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RESUMO 

 
O presente artigo tem por finalidade examinar a constitucionalidade do art. 1.641, 
inciso II, do Código Civil, que torna obrigatório, aos maiores de 70 (setenta) anos, o 
regime de separação de bens em uma eventual união. A imposição tem por 
finalidade proteger o idoso do chamado “golpe do baú”, além de resguardar o 
patrimônio dos herdeiros daquele que atingiu a maturidade. No entanto, a retirada 
da liberdade do idoso para optar pelo regime que melhor lhe convém, acaba por 
violar diversos direitos fundamentais, dentre eles a Dignidade da Pessoa Humana, 
a liberdade e a autonomia de vontade. Os doutrinadores que defendem a 
inconstitucionalidade do artigo, também apontam o tratamento discriminatório dado 
aos maiores de 70 (setenta) anos, unicamente em razão de sua idade. Dessa 
forma, com fundamento em pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, por meio do 
método hipotético-dedutivo, será demonstrado, ao decorrer da pesquisa, que a 
imposição do regime de separação de bens aos idosos é uma medida 
inconstitucional, que merece ser revogada do ordenamento jurídico brasileiro. 

  
Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Discriminação ao idoso. 
Matrimônio.  
 
 

THE UNCONSTITUTIONALITY OF MANDATORY REGIME OF SEPARATION 

GOODS TAXED TO PERSONS OVER 70 YEARS 

 

ABSTRACT 
 
The purpose of this article is to examine constitutionality of art. 1.641, item II of the Civil 
Code, which makes it mandatory, for those over 70 (seventy) years, regime separation 
assets in an eventual union. The purpose of imposition is to protect the elderly from so-
called “chest blow”, in addition to safeguarding heritage of heirs those who have 
reached maturity. However, the withdrawal of elderly's freedom to choose the regime 
that best suits them, ends up violating several fundamental rights, among them Dignity 
of Human Person, freedom and autonomy will. The indoctrinators who defend 
unconstitutionality of article, also point out discriminatory treatment given to those over 
70 (seventy) years old, solely because their age. Thus, based on doctrinal and 
jurisprudential research, through hypothetical-deductive method, it will be demonstrated 



during research that imposition of property separation regime on elderly is an 
unconstitutional measure, which deserves to be revoked from Brazilian legal system. 

 
Keywords: Dignity of human person. Discrimination against elderly. Marriage. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No presente trabalho, primeiramente, serão analisados os aspectos gerais do 

matrimônio e dos regimes de bens, expondo sobre a evolução do casamento, de 

acordo com a evolução da sociedade e dos direitos das mulheres.  

Além disso, serão explanados os tipos de regimes de bens e as suas 

respectivas regras, com enfoque no regime de separação de bens na modalidade 

obrigatória e na Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que acaba por 

assemelhar a separação de bens ao regime de comunhão parcial. 

É crucial trazer à baila a justificativa dada pelo legislador para a existência do 

art. 1.641, inciso II, do Código Civil, que é proteger o patrimônio do maior de 70 

(setenta) anos contra nubentes que tenham por objetivo se valer da vulnerabilidade 

do idoso para angariar proveito econômico manifestamente ilícito.  

Não obstante serão conceituados alguns direitos fundamentais essenciais 

para exame da inconstitucionalidade do regime de separação obrigatória de bens: a 

Dignidade da Pessoa Humana, a liberdade, a igualdade e a autonomia de vontade. 

Em seguida, a incapacidade civil será debatida, de forma a demonstrar a 

ausência de razoabilidade da legislação em comparar o maior de 70 (setenta) anos 

ao menor de 16 (dezesseis) anos, que são os únicos considerados absolutamente 

incapazes pelo ordenamento jurídico atual.  

Serão destacados também exemplos práticos de maiores de 70 (setenta) 

anos que possuem plena capacidade de escolher o regime que ditará as normas 

jurídicas do seu matrimônio, como o Ex-Presidente Michel Temer e o atual 

Presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump.  

Por fim, será demonstrada a inconstitucionalidade do art. 1.641, inciso II, do 

Código Civil, com fundamento em obras doutrinárias de renomados autores e, até 

mesmo, nas jurisprudências pátrias.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 ASPECTOS GERAIS DO MATRIMÔNIO E DAS MODALIDADES DE REGIMES 

DE BENS 
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O casamento é uma das tradições mais antigas e disseminadas no mundo, 

sendo tratado pelo ordenamento jurídico pátrio como um contrato, cujo objetivo é 

estabelecer uma união conjugal, trazendo direitos e deveres para todas as partes.  

