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RESUMO 

 

O presente ensaio tem por objetivo evidenciar de forma clara as incongruências entre a 

proibição de escolha de regime de bens aos maiores de 70 anos, insculpida no teor do artigo 

1.641, inciso II do Código Civil, comparada as normas de direito interno e externo cujo Brasil 

se comprometeu a preservar, a fim de garantir a dignidade e inclusão dos cidadãos mais 

longevos da nação. Assim, almeja-se demonstrar de forma efetiva e explicativa a lesividade 

imputada aos idosos, enquanto se permite a suscitada proibição no ordenamento vigente, 

analisando os direitos humanos e fundamentais em comparação a legislação de ordem interna, 

bem como, o paradoxo que será esmiuçado no decorrer do ensaio, entre o estatuto do idoso e 

o Código Civil de 2020, com o objetivo de revelar a necessidade de mudança no que tange a 

relativização dos direitos civis dos idosos. 

 

Palavras-chave: Autonomia do idoso. Legislação discriminatória. Regime de bens. 

 

 

PROHIBITION OF THE CHOICE OF MATRIMONIAL REGIME TO OVER 70 

AGED PEOPLE, INTERPRETED BY THE LIGHT OF HUMAN RIGHTS RULES 

AND DOMESTIC LEGISLATION  

 

ABSTRACT 

 

This essay purpose is to demonstrate clearly the inconsistencies between prohibition on the 

choice of Matrimonial Regime for those over 70 years old, inscribed in the content of article 

1.641, item II of Civil Code, compared to the rules of Domestic and International Law which 

Brazil pledged to preserve, in order to guarantee the dignity and inclusion of the nation's 

longest-lived citizens. In this context, the aim is to demonstrate in effective and explanatory 

way the injury attributed to the elderly, while allowing the raised prohibition in the current 

system, analyzing human and fundamental rights in comparison to internal legislation, as well 

as the paradox which will be analyzed during the trial between Elder Law Statute and Civil 

Code 2020, in order to reveal the changing need in terms of relativizing Elder Civil Rights. 

 

Keywords: Elderly Independence. Discriminatory Legislation. Matrimonial Property Regime. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como fim precípuo abordar a imposição do regime de separação de 

bens aos maiores de setenta anos, conforme dispõe o artigo 1.641, inciso II do Código Civil, 

elaborado pelo legislador sob a premissa de proteger os idosos de possíveis golpes que 

lesionem o patrimônio construído no decorrer de sua vida. 

Conforme será elucidado na presente pesquisa, a proibição sobrepuja os direitos mais 

básicos dos idosos, estes, inerentes a sua condição humana. A partir disso, analisa-se a 

obrigatoriedade de regime imposta aos idosos maiores de 70 anos, concomitantemente, as 

normas de caráter externo, sob as quais o Brasil se obrigou no momento de ratificação.  

Intentando melhor situar a posição da norma proibitiva em um contexto geral, será 

igualmente abordado neste ensaio, os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira 

geração, a legislação externa positivada na Declaração de Direitos Humanos e na Convenção 

Interamericana sobre a proteção dos Direitos Humanos Dos Idosos e, finalmente, os regimes 

de bens tutelados pelo atual Código Civil. 

Nesse sentido, será brevemente abordado os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) formulados pelas Nações Unidas, cujo Brasil não só integra, como se 

comprometeu a interpretá-las na condição de guia para elaboração de políticas públicas que 

almejem o pleno desenvolvimento, em que pese a importância de todos os ODS para Agenda 

2030. O estudo tem enfoque na proibição de discriminação por idade prevista no ODS, em 

comparação com a norma civil que obriga os nubentes com mais de 70 anos a contrair 

matrimônio sobre um regime de bens especifico.  

Na mesma oportunidade, serão expostos os conceitos de discriminação e como tal 

conceito se mostra presente na legislação vigente, imputando aos idosos uma relativização 

descabida de seus direitos, o que não deve ser admitido no ordenamento, por contrariar 

expressamente o Estatuto do Idoso, os ODS, bem como a norma externa que versa sobre os 

direitos humanos de forma geral.  

Finalmente, o ensaio traz à baila as disposições de um Código Civil extremamente 

patrimonialista, que relativiza os direitos dos cidadãos com base em sua idade, sobrepujando 

os interesses dos idosos e, caracterizando, portanto, norma discriminatória, uma vez que a 

analisa, a partir dos direitos inerentes a condição humana. 
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2 DIREITOS HUMANOS  

 

2.1 SURGIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

A concepção rudimentar do hoje cognominado “Direitos Humanos”, despontou no 

Ocidente com a ideia de um direito universal comum ao gênero humano, resultante da 

filosofia grega. Aristóteles (2017) de forma pioneira em sua obra Retórica, já distinguia leis 

particulares das leis comuns, estas, ainda que não positivadas, abarcariam todos os humanos 

do globo, enquanto aquelas se restringiriam a cada pólis.  

Conforme os ensinamentos de Comparato (2015), influenciado pela Escola Estoica em 

Roma, nasceu a ideia de um direito natural, que ultrapassaria as esferas da vida familiar e 

pública, estendendo-se a relação entre povos, cidadãos e estrangeiros. 

Entretanto, o tema ainda abstrato, passou a ostentar contornos mais nítidos em meados 

do Século XVIII, com duas grandes revoluções: Americana (1775) e Francesa (1799). Em 

razão da Revolução Americana proveio a Declaração de Independência dos Estados Unidos, 

cujo alicerce se pautava em ideias de igualdade e liberdade, por sua vez o estado deveria tratar 

de criar um ambiente propicio para cada qual buscar seu próprio sucesso, foi nesse contexto 

que seu principal autor Thomas Jefferson (1776) eternizou a frase “Consideramos estas 

verdades autoevidentes: que todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador de 

certos Direitos inalienáveis, que entre estes estão a Vida, a Liberdade e a busca da 

Felicidade.”. 

Ulteriormente, conforme leciona Comparato (2015), da revolução Francesa, criou-se a 

Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, tutelando certos bens conaturais a condição 

humana, pautando-se em ideias de igualdade e liberdade, neste cenário faltava somente os 

ideais de fraternidade que somente foram alcançados com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos.  

