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RESUMO 
 
O presente trabalho, por meio da pesquisa bibliográfica, analisa a doutrina, a legislação e os 
princípios constitucionais, buscando uma solução para aqueles que, por conta da menoridade e 
da falta de consentimento dos pais, se casam dependendo de suprimento judicial e, 
obrigatoriamente, contraem o regime de separação de bens, não podendo alterá-lo mesmo 
quando ambos os cônjuges atingem a maioridade civil, ou se emancipam através do 
casamento. Como proposta inicial de solução tem-se que a norma inserida no art. 1641, III, do 
Código Civil se apresenta inconstitucional por não respeitar os princípios da dignidade da 
pessoa humana, da igualdade jurídica e do livre planejamento familiar, sendo também um 
paradoxo com os princípios que regem o regime de bens, sobretudo o princípio da livre 
estipulação. Essa imposição legal interfere e limita a autonomia privada do casal quanto à 
organização do planejamento familiar, em que o legislador constitucional veda a qualquer 
pessoa jurídica de direito público ou privado intervir nesse planejamento, que é privativo do 
casal. Dessa forma, busca-se dar aos cônjuges menores tratamento com igualdade jurídica 
com relação aos casais que celebraram casamento após a maioridade civil. Busca-se, assim, 
com os próprios mecanismos legais e princípios constitucionais, a mudança desse 
entendimento impositivo do legislador pátrio. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O tema em análise trata da alterabilidade do regime de separação 

obrigatória no casamento dos incapazes.  

Busca a presente pesquisa demonstrar, através do método dedutivo, 

utilizando a técnica de pesquisa bibliográfica, a inconstitucionalidade da regra 

do art. 1.641, inciso III, do Código Civil. O dispositivo legal em análise contradiz 

alguns dos princípios constitucionais mais importantes como o da dignidade da 

pessoa humana, o da autonomia privada no planejamento familiar e o princípio 

da igualdade jurídica, sendo necessário um estudo aprofundado que revele 

uma solução adequada para este conflito. Diante do exposto, pretende-se 

subsidiar os argumentos por meio de doutrinas, de jurisprudência e de normas 

constitucionais que possibilitem uma proposta embasada de alteração do art. 

1.641, inciso III, ou da declaração de sua inconstitucionalidade. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, no primeiro capítulo foi 

apresentado o atual conceito de família, sustentado pelos principais princípios 

constitucionais que a protege. O segundo capítulo discorre sobre os regimes de 

bens no direito matrimonial, apresentando suas espécies e os princípios que os 

regem, contrapondo o regime de separação obrigatória com os princípios da 

mutabilidade motivada e o da livre estipulação. No terceiro e último capítulo 

serão contrapostos os princípios constitucionais trabalhados com a regra do 

artigo 1.641, III do Código Civil, evidenciando, dessa forma, sua 

inconstitucionalidade, por afrontar preceitos constitucionais garantidores dos 



direitos fundamentais dos membros da entidade familiar, não devendo, 

portanto, ser aplicada diante do caso concreto. 

 

OBJETIVO 

Dar aos cônjuges menores tratamento com igualdade jurídica com 

relação aos casais que celebraram casamento após a maioridade civil. Tendo 

em vista que a sociedade brasileira é em sua maioria classe média baixa, a 

união de pessoas pelo casamento acaba se tornando a possibilidade de um 

desenvolvimento patrimonial. A pesquisa tem como principal objetivo 

demonstrar como esse problema afeta de forma direta a sociedade, buscando, 

assim, com os próprios mecanismos legais e princípios constitucionais, a 

mudança desse entendimento impositivo do nosso legislador civil. 

 

METODOLOGIA 

A investigação do tema proposto utilizará o método dedutivo, utilizando a 

técnica de pesquisa bibliográfica, com pesquisa em textos produzidos em 

doutrinas, jurisprudência e legislação. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
 

1 A FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA E OS PRINCIPIOS CONSTITUC IONAIS 
 

A Constituição Federal impôs uma nova perspectiva hermenêutica para 

a compreensão da família na contemporaneidade ao admitir que ela não é 

forma, mas pluralidade de formas. Do tradicional casamento, fundado na 

solenidade de sua celebração, até as famílias informais, hetero ou 

homossexuais; das famílias nucleares, constituídas pelos laços de 

conjugalidade e parentalidade, até as comunidades unitárias, sem filhos ou 

sem pais, chamadas de monoparentais. Todas elas cabem no esquadro 

constitucional, sem qualquer moldura formal exigida pela lei.  

