
  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 210	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

DIREITO CIVIL V 
 
 
DIREITO DE FAMÍLIA 
 
Família é o núcleo existencial integrado por pessoas unidas por vínculo socioafetivo, teleologicamente 
vocacionada a permitir a realização plena dos seus integrantes, segundo o princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana. 
 
1. O Direito de Família – Noções Introdutórias: 

 
1.1. Objeto de estudo: 
 
O complexo de normas que regulam a celebração do casamento, sua validade e os efeitos que dele resultam, as 
relações pessoais e econômicas da sociedade conjugal, a dissolução desta, as relações entre pais e filhos, o 
vínculo do parentesco e os institutos complementares da tutela, curatela e da ausência. 
 

A) O direito das entidades familiares, matrimônio (matrimonial) e demais arranjos familiares, sem 
discriminação; 
B) O direito parental: paternidade, maternidade, filiação e parentesco; 
C) O direito patrimonial familiar: regimes de bens entre os cônjuges e companheiros, alimentos, 
administração dos bens dos filhos e o bem de família. 
D) O direito assistencial: relativo à guarda, tutela, curatela e à tomada de decisão apoiada.  

 
1.2. Conceito de direito de família: 
 
“O Direito de Família é um conjunto de regras e princípios que disciplinam os direitos pessoais e patrimoniais 
das relações de família.” (Paulo Lôbo) 

 
“O Direito de Família constitui o ramo do Direito Civil que disciplina as relações entre pessoas unidas pelo 
matrimônio, pela união estável ou pelo parentesco, bem como institutos complementares da tutela e da 
curatela.” (Carlos Roberto Gonçalves) 
 
1.3.  Ramo do direito publico ou direito privado?  
No Direito de Família há prevalência de normas de ordem pública. 
 
Normas de ordem pública possuem aplicação imediata, são cogentes, não dão margem ao arbítrio entre 
as partes, nem de disposição ou transação destas. Há uma forte intervenção do Estado no Direito de Família.  
Apesar do Direito de Família estar recheado de normas de ordem pública, a maioria dos doutrinadores entende 
que é ramo do Direito Privado. 
 
Em razão do comprometimento do Estado em proteger as famílias (art. 226, caput, da CRFB/88), é o ramo do 
Direito Civil em que é menor a autonomia privada, e em que é marcante a intervenção legislativa. 
 
1.4. Evolução histórica do Direito de Família: 
 

1ª FASE) DIREITO DE FAMÍLIA RELIGIOSO (CANÔNICO – 1500 a 1889) 
2ª FASE) DIREITO DE FAMÍLIA LAICO (instituído com o advento da República 1889: art. 72, § 4°. 
“A República só reconhece o casamento civil(...)” 
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3ª FASE) DIREITO DE FAMÍLIA IGUALITÁRIO E SOLIDÁRIO (Instituído pela CRFB/88)  

 
 
1.5.  A importância da família na atualidade: 
 
- FUNDADA na VALORIZAÇÃO DA PESSOA e suas RELAÇÕES AFETIVAS. 
- ESTRUTURADA na AFETIVIDADE e na SOLIDARIEDADE.  

 

 

> AFETIVIDADE: A entidade familiar deve ser entendida hoje como grupo social fundado, 
essencialmente, por laços de afetividade, pois a outra conclusão não se pode chegar à luz do texto 
constitucional”. Este é o principal princípio que guia o Direito de Família. 
 
> SOLIDARIEDADE: (Art. 229, CF) culmina por determinar o amparo, a assistência material e moral 
recíproca, entre todos os familiares, em respeito ao princípio maior da dignidade da pessoa humana 

 
- REPERSONALIZAÇÃO: 



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 212	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

• A família converte-se em espaço de realização da afetividade humana. 
• Valoriza-se o interesse da pessoa humana mais do que suas relações patrimoniais. 
• Representa a recusa da coisificação ou reificação da pessoa, passando a ressaltar sua dignidade.  

 
1.6. Conceito de Família: 
 
A) ESTRITO: pais e filhos (CC/1916) 
B) AMPLO:  parentes em linha reta e colaterais até o 4° grau (primos).  
 
Carlos Roberto Gonçalves a compreende como um grupo social: abrange todas as pessoas ligadas por vínculo 
de sangue e que procedem de um tronco comum (ancestral), bem como as pessoas unidas pela afinidade e 
adoção.  
 
CF, Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. (Família Matromonializada – Família Natural – Família 
FORMAL) 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. (Família Matromonializada – Família Natural – 
Família FORMAL) 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. (Família INFORMAL – Heteroafetivia) 
+ ADPF 132 (Interpretação Conforme aplicação p/ União Homoafetiva) 
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. (Família MONOPARENTAL) 
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.  
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento 
familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
 
1.7. Entidades Familiares na CRFB 88 “Constitucionalizadas”: 
 
 
1 - Casamento (homem e mulher) ( Art. 226 §1° e §2° ) - Família matrimonializada / Família formal 
 
2 - União Estável Heteroafetiva ( Art. 226 §3° ) - Família informal 
 ADPF 132: Supremo deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do CC, aplicando o 
conceito de União Estável Heteroafetiva à Homoafetiva.  
 
3 - Família monoparental ( Art. 226 §4° ) 
 
OBS: Há outros tipos de famílias previstas fora da Constituição.  
 
 

 
IMPORTANTE !!! 
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Afetividade: é fundamento e finalidade da família, firmada nos laços afetivos dos componentes.  
Estabildiade: comunhão de vida e, simultaneamente, exclui relacionamentos casuais, sem compromisso. 
Ostensibilidade: pressupõe uma entidade familiar reconhecida pela sociedade enquanto tal, que assim se 
apresente publicamente. 

 
1.8. Outras ENTIDADES FAMILIARES: 
 
-UNIÃO HOMOAFETIVA (ADPF 132, STF, 2011): 
 
Vide: ADIN 4277. 
Interpretação Conforme a Constituição estendendo o conceito de família (União Estável é entidade familiar e 
não importa o sexo). 
 
