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RESUMO 

 
Na área Ciências Humanas e Sociais aplicadas, o trabalho investigou a possibilidade da 
aplicação da norma do artigo 1.520 do Código Civil que dispõe sobre o casamento daquele 
que ainda não completou a idade núbil nas situações onde se tem gravidez ou para evitar 
imposição ou cumprimento de sanção penal, em razão das mudanças trazidas pelas 
legislações penais supervenientes, Lei nº 11.106/2005 e Lei nº 12.015/2009. O trabalho 
utiliza-se do método dedutivo e da pesquisa qualitativa e descritiva, através do 
levantamento bibliográfico e buscou apresentar possíveis soluções quanto à aplicabilidade 
da norma civil e demonstrar que esta não foi tacitamente revogada. Relativo à reforma 
penal e suas consequências, procurou-se demonstrar que, embora a atual ordem penal seja 
incompatível com a ordem civil, devido aos princípios constitucionais da convivência familiar 
e afetividade, a norma do artigo 1.520 do Código Civil ainda possui eficácia, no entanto, seria 
necessária nova interpretação da mesma. Entende-se que, o artigo 1.520 deve ser visto com 
outros requisitos cumulativos que autorizem o casamento e, consequentemente, não 
houvesse a aplicação da pena, quais seriam: “namoro sério”, “conhecimento e aprovação 
familiar”, “considerável período de tempo da relação amorosa”, “discernimento mental 
suficiente do pré-adolescente ou adolescente”, “vontade de constituir família” e o” vínculo 
de afeto”. Conclui-se que a mulher e nem o casamento são causas de exclusão da 
punibilidade do agente, como também, almeja-se prezar pela constituição e manutenção do 
núcleo familiar. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O objetivo do presente trabalho é averiguar a possibilidade da aplicação da 

norma do artigo 1.520 do Código Civil que dispõe sobre o casamento daquele que 

ainda não completou a idade núbil nas situações onde se tem gravidez ou para 

evitar imposição ou cumprimento de sanção penal, em razão das mudanças trazidas 

pelas legislações penais supervenientes, Lei nº 11.106/2005 e Lei nº 12.015/2009. 

Relativo à reforma penal e suas consequências, buscou-se apresentar que, 

embora a atual ordem penal seja incompatível com a ordem civil, devido aos 

princípios constitucionais da convivência familiar e afetividade, a norma do artigo 

1.520 ainda tem eficácia, no entanto, seria necessário fazer uma nova interpretação 

da mesma. Por essas considerações, e em respeito aos princípios constitucionais 

estudados, o trabalho traçou possíveis soluções ao problema do conflito de leis 

existentes, buscando prezar pela constituição e manutenção do núcleo familiar em 

decorrência da sua grande importância para a sociedade, enaltecida pela 

Constituição Federal em seu artigo 226. 

 
  



OBJETIVOS 
 
A pesquisa tem como objetivo analisar a possibilidade de aplicação da norma 

do art. 1.520 do Código Civil, frente as legislações Lei nº 11.106/2005 e Lei nº 

12.015/2009. A solução do problema de pesquisa apresentado foi guiado sob a ótica 

dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois com uma análise 

minuciosa e cuidadosa da situação estudada, pode se chegar a uma nova 

interpretação da norma civil, também sendo analisado o problema a partir da ótica 

da convivência familiar e da afetividade. 

 
METODOLOGIA 

 
Na pesquisa optou-se pelo método dedutivo e da pesquisa qualitativa e 

descritiva, através do levantamento bibliográfico e da coleta e análise de dados. 

Fazendo o levantamento através da legislação brasileira, jurisprudências, doutrinas, 

livros, artigos científicos e publicados na internet. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DE FAMÍLIA E 
AS FORMALIDADES DO CASAMENTO 

 
Neste capítulo serão expostos os aspectos constitucionais do Direito de 

Família, apresentando de forma sintética os princípios constitucionais que 

fundamentam esse ramo do Direito, fazendo também uma reflexão sobre as 

formalidades para o casamento, envolvendo a capacidade e os requisitos. Pode-se 

afirmar que o Direito de Família sofreu grandes mudanças em razão da promulgação 

da Constituição Federal de 1988 e o atual modelo de família deve se basear nos 

pilares da repersonalização, afetividade, pluralidade e eudemonismo, deixando claro 

que a família atualmente é uma família-instrumento, isto é, ela existe como um 

instrumento para se alcançar a felicidade de indivíduos, para o desenvolvimento de 

sua personalidade, para o crescimento e formação de uma sociedade. Cabe dizer 

que a Constituição Federal, em seu artigo 226 caput, trata a família como base da 

sociedade.  