Contudo, a legislação vigente não traz uma definição legal para o casamento, 

ficando a encargo da doutrina conceituá-lo. Para tanto, o renomado doutrinador 

Flávio Tartuce, dispõe que:  

 

O casamento pode ser conceituado como a união de duas pessoas, 
reconhecida e regulamentada pelo Estado, formada com o objetivo 
de constituição de uma família e baseado em um vínculo de afeto. 
(TARTUCE, 217, p. 41).  
 

Maria Helena Diniz, no mesmo sentido, preceitua que:  

 
O casamento é o vínculo jurídico entre o 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. (DINIZ, 
2005, p. 39).  

 

Antigamente, o matrimônio era um vínculo religioso criado pela Igreja 

Católica, visto pela comunidade como uma ferramenta para a celebração de 

alianças entre famílias, que visavam à angariação de poderes e vantagens 

econômicas. Nessa época, não eram os nubentes que decidiam com quem se 

casariam, mas sim seus próprios genitores.  

O consentimento dos noivos para a celebração do casamento só passou a ser 

essencial para a validade do matrimônio, a partir do século XII, com o Decreto de 

Graciano, que institui a manifestação de vontade dos nubentes como condição para 

a realização do ato (RODRIGUES, 2020).  

Além disso, o matrimônio era irrevogável, não sendo possível o desfazimento 

do casamento, justamente em razão da finalidade da união, que era estabelecer 

relações sociais e econômicas entre grupos de interesse.  

Por outro lado, mesmo não existindo a figura do divórcio, o instituto do regime 

de bens é noticiado desde essa época, pelo qual, a partir do matrimônio, todo o 

patrimônio da esposa passava a ser de titularidade de seu marido.  

Em 1934 ocorreu a primeira dissolução de uma união matrimonial, quando o 

Rei inglês Henrique VIII criou a Igreja Anglicana para que pudesse se divorciar de 

sua esposa, a Rainha espanhola Catarina de Aragão (SANTIAGO, 2006).  
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Apesar do importante marco histórico, apenas em 1670 os parlamentares 

ingleses começaram a permitir a dissolução dos matrimônios, somente para casos 

específicos, dando início à contestação do caráter permanente da união e retirando 

o poder da Igreja Católica em decidir sobre a permissão do divórcio (RODRIGUES, 

2020). 

Somente em 1836, quando foi instituída, na Europa, a união civil, o 

casamento deixou de ser um ato exclusivamente religioso, permitindo que as 

pessoas não católicas contraíssem o matrimônio (RODRIGUES, 2020). 

Quanto ao regime de bens, em caso de dissolução do matrimônio, o primeiro 

a ser aplicado foi o chamado “regime de absorção”, que transmitia ao marido todos 

os bens adquiridos antes ou durante a união, ainda que estivessem em nome da 

mulher (BLASIUS, 2018).  

Após alguns anos, com a crescente evolução da dignidade e dos direitos da 

mulher, surgiu o “regime da unidade de bens”, que continuou a estabelecer que o 

patrimônio da mulher passasse para o domínio de seu marido, na constância do 

casamento, contudo, com a dissolução, os bens eram partilhados entre o homem e a 

mulher (BLASIUS, 2018).  

Com o advento do Código Civil de 1916, foram instituídos quatro regimes de 

bens: regime dotal; comunhão parcial de bens; separação total de bens; e a 

comunhão universal de bens, prevista enquanto regime de bens oficial, que era 

adotada em caso de omissão dos nubentes quanto à escolha do regime no pacto 

antenupcial, devido à forte influência da cultura germânica no direito brasileiro.  

O regime de bens oficial foi alterado com a edição da Lei nº 6.515, de 1977, 

conhecida como Lei do Divórcio, substituindo a adoção do regime de comunhão 

universal pelo regime de comunhão parcial de bens ante a inexistência de previsão 

no pacto antenupcial.  

O Código Civil, de 2002, manteve a referida alteração no regime oficial, 

todavia extinguiu o regime dotal e o substituiu pelo regime de participação final nos 

aquestros, além disso, aos outros regimes foram inseridas as observações 

decorrentes da evolução do direito como, por exemplo, a igualdade absoluta entre 

homem e mulher.  

Para tanto, o art. 1.642, inciso I, do Código Civil, faz menção ao princípio da 

igualdade, dispondo que: 
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Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido 
quanto a mulher podem livremente: praticar todos os atos de 
disposição e de administração necessários ao desempenho de sua 
profissão, com as limitações estabelecidas no inciso I do art. 1.647 
(BRASIL, 2002).  

