parece de bom senso a exigência, que representa uma capitis 

diminutio aos maiores de 60 anos. A norma os infantiliza, os idiotiza, o que 

não condiz com a realidade. Hoje, uma pessoa de 60 anos é ainda um jovem, 

pelo menos para efeito do casamento (FIÚZA, 2010, p. 981). 

 

A Lei n. 12.344 de 09 de dezembro de 2010 alterou o polêmico art. 1.641, inciso II, 

do Código Civil de 2002. A partir desta, a obrigatoriedade do regime de separação total de 

bens passou de pessoa maior de sessenta anos para “pessoa maior de 70 (setenta) anos”. Deu-

se uma ampliação da idade no regime de separação legal e obrigatória de bens de 60 para 70 

anos para homens e mulheres, mas nem isso resolveu a discussão quanto à 

inconstitucionalidade para o direito do idoso da obrigatoriedade deste regime (FIÚZA, 2010; 

VENOSA, 2014).  

Na Lei n. 8.842 de 04 de janeiro de 1994 a Política Nacional do Idoso no art. 10, 

inciso VII, E, parágrafo 2º, o idoso tem o direito, a liberdade, de dispor de seus bens, 

proventos e pensões e benefícios como bem entender, somente havendo disposição ao 

contrário se tiver sua incapacidade comprovada judicialmente. Ocorre que, o art. 1.641, inciso 

II, do Código Civil de 2002, ao negar a possibilidade de escolha de regimes de bens, como 

para as demais idades, fere o direito de igualdade e a liberdade de dispor de seus bens.  Fere a 

intimidade do idoso porque ele não pode escolher ter um regime de bens, onde pode ou não 

escolher dividir ou não seus bens com seu cônjuge (BRASIL, 1994; BRASIL, 2002).  

A constitucionalidade do art. 1.641, inciso II, ou sua existência se apega a ideia da 

proteção do idoso quanto às ações, omissões, abuso da família ou por sua condição pessoal 

que constas nos artigos 43, 44 e 45 do Estatuto do Idoso. Ocorre que, nas medidas de proteção 

além da preocupação em proteger, tem-se conforme o caso, a ideia de que o idoso incapaz 

precisa ter representante. No art. 1.641, inciso II, não há distinção entre capazes e incapazes, 

negando-se a possibilidade de regime para qualquer idoso (BRASIL, 2002). O texto do art. 

1.641, inciso II, é claro ao colocar “pessoa maior de 70 anos”. Conforme afirma Fiuza (2010), 

a idade de 60 anos não justificava a obrigatoriedade do regime de separação total de bens, 

considerando inconstitucional, isso continua quando a idade aumenta.  



 

 

Segundo Vieira (2012), cada pessoa envelhece de uma forma, mas a alimentação, o 

acesso à saúde e a qualidade de vida, mudaram as condições gerais dos idosos, sendo os 

mesmos mais saudáveis e lúcidos que gerações anteriores. Conforme a classe social, a saúde e 

autonomia são maiores, pelo acesso a condições de vida saudáveis, tratamentos médicos entre 

outras várias coisas. 

O argumento é interessante e pode ser visto em idosos com 70 anos ativos e capazes 

como as atrizes Suzana Vieira, Bettty Faria, Arlete Salles, Ana Rosa, Maggie Smith, entre 

tantos outros nomes. Entre os políticos que dirigem o país ou elaboram leis há também 

pessoas com 70 anos ou mais ativos, capazes e lúcidos, como o Presidente da República 

Michel Temer, Senadores Álvaro Dias, Roberto Requião, entre tantos outros. Em outras 

profissões exemplos de pessoas com 70 anos podem ser vistos. Assim, o art. 1.641 inciso II, 

sofre ataques porque afeta o direito de idosos em condições de decidirem sobre aquilo que 

querem para si.  

O argumento da separação total de bens, conforme Fiúza (2010) é para garantia dos 

direitos dos herdeiros, mas há diferentes tipos de regimes que podem ser escolhidos pelo 

maior de 70 anos, que resguarda também os direitos dos herdeiros e ele tem que ter o “direito” 

de decidir dos bens que “ele” trabalhou e adquiriu como bem entender. Isso é liberdade dada a 

alguém que seja capaz. Entendendo-se isso ao contrário, fere a igualdade, a dignidade, 

entrando na intimidade do idoso e em suas decisões. Há desrespeito e inconstitucionalidade. 

As alegações de inconstitucionalidade se chocam com os argumentos de 

constitucionalidade, mas também com o Estatuto do Idoso quanto aos direitos fundamentais e 

a Lei n. 8.842 de 04 de janeiro de 1994 que se refere à Política Nacional dos Idosos. O efeito 

da grafia do art. 1.641, inciso II, precisa ser questionada quanto suas consequências em longo 

prazo, pois não somente é possível ver exemplos de pessoas septuagenárias capazes e lúcidas 

para firmarem um relacionamento e gerir seus bens e escolher um regime de bens na 

atualidade, como cria impasse para o futuro (BRASIL, 1994; BRASIL, 2002).  