 
1.1 Princípios Constitucionais Aplicáveis ao Direit o de Família 

 



Com o advento da Constituição Federal de 1988, vários princípios e 

regras sobre as relações familiares foram adotados, alterando, 

substancialmente, a ordem jurídico-familiar no Brasil. 

Dentre outros, podem ser citados os avanços no tocante à igualdade 

entre os cônjuges (226, § 5º, CF), no que tange aos direitos e deveres 

recíprocos nas relações conjugais e a equiparação de qualificação de todos os 

filhos, independentemente de origem, reconhecendo tratamento igualitário para 

todos (art. 227, § 6º, CF); princípio da solidariedade familiar e da afetividade, 

em que o afeto nas relações familiares é o mais importante. O principio da 

afetividade traz em seu bojo o carinho mútuo entre os familiares, seja na família 

seja na relação com a sociedade; e o principio da solidariedade, por sua vez, 

não se prende apenas ao patrimônio, pelo contrário, leva-se em consideração o 

carinho, o afeto, o respeito recíproco entre familiares. Por fim, o princípio maior, 

que é o princípio de proteção da dignidade da pessoa, em que a dignidade da 

pessoa humana é o princípio máximo revelado pela Constituição Federal de 

1988, estabelecido no artigo 1º, inciso III da carta maior. No que tange à 

família, a tutela da dignidade da pessoa humana deve ser assegurada tanto no 

estabelecimento das relações familiares, como diante de seu rompimento, 

cabendo ao direito oferecer instrumentos para impedir a violação deste 

princípio. 

 
1.2 O Atual Conceito de Família: uma dificuldade a ser superada ante o 
pluralismo familiar 

 

Disciplinada no art. 226 da Constituição federal, a família é definida 

como um conjunto de pessoas que se vinculam pelo matrimônio, pelo 

companheirismo, pela filiação biológica, pela filiação socioafetiva. No que diz 

respeito ao cenário jurídico-constitucional, são três as espécies de família, 

analisadas sob a ótica do casamento, da união estável e da adoção. 

Para Caio Mario Pereira (2006, p.19), em sentido genérico e biológico, 

família significa um “conjunto de pessoas que descendem de tronco ancestral 

comum”, ao lado dos quais também se encontram o cônjuge, os filhos do 

cônjuge (enteados), os cônjuges dos filhos (genros, e noras), os cônjuges dos 

irmãos e os irmãos do cônjuge (cunhados). 



Atualmente existem famílias formadas por pai e filho, mãe e filho, entre 

outros, o que se percebe uma diversificação da família no cenário jurídico. 

Havendo afeto, base de todo relacionamento e formalizados nos princípios 

constitucionais, todos os tipos de família merecem respeito e a proteção do 

Estado. 

Sem dúvida, hoje, o modelo de família que prevalece é o eudemonista, 

ou seja, aquele pelo qual cada um busca na própria família, ou por meio dela, a 

sua própria realização, seu próprio bem-estar. Seguindo esta nova tendência,  

se admite novas das relações familiares, sendo reconhecido como derradeiro 

passo o reconhecimento da união entre casais homossexuais. 

 

1.3 Autonomia Privada e o Planejamento Familiar 
 
A autonomia privada exerce atualmente grande influência no direito de 

família, como afirma Couto (2008):  

O Direito de Família sofreu modificações significativas nas últimas 
décadas, e o presente estudo pretende identificar a crescente 
admissibilidade e possibilidades jurídicas da autonomia privada na 
área do Direito de Família, tanto no âmbito patrimonial como 
extrapatrimonial. A família é constituída a partir de uma comunidade 
fundada na solidariedade, na igualdade e no respeito à dignidade das 
pessoas participantes desse núcleo de afeto.                    

  

Baseada nesse princípio, as pessoas possuem o direito de escolher a 

espécie de entidade que desejam para constituir a sua família e com isso 

definir as regras da relação familiar. Nesse sentido, o instituto da mutabilidade 

do regime de bens é uma das marcas mais fortes da autonomia privada, 

fazendo-se consolidar a isonomia entre o casal. 