Diante desses marcos históricos para os direitos humanos, cumpre-nos evidenciar os 

ensinamentos de Comparato (2015), consoante a transcrição a seguir: 

 

As declarações de direitos norte americanas, juntamente com a Declaração francesa 

de 1789, representaram a emancipação histórica do indivíduo perante os grupos 

sociais aos quais ele sempre se submeteu: a família, o clã, o estamento, as 

organizações religiosas. É preciso reconhecer que o terreno, nesse campo, fora 

preparado mais de dois séculos antes, de um lado pela reforma protestante, que 

enfatizou a importância decisiva da consciência individual em matéria de moral e 

religião; de outro lado, pela cultura da personalidade de exceção, do herói que forja 
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sozinho o seu próprio destino e os destinos do seu povo, como se viu sobretudo na 

Itália renascentista. (COMPARATO, 2015, p.72) 

 

Não se pode olvidar, que a religião, sobretudo o cristianismo trouxe à baila sinais que 

tencionavam em convergência aos conceitos de direitos humanos que se conhece atualmente, 

na própria bíblia, em seu novo testamento, prega-se igualdade e solidariedade entre 

semelhantes.  

Concomitantemente, durante a idade média o poder dos governantes possuía 

limitações estabelecidas pelo divino. Com o renascimento, o estado outrora conhecido, deu 

lugar a centralização do poder na figura do rei, nesse cenário afloram as ideias de igualdade, 

no sentido de que todos de forma pariforme estariam submetidos ao poder do rei. 

No delongar dos anos, discussões acerca de uma Declaração Universal De Direitos 

Humanos passaram a ser mais frequentes, contudo, a efetiva internacionalização dos direitos e 

elaboração do referido documento se deu no pós guerra, uma vez que, com o fim da segunda 

grande guerra o mundo todo tomou conhecimento acerca das atrocidades cometidas, fazendo 

com que a humanidade compreendesse o inestimável valor da dignidade humana, assim, 

conforme afirma Comparato (2015): 

 

Ao emergir da Segunda Guerra Mundial, após três lustros de massacres e 

atrocidades de toda sorte, iniciados com fortalecimento do totalitarismo estatal nos 

anos 30, a humanidade compreendeu, mais do que em qualquer outra época da 

História, o valor supremo da dignidade humana. (COMPARATO, 2015, p.77) 

 

Em 10 de Dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direito Humanos foi 

aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Em suma, a declaração era uma norma 

comum a ser perseguida por todas as nações, retirando o enfoque do poder outrora pertencente 

a autoridade estatal e atribuindo-lhe à humanidade. 

Por conseguinte, tem-se que os direitos humanos nasceram com o fito de proteger 

direitos pessoais contra as arbitrariedades estatais, sendo a referida proteção tida a cargo da 

ordem internacional, que acompanhando a mutações e evoluções sociais, estipularam um 

mínimo a ser seguido por todos os Estados sob pena de responsabilização internacional. 

A fim de evitar desnecessária tautologia, bem como já antecipando conceituações 

impreteríveis para amplo discernimento dos tópicos que se seguiram no decorrer do presente 

ensaio, tornou-se imperioso destacar que os direitos humanos se diferem de direitos 

fundamentais, estes provem da ordem interna (estatal), enquanto aqueles são oriundos da 

ordem externa (internacional). Por consequência, tratando-se de direitos humanos por 
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definição são aqueles salvaguardados pela ordem externa/internacional, enquanto os direitos 

fundamentais estão sob a jurisdição da ordem interna, conforme Mazuolli, (2014): 

 

Sabe-se que a proteção jurídica dos direitos das pessoas pode provir ou vir a provir 

da ordem interna (estatal) ou da ordem internacional (sociedade internacional). 

Quando é a primeira que protege os direitos de um cidadão, está-se diante da 

proteção de um direito fundamental da pessoa; quando é a segunda que protege esse 

mesmo direito, está-se perante a proteção de um direito humano dela. (MAZUOLLI, 

2014, p.19) 

 

Neste lindes, pontua-se que os direitos fundamentais já brevemente elucidados acima e 

resguardados pela ordem interna, são divididos conforme suas características em três geração 

ou dimensões de direitos, que serão oportunamente esmiuçados no decorrer de tópicos 

próprios. 

 

 

2.2 DIREITOS DE PRIMEIRA GERAÇÃO  

 

Os direitos de primeira geração ou dimensão estão intrinsicamente ligados às ideias de 

liberdade. Em suma, direitos civis e políticos inerentes a individualidade do homem (direito à 

vida, à liberdade, à propriedade e a igualdade), sendo fortemente influenciados pelos 

pensamentos liberais burgueses perpetuados em meados do século XVIII e XIX, tratam-se de 

direitos individuais com caráter negativo, pois envolvem a abstenção do poder de tutela do 

Estado.  

De acordo com Volkermer (2013), tratam-se de “Direitos inerentes à individualidade, 

tidos como atributos naturais, inalienáveis e imprescritíveis, que por serem de defesa e serem 

estabelecidos contra o Estado, têm especificidade de direitos ‘negativos’.” (VOLKERMER, 

2013, p.7). Assim, vale ressaltar que o direito à liberdade abarca a liberdade de expressão, 

religião, imprensa, associação, manifestação e, também, direitos políticos, desse modo, não é 

necessário muito esforço para concluir que os direitos de primeira dimensão são fortemente 

coligados aos ideais democráticos, sem os quais não poderíamos hoje falar em estado 

democrático de direito. 

Os direitos de primeira geração, vigorosamente influenciados pelo jusnaturalismo, 

delimitam uma área de não intervenção estatal, em outras palavras, traduzem a autonomia 

individual de cada qual sendo, portanto, um direito de oposição as arbitrariedades estatais, de 

um estado à época absolutista.  
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Contudo, a ideia de sociedade e homem, trilhando seu próprio destino sem 

intervenções, seguindo somente seu bel prazer, aos poucos fora se mostrando insustentável, o 

liberalismo ilimitado ofendia diretamente um dos principais ideais aspirados, a igualdade.  