De acordo com Küchemann (2012), o ser humano tem tido um aumento em sua 

longevidade e melhora na qualidade de vida, mas ligado a isso, se prevê uma geração de 

idosos no futuro sem filhos. No século XXI, em suas primeiras décadas a queda na quantidade 

de filhos é uma realidade. Portanto, se a preocupação do art. 1.641 inciso II é proteger o 

capital dos herdeiros e o idoso de um casamento por interesse, no futuro o mesmo fere ainda 

mais os direitos fundamentais dos idosos.  

O idoso sem filhos de hoje, bem como os milhões de brasileiros maiores de 70 anos 

sem filhos do futuro, tem seus direitos de dignidade, igualdade, liberdade e intimidade ainda 



 

 

mais tolhidos. Um cônjuge é aquele que se tem relacionamento emocional e afetivo. Logo, o 

desejo de um regime de bens não obrigatório, mas igual das outras pessoas é um direito. O 

idoso precisa ter o direito escolher seu regime de bens no casamento, porque não tendo filhos, 

isso não significa que irmãos, sobrinhos entre outros herdeiros podem ter mais direitos que o 

cônjuge com quem manteve relacionamento afetivo. Não há somente situações de separação a 

serem pensados, como também no caso de morte. 

No art.10, inciso VII, E, § 2º da Lei n. 8.842 de 04 de janeiro de 1994, apenas o idoso 

com incapacidade judicialmente comprovada não pode gerenciar seus bens, ou decidir sobre 

benefícios e pensões. Então, a grafia do art. 1.641 inciso II, afeta e contradiz aquilo que a 

própria política fala, bem como afeta o exercício de direitos fundamentais expostos na 

Constituição Federal e no Estatuto do Idoso (BRASIL, 1994).  

A ideia da idade de 70 anos como marco para não mais poder decidir sobre o regime 

de bens para pessoas idosas, mas “capazes” é uma maneira de tratamento desigual, que fere a 

dignidade, liberdade e a intimidade. Vieira (2012) coloca que os idosos têm tristeza no 

processo de envelhecimento porque são tratados diferentes no âmbito social, ou porque tem 

medo de perderem a sua autonomia. Quando se nega o direito de escolha do regime de bens 

ao se casar isso traz certo sentimento de tristeza, ou mudança de sua condição até cidadã. 

Inúmeros exemplos de situações práticas podem mostrar o desrespeito a curto (agora) e longo 

prazo (o futuro). 

Nega-se o direito do idoso capaz de observar o cônjuge que esta escolhendo; parece 

partir da ideia, da dedução que é preciso proteger, porque como idoso este é incapaz de 

perceber que esta sendo usado. Parece firmar-se no pré julgamento que todos os 

relacionamentos com idosos maior de 70 anos em sua maioria podem ter risco de interesse e 

ele como incapaz deve ser protegido com a proibição geral. Como afirma Fiúza (2010, p.981) 

isso parece que a “norma os infantiliza, os idiotiza, o que não condiz com a realidade.” 

O art. 1.641 inciso II tem influencia na concepção que o idoso tem de si. Isso 

contradiz o que o Estatuto do Idoso recomenda como obrigação do Estado, família e 

sociedade, que é dar liberdade, dignidade, igualdade aos idosos. A saúde física e mental do 

idoso tem que ser protegidas e garantidas, mas quando a igualdade não existe e a liberdade é 

tolhida no regime de bens para pessoas septuagenárias justificasse a discussão quanto não 

apenas a inconstitucionalidade, como o seu próprio desacordo com a Lei n. 8.842 de 04 de 

janeiro de 1994 e o Estatuto do Idoso de 2003 (BRASIL, 1988; BRASIL, 1994; BRASIL, 

2003).  



 

 

O Superior Tribunal de Justiça no caso de união estável anterior ao casamento civil 

entendeu que a separação de bens não é obrigatória para idosos. Em decisão da Quarta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça entendeu-se que, em casamento precedido de união estável, os 

idosos maiores de 70 anos têm o direito da escolha do regime de bens. Argumenta-se que, a 

união estável é regida pela comunhão parcial de bens e também não há necessidade de 

proteger o idoso de relacionamentos com fins de interesse econômico. Ocorre que, ainda 

assim, o art. 1.641, inciso II, fere o direito da grande maioria dos idosos que não se 

enquadram nesta situação. A ideia de que um idoso precisa ser protegido, pela possibilidade 

de relacionamento por interesse exclusivamente econômico, firma-se em dedução, fere a 

intimidade e liberdade de escolha, daí sua não passividade entre aqueles que estudam o 

dispositivo (BRASIL, 2016). 

Desrespeitam-se os princípios fundamentais e os direitos e garantias fundamentais 

constitucionais quando estes, apesar de lúcidos e capazes, não são vistos igualmente para o 

regime de bens; quando o direito de decidir é negado ferindo a liberdade; e quando a 

intimidade, o direito de julgar bem ou mal seu cônjuge não é considerado (BRASIL, 1988).  