-FAMÍLIA ANAPARENTAL: 
 
Aquela que decorre “da convivência entre parentes ou entre pessoas, ainda que não parentes, dentro de 
uma estruturação com identidade e propósito”. É a família sem pais.  
Pode ser uma família por escolha. 
Ex: 2 amigos que moram juntos há 15 anos.  
Ex: Dois irmãos, por entendimento do STJ, constituem família e são protegidos pelo Direito de Família. 
“Execução. Bem de família. Ao imóvel que serve de morada as embargantes, irmãs e solteiras, estende-se a 
impenhorabilidade de que trata a Lei 8.009/1990.” (STJ, REsp 57.606/MG, Rel. Min.Fontes de Alencar, 4.ª 
Turma, j. 11.04.1995, DJ 15.05.1995) 
 
-FAMÍLIA EUDEMONISTA: 
 
A identificação da família decorre de seu vínculo afetivo, pois, nas palavras de Maria Berenice Dias, citando 
Belmiro Pedro Walter, a família eudemonista “busca a felicidade individual vivendo um processo de 
emancipação dos seus membros 
O eudemonismo é a doutrina que enfatiza o sentido da busca pelo sujeito da sua felicidade. 
 
Ex: pode ser que o casal (hetero ou homo) realize a flexibilização das regras de fidelidade. Sendo isto 
reconhecido pelo Judiciário, não gerando ônus para as partes.  
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-FAMÍLIA EXTENSA, RECONSTITUÍDA OU AMPLIADA (art. 25, ECA e Lei de Adoção) 
 
Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes. 
Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade 
pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 
convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 
 
-FAMILIA POLIAFETIVA (POLIAMOR, POLIAMOROSAS) 
Formação conjugal plural. 
O Poliamor se constitui quando há vínculo de convivência e afeto entre mais de duas pessoas.  
Trata-se de uma interação recíproca e de estabelecimento de laços de afeto, estabilidade e compromisso entre 
várias pessoas que convivem como família (informal).  
 
O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, que os cartórios brasileiros não podem registrar 
uniões poliafetivas, formadas por três ou mais pessoas, em escrituras públicas. 
  
- FUNDAMENTOS:   
1) Princípio da monogamia. 
2) Inexistência de leis que regulem essa situação, em especial no campo previdenciário. 
 
-FAMÍLIA MOSAICO, PLURIPARENTAL, COMPOSTA 
 
É a família que decorre de diversos casamentos, uniões estáveis ou mesmo simples relacionamentos 
afetivos pretéritos de seus membros, vindo os juristas a utilizarem o símbolo do mosaico, diante de suas 
várias cores, que representam as diversas origens, sendo certo que, diante do vínculo de afeto existente entre os 
membros que compõem a nova união, deve, sem dúvida, ser reconhecida como entidade familiar. 
 
Família Mosaico, também conhecida como Famílias Reconstituídas (as uniões recompostas ou 
“ensambladas”), quando pessoas originadas de outros núcleos familiares formam um novo núcleo familiar, 
decorrentes de vários casamentos, uniões estáveis ou relações afetivas anteriores. 
 
Cria-se um elo de relacionamento afetivo, como se fosse uma nova parentalidade (Afetividade, ostensibilidade, 
estabilidade) = chama-se de PATERNALIDADE ALIMENTAR**. 
 
**PATERNIDADE ALIMENTAR: é reconhecimento ao filho do cônjuge/companheiro direito a 
alimentos, comprovada a existência de vínculo afetivo. 
 
Efeitos:  
1) Possibilidade de inclusão do sobrenome do padrasto ou madastra (Lei nº 11.924/09, Art. 57, § 8°, LRP) 
2) Possibilidade de adoção unilateral (Art. 41, ECA).  
3) Lei n° nº 11.924/09 –  INCLUSÃO DE  SOBRENOME, § 8º  O enteado ou a enteada, havendo motivo 
ponderável e na forma dos §§ 2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de 
nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa 
concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família.” 
 
 
AS ENTIDADES FAMILIARES SÃO APENAS AS ELENCADAS 
EXPRESSAMENTE NA CFRB/88 (em numerus clausus)? 
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R: Não. É numerus apertus. 
 
HÁ PRIMAZIA DO CASAMENTO SOBRE AS DEMAIS ENTIDADES 
FAMILIARES (hierarquização axiológica)?  
R:  
 
MINORITÁRIA: Só quem defende esta tese é Carlos Roberto Gonçalves. Na opinião dele, o legislador 
priorizou o casamento.  
 
MAJORITÁRIA: NÃO há hierarquia entre as entidades familiares. O legislador apenas mencionou mais o 
casamento em virtude de ser a entidade familiar que sempre existiu.  
 
1.8. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NORTEADORES DO DIREITO DE FAMÍLIA: 
 
A) Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: 
- É macroprincípio do qual se irradiam outros: liberdade; autonomia privada, cidadania, igualdade, 
solidariedade e da busca da felicidade.  
- Epicentro axiológico da ordem constitucional e fundamento de validade de todas as demais normas 
infraconstitucionais.  
- Impõe ao Estado limites à sua atuação e também o dever de promover a dignidade através de condutas ativas: 
garantindo o MÍNIMO EXISTENCIAL para cada pessoa. 
 
Dignidade da Pessoa no Direito de Família: 

• Significa igual dignidade e proteção para todas as entidades familiares.  
• É indigno dar tratamento diferenciado às várias formas de filiação, a homens e mulheres, ou tipos de 

constituição de família. 
 
B) Princípio da Solidariedade Familiar: 
A pessoa só existe enquanto coexiste. 
Conteúdo: fraternidade e reciprocidade. 
Não é somente patrimonial, mas também afetiva: respeito e consideração mútuos. 
 
ADPF 132: “O sexo das pessoas, salvo disposição contrária, não se presta para desigualação jurídica”, 
observou o ministro, para concluir que qualquer depreciação da união estável homoafetiva colide, portanto, 
com o inciso IV do artigo 3º da CF.” 
 
Gera deveres recíprocos entre os integrantes do grupo familiar: 
Ex: Dever de assistência aos filhos e de amparo às pessoas idosas (art. 229, CF/88); alimentos na família, 
comunhão de vida. 
 
Art. 229, CF. Os pais têm o dever de assitir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever 
de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
 
No caso dos ALIMENTOS: análise do binômio necessidade + possibilidade (+ proporcionalidade).  
 