O que causa maiores questionamentos, e é repudiado pela grande 

maioria da doutrina, é a obrigatoriedade sobre regime de separação total de 

bens para os nubentes menores de 18 anos e maiores de 60 anos.  

 
2. O REGIME DE BENS NO DIREITO MATRIMONIAL 

 
Realizado o matrimônio, surgem direitos e obrigações em relação à 

pessoa do cônjuge e aos seus bens patrimoniais. O patrimônio dos cônjuges 

será regulado pelo regime de bens que estes adotarem para seu casamento. 

Sobre o assunto, ensina Gonçalves (2011, p.437): 



Regime de bens é o conjunto de regras que disciplina as relações 
econômicas dos cônjuges, quer entre si, quer no tocante a terceiros, 
durante o casamento. Regula especialmente o domínio e a 
administração de ambos ou de cada um sobre os bens anteriores e os 
adquiridos na constância da união conjugal. 
 

2.1  As Espécies de Regime de Bens e os Princípios que Fundamentam as 
Relações Patrimoniais entre os Cônjuges 

 

O regime de bens começa a ter validade a partir do momento da 

celebração do casamento, de acordo com o §1º do artigo 1639 que assim 

dispõe: “Art. 1.639. É lícito aos nubentes [...], §1º O regime de bens entre os 

cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento.” 

Passando a uma breve análise dos regimes adotados pelo Código Civil 

de 2002, destaca-se por primeiro o regime regra, o regime da comunhão parcial. 

Este regime apresenta-se com duas características principais, a 

incomunicabilidade dos bens adquiridos antes do casamento, e a 

comunicabilidade dos adquiridos durante a constância do casamento.  

O regime de comunhão universal de bens, instituído por meio de pacto 

antenupcial, tem regulamentação nos artigos 1.667 a 1.671 do CC/2002. A 

característica principal desse regime é a total comunicabilidade dos bens do 

casal. Comunicam-se todos os bens, anteriores ao casamento ou não, a titulo 

gratuito ou oneroso. O regime da separação de bens é um regime complexo, 

importando saber que ele se divide em dois: 

1 – Separação obrigatória, ou legal, que vem prevista para as hipóteses 

descritas no artigo 1641 do nosso diploma civil. Aqui se tem uma imposição 

legal aos nubentes para que seja este o regime de bens vigente durante o 

casamento, ou seja, eles não têm o direito de escolha. 

2- Separação absoluta ou convencional ou total, feita mediante pacto 

antenupcial. Neste mostra-se claro que é um acordo de vontades entre os 

nubentes, ou seja, uma faculdade dada a eles, no caso de União Estável será 

escolhido mediante o contrato que rege a união. 

A característica principal desse regime é a completa distinção dos 

patrimônios pertencentes ao marido e à mulher, de forma que um não se 

comunicará com o outro. 

Analisa-se, por fim, o regime da participação final nos aquestos. Trata-se 

de um regime hibrido ou misto, compreendendo a adoção de dois regimes 



diversos, assim compreendidos o da separação absoluta e o da comunhão 

parcial. Sendo que na constância do casamento vigerá o da separação 

absoluta dos bens e findo o casamento o passa a ser aplicado o da comunhão 

parcial dos bens, comunicando-se entre o casal, na partilha, os bens adquiridos 

a titulo oneroso, por isso participação final nos aquestos. É um regime que 

precisa precipuamente ser escolhido por meio de pacto antenupcial. 

A escolha e estruturação do regime de bens do casamento são de suma 

importância para o desenvolvimento da vida conjugal, e deve observar três 

princípios que o norteiam.  

Princípio da Imutabilidade: em regra, o regime de bens é irrevogável e 

passa a vigorar a partir da celebração do casamento sendo possível a sua 

alterabilidade no curso do casamento, conforme preceitua o § 2º do artigo 

1.639, do Código Civil, de forma fundamenta, mediante autorização judicial. 

Princípio da Variedade. A legislação prevê a possibilidade de escolha, 

pelos nubentes, de quatro regimes de bens, como já mencionado, além de 

permitir uma combinação entre eles, por meio de um pacto antenupcial. 