Nesse sentido, Zavaski (1998) afirma que, “Todavia, superada a fase de combate ao 

absolutismo, percebeu-se que era insuficiente, e até mesmo falsa, a ideia de harmonia social 

espontânea.” (ZAVASKI, 1998, p. 227). 

A igualdade em uma sociedade, cujo estado se portava omisso e abstendo, não era 

capaz de ultrapassar a mera formalidade, na prática não se vislumbrava a presença de um 

estado de liberdade e igualdade, diante deste imbróglio, nasceu a necessidade de invocar o 

Estado para que este tutelasse determinados aspectos da vida, sem que isso implicasse na 

perda dos direitos já adquiridos e, desse modo, surgem os direitos de segunda geração. 

 

 

2.3 DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO  

 

Os direitos de segunda dimensão são intrinsecamente ligados a igualdade, direito este 

como supra exposto, impossível de ser alcançado em um Estado completamente abstento, 

possuindo, portanto, caráter positivo, pois implica não mais na abstenção por parte do Estado, 

mas sim em sua responsabilidade em fornecer meios para a concretização de um ideal de vida 

digna, tutelando os direitos tidos como sociais, culturais, econômicos, e outros que 

possibilitassem que a igualdade ultrapassasse o plano formal.  

Acerca do contexto factual que propiciou o surgimento desses direitos, Zavaski 

(1998), dispõe: 

 

[...] a grande crise do Estado liberal em fins do século passado, fez a humanidade 

dar um passo adiante. Sem renunciar aos direitos de liberdade, conquistados a duras 

penas, sem voltar atrás no longo caminho percorrido, o novo século já nasceu 

iluminado pela necessidade de implementar os direitos de igualdade. (ZAVASKI, 

1998, p. 229) 

 

Historicamente, durante a segunda metade do século XIX e o início do século XX, a 

industrialização desenfreada impôs a sociedade uma condição de vida demasiadamente 

precária e exaustiva, em termos de trabalho, saúde, lazer etc. Nesse entremeio, da necessidade 

de mudanças surgiram correntes como as socialistas, anarquistas e reformistas.  

Com o capitalismo e o crescimento exponencial das indústrias, na tentativa desfreada 

de obter lucros, essas manufaturas irrogavam a seus funcionários condições quase inumanas, 
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que impediam seu desenvolvimento digno. Dada a natureza do empasse, fez-se necessário 

invocar a autoridade estatal para intervir nessas relações, com o fito de propiciar condições 

dignas e igualitárias de desenvolvimento. 

Ou seja, nessa fase o Estado se viu obrigado a estabelecer um padrão mínimo de 

igualdade dentro de uma mesma sociedade, surgindo, então, o que conhecemos por Estado do 

bem-estar social, fornecendo através da elaboração de políticas públicas, condições igual a 

todos no que diz respeito ao acesso à educação, saúde, habitação, lazer e etc. 

Em que pese a noção utópica de que os direitos de primeira e segunda geração 

bastariam para garantir o bem-estar e desenvolvimento, no fim do século, o sistema já 

apresentava uma rigorosa crise de efetividade. 

 

 

2.4 DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇÃO 

 

Os direitos de terceira dimensão (meta-individuais), datados de meados de 1960, ao 

contrário dos demais ultrapassam a individualidade, sendo direcionados a coletividade, com 

sustentáculo nos ideais de fraternidade e solidariedade, ou seja, diferentemente das outras 

dimensões não há como determinar os titulares desses direitos ou tampouco mensurar sua 

abrangência. A fim de elucidar o tema, dentre esses direitos difusos temos: a paz, a 

autodeterminação entre os povos, a comunicação, o meio ambiente e outros mais. 

O terceiro ideal francês é invocado a integrar a relação de direitos, pois notaram que a 

mera reforma nas leis e nos Estados estaria fadada ao fracasso se não promovessem, 

concomitantemente, uma mudança no próprio ser humano. 

Para Zavaski (1998), o surgimento desta dimensão de direitos: “[...] são sinais 

marcantes de que a humanidade está modelando Estados sem fronteira e fazendo surgir um 

novo cidadão, um cidadão universal, um cidadão de todas as pátrias.” (ZAVASKI, 1998, p. 

230).  

Vale ressaltar que a necessidade de surgimento desse “novo” direito ficou evidente no 

pós-segunda Guerra Mundial, pois as atrocidades cometidas entre povos chamaram a atenção 

do globo e tornou imprescindível que o novo mundo construído, a partir dos destroços do pós 

guerra, se fundassem em ideais de fraternidade entre os homens. 
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2.5 CRIAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

Com o fim da segunda guerra mundial, não havia mais como ignorar as violações 

brutais que ocorriam aos direitos do ser humano. Regimes totalitários agrediram de forma 

drástica tudo o que se entendia por vida digna. Com isso, tornou-se claro que as medidas de 

proteções locais não seriam suficientes para garantir direitos de primeira, segunda ou de 

terceira geração. 

Ante a este cenário, a internacionalização dos direitos humanos mostrou ser uma 

medida de extrema necessidade, no intuito de coibir e evitar conflitos semelhantes aos outrora 

vivenciados pela comunidade internacional.  

Para RAMOS (2015): 

 

[...] esses regimes totalitários, além de violar os direitos dos seus próprios nacionais, 

também praticaram políticas internacionais de agressão. Reconheceu-se, então, uma 

vinculação entre a defesa da democracia e dos direitos humanos e os interesses dos 

estados em manter um relacionamento pacífico na comunidade internacional. 

(RAMOS, 2015, p. 71) 

 

Vale ressaltar ainda que nas palavras do insigne doutrinador supracitado Ramos, 

(2015), países que já vinham adotando medidas de proteção aos direitos humanos não 

opuseram resistência a sua internacionalização, supreendentemente o Brasil fora um dos 

cinquenta e um países fundadores, que esboçaram concordância com o feito. Vale memorar 

que o Brasil estava submetido à época ao regime ditatorial militar, igualmente é pertinente 

ressaltar, que parte dos países de apoiaram a internacionalização dos direitos humanos 

seguiam a crença de que o feito não ultrapassaria a esfera formal, sem efeitos práticos na 

sociedade local. 