C) Princípio da Pluralidade das entidades familiares: 
É o reconhecimento pelo Estado da existência de várias possibilidades de arranjos familiares, com igual 
proteção estatal.  
Art. 226 e parágrafos da CF/88 
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D) Princípio da Intervenção Mínima do Estado: 
 
Também conhecido como PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. 
Ex: Liberdade de escolha do modelo familiar e do modelo de formação educacional dos filhos, cultural e 
religiosa (art. 1.634, I, CC). 
A intervenção estatal deve apenas propiciar recursos educacionais e científicos para garantir o livre 
planejamento familiar. 
 
E) Princípio da liberdade quanto ao planejamento familiar: 
Art. 226, § 7°, CF/88 e Lei 9.263/96 
O planejamento familiar é um direito assegurado a toda pessoa de livre exercício dos seus aspectos sexuais e 
reprodutivos. 
Não pode haver imposição sobre uso de métodos contraceptivos ou sobre o número de filhos.   
 
Art. 1.565, § 2º. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de 
instituições privadas ou públicas. 
 
F) Princípio da Isonomia entre cônjuges: 
CF, Art. 226. § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem 
e pela mulher. 
 
CC, Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres 
dos cônjuges. 
 
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais (...) 
 
Art. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada. 
 
G) Princípio da Isonomia entre filhos: 
 
CF, art. 227, § 6º. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos 
direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
Esse princípio não admite qualquer distinção entre filhos, quanto ao nome, poder familiar, alimentos e 
sucessão. 
Permite o reconhecimento a qualquer tempo dos filhos havidos fora do casamento e proíbe que conste no 
assento do nascimento qualquer referência à filiação, como legítima, ilegítima ou adotiva. 
 
H) Princípio do Melhor Interesse do Menor: 
 
CF, Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
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ECA, Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 
criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 
ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
ECA. Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade. 

• Ex: Necessidade do adotado, desde os doze anos de idade, concordar com a adoção. 
 
ECA, Art. 45, § 2º. Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também necessário o seu 
consentimento. 
 
CC, Art. 1.586. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de 
maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais. 
CC, Art. 1.585. § 5o  Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, 
deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.     
 
 
Possibilidade de impugnação ao reconhecimento de paternidade: 
Art. 1.614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o 
reconhecimento, nos quatro anos que se seguirem à maioridade, ou à emancipação. 
 
I) Princípio da Paternidade Responsável: 
CF, Art. 226, § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. 
 
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 
     IV - sustento, guarda e educação dos filhos; 
 
Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e 
assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. 
 
J) Princípio da Afetividade: 
O direito ao afeto está ligado ao direito fundamental à FELICIDADE. 
Necessidade de o Estado atuar de modo a ajudar as pessoas a realizarem seus projetos de vida e desejos 
legítimos. Criação de Políticas Públicas inclusivas.  
A comunhão de afeto é incompatível com o modelo único, matrimonializado de família. 
 
L) Princípio da Monogamia; 
Proibição de múltiplas relações matrimonializadas, constituídas sobre a chancela do Estado.  
Função ordenadora da família 
 
EFEITOS JURÍDICOS DA MONOGAMIA: 
1) BIGAMIA (Código Penal) 

• Art. 235 - Contrair alguém, sendo casado, novo casamento: 
• Pena - reclusão, de dois a seis anos. 
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2) IMPEDIMENTO PARA CASAR  
• Art. 1.521. Não podem casar: 
• VI - as pessoas casadas; 

3) A infringência deste impedimento torna NULO O CASAMENTO (Art. 1.548, II, CC) 
4) É ANULÁVEL A DOAÇÃO feita pelo adúltero a seu cúmplice (art. 550, CC) 
 
5) Dever de FIDELIDADE RECÍPROCA entre os cônjuges (Art. 1.566, I) 
     Art. 1.573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos 
seguintes motivos: 
     I - adultério; 
 
Obs: A infidelidade servia de fundamento para ação de separação, pois importava em grave violação dos 
deveres do casamento, tornando insuportável a vida em comum (art. 1.572 e 1573, I). Com o fim da separação 
(EC66/10), o divórcio independe de motivo e prazo, caracterizando-se como direito potestativo. 
 
 
EXERCÍCIOS: 
 
CASO CONCRETO 1: 
 
Ao prever expressamente a possibilidade jurídica da pluralidade de vínculos familiares nossa Corte Suprema 
consagra um importante avanço: o reconhecimento da multiparentalidade, um dos novíssimos temas do direito 
de família. (fonte: Site do IBDFAM, 26/09/2016, retirado do http://www.conjur.com.br/2016-set-25/processo-
familiar-reflexos-decisao-stfacolher-socioafetividade-multiparentalidade)  
 
Pergunta-se: Da análise do artigo acima citado, conforme os princípios do Direito de Família, quais as bases da 
família que estão sendo valorizadas? Conceitue os referidos princípios citados, justificando com base na lei em 
vigor. 
 
O primeiro princípio abordado é o da Afetividade, mola mestre no Direito de Família, sendo este decorrente do 
Princípio Constitucional do respeito à dignidade da pessoa humana. Por este princípio o CC/02, diferente do 
CC/16, passa a tratar a família como espaço social onde todos os integrantes se vinculam, acima de tudo, por 
laços de afeto. Abandona-se então a viés patrimonial e inclui-se ao conceito de família seu aspecto cooperativo, 
ou seja, de cogestão, que indica um outro princípio balizador do Direito de Família o princípio da 
solidariedade.  
Do Princípio da Intervenção Mínima do Estado, decorre que o Estado deve interferir de forma mínima na 
família, sendo esta entidade organizada de forma solidária entre seus membros, de acordo com as regras 
estabelecidas por estes, respeitando-se sempre os limites constitucionais estabelecidos, já que todos poderão 
fazer aquilo que a lei não proibir.  
 
OBJETIVA: 
 
São inovações do Direito de Família, exceto:  
a) A substituição da Família Matrimonial hierarquizada pelo modelo de cogestão que assegura a isonomia dos 
cônjuges na sociedade conjugal;  
b) A dignificação humana reconhecida nas uniões homoafetivas, possibilitando o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo;  
c) O reconhecimento do casamento como única fonte de família e a união estável como realidade periférica;  
d) A valorização do afeto e da estabilidade como padrão mínimo para o reconhecimento entidade familiar como 
modelo eudemônico. 
 