 
1.1 Aspectos constitucionais da família 

 



Os princípios constitucionais trazidos pela atual Carta Constitucional deixaram 

de lado a visão de ser apenas orientadores do sistema jurídico infraconstitucional. 

Neste sentido, eles são indispensáveis para se alcançar o mais próximo do ideal de 

justiça, sendo mais que uma força supletiva. Portanto, cabe destacar alguns dos 

principais princípios que fundamentam a família. 

Princípio da Dignidade da Pessoa humana.  É o fundamento de todos os 

princípios do ordenamento jurídico, indispensável para o Estado Democrático de 

Direito, como consta no art. 1º, III, da Constituição Federal. Diante deste contexto, 

tão majestoso princípio irá atuar como limite da atuação do Estado e também como 

um ponto de partida, possuindo como dever garantir o mínimo de dignidade às 

pessoas que vivem em seu território nacional. 

Pode-se, assim, considerar que é no seio da família que a dignidade da 

pessoa humana se concretiza, recebendo da ordem constitucional especial proteção 

para as mais diversas formas de constituir uma família, permitindo o 

desenvolvimento pessoal e social de seus membros. 

Princípio da Igualdade. Com a Carta Constitucional de 1988, ficou assegurado 

tratamento igualitário entre homens e mulher, e igualdade jurídica entre as mais 

diferentes formas de constituir família, como tratado formalmente no seu artigo 5º, 

caput, e art. 5º, I, sendo este um direito fundamental, como também, estabelecendo 

uma igualdade material, no art. 226, § 5º. 

O Princípio da Igualdade Jurídica possui grande força normativa e vincula 

todos os interpretes e aplicadores do direito, devendo, a partir de sua análise, 

assegurar o mais perto possível da igualdade material, evitando que diversas 

situações violem tal princípio. 

Princípio da Solidariedade Familiar. A origem deste princípio está em seus 

vínculos afetivos, representando de forma ampla a solidariedade em seus aspectos 

mais acentuados. É compreendido como a reciprocidade e a fraternidade entre os 

membros de uma família, na forma do art. 229 da Carta Constitucional. 

Princípio da Proteção Integral da Criança e Adolescente. Estabelece a regra 

do artigo 227 da Constituição Federal que os filhos menores desfrutam de plena 

proteção e absoluta prioridade no seu tratamento e desenvolvimento, tratando-se de 

um direito fundamental de toda criança e adolescente a ter reconhecido o direito aos 

meios adequados de promoção moral, material e espiritual. 



Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente. Não está 

expresso na Constituição Federal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sustentando alguns doutrinadores que este princípio é inseparável do Princípio da 

Proteção Integral da Criança e do Adolescente. 

O princípio em estudo indica de forma inequívoca o dever do Estado, da 

Sociedade e da Família em atender ao melhor interesse da criança e do 

adolescente, porém, não traz situações taxativas que correspondem a esse melhor 

interesse. Desta forma, cabe ao aplicador do direito estudar no caso concreto e 

analisar qual será a melhor conduta que irá efetivar esse princípio. 

Princípio da Convivência Familiar. Pela interpretação deste princípio, os filhos 

devem permanecer junto a seus pais. O afastamento da família natural é uma 

exceção, que se justifica somente por motivos muito relevantes.  

Princípio da Função Social da Família. Este princípio diz respeito ao meio 

social para a busca da felicidade, no que diz respeito à relação com outro individuo 

que deseja estabelecer uma comunhão de vidas.  O núcleo familiar tem por 

finalidade o desenvolvimento e concretização da felicidade e desejos dos membros 

que a compõe. Neste sentido, é no coração da família que se concretiza a realização 

pessoal de seus membros, incentivando o desenvolvimento de suas personalidades, 

efetivando assim princípios como o da Dignidade da Pessoa Humana, liberdade, 

felicidade, afetividade e igualdade. 

Princípio da Afetividade. Está ligado ao princípio fundamental da felicidade. 

Muito embora a palavra afeto não esteja de forma expressa na Constituição Federal, 

recebe proteção especial do ordenamento jurídico. Os laços de afeto e solidariedade 

têm uma decorrência direta do Princípio da Convivência Familiar. 

 

1.2 Capacidade para o casamento e suas formalidades legais 

 

A capacidade para o casamento, diferente da maioridade civil inicia-se aos 16 

anos, conforme regra do artigo 1.517 do Código Civil a capacidade para o 

casamento é chamada de idade núbil. 