Ao contrário do que se pensa, a criação da ONU não foi rápida ou simples, a 

organização tomou forma após diversas reuniões e assembleias, sendo formalmente 

constituída somente em 24 de outubro de 1945, com o fim precípuo de promover a paz e 

propiciar a cooperação e desenvolvimento mundial.  

Pouco anos após sua criação, a ONU em 10 de dezembro de 1948, por meio de 

Assembleia Geral aprovou a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUTH), elencando 

quais seriam os “direitos humanos” a serem salvaguardados no âmbito internacional. Ao 

analisar os documentos não há como negar a presença incontestável dos direitos tidos como 

de primeira e segunda geração, assim, os direitos anteriormente citados, passaram a encontrar 

guarita não somente em âmbito interno, mas também em âmbito externo. 
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2.6 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PROPOSTO PELA ONU E 

SUA APLICAÇÃO AOS IDOSOS 

 

Não se pode olvidar que no decorrer dos anos, uma organização com o fim precípuo 

de promover o desenvolvimento não pode se deixar estagnar ou tampouco permanecer atada a 

conceitos datados de sua criação, pois caso assim fosse, não se poderia vislumbrar no plano 

físico qualquer efetividade.  

Atentos à necessidade de adaptação decorrentes da evolução natural dos povos, a 

ONU, em análise aos principais problemas constatados em nível mundial, estabeleceu os 

chamados Objetivos De Desenvolvimento Sustentável (ODS), a grosso modo, tratam-se de 

metas a serem atingidas pela comunidade internacional, funcionando como um “norte” para a 

criação e promoção de políticas internas. Atualmente, a ONU propôs dezessete ODS, sendo 

eles:  

 

Tabela 1- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 
Fonte: ONU Brasil 

 

Não obstante a pertinência de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável para 

obtenção da integral satisfação da Agenda 2030 no Brasil, vale ressaltar que o presente ensaio 

se pauta na aplicação de alguns ODS, mais especificamente aqueles que circundam a vida e 

capacidade dos cidadãos mais longevos da nação brasileira.  

Com efeito, a OMS define a pessoa idosa a partir de sua idade cronológica. Para países 

desenvolvidos, idoso é aquela pessoa com idade igual ou superior a 65 anos, enquanto para 

países em desenvolvimento são considerados idosos os que possuem idade igual ou superior a 

60 anos. 
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Retornando ao cenário nacional, o Brasil através das Leis n° 8.842 de 4 de janeiro de 

1994 (PNI – Política Nacional do Idoso) e 10.741 de 1° de outubro de 2003 (Estado do Idoso) 

definiu idoso como a pessoa com idade cronológica igual ou superior a 60 anos. 

Sob esta égide, tornou-se imperioso destacar o ODS de n° 10 (Redução das 

desigualdades), que dispõe como meta para 2030 o empoderamento e inclusão social, 

econômica e política a todos independentemente de idade (ODS n° 10.2). Do mesmo modo, 

prega-se que caberá ao Estado garantir igualdade de oportunidade e reduzir as desigualdades 

de resultado, devendo promover a eliminação de práticas, políticas e leis discriminatórias. 

 

 

2.7 CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS DOS IDOSOS 

 

A América, diferentemente de algumas regiões do globo, conta com uma organização 

interamericana, cujo alicerce está nos ideais de democracia, direitos humanos, segurança e 

desenvolvimento, sendo sua extensão e aplicabilidade voltadas especificamente à América, 

promovendo a colaboração recíproca entre estados em prol do desenvolvimento e efetividade 

de seus demais pilares. 

Com o aumento da expectativa de vida e das oportunidades inerentes ao fato, tornou-

se essencial trazer ao plano da efetividade, normas juridicamente vinculantes que viabilizem e 

garantam uma existência digna às pessoas tidas como idosas. Nesse ponto, a OEA 

(Organização dos Estados Americanos) de forma pioneira aprovou em 15 de junho de 2015, a 

Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, 

aspirando proporcionar condições igualitárias de pleno gozo e exercício de todos os direitos e 

liberdades inerentes a condição humana, sem qualquer tipo de discriminação, sobretudo por 

idade. 

Sucessivamente, além de garantir diretos básicos ao idosos, a convenção em apreço 

almeja incluir de forma mais prática os idosos na sociedade, vez que culturalmente, os idosos 

são postos a margem da sociedade e por muitas vezes restam esquecidos e abandonados pela 

própria família.  

A fim de evitar desnecessária tautologia, é imprescindível a este ensaio destacar 

sobretudo a definição positivada no teor do artigo 2° da convenção supracitada, no que tange 

aos tipos de discriminação, senão vejamos:  
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Discriminação: Qualquer distinção, exclusão ou restrição que tenha como objetivo 

ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de 

condições dos direitos humanos e liberdades fundamentais na esfera política, 

econômica, social, cultural ou em qualquer outra esfera da vida pública e privada.; 

Discriminação múltipla: Qualquer distinção, exclusão ou restrição do idoso 

fundamentada em dois ou mais fatores de discriminação.; Discriminação por idade 

na velhice: Qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada na idade que tenha 

como objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em 

de condições dos direitos humanos e liberdades fundamentais na esfera política, 

econômica, social e cultural ou em qualquer outra esfera da vida pública e privada. 

(OEA, 2015) 

 

Vale ressaltar que o Brasil é um dos Estados membros da OEA, tendo inclusive 

assinado a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas 

Idosas, estando pendendo de ratificação até o momento. Por conseguinte, ao ratificar a 

convenção supracitada na condição de estado membro, compromete-se a escudar os direitos 

humanos e liberdades fundamentais do idoso, sem discriminação, restando proibida a 

discriminação por idade na velhice, assegurando-lhe autonomia com fito de propiciar a 

população idosa de seu território, autonomia, para que de forma plena faça uso total de seus 

direitos civis adquiridos com maioridade, que em teoria, deveriam ser mantidos 

indiscriminadamente até a perda da capacidade de discernimento ou com a morte.  