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 219	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

Gabarito: C 
 
  



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 220	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

2. Relações de Parentesco: 
 
2.1. Direito Parental (Art. 1591 a 1595, CC/02): 
 
Analise as relações jurídicas entre pessoas que mantém entre si vínculo familiar, sobretudo de AFETIVIDADE. 
Do latim: parens tes = dar à luz 
 
Importância prática: tema MULTIDISCIPLINAR, gera direitos e deveres 
recíprocos, suspeição no CPC, reflexos no Dir. Administrativo, eleitoral, penal, etc. 
 
Conceito: É o liame que vincula as pessoas oriundas de uma assimetria comum (parentesco consanguíneo) ou 
unidas pela transmissão do poder familiar (parentesco civil) que pelos efeitos do matrimônio/união estável 
(parentesco afim). 
 
2.2. Espécies de Parentesco (Art. 1593, CC): 
 
Basicamente podemos considerar que há dois tipos de parentescos: Consanguíneo ou Afetivo. 
Isso se dá, pois hoje uma criança pode ter até 2 pais e 2 mães (um consanguíneo e um afetivo). 
 
Mas a doutrina classifica 3 tipos de espécies de PARENTESCO: 
 
2.2.1. Parentesco Consanguíneo, Natural, Biológico: 
É aquele existente entre pessoas que mantém entre si um vínculo biológico ou de sangue, ou seja, que 
descendem de um ancestral comum, de forma DIRETA ou INDIRETA. 
 
2.2.2. Parentesco por Afinidade (Art. 1595, CC): 
É aquele existente entre um cônjuge ou companheiro e os parentes do outro.  
OBS: Marido e Mulher não são parentes entre si, sendo o vínculo que os une o da CONJUGALIDADE 
(comunhão plena de vida) ou da convivência (tratando-se da União Estável).  
 
Vide também: Art. 1521, II e 1723, §1º,CC. 
Limita-se aos ascendentes, descendentes e os irmãos do cônjuge/companheiro.  
Decorre da lei: “Mother in Law”. 
 
2.2.3. Parentesco Civil (“outra origem”) (Art. 1593, CC): 
É aquele que decorre de qualquer outra origem. Ex: parentesco existente entre adotante e adotado, parentesco 
que surge do uso do material genético de terceiro, e ainda, a paternidade/maternidade socioafetiva 
(fundada em laços de afeto e amor, desbiologizada).  
 

A) A. Adoção (Art. 227, §7º, CF e 1596, CC): 
Provimento 63 CNJ de 2017. 
 

B) B. Técnicas de Reprodução Assistida (Inseminação artificial heteróloga) (Art. 1597, V e Art. 266, §6º, 
CF): 

Provimento 63 CNJ de 2017. 
 

C) C. Parentalidade Socioafetiva: 
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“POSSE DE ESTADO DE FILHO” (Constitui espécie de Parentesco Civil) – É um estado onde podemos 
questionar/solicitar o reconhecimento da parentalidade.  
 
Vide: RE 898060/SC 
Enunciados:103, 256, 339 e 519, CJF. 
 
Para se reconhecer a Posse de Estado de Filho, deverá haver o reconhecimento de 3 características: 
Nominatio: é o reconhecimento e uso do nome entre pai e filho.  
Tratatio: Tratamento afetivo entre o pai afetivo e a criança (criança e pais tratam-se assim, como pai e filho) 
Reputatio: A comunidade que visualiza a família, identifica a união de afeto e amor entre os membros da 
família 
 
OBS: Art. 9º do Estatuto das Famílias incluirá expressamente o parentesco da consanguinidade, da 
SOCIOAFETIVIDADE e da AFINIDADE. 
 
A MULTIPARENTALIDADE significa a coexistência da filiação biológica e da filiação socioafetiva, isto é, 
com a proteção de todas as formas de parentalidade.  
A Multiparentalidade efetiva o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da afetividade, 
reconhecendo no campo jurídico a filiação fundada no amor, no afeto e na atenção, já existentes no campo 
fático.  
 
2.3. Contagem  de LINHAS e GRAUS: 
 
2.3.1. PARENTESCO NA LINHA RETA: 

 
 
 
Art. 1.591, CC. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de 
ascendentes e descendentes. 
 
Na linha reta inexiste qualquer limitação para o parentesco, sendo infinito.  
Os parentes em linha reta devem alimentos uns aos outros, além de gozarem do direito à herança, prevalecendo 
a forma subsidiária, na qual o parente mais próximo, exclui o mais remoto. 
Há limitação de casamento em linha reta, já que os parentes em linha reta não poderão casa entre si.  
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2.3.2. PARENTESCO NA LINHA COLATERAL: 

 
Art. 1.592, CC. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de 
um só tronco, sem descenderem uma da outra. 
Art. 1.594, CC. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, 
também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o 
outro parente. 
 
LIMITAÇÕES: 
1. Os alimentos somente podem ser cobrados, entre colaterais, até o segundo grau (irmão); 
2. Os impedimentos matrimoniais alcançam até o terceiro grau (tio e sobrinho - primos podem casar, pois são 
parentes em quarto grau); e 
3. O direito sucessório é reconhecido aos parentes até o quarto grau, de forma subsidiária (primos - tio-avó e 
sobrinho-neto). 
 
EXERCÍCIOS: 
CASO CONCRETO 2: 
Camila quando completou 18 anos de idade, descobriu ser irmã de Gabriel, 16 anos, filho de um 
relacionamento extraconjugal de seu pai com Eleonor. Gabriel por diversas vezes tentou se aproximar de 
Camila, que se nega a manter qualquer contato com ele afirmando não ser ele seu parente, pois não possuem 
qualquer grau de parentesco entre si. Camila tem razão? Explique sua resposta. 
R: Ela não tem razão, pois possui o parentesco biológico com Gabriel. Eles possuem um genitor comum, sendo 
irmãos unilaterais, são parentes colaterais em segundo grau. 
 
OBJETIVA: 
Lisbela possui um irmão chamado Gregório que é casado com Silmara. Lisbela, em razão de desavenças com 
Silmara, insiste em afirmar que não possui grau de parentesco com ela, mas resolveu estudar o assunto com sua 
vizinha Magda, advogada. Magda respondeu para Lisbela que, de acordo com o Código Civil brasileiro, 
Silmara é sua parente: 
a) por afinidade em linha colateral de primeiro grau.  
b) por afinidade em linha colateral de terceiro grau.  
c) por afinidade em linha colateral de segundo grau.  
d) civil em linha colateral de terceiro grau.  
e) natural em linha colateral de primeiro grau. 