De acordo com a regra do artigo 4º do Código Civil as pessoas na faixa etária 

dos 16 aos 18 anos são relativamente incapazes, necessitando ser assistidas para 

os atos que regem a vida civil. Neste mesmo contexto faz-se necessário a 

autorização dos pais para contrair núpcias conforme análise da regra do artigo 1.634 



III do Código Civil, muito embora exista uma exceção a essa regra, os filhos 

emancipados não necessitam de autorização de seus genitores. 

Para o adolescente de 16 anos contrair núpcias, torna-se imprescindível o 

consentimento de seus genitores, e nas situações onde se tenha divergência entre 

estes, poderá se proceder ao suprimento judicial do consentimento, de acordo com 

as regras dos dispositivos 1.517, parágrafo único, 1.519 e 1.631, todos do Código 

Civil. 

Nas circunstâncias onde o casamento seja realizado através da autorização 

judicial a lei civil em seu artigo 1.641 III de forma imperativa impõe o regime de 

separação legal de bens. A doutrinadora Maria Berenice Dias (2016, p. 269) entende 

que quando a negativa para o casamento do menor for considerada pelo 

magistrado, injustificada, não pode a lei penalizar os nubentes pela indevida 

negativa dos pais. 

Quando não há o consentimento dos genitores, o casamento torna-se 

anulável (artigo 1.550 II) e mesmo nas situações onde o consentimento é efetuado 

existe a possibilidade de ser revogado. No entanto, referida revogação deverá ser 

feita até a data do casamento. 

De forma extraordinária a lei civil permite o casamento dos menores de 16 

anos, de acordo com a regra do artigo 1.520 do referido diploma legal os menores 

de dezesseis anos poderão casar para evitar a imposição ou cumprimento de 

sanção penal e nas situações onde houver gravidez. Ainda no que diz respeito à 

hipótese do casamento do menor de 16 anos por motivo de gravidez e não exista a 

autorização dos genitores, não será anulado o casamento de acordo com artigo 

1.551 do Código Civil. 

Pode-se dividir o casamento em duas fases, sendo elas a fase de habilitação 

e a segunda fase, a da celebração. 

FASE DA HABILITAÇÃO. Trata-se da fase de formalidades preliminares à 

celebração do casamento. Tem como finalidade que o casamento seja validamente 

celebrado, a fim de se evitar qualquer impedimento matrimonial. Neste contexto, 

para constatar a inexistência de impedimentos à celebração, esta será precedida de 

processo de habilitação e será levado ao oficial do registro civil. 

FASE DA CELEBRAÇÃO. Após o processo de habilitação e não impedimento 

dos nubentes, o casamento civil será realizado no dia, hora e lugar previamente 

designados pela autoridade que irá realizá-lo.  



Na celebração do casamento o silêncio não possui efeitos. Caso um dos 

nubentes não manifeste sua inequívoca vontade, quem estiver presidindo a 

cerimônia irá suspendê-la. Vale ressaltar que o nubente que der causa à suspensão, 

não poderá fazer sua retratação no mesmo dia. Por fim, o artigo 1.536 trata do 

assento de casamento – registro do ato – após o preenchimento desses requisitos o 

casamento será finalizado.  

 
CAPÍTULO 2: AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA REFORMA PENAL DE 2005 

NO CASAMENTO DO MENOR DE 16 ANOS: análise do impacto no direito à 

convivência familiar 

 

 Adentrando mais especificamente nas alterações que interessam ao trabalho, 

a Lei nº 11.106/2005 revogou os incisos VII e VIII do artigo 107 do Código Penal. Era 

possível, respectivamente, a extinção da punibilidade do agente quando este se 

casava coma vítima dos crimes do artigo 213 ao 221 do mesmo diploma legal, salvo 

se o crime fosse qualificado pelo resultado, ou com o casamento da vítima com 

terceiro, excluindo-se essa possibilidade quando os crimes tivessem sido praticados 

com violência real ou grave ameaça, no entanto, era necessário que a vítima não 

desse inicio ao inquérito policial ou ação penal no prazo de 60 dias, a serem 

contados da data da celebração do casamento. 

Ambas as modalidades de extinção da punibilidade do agente, encontravam 

sua base no provável caráter reparatório da conduta ilícita em razão do casamento 

com a vítima, e a na segundo hipótese de extinção, sua base de apoio estava na 

proteção do novo núcleo familiar constituído pela vítima, buscando nessa hipótese 

conceder privacidade a mesma, uma vez que seria desgastante um processo 

judicial. 