Princípio liberdade dos pactos antenupciais. De acordo como o que 

leciona Maria Helena Diniz (2007, p. 151): 

[...] permite-se aos nubentes a livre escolha do regime que lhes 
convier, para regulamentar os interesses econômicos decorrentes do 
ato nupcial, já que, como não estão adstritos à adoção de um 
daqueles tipos,..., tal como se encontram definidos em lei, podem 
combiná-los formando um regime misto ou especial, sendo-lhes lícito, 
ainda, estipular cláusulas, desde que respeitados os princípios de 
ordem pública, os fins e a natureza do matrimonio. 

 
 

2.2  O Regime da Separação Legal ou Obrigatória versus a Mutabilidade do 
Regime de Bens: limitação à livre estipulação ao ca samento de quem 
necessita de suprimento judicial 

 
O art. 1.641 do Código Civil apresenta os casos em que o regime de 

Separação de Bens será imposto pela lei, e um deles ocorre quando o nubente 

necessita de suprimento judicial para o casamento.  

Na forma do art. 1.517 do Código Civil, o homem e a mulher com 

dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de 

seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. A falta de 

capacidade para o casamento faz com que aqueles que pretenderem 



entrelaçar suas vidas por meio das núpcias, dependam de autorização dos 

representantes legais. Na recusa injustificada dos representantes dos nubentes 

menores, tem-se autorização judicial para casar, denominando essa 

autorização de Suprimento Judicial do Consentimento.  

 Com já demonstrado, pelo princípio da livre estipulação, permite que os 

cônjuges escolham para si o regime de bens que melhor regulará o patrimônio 

que surgir daquela união. Os nubentes que se casam necessitando de 

suprimento judicial não podem estipular o que desejam quanto ao seu 

patrimônio, já que é imposto a eles o regime da separação obrigatória de bens, 

ao longo da vigência do seu casamento. 

 
3. A (Im) POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE B ENS NO 
CASAMENTO DOS INCAPAZES 

 

Ao impor, legalmente, um regime de bens a ser adotado, não há a 

possibilidade de mutação, mesmo sendo ela motivada. Como tal regime é 

aplicado por imposição legal, mesmo com o cessar da causa que determinou a 

imposição ao casal, ou seja, a incapacidade, não há previsão legal que 

possibilite a alteração do regime nesses casos, a despeito dos princípios da 

mutação motivada e o da livre estipulação, que vigoram no Código Civil. 

 
3.1 O Direito Patrimonial e os Princípios do Livre Planejamento Familiar e 

da Igualdade Jurídica 

Atualmente a família é formada como um espaço para a satisfação e 

realização de cada um dos indivíduos e tanto a sua formação como também 

finalização são pertencentes a sua esfera pessoal, ou seja, é uma escolha 

pessoal de cada um em continuar ou não o casamento, pode ser considerado 

um plano de liberdade. Tudo isso se deve ao consagrado principio do Livre 

Planejamento Familiar, conforme afirma Rodrigues e Teixeira (2010, p. 99)  

A idéia do exercício de direitos fundamentais e de como exercê-lo 
pode ser constatada no art. 226, § 7º, da Constituição Federal, ao 
prever a liberdade de planejamento familiar. Cabe à pessoa e /ou ao 
casal, ao par, a livre decisão sobre os aspectos atinentes ao projeto 
parental, devendo tomar essa decisão sem a ingerência de terceiros 
[...]  

 



Porém, essa intervenção do Estado só se justifica quando for realmente 

requerida como nos casos de hipossuficiência das partes, mas não se justifica 

em relações pessoais como no caso do casamento.  

O direito patrimonial é peça fundamental no negócio jurídico chamado 

casamento, porque a partir do momento em que se inicia, e com o decorrer do 

tempo, o casal começa a adquirir bens e aumentar o patrimônio que possui ou 

constitui novo patrimônio, daí a necessidade de se estabelecer regras quanto 

às relações patrimoniais entre o casal. 

Por outro lado, a Carta Magna tem como premissa fundamental a 

igualdade entre todas as pessoas, influenciando também na organização da 

relação familiar. A igualdade jurídica passa a consagrar a igualdade entre o 

marido e a mulher como um direito fundamental, nos termos do art. 226, §5°.  