Gabarito: C 
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3. Casamento (Art. 1511 a 1590, CC): 
 
“É A UNIÃO PERMANENTE ENTRE O HOMEM E A MULHER, DE ACORDO COM A LEI, A FIM DE 
SE REPRODUZIREM, DE SE AJUDAREM MUTUAMENTE E DE CRIAREM OS SEUS FILHOS.” 
 
“É O NEGÓCIO JURÍDICO DE DIREITO DE FAMÍLIA POR MEIO DO QUAL UM HOMEM E UMA 
MULHER SE VINCULAM ATRAVÉS DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA TÍPICA, QUE É A RELAÇÃO 
MATRIMONIAL. 
 
“ESTA É UMA RELAÇÃO PERSONALÍSSIMA E PERMANENTE, QUE TRADUZ AMPLA E 
DURADOURA COMUNHÃO DE VIDA.” 
 
Conceitos do Código de 1916: 
 
“O casamento é um ato solene pelo qual duas pessoas de sexo diferente se unem para sempre, sob a promessa 
recíproca de fidelidade no amor e da mais estreita comunhão de vida.” 
 
“o casamento é um contrato bilateral e solene, pelo qual um homem e uma mulher se unem indissoluvelmente, 
legalizando por ele suas relações sexuais, estabelecendo a mais estreita comunhão de vida e de interesses, e 
comprometendo-se a criar e educar a prole, que de ambos nascer.” 
 
Conceitos do Código de 2002: 
 
Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos 
cônjuges. 
 
Enunciado nº 601 CJF: “É existente e válido o casamento entre pessoas do mesmo sexo”. 
 
3.1. Princípios do casamento: 
 
1. Princípio da liberdade de união (Art.1513 CC) 
 - inclusive pessoas do mesmo sexo ADPF 232 – CNJ 175. 
2. Princípio da comunhão plena de vida (Art.1511 CC) 
 - este princípio prevê que o casamento institui a comunhão plena de vida com igualdade de direitos. 
3. Princípio da igualdade entre os cônjuges (Art.226 §5º CRFB) 
4. Princípio da monogamia (Art.1521 e 1528 II CC) 
 - não é possível casar mais de uma vez. 
 
3.2 Natureza jurídica (3 Teorias): 
 
1. Negócio Jurídico (TEORIA CONTRATUALISTA/ INDIVIDUALISTA): Ato que decorre da vontade das 
partes, a partir do consentimento, aproximando-se do contrato. 
2. Instituto Jurídico (TEORIA SUPRAINDIVIDUALISTA): Situação jurídica que possui parâmetros 
preestabelecidos pelo legislador e constituindo um conjunto de regras impostas pelo Estado. O casamento é 
uma instituição social, que reflete um conjunto de normas impostas pelo Estado, as quais as partes têm apenas a 
faculdade de aderir e os efeitos se produzirão automaticamente.  
3. Natureza Mista (TEORIA ECLÉTICA): Ato jurídico complexo constituído por características contratuais e 
institucionais. 
 
3.3 Características do Casamento: 
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1. Caráter personalíssimo (ato pessoal). 
2. Liberdade na escolha dos parceiros, que podem, inclusive, ser do mesmo sexo. 
3. Disciplina por meio de normas cogentes de ordem pública. 
4. Solenidade na celebração (ato solene) 
5. Inadmissibilidade de termo ou condição. 
6. Estabelecimento de uma comunhão de vida, devendo ser monogâmico e passível de dissolução. 

 
3.4. Finalidade do Casamento: 
 
Doutrina Clássica: 
1. Procriação dos filhos, como consequência lógico natural e não essencial. 
2. Legalização das relações sexuais, uma vez que dentro da satisfação sexual, que é normal e inerente à 
natureza humana, apazigua a concupiscência. 
3. Educação da prole. 
4. Atribuição do nome ao cônjuge. 
5. Afeição; a solidariedade; a comunhão de interesses e de projetos; a convivência respeitosa; o desvelo mútuo. 
 
Visão Civil-Constitucional: 
1. A procriação de filhos não é requisito para o casamento, uma vez que o planejamento familiar faz parte da 
autonomia do casal. Assim, casais que não querem ou não podem conceber filhos também devem ser 
considerados uma família. 
2. As relações sexuais não devem ser criminalizadas pelo direito, encontram-se vinculadas à ordem dos desejos 
e estabelecidas entre sujeitos maiores e capazes. (Lei 11.106/05 revogou o art. 240, CP) 
3. A educação da prole pode ser efetuada em arranjos familiares dos mais diversos, sendo o casamento apenas 
mais um deles. 
4. Não há imposição legal para a utilização do sobrenome do cônjuge (art. 1.565, § 1º, CC), além do direito à 
utilização ser estendido ao companheiro em união estável (art. 57, § 2º, L. 6.015/73). 
COMO CONLUSÃO:  as finalidades do casamento concentram-se na comunhão de vida, a partir do amor, 
da gratificação sexual e da organização de vida. 
 
 
3.5. Efeitos do Casamento: E F efeitos P A ra o C asa M ento 
 
1. Dever de fidelidade (F) 
2. Mútua assistência (M) 
3. Respeito e consideração mútuos (M) 
4. Coabitação (C) 
5. Em regra, presunção de esforço comum na aquisição do patrimônio do casal (E) 
6. Presunção de paternidade (P) 
7. Parentesco por afinidade (A) 
 
E F efeitos P A ra o C asa M ento 
E: esforço 
F: Fidelidade 
P: presunção de Paternidade 
A: parentesco por Afinidade 
C: coabitação 
M: mutuo (assistência e respeito) 
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3.6. Espécies de Casamento: 
 

 
Art. 1.512, CC. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. 
Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, 
emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei. 
CF/88, Art. 226, § 2º. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
 
Art. 1.515, CC: O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, 
equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua 
celebração. 
O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de noventa dias de sua realização, desde 
que haja sido homologada previamente a habilitação. 
Assim, o ordenamento brasileiro não confere validade ao casamento religioso, a não ser que se converta em 
civil.   
 
Art. 1516, § 2º, CC. O casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas neste Código, terá efeitos 
civis se, a requerimento do casal, for registrado, a qualquer tempo, no registro civil, mediante prévia 
habilitação perante a autoridade competente e observado o prazo do art. 1.532. 
§ 3o Será nulo o registro civil do casamento religioso se, antes dele, qualquer dos consorciados houver 
contraído com outrem casamento civil. 
 