No entanto, o legislador entendeu que essas excludentes não deveriam 

continuar no atual Código Penal, pois ao se tratar de ação penal pública, estaria 

clara a maior reprovabilidade da conduta de quem prática esses crimes, não sendo 

essas pessoas “dignas” de receberem a extinção de sua pena pelo casamento, uma 

vez que além da proteção da vítima, também deve ser protegida a sociedade como 

um todo. 

Por esses motivos de política criminal, atualmente pode-se ter a impressão 

que devido a essas mudanças, o artigo 1.520 do Código Civil, estaria tacitamente 



revogado, pois este não teria mais aplicabilidade devido à nova ordem penal. Diante 

dessas considerações, se demonstra notável que a norma civil necessita de uma 

nova interpretação. Assim, entende-se pela aplicabilidade da norma civil em razão 

da convivência familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente.  

De acordo com os fundamentos já apresentados no trabalho, deve o aplicador 

do direito respeitar a convivência estabelecida entre os membros da família e o 

vínculo de afeto existente entre eles, esses seriam um dos fundamentos para que a 

norma civil possuísse aplicabilidade, ademais também seriam esses mesmo 

fundamentos necessários para que se fizesse uma nova interpretação da norma 

civil. 

 
2.1 Conflito de leis e os reflexos da reforma penal no direito de família 

 
Existe um conflito entre a atual ordem Penal e a ordem Civil em razão das 

mudanças advindas da lei nº 11.106/2005 e a lei nº 12.015/2009, de acordo com os 

argumentos já levantados, tem-se a impressão que a norma do artigo 1.520 não 

teria mais aplicabilidade, estando em tese tacitamente revogada, no entanto, a 

pesquisa realizada sinaliza  no sentido de que a reforma penal trouxe significativas 

mudanças para o direito de família. 

Como analisado no tópico anterior, a norma do artigo 1.520 do Código Civil, 

ainda seria aplicável em razão dos princípios constitucionais abordados no capítulo 

inicial, mais especificamente em razão da convivência familiar, da afetividade e da 

Dignidade da pessoa humana. Por esses argumentos, o trabalho também defende 

que um dos reflexos da reforma penal no direito de família, além da “suposta” 

revogação tácita da norma civil, seria a necessidade de sua nova interpretação. 

Em razão dos grandes casos de pedofilia, seria necessário para aplicação 

dessa norma que na sua leitura acrescenta-se os elementos de: “ namoro sério”, 

“conhecimento e aprovação familiar”, “ considerável período de tempo da relação 

amorosa”, “discernimento mental suficiente do pré-adolescente ou adolescente”, “ 

vontade de constituir família” e o “ vínculo de afeto”. 

Ainda assim, mesmo com essa nova interpretação da norma civil existiria um 

grande problema quanto a sua aplicabilidade devido à revogação das normas penais 

que excluíam a punibilidade e a existência do critério etário para caracterização do 

estupro de vulnerável, o qual considera irrelevantes os fatores acima mencionados 

para ocorrência do delito. 



Neste contexto, além da nova interpretação necessária da regra do artigo 

trabalhado, para que a mulher o casamento e a família não sejam tratados de forma 

superficial, e nem vistos apenas como um meio de excluir a punibilidade e mascarar 

um delito, o trabalho defende possíveis soluções para o problema. 

 
2.2 Propostas para a solução do conflito: Perdão Judicial e Lege ferenda 

 
A primeira proposta apresentada pelo trabalho trata-se da hipótese de perdão 

judicial pelo juiz mencionado, instituto penal seria a situação onde mesmo com a 

existência do fato típico, antijuridicidade e culpabilidade não iria ocorrer a aplicação 

da pena. 

Nesses argumentos o juiz poderia deixar de aplicar a sanção penal em razão 

da constituição de um núcleo familiar, se prezando neste sentindo pela preservação 

da convivência entre seus membros, não devendo segregar o pai/mãe do convívio 

com o companheiro/cônjuge e a futura criança. 

Entende-se que o juiz deveria constatar no caso concreto se houve: “namoro 

sério”, “conhecimento e aprovação familiar”, “considerável período de tempo da 

relação amorosa”, “discernimento mental suficiente do pré-adolescente ou 

adolescente”, “vontade de constituir família” e o “vínculo de afeto”. 