 

O art. 1.647 segue o mesmo fundamento, estabelecendo o seguinte:  

 

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos 
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da 
separação absoluta:  
I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;  
II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;  
III - prestar fiança ou aval;  
IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos 
que possam integrar futura meação (BRASIL, 2002). 

 

Atualmente, são quatro os regimes de bens vigentes no Brasil, quais sejam: 

comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, participação final nos 

aquestros e separação total de bens.  

Primeiramente, em relação ao regime de comunhão universal de bens, 

quando adotado por livre vontade dos nubentes, fica estabelecido que todos os bens 

e dívidas adquiridas, antes ou na constância do casamento, se comunicam. A única 

hipótese de não comunicação será quando a lei assim estipular ou, ainda, quando 

as partes assim dispuserem no pacto antenupcial.  

Neste sentido, cumpre ressaltar os dizeres do Direito Familiar: 

 

No regime da comunhão universal de bens, forma-se uma massa 
patrimonial única para o casal. Assim, “o que é meu é nosso e o que 
é seu é nosso”. Não existem bens individuais, pois acontece uma 
união dos patrimônios (incluindo-se também dívidas e créditos), 
sendo cada um do casal dono da metade de todos os bens, 
independentemente de já pertencerem a um deles desde antes do 
casamento ou de terem sido adquiridos durante a união. 
Como em quase tudo no Direito, há algumas exceções. Por exemplo, 
neste regime de bens, embora se forme uma massa única, não 
entram no patrimônio do casal os bens recebidos por um deles 
através de doação ou herança e que contenham uma restrição 
chamada de “cláusula de incomunicabilidade”. Mas, o que é isso? 
Essa restrição ocorre quando o atual dono do bem (aquele que vai 
passar o bem para um dos cônjuges), deixa declarado por escrito 
que não deseja que este bem faça parte do patrimônio comum do 
casal. Assim, este bem será particular e não de ambos os cônjuges. 
(DIREITO FAMILIAR, 2016).  
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A comunhão parcial de bens, como já exposto, é considerada como regime 

legal, uma vez que, não estabelecido no pacto antenupcial o regime a ser adotado, 

ou se ele for nulo/ineficaz, ou, ainda, em caso de união estável, a regra se dará pelo 

regime de comunhão parcial de bens.  

Esse regime determina que os bens adquiridos antes da celebração da união 

não se comunicarão, exceto os bens adquiridos na constância do matrimônio. Com 

isso, surgem os bens comuns, introduzidos na comunhão, os que são do marido e 

aqueles pertencentes à esposa, de forma individual.  

É importante salientar que os bens adquiridos na constância do casamento, 

de forma não onerosa como herança e doação, não serão partilhados entre ambos, 

mas sim, continuarão a pertencer àquele que o adquiriu. 

Destarte, o regime de participação final nos aquestros é previsto no art. 1.672, 

do Código Civil:  

 

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 (BRASIL, 2002).  

 

Assim, durante o matrimônio, cada cônjuge poderá administrar seus próprios 

bens, sem a necessidade de outorga para alienação de um móvel, por exemplo. 

Contudo, com um eventual divórcio, os bens adquiridos na constância do casamento 

serão partilhados entre os nubentes, exatamente como ocorre no regime de 

comunhão parcial de bens.  

Por esse motivo, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves afirma que esse 

regime “é misto: durante o casamento aplicam-se todas as regras da separação total 

e, após sua dissolução, as da comunhão parcial. Nasce da convenção, dependendo, 

pois, de pacto antenupcial” (GONÇALVES, 2007).  

O referido regime não é muito utilizado no Brasil, devido à alta burocracia 

para sua escolha, eis que são exigidos documentos e cálculos complexos para a 

apuração da meação dos cônjuges.  

Não obstante o regime de separação de bens é aquele que será estudado e 

analisado na presente pesquisa. Nesse regime, cada cônjuge mantém a propriedade 

integral sobre seus respectivos bens, podendo administrá-lo da forma que bem 
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entender. Isso porque, na dissolução do matrimônio, os bens e as dívidas não se 

comunicam, até mesmo aqueles adquiridos na constância da união.  

Ademais, tal regime possui uma modalidade obrigatória, prevista no art. 

1.641, do Código Civil, que ocorre nas seguintes hipóteses:  

 

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no 
casamento:  
I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas 
suspensivas da celebração do casamento;  
II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 
12.344, de 2010)  
III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial 
(BRASIL, 2002).  

 

No caso do inciso II, do art. 1.641, tem-se que o maior de 70 (setenta) anos 

não poderá dispor da sua vontade na escolha do regime de bens a ser instituído em 

seu casamento, sendo que, caso opte por outra modalidade de regime de bens, o 

negócio jurídico se tornará nulo (BRASIL, 2002).  