3.7. Rompimento de Noivado e o dever de indenizar: 
 
No caso de rompimento de noivado há cabimento de indenização? (Observar as vertentes) 
 
Noivado ou Esponsais: é a promessa e proposta recíproca de casamento futuro. Não gera o dever de 
indenizar.  
 
Rompimento de noivado injustificado: pode gerar indenização por danos materiais (dever de ressarcimento 
das despesas com aprestos), bem como danos morais (arrependimento injustificado, injurioso, vexatório, 
ofensivo a dignidade) 
 
DANOS MORAIS - ESPONSAIS - RUPTURA DO NOIVADO ÀS VÉSPERAS DO CASAMENTO - 
PREPARATIVOS PARA CERIMÔNIA EM ESTÁGIO AVANÇADO - RESPONSABILIDADE CIVIL 
CONFIGURADA - Assegurada a liberdade de qualquer dos noivos de se arrepender da escolha feita, não se 
pode perder de vista a responsabilidade para com o sentimento de afeição construído no caminho 
percorrido juntos - Valor indenizatório mantido, pois atende ao caráter reparatório e pedagógico do instituto 
 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c.c EXTINÇÃO DE 
CONDOMÍNIO. RUPTURA DE NOIVADO. ENGANAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 
IMÓVEL FINANCIADO. A ruptura do noivado, embora cause sofrimento e angústia ao nubente, por si só, 
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não gera o dever de indenizar, pois, não havendo mais o vínculo afetivo, não faz sentido que o casal dê 
prosseguimento ao relacionamento. Todavia, se o rompimento do noivado ocorreu de forma extraordinária, 
em virtude de enganação, por meio de promessas falsas e mentiras desprezíveis, causando dor e 
humilhação na noiva abandonada, configuram-se os danos morais 

 
3.8. Formalidades do casamento (IPC): 
 
A B C 
HAbilitação + Burocracia (documentos) + Capacidade 

A. Habilitação (Art.1525 a 1532 CC): 
 

u 1. Fase de requerimento e apresentação de documentos. 
u 2. Fase dos editais de proclamas. 
u 3. Expedição da certidão de habilitação. 

 
Ao Estado interessa que as famílias se constituam regularmente, e uma das maneiras de isso ocorrer se dá pelo 
casamento. Assim, para a realização do casamento civil, será necessária a habilitação dos nubentes junto ao 
Registro Civil do domicílio dos contraentes (artigos. 1.525 e 1.526, CC), cujas formalidades pretendem garantir 
a livre manifestação de vontade dos nubentes e facilitar a prova do ato. 
 
Art. 1.525, CC. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de 
próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador. 
Art. 1.526.  A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do 
Ministério Público 
Art. 1.527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante quinze dias 
nas circunscrições do Registro Civil de ambos os nubentes, e, obrigatoriamente, se publicará na imprensa 
local, se houver. 
Art. 1.528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a 
invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. 
 
B. Documentos exigidos para o casamento (Art.1525 CC) 
 
Art. 1.525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio 
punho, ou, a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos: 
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I - certidão de nascimento ou documento equivalente; 
II - autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra; 
III - declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir 
impedimento que os iniba de casar; 
IV - declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem 
conhecidos; 
V - certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, 
transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. 
 
Art. 1.531. Cumpridas as formalidades dos arts. 1.526 (HABILITAÇÃO) e 1.527(DOCUMENTOS) e 
verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado de habilitação. 
Art. 1.532. A eficácia da habilitação será de noventa dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. 
 
DA IMPUGNAÇÃO DO CASAMENTO: 
 
1526, Parágrafo único.  Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação 
será submetida ao juiz. 
Art. 1.529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e 
assinada, instruída com as provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. 
 
Art. 1.530. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus representantes nota da oposição, indicando os 
fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu. 
Parágrafo único. Podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados, e 
promover as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé. 
 
PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA DO CASAMENTO 
Condições mínimas para que o casamento seja considerado um acontecimento relevante para o direito. 
São pressupostos de existência: 
1. Existência de capacidade e de consentimento entre os nubentes (livre manifestação de vontade). 
2. Celebração do matrimônio com a presença da autoridade. 
 
C. Capacidade para o casamento (é diferente de legitimação) 1517 a 1520, CC: 
 
OBJETIVOS: 
 
1) CONSTATAR A APTIDÃO, MATURIDADE E DISCERNIMENTO PARA O CASAMENTO 
(CAPACIDADE CIVIL)* 
2) VERIFICAR A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS (arts. 1.521/1.522) 
3) DAR PUBLICIDADE À PRETENSÃO DOS NUBENTES. 
 

u IDADE NÚBIL: 
16 ANOS PARA AMBOS (homem e mulher) 

 
*Antes dos 16 anos as pessoas se encontram fisicamente aptas a procriar, mas nem sempre têm maturidade 
suficiente para assumirem tal responsabilidade: comunhão plena de vida, filhos, educação, manutenção da 
família e emancipação. 
 
Art. 1.517. 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. 
Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 1.631 
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Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento 
de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. 
Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles 
recorrer ao juiz para solução do desacordo. 
 
ENUNCIADO 512. O art. 1.517 do CC, que exige autorização dos pais ou responsáveis para casamento, 
enquanto não atingida a maioridade civil, não se aplica ao emancipado.” 
 
AUTORIZAÇÃO DOS PAIS: 
 
Art. 1.518.  Até a celebração do casamento podem os pais ou tutores revogar a autorização. 
Art. 1.519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. 
 
Motivo Justo para que os pais possam negar o casamento do menor de 18, maior de 16: 
 
a) Existência de Impedimento (Art. 1521, CC); 
b) Grave risco à saúde do menor; 
c)  Costumes desregrados; 
 Ex: Embriaguez habitual, Toxomania, paixão imoderada pelo jogo (pródigo) 
d)  Falta de recursos para sustentar a família; 
e) Total recusa ou incapacidade para o trabalho; 
f) maus antecedentes criminais; 
 
EXCEÇÃO À IDADE NUBIL: 
 
Art. 1.520. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil (art. 
1517), para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal (derrogadação) ou em caso de gravidez. 
 