 

 

2.8 DIGNIDADE DA PESSOA IDOSA  

 

Com o advento da Declaração Universal de Direitos Humanos, ideais acerca da 

indivisibilidade dos direitos tomaram forma, direitos sociais, econômicos e culturais 

abrangeriam a todos, sem qualquer discriminação, sobretudo por idade.  

Nesta égide, conforme leciona Faleiros (2007) de forma pioneira a “Constituição 

Federal de 1988 homenageando o princípio da dignidade da pessoa humana, afastou-se da 

perspectiva retrograda de que os cidadãos idosos não ultrapassariam o conceito de trabalhados 

desvalidados.” (FALEIROS, 2007, p. 40). 

À vista disso, a Constituição Federal de 1988 intentando proteger os direitos dos 

cidadãos idosos, prevê em seu artigo 230, que o Estado, a sociedade e a família possuem o 

dever de amparo para com os idosos, de modo a lhes assegurar direitos básicos como bem-

estar, dignidade, vida e participação na comunidade, conforme afirma Faleiros (2007) “A 

legislação traduz tanto a necessidade de proteção como o incentivo ao protagonismo, à 

participação e à qualidade de vida, dimensões que, de fato, devem ser articuladas na 
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implementação de política públicas sociais formalmente assinaladas na Constituição. 

(FALEIROS, 2007, p.47). 

A fim de evitar redundâncias, tornou-se impreterível tecer certos comentários acerca 

da própria dignidade da pessoa humana, à vista dos ensinamentos do professor Sarlet (2002), 

tem-se que “[...] a dignidade nada mais é que uma qualidade inseparável de todo ser humano, 

tornando-o dentro desta particularidade titular de direitos, que devem ser respeitados e 

resguardados pelo estado” (SARLET, 2002, p. 22). 

Com isso em mente, delimitando a conceituação supra e aplicando-a a postura social 

frente aos direitos e dignidade dos idosos, não se pode olvidar que estes, mesmo em idade 

avançada, ostentam os direitos inerente a sua condição humana, por consequência, negá-los de 

forma injustificada nada mais seria que uma afronta a sua dignidade, sobre este ultraje urge 

trazer à baila a visão de Oliveira (2005) que diz que: 

 

Nada mais violento que impedir o ser humano de se relacionar com a natureza, com 

seus semelhantes, com os mais próximos e queridos, consigo mesmo e com Deus. 

Significa reduzi-lo a um objeto inanimado e morto. Pela participação, ele se torna 

responsável pelo outro e con-cria continuamente o mundo, como um jogo de 

relações, como permanente dialogação. (OLIVEIRA, 2005, p.25) 

 

Como será amplamente abordado no presente ensaio em momento oportuno, a 

legislação brasileira, relativiza direitos básicos dos nubentes que possuem idade superior a 70 

anos, violando direitos intrínsecos a sua condição humana e, por conseguinte, sua própria 

dignidade.  

A nível internacional, atentos a universalização dos direitos humanos e seu arcabouço 

fundante pautado nos ideais de dignidade, dispõe Piovessan (2003): 

 

Todo ser humano tem uma dignidade que lhe é inerente, sendo incondicionada, não 

dependendo de qualquer outro critério, senão ser humano. O valor da dignidade 

humana se projeta, assim, por todo o sistema internacional de proteção. Todos os 

tratados internacionais, ainda que assumam a roupagem do Positivismo Jurídico, 

incorporam o valor da dignidade humana. (PIOVESSAN, 2003, p.188) 

 

Isto posto, é possível concluir que idosos independentemente de sua idade não deixam 

de ser detentores de direitos e merecem ter sua dignidade amparada, protegida e promovida 

pelo estado e pela sociedade como um todo. Retirar-lhes esses direitos limitam sua autonomia 

de vida, reduzem o leque de chances e possibilidade de vivências e oportunidades que teriam 

no decorrer de sua vida, em que pese justificar legislativas para a relativização dos direitos 
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dos nubentes maiores de 70 anos, não é crível acatá-las se interpretá-las à luz da dignidade 

humana e dos direitos humanos. 

 

 

3. APLICAÇÃO DOS PACTOS INTERNACIONAIS NO CENÁRIO NACIONAL 

 

3.1 RATIFICAÇÃO DOS TRATADOS 

 

Retroagindo de forma breve na história do Brasil, memora-se que o país passou por 

um processo de democratização após o fim da Ditadura Militar, sendo o fato de suma 

importância no que tange a presença dos tratados de internacionais em nosso ordenamento. 

Com o advento da redemocratização, o país passou a ratificar de forma mais significativa 

tratados internacionais, principalmente, àqueles cujo cerne eram os direitos humanos.  

Outro marco que merece menção é a aprovação da Constituição Federal de 1988, na 

ordem constitucional vigente, compete ao presidente da república celebrar tratados 

internacionais (art.84 da CF/88), posteriormente o tratado é submetido à aprovação do 

Congresso Nacional e ao sinalizarem concordância, o documento retorna ao Poder Executivo 

para ratificação, incorporando-o ao direito interno.  

Insta ressaltar que os tratados internacionais que circundam os direitos humanos 

ostentaram força de emenda constitucional, desde que aprovados com quórum específico, 

conforme prevê nossa carta magna em seu artigo 5°, §3°, cuja inclusão se deu com o advento 

da Emenda Constitucional n° 45 de 2004. Contudo, pontua-se que insignes doutrinadores 

como Valério Mazuolli possuem ressalvas quanto ao dispositivo supracitado, por entender 

que o dispositivo vai em descompasse aos princípios e regras basilares do direito 

internacional, sobretudo as de jus congens (hard law), trazendo uma ideia retrograda de 

soberania absoluta (MAZUOLLI, 2015). 