Portanto, fala-se que seria um perdão judicial humanitário em razão da 

preservação do núcleo familiar com a consequente efetivação dos princípios 

basilares do direito de família, que seriam eles a Dignidade da Pessoa Humana dos 

membros que a compõem, a preservação e manutenção do vínculo de afeto, a 

concretização e efetivação da felicidade dos membros da relação familiar, a 

proteção integral da criança e do adolescente e seu melhor interesse, a efetivação 

da função social da família, e a igualdade jurídica existente entre as diversas 

modalidades de família, argumentos esses já apresentados no início do trabalho. 

O trabalho também defende a possibilidade da “lege ferenda” para 

acrescentar um parágrafo no artigo 225 do Código penal, tornando a ação penal 

condicionada à representação da vítima, quando se constatar que existe 

cumulativamente: “namoro sério”, “conhecimento e aprovação familiar”, 

“considerável período de tempo da relação amorosa”, “discernimento mental 

suficiente do pré-adolescente ou adolescente”, “vontade de constituir família” e o 

“vínculo de afeto”. 



Apresenta-se essa proposta como uma possível solução para evitar todo um 

processo judicial e o desgaste dos membros da relação familiar, efetivando nesse 

sentindo os princípios basilares da família já estudados, como também, não existiria 

a mitigação da norma civil em razão do Código Penal. 

Ainda referente a uma possível solução ao problema de pesquisa 

apresentado Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho defendem 

 
Verificando o juiz ter havido namoro sério, numa ambiência psicológica de 
maturidade inequívoca das partes envolvidas, especialmente a incapaz (e 
isso não é incomum nos dias de hoje) e concorrendo, ainda, a anuência dos 
pais, poder-se-ia, em tese, reconhecer a atipicidade do fato criminoso, o que 
justificaria, por consequência, a autorização para casar. Faltaria nessa linha 
de intelecção, justa causa para a própria ação penal, passível, portanto, de 
trancamento (GAGLIANO, PLAMPLONA FILHO, p. 135, 2014). 

 

Por fim, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (p.135, 2014) 

também entendem pela atipicidade do fato criminoso, no entanto seria necessário 

que tivesse a existência de namoro sério, que especialmente a incapaz tivesse uma 

maturidade psicológica inequívoca e a anuência dos pais, nestas considerações, 

faltaria justa causa para a ação penal, sendo possível nesta situação seu 

trancamento. 

 
RESULTADOS 

 
Como apresentado, a Lei n° 11.106/2005 revogou os incisos VII e VIII do art. 

107 do atual Código Penal que previam, respectivamente, a possibilidade do 

casamento da vítima com o autor do crime contra os costumes ou o casamento 

desta com terceiro para extinguir a punibilidade do agressor. A segunda Lei nº 

12.015/2009 alterou completamente estas modalidades de crime, hoje em dia 

conhecidos como crimes contra a liberdade sexual. 

Nestas considerações preliminares residiu a preocupação com a nova 

interpretação que se faz quanto ao casamento do menor de dezesseis anos quando 

resultar gravidez ou para evitar imposição de sentença penal condenatória diante da 

prática de crime contra a liberdade sexual, uma vez que o art. 1.520 do Código Civil 

trata essa situação com excepcionalidade para autorizar o casamento dos menores 

impúberes. 

Diante da nova ordem penal estabelecida a partir das Leis nº 11.106/2005 e 

nº 12.015/2009, não mais constitui como causa de extinção de punibilidade o 



casamento do autor do crime com a vítima nos crimes contra a liberdade e, neste 

contexto, mesmo que se estabeleça um vínculo de afeto entre ambos e resulte em 

casamento, formando-se família, o autor da prática do crime responderá por ele 

sendo condenado por sentença penal, residindo nesta situação a problemática do 

casamento e do direito à convivência familiar. 

Assim, tem-se como resultado que a norma do artigo 1.520 do Código Civil 

não estaria revogada mesmo com a atual ordem penal e que referido dispositivo 

deve ser interpretado com outros requisitos cumulativos que autorizassem o 

casamento e, consequentemente, não tivesse a aplicação da pena que seriam eles: 

“namoro sério”, “conhecimento e aprovação familiar”, “considerável período de 

tempo da relação amorosa”, “discernimento mental suficiente do pré- adolescente ou 

adolescente”, “vontade de constituir família” e o” vínculo de afeto”.  

 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como apresentado no trabalho, far-se-á necessário que a norma civil adquira 

uma nova interpretação, pois como demonstrado no dispositivo civil a regra é claro 

quando autoriza a possibilidade do casamento do menor de 16 anos nos casos de 

gravidez ou para evitar imposição ou cumprimento da pena, assim, seria necessário 

que a norma estabelecesse limites para sua aplicação, a fim de evitar condutas 

maliciosas, tentando mascarar a prática de um crime. 
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