Até 12 de março de 2019: 
 
IMPORTANTE: O Art. 1520 foi parcialmente derrogado, visto que possuem conexão com os incisos VII e 
VIII do art. 107 do CP, também revogados. Logo, houve a derrogação (revogação parcial deste artigo) 
 
ENUNCIADO 329 CJF: A permissão para casamento fora da idade núbil merece interpretação orientada 
pela dimensão substancial do princípio da igualdade jurídica, ética e moral entre o homem e a mulher, 
evitando-se, sem prejuízo do respeito à diferença, tratamento discriminatório. 
 
Após 12 de março de 2019, publicação da lei 13.811/19: 
 
Art. 1.520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado 
o disposto no art. 1.517 deste Código." (NR) 
 
 
RESUMO: 
Em regra, para CASAR-SE: 

1. Maior de 18 anos > autorizado sem ressalva.  



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 229	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

2. Idade núbil (Art.1517 CC) – 16 anos > permitido com autorização ou 
suprimento judicial ou para o emancipado. 

> Autorização dos pais (Art. 1517 + 1631) 
> Suprimento judicial (Art. 1519) 

3. Exceção da idade núbil  – NÃO PERMITIDO 
 
EXERCÍCIOS: 
 
CASO CONCRETO 3: 
Luana tem 14 anos resido com Danilo 17 anos e não houve suprimento judicial da idade núbil (16 anos) 
 
O único pressuposto para a possibilidade de casamento de Luana é a gravidez.  
 
Primeira corrente: entende que os menores de 16 anos, para se casarem, precisam da autorização de ambos os 
pais e do suprimento judicial da idade, que, conforme o Art. 1520, CC, só poderia ser dado em caso de 
gravidez. Segundo corrente amplamente majoritária, o casamento para evitar imposição de pena criminal foi 
tacitamente revogado, por força da alteração introduzida no Art. 107, CP no ano de 2005. 
Então, no caso concreto, a gravidez de Luana seria a única situação que autorizaria o casamento, pois ela não se 
encontra em idade núbil. 
 
Segunda Corrente: A questão não é pacífica, pois parte da jurisprudência tem aceito o suprimento pelo Juiz, 
quando já estabelecida a situação fática de família e após a oitiva dos nubentes, o Juiz entender que ambos já 
possuem capacidade de compreensão sobre as obrigações matrimoniais (independente de gravidez). 
 
OBJETIVA:  
 
(PCMA 2012) A respeito do instituto do casamento, analise as afirmativas a seguir:  
I. Os pais, tutores ou curadores podem revogar a autorização até à data da celebração do casamento.  
II. Quando injusta, a denegação do consentimento, pode ser suprida pelo juiz.  
III. Será permitido, excepcionalmente, o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil apenas em caso 
de gravidez. 
 
a. se somente a afirmativa I estiver correta.  
b. se somente a afirmativa II estiver correta.  
c. se somente a afirmativa III estiver correta.  
d. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  
e. se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
QUESTÃO ANULADA, em virtude da alteração do CC de 2019, art. 1520. 
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4. Habilitação para o Casamento (Art. 1525 a 1532, CC): 
 
4.1. Finalidade da HABILITAÇÃO: 
 

A) Constatar a inexistência de impedimentos matrimoniais; 
B) Conferir publicidade à pretensão dos nubentes; 
C) Constatar a capacidade para o casamento. 

 
Art. 1525 – Elenca os documentos necessários para Habilitação 
 
Art. 1.526.  A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do 
Ministério Público.  
Parágrafo único.  Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será 
submetida ao juiz.  
 
Art. 1.527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante quinze dias 
nas circunscrições do Registro Civil de ambos os nubentes, e, obrigatoriamente, se publicará na imprensa 
local, se houver. 
Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação.  
 
Para dispensa dos proclamas os nubentes devem dirigir petição ao Juiz, indicando os motivos da urgência do 
casamento, provando-a com documentos (em 5 dias), MP e juiz poderão se manifestar em 24h. (art. 69, LRP). 
 
Proclamas: o edital de proclamas nada mais é que um documento que o cartório emite quando os noivos dão 
entrada na habilitação para o casamento civil. 
 
LRP. Art. 67. Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela lei 
civil, requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes, que lhes expeça certidão 
de que se acham habilitados para se casarem.        
§ 1º. Autuada a petição com os documentos, o oficial mandará afixar proclamas de casamento em lugar 
ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na imprensa local, se houver, Em seguida, abrirá vista dos autos 
ao órgão do Ministério Público, para manifestar-se sobre o pedido e requerer o que for necessário à sua 
regularidade, podendo exigir a apresentação de atestado de residência, firmado por autoridade policial, ou 
qualquer outro elemento de convicção admitido em direito.                          
§ 2º. Se o órgão do Ministério Público impugnar o pedido ou a documentação, os autos serão encaminhados 
ao Juiz, que decidirá sem recurso. 
§ 4. Se os nubentes residirem em diferentes distritos de Registro Civil, em um e em outro se publicará e se 
registrará o edital. 
 
4.2. Certidão de Habilitação para o Casamento: 
 
Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da afixação do edital em cartório (se não aparecer quem oponha 
impedimento), o oficial do registro entregará aos nubentes “CERTIDÃO” de que estão habilitados para casar. 
 
Art. 1.532. A eficácia da habilitação será de noventa dias, a contar da data em que foi extraído o certificado.  
 
4.3. Formalidades da cerimônia de casamento (Arts. 1.533 ao 1.542): 
 
NORMAS DE ORDEM PÚBLICA; 
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ATO SOLENE (ritual); 
PUBLICIDADE DO ATO; e 
SERIEDADE E CERTEZA DO ATO. 
 
4.3.1. Celebração do Casamento: 
 
Art. 1.533. Celebrar-se-á o casamento, no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que 
houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão do art. 
1.531. 
 
Art. 1.534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes 
pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a 
autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular. 
§ 1o Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. 
§ 2o Serão quatro as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior e se algum dos contraentes não souber ou 
não puder escrever. 
 
4.3.2. Autoridade Competente: 
 

A CF/88, art. 98, II e art. 30 do ADCT impõe a criação da justiça de paz.  
Atualmente, é o juiz de paz do lugar em que se processou a habilitação. 
A lei de organização judiciária de cada Estado é que designa a autoridade. 
Em alguns Estados, o próprio juiz de direito é incumbido desse mister.  

 
4.3.3. MOMENTO DA CELEBREÇÃO:  
 
Art. 1.535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e 
o oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e 
espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos: 
   "De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e 
mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados." 
 