Pois bem, ao ratificar determinado tratado sobre direitos humanos, o Estado se vê 

obrigado a fiscalizar os atos públicos, e não só, os atos provenientes dos poderes legislativo, 

executivo e judiciário devem respeitar as disposições constantes no tratado, sob pena de 

responsabilização internacional.  
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4 ESCOLHA DO REGIME MARITAL TUTELADO CÓDIGO CÍVIL  

 

4.1 BREVE SÍNTESE DOS REGIMES EXISTENTES 

 

Hodiernamente, existem quatro regimes de bens tutelados pelo Código Civil vigente, 

sendo eles: Regime da Comunhão Parcial de Bens (arts.1.658 a 1.666 do CC); Regime da 

Comunhão Universal de Bens (arts. 1.667 a 1.671 do CC); Regime Da Participação Final Nos 

Aquestros (arts.1.672 a 1.688 do CC); Regime Da Separação Total De Bens (arts. 1.687 e 

1.688 do CC).  

Todavia, tornou-se imperioso conceituar o próprio instituto do casamento para, 

posteriormente, adentrarmos nos regimes propriamente ditos, de forma bastante breve, trata-se 

da união de duas pessoas, com o objetivo comum de constituir família, cujo alicerce é um 

vínculo de afetividade, consoante a melhor doutrina, conforme aponta Diniz (2010) “O 

casamento é o vínculo jurídico entre homem e a mulher, livres, que se unem, segundo as 

formalidades legais, para obter auxílio mútuo e espiritual, de modo que haja uma integração 

fisiopsíquica, e a constituição de família.” (DINIZ, 2010, p. 1051). 

Seguindo a doutrina contemporânea o insigne doutrinador Gama (2008), dispõe acerca 

do instituto do casamento como: 

 

União formal entre um homem e uma mulher desimpedidos, como vínculo formador 

e mantenedor de família, constituída mediante negócio jurídico solene e complexo, 

em conformidade com a ordem jurídica, estabelecendo comunhão plena de vida, 

além de efeitos pessoais, e patrimoniais entre os conjugues, com reflexos em outras 

pessoas. (GAMA, 2008, p. 5) 

 

A partir do exposto acima sobre o instituto do casamento, aponta-se a seguir sobre os 

tipos de regime da comunhão. 

 

Regime da comunhão parcial de bens: 

Os casamentos realizados sob a égide deste regime, possuirão comunicabilidade entres 

os bens dos conjugues, desde que havidos na constância do casamento, salvo os bem 

incomunicáveis elencados no artigo 1.659 do CC.  
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Regime da comunhão universal de bens: 

Em regra, os casamentos que adotam este regime, terão plena comunicação entre os 

bens dos conjugues, sejam eles anteriores, presentes ou posteriores a celebração do 

casamento, incluindo as dívidas passivas de ambos os conjugues. 

Em que pese a plenitude da comunicação, adverte-se que esta não é absoluta, a 

comunicação não se estende aos bens descritos no artigo 1.668 do CC, contudo, Tartuce 

(2016) adverte “[...] quanto aos frutos, são eles comunicáveis, mesmo que sejam retirados de 

bens incomunicáveis, mas desde que vençam ou sejam percebidos na constância do 

casamento.” (TARTUCE, 2016, p. 1271). 

 

Regime da participação final nos aquestros: 

Este regime é relativamente novo, se comparado aos outros regimes tidos como mais 

comuns em nosso território, os casamentos que adotam esta modalidade de regime funcionam 

da seguinte forma, conforme expõe Tartuce (2016):  

 

Como regra fundamental do regime, durante o casamento há uma separação 

convencional de bens, e no caso de dissolução da sociedade conjugal, algo próximo 

de uma comunhão de parcial de bens. Finda a união, cada conjugue terá direito a 

uma participação daqueles bens para os quais colaborou para a aquisição, devendo 

provar o esforço patrimonial para tanto, eis que o art.1.672 do CC preconiza que 

caberá direito à metade dos bens adquiridos a título oneroso durante a união. 

(TARTUCE, 2016, p.1.272) 

 

Regime da separação de bens  

Este regime, em especial, pode possuir origens distintas, podendo ser fruto de uma 

convenção (pacto antenupcial) ou de uma obrigatoriedade legal, conforme preceitua o artigo 

1.641 do Código Civil, in verbis: 

 

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) 

 

Nas palavras do notório doutrinador Tartuce (2016) “Como regra básica do regime, 

não haverá a comunicação de qualquer bem, seja posterior ou anterior a união, cabendo a 

administração desses bens de forma exclusiva a cada um dos conjugues (art. 1.687 do CC)”. 

(TARTUCE, 2016, p. 1275)  
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Feitas as pontuações pertinentes acerca dos regimes de bens que, atualmente, são 

adotados em nosso ordenamento, cumpre memorar que a obrigatoriedade da escolha de 

regime de bens aos nubentes maiores de 70 anos, se dão na modalidade de separação de bens, 

conforme será explanado em tópico próprio. 

 

 

4.2 PROIBIÇÃO DE ESCOLHA DO REGIME MARITAL TUTELADO PELO ART. 1.641 

 

Conforme brevemente explanado em tópico anterior, o Regime da separação de bens é 

imposto em alguns casos específicos, entretanto, o presente ensaio tem enfoque na 

especificidade preceituada no inciso II, cuja obrigatoriedade do regime em comento é 

direcionada indiscriminadamente aos maiores de 70 anos.  

Não se pode olvidar que com o advento deste dispositivo legal houve a flagrante 

limitação da autonomia da vontade dos maiores de 70 anos, tornando impossível a estes a 

escolha que qualquer outro regime de bens, que não o da separação total. 

A referida limitação não é novidade, o Código Civil de 1961 já contava com a 

obrigatoriedade do regime de separação de bens, à época aos maiores 60 anos quando homem, 

e as maiores de 50 anos quando mulher. Em seu artigo 258, posteriormente com a vigência do 

Código Civil de 2002, a referida obrigatoriedade fora mantida incólume, exceto pela idade. 

Neste tocante houve a uniformização para 60 anos em ambos os gêneros. Ulteriormente no 

ano de 2010, com o advento da Lei n° 12.344, a idade fora aumentada para 70 anos. 

A obrigatoriedade na escolha do regime de separação de bens é justificada por parte da 

doutrina como uma reserva de iniciativa legislativa com o fito de resguardar os cidadãos mais 

longevos, evitando possíveis danos de caráter patrimonial. 