A fim de estabelecer as formalidades a serem seguidas durante o matrimônio 

regido pela separação de bens, o art. 1.687 do Código Civil afirma que “estipulada a 

separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um 

dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real” (BRASIL, 

2002).  

Ao contrário do previsto no art. 1.687, do Código Civil, alguns tribunais 

passaram a prolatar entendimentos diversos no que concerne aos bens adquiridos 

na constância no casamento, assemelhando o regime de separação de bens ao 

regime de comunhão parcial de bens.  

Em virtude disso, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 1964, pacificou o 

entendimento, decidindo que “no regime de separação legal de bens, comunicam-se 

os adquiridos na constância do casamento” (BRASIL, 2002).  

Destarte, a imposição do regime obrigatório de bens já era prevista no art. 

258, do Código Civil de 1916, que de forma ainda mais rigorosa, tornava obrigatório 

o regime de separação de bens para as mulheres com idade superior a 50 

(cinquenta) anos e os para homens com mais de 60 (sessenta) anos de idade, 

devido à expectativa de vida na época, que variava entre 50 (cinquenta) a 60 

(sessenta) anos (BRASIL, 1916). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12344.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12344.htm#art1
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Já no ano de 2002, quando entrou em vigor o Código Civil atual, a expectativa 

de vida era um pouco maior, assim, determinou inicialmente a obrigação do regime 

para aqueles maiores de 60 (sessenta) anos.  

Apenas com o advento da promulgação do Projeto de Lei nº 108, de 2007, da 

Deputada Federal Solange Amaral, a idade dos atingidos pelo inciso II, do art. 1.641, 

aumentou para 70 (setenta) anos tanto para o homem quanto para a mulher, 

exatamente em razão da expectativa de vida do brasileiro. 

A autora do Projeto de Lei, na defesa da sua proposta, argumentou que: 

 

Em decorrência dos avanços da ciência e da engenharia médica, que 
implicou profundas transformações no campo da medicina e da 
genética, o ser humano passou a desfrutar de uma nova e melhor 
condição de vida, resultando em uma maior longevidade (AMARAL, 
2007). 

 

Entretanto, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2018 a expectativa do brasileiro alcançou 

a margem de 76,3 anos. Para as mulheres, a longevidade é ainda maior, se 

aproximando de 79,9 anos (BRASIL, 2019).  

 

2.2 DIREITOS FUNDAMENTAIS RELACIONADOS AO TEMA 

 

É imperioso destacar a finalidade pela qual o art. 1.641, inciso II, do Código 

Civil foi criado pelo legislador: oferecer proteção ao patrimônio construído pelo idoso 

no decorrer de sua vida.  

 O legislador imaginou que o maior de 70 (setenta) anos poderia se casar com 

uma pessoa que não estivesse se unindo por afeto, mas com intenção de angariar 

uma vantagem econômica ilícita, tomando para si grande parte dos bens deixados 

pelo “de cujus”, fato esse conhecido como “golpe do baú”.  

Em segundo plano, procurou-se fornecer uma garantia aos herdeiros do “de 

cujus”, que já teriam criado uma expectativa para o recebimento do seu patrimônio. 

Nas palavras de Paulo Nader: 

 

Na visão do legislador, a partir de certa idade a pessoa se tornaria 
suscetível de sofrer o que, na boa gíria, costuma se designar por 
“golpe do baú”. A fim de proteger os interesses da prole, o legislador 
impõe a separação, impedindo destarte a comunhão dos bens 
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existentes anteriormente ao casamento. Uma outra razão seria 
quanto à expectativa de vida que, não sendo grande, não justificava 
um regime que instaurasse comunhão de bens anteriormente 
existentes (NADER, 2016, p.558).  

 

Dessa forma, mesmo com o regime de separação obrigatório de bens sendo 

imposto para as pessoas com idade superior a 70 (setenta) anos, a previsão legal 

continua a agir de forma incompatível ao ordenamento jurídico pátrio, conforme será 

demonstrando adiante.  

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana é o fundamento basilar da 

Constituição Federal de 1988, previsto logo em seu art. 1º, inciso III, de forma 

expressa. Isso porque ele está presente em todos os ramos do direito, devendo ser 

respeitado e promovido em cada passo da legislação.  