Contradiz aquilo que a Política Nacional do Idoso na Lei n. 8.842 de 04 de janeiro de 

1994, quando há não só tratamento diferente, mas porque a ação governamental da Justiça não 

age protegendo ou garantindo o direito do idoso de dispor de seus bens caso não incapazes 

judicialmente. Descumpre o que o Estatuto do Idoso define quanto gozar direitos 

fundamentais, quando lhe nega o direito civil de escolher no casamento civil um regime de 

bens igual às outras pessoas (BRASIL, 1994; BRASIL, 2003). 

O assunto, portanto, levanta várias questões, não havendo passividade sobre a 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porém, considerando seus efeitos para os 

maiores de 70 anos como indivíduos capazes, no presente e para o futuro, o art. 1.641 inciso II 

parece exigir seu repensar. Coloca a idade de 70 anos, como um marco onde o Estado decide 

pelo idoso, independente de sua condição psicológica, emocional, sua autonomia psíquica. O 

argumento da inconstitucionalidade, portanto, parece ganhar dos argumentos constitucionais 

de ser um artigo para proteção do idoso, de seus bens e dos seus herdeiros. A análise geral do 

regime de bens com separação total obrigatória para maior de 70 anos “parece” retirar do 

idoso maior de 70 anos a dignidade, igualdade, liberdade e a intimidade. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 



 

 

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver estudo sobre o regime de separação 

de bens no casamento para idosos maiores de 70 anos definido no art. 1.641, inciso II do 

Código Civil de 2002 analisando o que isso significa de desrespeito aos direitos dos idosos. 

Para tanto, primeiramente buscou-se entender o idoso através da história e até a atualidade. 

Viu-se que, em cada período e civilização o idoso foi visto de uma forma, mas que no 

capitalismo, no novo sistema de produção, trabalho e na mudança das famílias os idosos 

passaram a necessitar de proteção.  

O tratamento especial dado aos idosos veio para garantir o respeito aos seus direitos 

como pessoa humana, sendo de responsabilidade do Estado ajudar no exercício da igualdade, 

dignidade, proteção à sua vida, liberdade, intimidade entre outros. Ocorre que a pesquisa 

mostrou que apesar da evolução dos direitos dos idosos, há situações na vida e mesmo dentro 

da lei que geram discussões.  

No caso do art. 1.641, inciso II viu-se que às mudanças introduzidas por ele. No 

Código Civil de 1916 as idades eram diferentes para a obrigatoriedade do regime de 

separação total de bens. Isso foi modificado primeiro se igualando para 60 anos homens e 

mulheres igualmente, no entanto, mesmo aumentando a idade para 70 anos se manteve a já 

criticada separação obrigatória no regime de bens a partir de uma determinada de idade.  

Observando o disposto no art. 1.641 do Código Civil e comparando-o com a 

Constituição Federal de 1988, vê-se que este é anticonstitucional por afetar a dignidade, 

igualdade, liberdade, intimidade. A pesquisa revelou ainda, que não somente a proibição afeta 

os direitos fundamentais do idoso, como contradiz a Política Nacional do Idoso na Lei n. 

8.842 de 04 de janeiro de 1994 e o Estatuto do Idoso de 2003. 

Viu-se que, a proteção dos idosos é uma obrigação, sendo o argumento principal 

desta obrigatoriedade de regime de bens com separação total para os maiores de 70 anos que 

venham a se casar. Porém, a proteção não justifica o tratamento desigual. A Lei n. 8.842 de 04 

de janeiro de 1994 coloca que os idosos têm o direito de dispor de seus bens, dinheiro, 

benefícios, pensões, salvo no caso de idosos incapazes.  

O art.1.641 do Código Civil não faz distinção entre idosos capazes ou incapazes, 

somente colocando os idosos maior de 70 anos como não passíveis de escolher um regime de 

bens para sua própria proteção. O estudo, mesmo passível de diferentes discussões futuras, de 

uma forma geral mostra uma inconstitucionalidade, uma infantilização e inutilização do idoso. 

Afeta a sua liberdade e intimidade, porque não lhe permite decidir sobre o regime de bens em 

seu casamento. Somente no caso de casamento precedido de união estável é que não existe 

esta obrigatoriedade. 



 

 

O tratamento desigual ao idoso se dá quando algo é facultado para pessoas de 

diferentes idades e negado somente em casos de existência de causas suspensivas da 

celebração do casamento, ou daqueles que dependam de suprimento judicial para se casarem. 

Todos são iguais perante a lei, logo quando há diferenciação que afeta a vida pessoal e a 

liberdade de escolha, pode realmente ser visto como inconstitucional. Em um país no qual se 

prevê um acentuado aumento no total de idosos sem filhos e uma maior longevidade, um 

artigo com este texto exige discussão.  
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