 

Trata-se da prudência legislativa em favor das pessoas e de suas famílias, 

considerando a idade dos nubentes. É de lembrar que, conforme os anos passam, a 

idade avançada acarreta maiores carências afetivas e, portanto, maiores riscos 

correm aquele que tem mais de sessenta anos de sujeitar-se a um casamento em que 

o outro nubente tenha em vista somente vantagens financeiras. Possibilitar, por 

exemplo, a adoção do regime de comunhão universal de bens, num casamento assim 

celebrado, pode acarretar consequências desastrosas ao cônjuge idoso, numa 

dissolução inter vivos de sua sociedade conjugal, ou mesmo a seus filhos, numa 

dissolução causa mortis do casamento. (MONTEIRO, 2004, p. 218) 

 

Feitas as pontuações pertinentes, tornou-se evidente que a norma legal impõe somente 

aos idosos uma limitação em sua autonomia e liberdade de escolha, direitos estes 
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salvaguardados por nossa lei máxima, acerca do tema, urge colacionar ao presente ensaio as 

considerações do insigne doutrinador Paulo Lobô (2014):  

 

A norma é preconceituosa, na medida em que veda o direito ao amor, ao afeto 

matrimonial e à expressão plena dos sentimentos da pessoa idosa. Historicamente, 

essa norma radica na primazia do interesse patrimonial sobre o existencial, e a 

realização do projeto de vida de cada um. A difusão vulgar do chamado “golpe do 

baú” máscara o preconceito contra o idoso, que seria tido como incapaz de reagir à 

paixão, além de supor que toda pessoa que dele se aproxime não o faz motivado pelo 

afeto, mas pelo interesse material. (LÔBO, 2014, p. 295) 

 

Ao retirar o direito de livre escolha do regime de bens somente de uma parcela da 

população, cuja característica é a idade, indubitavelmente o grupo é posto a margem da 

sociedade, pois diferentemente dos demais, o exercício de seu direito adquirido na maioridade 

lhe fora abruptamente retirado, não sendo necessário muito esforço para concluir que uma 

norma nestas condições é discriminatória.  

Nesse sentido leciona Maria Berenice Dias (2011): 

 

A limitação, além de odiosa, é inconstitucional, pois, ao se falar no estado da pessoa, 

toda cautela é pouca. A plena capacidade é adquirida quando do implemento da 

maioridade e só pode ser afastada em situações extremas e por meio do processo 

judicial de interdição, que dispõe de rito especial (arts. 1.177 a 1.186 do CPC). É 

indispensável não só a realização de perícia, mas também é obrigatória audiência de 

interrogatório pelo magistrado. Raros processos são revestidos de tantos requisitos 

formais, sendo imperiosa a publicação da sentença na imprensa por três vezes. Tal 

rigorismo denota o extremo cuidado quando se trata da capacidade da pessoa. 

(DIAS, 2011, p. 414). 

 

O dispositivo esmiuçado veta a escolha do regime de bens aos idosos 

indiscriminadamente, pelo fato único de possuírem mais de 70 anos, independente de 

apuração de seu estado físico ou mental, se não bastasse a incoerência entre o dispositivo 

legal e os princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro, a manutenção do 

dispositivo viola a ordem externa.  
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5 DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DO ESTATUTO DO IDOSO (LEI N°10.741/03) 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

 

O estatuto do idoso foi sancionado em 1 de outubro 2003, pelo presidente da época 

Luiz Inácio Lula da Silva, passando a vigorar em 1° de janeiro de 2004. O referido estatuto 

foi criado sob a premissa de positivar leis que resguardem e protejam os direitos dos idosos, 

mas sobretudo, almejou-se garantir a inclusão do idoso em sociedade, garantindo seu pleno e 

indiscriminado desenvolvimento. 

Dentre os direitos insculpidos nos artigos do suscitado estatuto estão o direito ao 

atendimento preferencial aos idosos, proibição de qualquer prática discriminatória, violenta, 

cruel ou negligente, em que pese a imprescindibilidade de todos os artigos disposto, atentar-

se-á ao disposto no artigo 10, cujo texto exprime a obrigação social e estatal de assegurar a 

pessoa idosa direitos fundamentais de todas as gerações, in verbis: 

 

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, 

o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. §1° O direito à liberdade 

compreende, entre outros, os seguintes aspectos: I – faculdade de ir, vir e estar nos 

logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; II – 

opinião e expressão; III – crença e culto religioso; IV – prática de esportes e de 

diversões; V – participação na vida familiar e comunitária; VI – participação na vida 

política, na forma da lei; VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. §2° 

O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de 

valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. §3° É dever de todos 

zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. (BRASIL, 2003) 

 

A grosso modo, as principais características do estudo do idoso é sua proteção integral 

e o dever social e estatal de promoverem a efetividade das normas insculpidas no referido 

estatuto. 

Nesse sentido, tratando-se da garantia de inclusão prevista no estatuto em apreço, sem 

grandes pormenores, urge evidenciar que a inclusão consiste em se sentir parte, ser 

pertencente a um nível social, tendo o devido reconhecimento em um contexto de 

coletividade.  

A inclusão propriamente dita está diretamente correlacionada aos direitos sociais, tidos 

como direitos de segunda dimensão, os quais envolvem diretamente um dever positivo do 

estado, em garantir condições igualitária de promoção da vida, informação, família, 
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preservação da autonomia e, sobretudo, garantir aos idosos o direito de opinar, participar e 

decidir sobre as nuances que circundam sua própria vida.  

Contudo, é importante ressaltar que na sociedade atual os direitos sociais são 

considerados com um benefício, um favor e não uma prerrogativa imprescindível ao alcance 

dos ideais de vida digna. (cf. TORRES e SÁ, 2008). 

 

 

5.2 DAS DIVERGÊNCIAS DO TEXTO DO ESTATUTO DO IDOSO E CÓDIGO CIVIL, 

RELATIVIZAÇÃO DE DIREITOS 

 

Diante de todo o exposto, é amplamente perceptível as divergências entre a legislação 

interna, analisando o texto exposto no estatuto do idoso e próprio código civil, mais 

especificamente no dispositivo legal responsável pela proibição de escolha do regime de bens 

aos maiores de 70 anos, é evidente o imbróglio. 