Nesse sentido, Ana Paula Lemes de Souza preceitua que: 

 

A dignidade da pessoa humana se tornou, no ordenamento jurídico 
brasileiro, uma espécie de totem, um símbolo sagrado e indefinível, 
que circula duplamente entre as dimensões mágicas e práticas. Com 
seu poder simbólico, passou a figurar em demandas das mais 
diversas, trazendo sentidos cada vez mais distintos e inimagináveis 
para sua mensagem. Nos tribunais, esse metaprincípio passou a ser 
uma espécie de mestre ou xamã na grande manta principiológica 
ordenamentária, e tem se disseminado como uma palavra-chave, ou 
mantra sagrada, invocada como uma entidade jurídico-protetora dos 
oprimidos (ou, a depender, também dos poderosos) (SOUZA, 2015). 

 

A Dignidade da Pessoa Humana é um princípio universal, inclusive inserido 

na Declaração Universal de Direitos Humanos. Segundo Maria Berenice Dias, trata-

se de um macroprincípio, que inclui em si todos os demais direitos fundamentais 

como a liberdade, a igualdade, a autonomia privada, a solidariedade, a saúde, a 

vida, entre outros (DIAS, 2015).  

No direito de família, tem-se a aplicação da Dignidade da Pessoa Humana a 

todo instante, visando que a família seja formada de modo digno e igualitário, para 

que todos os membros se desenvolvam sem violação de qualquer direito 

fundamental. 

Em razão da Dignidade da Pessoa Humana não se tratar apenas de um 

princípio, mas sim resguardar todos os demais, para que haja sua promoção, é 

essencial o respeito às demais garantias: indisponíveis, inalienáveis, imprescritíveis, 

inatas e fundamentais.  
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O art. 5º, da Constituição Federal, em seu caput, prescreve que “todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (BRASIL, 1988), estando 

resguardados os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade.  

O direito a liberdade garante que o homem seja livre de limitações ou 

coações, estando autorizado o seu direito de ir e vir, de manifestar suas opiniões 

expressamente, bem como de decidir, por si só, a sua crença, ou seja, assegura que 

o cidadão possa tomar suas próprias decisões.  

Para que o homem possa utilizar-se de sua liberdade, é essencial conceder a 

ele o poder de exprimir sua vontade, possibilitando que o cidadão julgue o que seja 

melhor em sua vida, surgindo o princípio da autonomia de vontade, bem explicado 

pelo renomado doutrinador Luís Roberto Barroso: 

 

A dignidade como autonomia envolve, em primeiro lugar, a 
capacidade de autodeterminação, o direito do indivíduo de decidir os 
rumos da própria vida e de desenvolver livremente sua 
personalidade. Significa o poder de fazer valorações morais e 
escolhas existenciais sem imposições externas indevidas 
(BARROSO, 2010, p. 24). 

 

Além disso, o direito a igualdade prevê o tratamento isonômico de todos 

perante a lei. Por meio desse princípio, é vedada a diferenciação através de sexo, 

cor, raça, gênero ou idade.  

Em vista dos princípios elencados, o legislador, ao impor ao maior de 70 

(setenta) anos o regime obrigatório de separação de bens, acabou por violar a 

dignidade da pessoa humana do idoso, de forma a reprimir sua liberdade e sua 

autonomia de vontade, além de conceder um tratamento totalmente diferenciado a 

um cidadão unicamente devido a sua idade.  

Na verdade, a imposição do art. 1.641, inciso II, do Código Civil, configura 

uma limitação à vontade e à liberdade do idoso, violando todos os princípios ligados 

à Dignidade da Pessoa Humana.  

Ademais, a boa-fé objetiva é um dos princípios norteadores do direito privado, 

que tem por objetivo estabelecer um padrão ético de comportamento entre as 

partes. Além disso, a boa-fé está presente em todos os ramos do ordenamento 

jurídico, devendo ser seguida em todas as relações jurídicas.  
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Esse princípio estipula que o cidadão deve pautar suas ações na 

honestidade, na lealdade e na probidade para com o outro, a fim de evitar lesões e 

eventuais lides.  

O Código Civil, por sua vez, em seu art. 113, presume, em regra, a existência 

de boa-fé das partes envolvidas na relação, devendo a má-fé ser comprovada, ou 

seja, a boa-fé se presume, enquanto a má-fé se prova (BRASIL, 2002).  

Em razão disso, depara-se a outra inconstitucionalidade do art. 1.641, inciso 

II, do Código Civil, que, ao estabelecer o regime obrigatório de separação de bens, 

presumiu-se a má-fé do companheiro do idoso, pois uma das finalidades do regime 

obrigatório é evitar que o patrimônio do maior de 70 (setenta) anos seja desviado 

para uma pessoa cujo objetivo no matrimônio é angariar uma vantagem 

manifestamente ilícita, de forma desonesta e desleal, isto é, em um comportamento 

eivado de má-fé.  