Por outro lado, o princípio da igualdade jurídica encontra barreiras e 

limitações de ordem patrimonial, ao se comparar o casamento com a união 

estável, já que neste modelo informal de família não se exige a observância da 

regra do artigo 1.641 do Código Civil, possibilitando ao conviventes a liberdade 

de organizar suas relações patrimoniais, o que não é conferido aos cônjuges. 

 

3.2 A Regra do Art. 1.641, III, do Código Civil: po ssibilidade ou 
impossibilidade de alteração do regime de bens no c asamento de 
incapazes  
 

No tocante as relações patrimoniais, a própria lei concede o poder de 

autorregulação cada vez maior, cabendo aos cônjuges escolher o perfil 

econômico de seu projeto de vida em comum, a chamada autonomia privada 

imprimida no já citado art. 1.639 do Código Civil. A lei civil criou um regramento 

que melhor reflita os anseios do casal e seu projeto de vida em comum, 

autorizando aos cônjuges promover a alteração do regime de bens na 

constância do casamento, preenchidos os requisitos legais. 

No momento em que o regime de separação é imposto ao casal sem a 

possibilidade de alteração, o legislador apresenta uma maior preocupação com 

o direito patrimonial do que com a própria relação de afeto e cumplicidade entre 

o casal, postura totalmente contrária à adotada pela Constituição Federal 

vigente, a qual protege especialmente as relações de afeto e a dignidade de 

pessoa humana, deixando as relações patrimoniais para um segundo plano. 



Essa imposição legal também vai refletir no direito sucessório do 

cônjuge, pois o artigo 1829, I, do Código Civil, não permite que o cônjuge 

casado no regime de separação obrigatória de bens a participar da herança 

como herdeiro concorrente com os descendentes. Essa norma mostra-se 

infratora ao direito à herança, previsto na Constituição Federal em seu artigo, 

5°, inciso XXX, que garante ao cidadão a certeza do acesso à propriedade dos 

bens deixados pelo de cujus, garantindo aos herdeiros legitimados a 

investidura na posse e propriedade desses bens, com todos os seus elementos 

e características. 

Diante de tudo isso, a manutenção do regime de separação obrigatória 

de bens, imposta pelo art. 1.641 do diploma civil, mormente no que diz respeito 

à hipótese dos menores que se casam necessitando de suprimento judicial, 

resulta inconstitucional por representar explícita afronta ao princípio da 

igualdade jurídica, por presumir falta de discernimento mesmo diante da 

emancipação do casal menor com o enlace matrimonial, e a sua conseqüente 

maioridade civil ao longo do casamento (RODRIGUES e TEIXEIRA, 2010, p. 

95). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao estudar as transformações ocorridas pela família ao longo do século 

XXI, percebe-se que a trajetória da família e todas as mudanças que se 

estabeleceram demonstram um caminho em busca por liberdade: liberdade de 

ser na família. 

A Constituição de 1988 suscita idéias de proteção à família, contendo 

princípios e nuances que permeiam todo o sistema, valorizando primeiramente 

a dignidade da pessoa humana e as relações de afeto, abarcando diversos 

princípios constitucionais da família, tais como o da igualdade jurídica entre os 

cônjuges, o do planejamento familiar em conjunto e o da autonomia privada. 

O Direito Civil, sob a luz da Carta Magna de 1988, passa a zelar pela 

pessoa humana, não mais para o seu patrimônio, prevalecendo valores 

humanitários e sociais. Mesmo assim, o legislador de 2002, ainda sob 

influência do antiquado Código Civil de 1916, optou, em determinadas 

situações, pela exacerbada preocupação com a defesa do patrimônio, como na 

regra do artigo 1.641, III, a qual retira toda a liberdade de escolha dos nubentes 



quanto a suas relações patrimoniais na vida conjugal. Portanto, a fixação de 

regras infraconstitucionais de conteúdo exclusivamente patrimonial se choca 

com os princípios constitucionais analisados neste trabalho, revelando tal regra 

inconstitucional, não merecedora de aplicação diante do caso concreto, 

sugerindo-se a declaração de sua inconstitucionalidade por meio de ação 

direta, a ser promovida pelas autoridades legitimadas no art. 103 da 

Constituição Federal. 
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