Em uma vertente há uma legislação concisa que prega a inclusão e não discriminação 

da pessoa idosa e, por outro lado, há a postura permissiva do legislador em anuir com a 

permanência do dispositivo proibitivo, adverte-se que o dispositivo contraria as disposições 

oriundas da ordem interna, cujo país se obrigou a promover.  

A discriminação se torna perceptível quando a proibição é direcionada somente aos 

idosos, relativizando o pleno gozo de seus direitos já adquiridos, sob a justificativa torpe de 

proteção de seus interesses, data vênia, a legislação processual vigente conta com inúmeros 

dispositivos que intentam proteger a população como um todo, de forma igualitária, contra 

possíveis fraudes ou golpes imbuídos de má-fé e, desse modo, criar uma proibição e vinculá-

la ao requisito único da idade, consiste em norma discriminatória.  

Vale ressaltar, que a proibição possui um requisito único, a idade, sem considerar a 

eventual aptidão física ou mental do agente, pressupondo, portanto, de forma descabida que 

todos os idosos a partir dos 70 anos, deixam de deter discernimento suficiente para tutelar a 

própria vida, de forma a priorizar o patrimônio e o direito do herdeiro que advém com 

sucessão, em detrimento da plena autonomia e liberdade do idoso. 

Urge trazer à baila os mecanismos específicos que intentam proteger os nubentes em 

caso de algum vício que inviabiliza o casamento, por exemplo ausência de vontade de uma 

das partes, casamento celebrado por autoridade incompetente, ou realizado por parte incapaz 

de consentir.  
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À vista disso, conforme dita o artigo 1.500 inciso IV do Código Civil, quando a parte é 

acometida por enfermidades, doenças ou qualquer outra situação de lhe retire o total 

discernimento, a legislação prevê a anulabilidade do casamento, independentemente de idade, 

por conseguinte, limitar o poder de escolha e autonomia somente dos idosos não é crível, ou 

tampouco razoável traduzindo clara discriminação.  

Neste esteio, há uma legislação interna positivada no teor do Estatuto Do Idoso que 

visa a promoção da inclusão dos idosos, e veda práticas discriminatórias, consoante a isso, 

temos uma ampla legislação externa, cito a Declaração Universal Dos Direitos Humanos e as 

ODS cujo o Brasil comprometeu-se a rever políticas e legislação que promova discriminação 

entre povos de diferentes idades e, em contrapartida, contrariando de forma flagrante as 

normas de suspiram a inclusão dos idosos como seres ativos e dignos na sociedade, temos 

uma norma proibitiva que relativiza o pleno gozo dos direitos civis, e estendendo-se tão 

somente aos idosos, independentemente de seu estado físico mental. 

 

 

5.3 DA CAPACIDADE DO IDOSO EM MEIO A SOCIEDADE ATUAL 

 

Ao contrário do que muito se dissemina a fora, idoso não é sinônimo de dependência, 

pelo contrário, com o passar do tempo e com os avanços tecnológicos e a consequente 

qualidade de vida que isso nos propicia, houve um aumento exponencial na expectativa de 

vida.  

Conforme Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde publicado pela Organização 

Mundial da Saúde, quanto mais pessoas chegam a idade avançada, mais se buscam 

aperfeiçoar o rígido espaço que a sociedade lhe dá, estudando e trabalhando mais, ao invés de 

simplesmente aproveitar aposentarias mais longas, à vista disso, a figura do idoso típico vem 

sendo abandonada e cada vez mais é possível notar pessoas com a idade já bastante avançada 

com capacidade física e mental completamente preservada se comparada a de um jovem. 

Desse modo, cabe ao Estado a adoção de políticas públicas de possibilitem que um 

número maior de pessoas atinja o envelhecimento mediante uma trajetória positiva, sob a 

égide da dignidade e inclusão. 

Sendo assim, a figura estereotipada de que o idoso é um fardo ou um incapaz de 

contribuir efetivamente em meio a uma sociedade em constante evolução, é um equívoco 

enorme, do mesmo modo, permitir a presença de normas que corroboram com esse 
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entendimento, implicam em um evidente retrocesso, além de traduzir de forma clara 

discriminação etária. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa exposta teve por objetivo apontar a discriminação constante na obrigatória 

do regime de separação de bens aos idosos maiores de 70 anos que contraíram matrimônio, 

tutela pelo Código Civil de 2002 em seu artigo 1.641, inciso II, sob análise das normas de 

caráter externas.  

Evidenciando, por conseguinte que o dispositivo legal supracitado vai flagrantemente 

contra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pelas Nações Unidas, tendo 

em mente que o país se comprometeu a promover a eliminação de leis discriminatórias que 

obstem o empoderamento e inclusão social dos idosos. 

Intentou-se destacar igualmente que os idosos ao contrário do conceito estereotipado 

que lhes relatam como um fardo incapaz de contribuir efetivamente para a sociedade 

moderna, estão na realidade a cada dia mais integrando a população ativa em meio a uma 

sociedade. Com o aumento da expectativa de vida, os idosos vêm buscando seu 

aperfeiçoamento acadêmico, laboral ou buscando novas áreas de atuação a muito 

negligenciada, conforme a Organização Mundial da Saúde não se pode mais contar com a 

figura do idoso típico, pois em regra sua aptidão física e mental concorre em pé de igualdade 

com os jovem modernos.  

Por todo o exposto, a legislação internacional e interna, assim como vários 

doutrinadores consideram a obrigatoriedade do regime de separação de bens aos idosos um 

atentado aos direitos da população idosa, incorrendo em flagrante discriminação etária, o que 

como amplamente abordado deve ser extirpada do ordenamento, considerando que o perfil do 

idoso vem mudando com o aumento da expectativa de vida e sua capacidade de discernimento 

vem conservada de modo a torná-lo apto para contrair matrimônio sob o regime de bens que 

desejar. 
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