É evidente que o Código Civil, em seu art. 1.641, inciso II, agiu em contrário à 

regra geral, pois ao invés de presumir a boa-fé do nubente, adotou um 

posicionamento oposto, estabelecendo como regra a má-fé do indivíduo que se 

propuser a contrair o matrimônio com um maior de 70 (setenta) anos. 

 

2.3 A INCAPACIDADE NO CÓDIGO CIVIL E A RESTRIÇÃO À CAPACIDADE DO 

IDOSO 

 

Incapacidade jurídica é a privação legal de determinadas pessoas para 

exercer certos direitos. Ela pode ser relativa ou absoluta. São elencados como 

incapazes absolutos, aqueles constantes no art. 3º, do Código Civil.  

Antes da vigência da Lei nº 13.146, de 2015, eram absolutamente incapazes 

os menores de 16 (dezesseis) anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência 

mental não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil e 

os que não puderem exprimir sua vontade, ainda que por causa transitória.  

Com a nova redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, permaneceu 

absolutamente incapaz tão somente o menor de 16 (dezesseis) anos, enquanto 

aqueles que não puderem exprimir sua vontade se tornaram relativamente 

incapazes, nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil, e os deficientes mentais, 

que passaram a ser absolutamente capazes (BRASIL, 2002).   
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Ao obrigar que o maior de 70 (setenta) anos siga os termos do regime de 

separação de bens, presume-se que ele não possui a capacidade suficiente para 

julgar, por si só, aquilo que é melhor para sua própria vida, tornando-o inapto para 

os atos da vida civil.  

Atualmente, apenas os menores de 16 (dezesseis) anos são considerados 

absolutamente incapazes a luz da legislação, pois todos os demais foram retirados 

dessa condição, inclusive os deficientes mentais, que se tornaram absolutamente 

capazes para tomar suas próprias decisões.  

Comparar os idosos aos menores de 16 (dezesseis) anos, tirando deles a 

liberdade e a autonomia de vontade, é uma medida completamente equivocada, 

uma vez que os maiores de 70 (setenta) anos são considerados capazes pelo 

ordenamento jurídico, devendo ser concedido a eles a liberdade de escolha sobre 

todos os aspectos de suas vidas.  

Além disso, em caso de inaptidão do idoso para dirimir sobre sua vida, seus 

familiares poderão utilizar de uma medida judicial chamada interdição, que consiste 

em determinar a incapacidade, absoluta ou relativa de um indivíduo, sendo 

designado um curador para garantir a segurança do cidadão interditado e de seus 

bens. 

Um dos maiores exemplos práticos de maiores de 70 (setenta) anos que 

estão submetidos à imposição do regime de separação de bens, é o Ex-Presidente 

Michel Temer, que assumiu o maior cargo do Poder Executivo na data de 31 de 

agosto de 2016, quando estava com 75 (setenta e cinco) anos de idade. 

O mesmo ocorre com o atual Presidente dos Estados Unidos da América, 

Donald Trump, que assumiu a presidência em 20 de janeiro de 2017, com 70 

(setenta) anos de idade. Atualmente, o referido Presidente possui 74 (setenta e 

quatro) anos e ainda concorre a reeleição em seu país.  

Dessa forma, seria correto julgar que o Ex-Presidente Michel Temer e o atual 

Presidente dos Estados Unidos da América, não possuem capacidade de optarem 

pelo regime que melhor lhes convêm para celebração de um novo matrimônio? 

A resposta ao questionamento é com certeza não, pois essas pessoas se 

tratam de exemplos que assumiram o cargo de maior prestígio em suas nações e o 

conduziram por anos, tomando decisões que não trariam consequências somente 

para si mesmos, mas para todo o país.   
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2.4 A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO IMPOSTA AOS 

CONTRAENTES COM IDADE SUPERIOR A SETENTA ANOS 

 

Diversos doutrinadores seguem o entendimento da inconstitucionalidade do 

art. 1.641, inciso II, do Código Civil, ante a clara violação a Dignidade da Pessoa 

Humana do idoso, uma vez que se vislumbra no dispositivo um caráter 

discriminatório, ao conceder um tratamento diferenciado a um indivíduo em razão 

única e exclusivamente da sua idade.  

O renomado doutrinador Flávio Tartuce elenca que:  

 

Pois bem, vejamos a tese de inconstitucionalidade do inc. II do art. 
1.641. De fato, há posicionamento convincente na doutrina segundo 
o qual essa previsão é inconstitucional. A essa conclusão chegaram 
os juristas que participaram da I Jornada de Direito Civil, conforme o 
Enunciado n. 125 do CJF/STJ, que propõe a revogação da norma. 
Foram as suas justificativas, com as quais se concorda 
integralmente: “A norma que torna obrigatório o regime da separação 
absoluta de bens em razão da idade dos nubentes (qualquer que 
seja ela) é manifestamente inconstitucional, malferindo o princípio da 
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República, 
inscrito no pórtico da Carta Magna (art. 1.º, inc. III, da CF). Isso 
porque introduz um preconceito quanto às pessoas idosas que, 
somente pelo fato de ultrapassarem determinado patamar etário, 
passam a gozar da presunção absoluta de incapacidade para alguns 
atos, como contrair matrimônio pelo regime de bens que melhor 
consultar seus interesses. 
[...] 
Na opinião do presente autor, o aumento da idade para os 70 anos, 
conforme a recente Lei 12.344/2010, não afastou o problema, 
mantendo-se a tese de inconstitucionalidade. Anote-se que o Projeto 
de Lei 6.960/2002, que posteriormente recebeu o número 699/2011, 
já pretendia efetuar esta alteração sob o argumento da “elevação da 
expectativa de vida da população brasileira”. Estando a limitação em 
qualquer patamar etário, a inconstitucionalidade persiste, 
especialmente pelo claro preconceito contra as pessoas de idade 
avançada (TARTUCE, 2017). 

 

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona seguem a mesma linha: 

 

A segunda situação prevista na norma é absurda e, no nosso 
entender, de constitucionalidade duvidosa. A alegação de que a 
separação patrimonial entre pessoas que convolarem núpcias acima 
de determinado patamar etário teria o intuito de proteger o idoso das 
investidas de quem pretenda aplicar o “golpe do baú” não convence. 
E, se assim o fosse, essa risível justificativa resguardaria, em uma 
elitista perspectiva legal, uma pequena parcela de pessoas 
abastadas, apenando, em contrapartida, um número muito maior de 
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brasileiros. Não podemos extrair dessa norma uma interpretação 
conforme à Constituição. Muito pelo contrário. O que notamos é uma 
violência escancarada ao princípio da isonomia, por conta do 
estabelecimento de uma velada forma de interdição parcial do idoso. 
Avançada idade, por si só, como se sabe, não é causa de 
incapacidade! (GAGLIANO; FILHO; 2017).  

 

A jurisprudência também tem caminhado para declarar inconstitucional o 

regime de separação obrigatória de bens aos maiores de 70 (setenta) anos, haja 

vista que tem decidido por não aplicar o regime àqueles que atingirem tal maturidade 

em união estável:  

 

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 
VOLUNTÁRIA - MODIFICAÇÃO DO REGIME MATRIMONIAL DE 
BENS - SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO 
POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - LEGITIMIDADE E 
INTERESSE PARA PLEITEAR A RESPECTIVA ALTERAÇÃO, QUE 
ENCONTRARIA RESPALDO NO ART. 1.639, § 2º, DO CC- 
MATRIMÔNIO CONTRAÍDO QUANDO OS INSURGENTES 
POSSUÍAM MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE - 
SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS - PRETENDIDA 
MODIFICAÇÃO PARA O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL - 
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CÓDIGO CIVIL E 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONCLUSÃO DE QUE A 
IMPOSIÇÃO DE REGIME DE BENS AOS IDOSOS SE REVELA 
INCONSTITUCIONAL - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA - LEGISLAÇÃO QUE, CONQUANTO 
REVESTIDA DE ALEGADO CARÁTER PROTECIONISTA, 
MOSTRA-SE DISCRIMINATÓRIA - TRATAMENTO DIFERENCIADO 
EM RAZÃO DE IDADE - MATURIDADE QUE, PER SE , NÃO 
ACARRETA PRESUNÇÃO DA AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO 
PARA A PRÁTICA DOS ATOS DA VIDA CIVIL - NUBENTES 
PLENAMENTE CAPAZES PARA DISPOR DE SEU PATRIMÔNIO 
COMUM E PARTICULAR, ASSIM COMO PARA ELEGER O 
REGIME DE BENS QUE MELHOR ATENDER AOS INTERESSES 
POSTOS - NECESSIDADE DE INTERPRETAR A LEI DE MODO 
MAIS JUSTO E HUMANO, DE ACORDO COM OS ANSEIOS DA 
MODERNA SOCIEDADE, QUE NÃO MAIS SE IDENTIFICA COM O 
ARCAICO RIGORISMO QUE PREVALECIA POR OCASIÃO DA 
VIGÊNCIA DO CC/1916, QUE AUTOMATICAMENTE LIMITAVA A 
VONTADE DOS NUBENTES SEXAGENÁRIOS E DAS NOIVAS 
QUINQUAGENÁRIAS - ENUNCIADO Nº 261, APROVADO NA III 
JORNADA DE DIREITO CIVIL, QUE ESTABELECE QUE A 
OBRIGATORIEDADE DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS 
NÃO SE APLICA QUANDO O CASAMENTO É PRECEDIDO DE 
UNIÃO ESTÁVEL INICIADA ANTES DE OS CÔNJUGES 
COMPLETAREM 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE - HIPÓTESE 
DOS AUTOS - APELANTES QUE CONVIVERAM COMO SE 
CASADOS FOSSEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1964 
E 2006, QUANDO CONTRAÍRAM MATRIMÔNIO - CONSORTES 
MENTALMENTE SADIOS - PARECER DA PROCURADORIA-
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GERAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE SE ADMITIR A 
PRETENDIDA ALTERAÇÃO - SENTENÇA OBJURGADA QUE, 
ALÉM DE DENEGAR INDEVIDAMENTE A PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL, REVELA-SE IMPEDITIVA DO DIREITO DE 
ACESSO À JUSTIÇA - DECISUM CASSADO - REGIME DE BENS 
MODIFICADO PARA O DE COMUNHÃO UNIVERSAL - RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO (SANTA CATARINA, 2011). 

 

Além do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do sul tem prolatado entendimentos no mesmo sentido: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. UNIÃO ESTÁVEL. 1) 
REGIME DE BENS. ART. 1.641, II, CC/02. INAPLICABILIDADE. Não 
se aplica à união estável o art. 1.641, II, CC/02, por afronta ao 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e pelo 
descabimento de aplicação analógica para restringir direitos. O 
regime de bens na união estável é o da comunhão parcial, ainda que 
um dos companheiros tivesse mais de sessenta anos. 2) DIREITO 
REAL DE HABITAÇÃO. Ainda que a autora não tenha requerido o 
direito real de habitação, ele pode ser concedido de ofício. 3) 
MEAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. A sub-rogação, 
para ser reconhecida, deve restar inequivocamente demonstrada. 
Inexistindo tal prova nos autos, concede-se o direito de meação à 
autora sobre o imóvel adquirido na vigência da união estável. 
Apelação da sucessão/ré desprovida. Recurso adesivo da autora 
provido.” (SÃO PAULO, 2013).  

 

Dessa forma, conclui-se pela inconstitucionalidade do art. 1.641, inciso II, do 

Código Civil, que impõe aos maiores de 70 (setenta) anos o regime obrigatório de 

separação de bens, em decorrência da presunção de incapacidade do idoso se 

tratar de medida discriminatória, violadora dos direitos fundamentais inerentes a 

todos os cidadãos.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Por meio da pesquisa realizada para a elaboração do presente artigo, conclui-

se pela completa inconstitucionalidade do art. 1.641, inciso II, do Código Civil, que 

impõe aos maiores de 70 (setenta) anos o regime de separação obrigatória de bens, 

sem fornecer ao idoso a liberdade de escolha.  

Isso porque o referido artigo traz um tratamento discriminatório ao idoso, 

retirando dele os seus direitos mais fundamentais como a Dignidade da Pessoa 
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Humana, a garantia basilar da Constituição Federal de 1988 e os direitos à 

liberdade, à igualdade e à autonomia de vontade.  

Além disso, tem-se que o ordenamento jurídico pátrio traz como regra geral a 

presunção de boa-fé de ambas as partes em um negócio jurídico, contudo, ao 

obrigar o idoso a casar-se pelo regime de separação de bens, a legislação presumiu 

que o nubente, que com ele se une, está agindo pautado na má-fé, com intenção 

exclusiva em tirar proveito de seu patrimônio.  

Outro argumento relevante é a possibilidade garantida pelo Código Civil da 

ação de interdição, cuja finalidade é justamente declarar a incapacidade de uma 

pessoa para os atos da vida civil, ou seja, sendo o maior de 70 (setenta) anos 

incapaz de dirimir sobre a sua vida, os seus parentes poderão instaurar a ação de 

interdição, a fim de resguardar seu patrimônio e sua saúde.  

 Com tal instituto, torna-se desnecessário a imposição do regime a todos os 

maiores de 70 (setenta) anos, uma vez que grande parte das pessoas que atingiram 

essa maturidade, ainda possui capacidade para realizar suas próprias escolhas e 

dispor do seu patrimônio como bem entender.  
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