De acordo com Tartuce, em relação ao momento de aperfeiçoamento do ato, diz o art. 1.514, CC que o 
casamento se realiza no momento em que os nubentes manifestam, perante a autoridade competente, a sua 
vontade de estabelecer vínculo conjugal, e a autoridade os declara casados.  
 

Manifestação de vontade dos nubentes + declaração da autoridade. 
 
Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua 
vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados. 
 
4.3.4. Suspensão da Cerimônia: 
 
Art. 1.538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes: 
I - recusar a solene afirmação da sua vontade; 
II - declarar que esta não é livre e espontânea; 
III - manifestar-se arrependido. 
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Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, 
não será admitido a retratar-se no mesmo dia. 
 
4.3.5. Prova do Casamento (Art. 1543 a 1547, CC): 
 
PROVA DIRETA (art. 1.543, CC): O casamento celebrado no Brasil prova-se pela CERTIDÃO DO 
REGISTRO.  
 

Prova complementar ou supletória: Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra 
espécie de prova (§ único, art. 1.543, CC). 

 
PROVA INDIRETA (art. 1.545, CC): O casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não 
possam manifestar vontade, ou tenham falecido, não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo 
mediante certidão do Registro Civil que prove que já era casada alguma delas, quando contraiu o casamento 
impugnado. 

Posse de estado de casados: tractus, nomen e fama ou reputatio. 
 
Art. 1.543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. 
Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. 
Ex: Art. 212, CC/02: o fato jurídico pode ser provado por confissão, testemunha, presunção, etc. 
 

A) Prova de casamento com estrangeiro: 
 
Art. 1.544. O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante as respectivas autoridades ou os 
cônsules brasileiros, deverá ser registrado em cento e oitenta dias, a contar da volta de um ou de ambos os 
cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou, em sua falta, no 10 Ofício da Capital do Estado em 
que passarem a residir. 
 

B) Casamento cuja prova resultar de processo judicial - efeitos ex tunc: 
 
Art. 1.546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da 
sentença no livro do Registro Civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, 
todos os efeitos civis desde a data do casamento. 
 

C) IN DUBIO PRO MATRIMONIO: 
 
Art. 1.547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges, 
cujo casamento se impugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados. 
In favor matrimonii 
 
4.3.6. Efeitos SOCIAIS do Casamento: 
 

1. Emancipação do cônjuge incapaz (art. 5º, § único, II, CC), menores com 16 anos (idade núbil) ou nos 
casos do art. 1.520, CC. A gravidez possibilita o casamento antes da idade núbil, tornando a pessoa capaz 
para os atos da vida civil, mas não simplesmente a gravidez. (Não é mais possível) 
2. Estabelecimento do vínculo de parentesco por afinidade (art. 1.595, CC). 
3. Atribuição do estado civil de casado. 
4. Estabelecimento da presunção de paternidade (art. 1.597, CC). 
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4.3.7. Efeitos PESSOAIS do Casamento: 
 
 

1. Comunhão de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. 
2. Possibilidade de acréscimo do patronímico do outro cônjuge. 
3. Fixação do domicílio conjugal, para fins legais. 
4. Estabelecimento de direitos e deveres recíprocos. 

 
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e 
responsáveis pelos encargos da família. 
§ 1o Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. 
 
Art. 1.567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre 
no interesse do casal e dos filhos. 
Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em 
consideração aqueles interesses. 
 
Necessidade de Outorga Conjungal: Vênia conjugal que não pode ser exigida na união estável, diante da 
ausência de publicidade do estado civil dos subscritores do pacto. Inaplicabilidade dos termos da Súmula 332 
do STJ ao caso 
 
Dever de Mútua Assistência: Reconhecimento do empréstimo pelo próprio demandado, em depoimento 
pessoal. Credibilidade. Provas suficientes. Descaracterização dos institutos da doação e do dever de mútua 
assistência conjugal. Mero namoro. Alegação de compensação de débitos. Ausência de prova quanto ao fato 
desconstitutivo do direito da autora. 
 
Art. 1.569. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do 
domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão, ou a interesses 
particulares relevantes. 
 
Art. 1.570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de cento e 
oitenta dias, interditado judicialmente ou privado, episodicamente, de consciência, em virtude de enfermidade 
ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos 
bens. 
 
4.3.8. DEVERES DO CASAMENTO: 
 
Art. 1.566, CC: São deveres de ambos os cônjuges: 
I - fidelidade recíproca. 
II - vida em comum, no domicílio conjugal. 
III - mútua assistência. 
IV - sustento, guarda e educação dos filhos. 
V - respeito e consideração mútuos. 
 
TEMA CONTROVERTIDO:  
 

• INFIDELIDADE CONJUGAL 
• DESGASTE ADVINDO DO CONVÍVIO DO CASAL 
• VIOLAÇÃO DOS DEVERES DO CASAMENTO 



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 234	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

• AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA E HUMILHANTE:  
Em regra: DESCABIMENTO DOS DANOS MORAIS 

 
 
INDENIZAÇÃO MORAL – VIOLAÇÃO DO PACTO DE FIDELIDADE MATRIMONIAL. 
I. A traição fere o dever de fidelidade imposto pelo casamento e acarreta, como efeito maior, o direito à 
ruptura desse vínculo.  
II. O casamento importa em relação afetiva onde, por vezes, a razão pode ceder à emoção. Desgaste 
advindo de um convívio que veio se deteriorando a acarretar a atração por terceiro, que redundou em 
discreto relacionamento amoroso.  
III – Ausência, no caso, de situação vexatória e humilhante, que dê ensejo à pretenção indenizatória. 
IV – Fato da vida que alguns denominam “risco próprio do relacionamento afetivo” corrído pelo tempo e 
pela ausência de carinho e presença de pouco caso. Máxima Rodriguiana: “perdoa-me por traires”. 
V – Incabível o pedido de indenização moral formulado pelo Autor à sua ex-esposa, assim como aos demais 
réus, que não têm sequer o dever de zelar pelos deveres reciprocamente assumidos pelo casal, notadamente 
o de fidelidade, não podendo se responsabilizar pelo insucesso da união havida entre eles. Descabimento 
da indenização moral pleiteada. 
  
• Infidelidade Virtual: infelidade virtual poderia configurar a infidelidade moral? afronta ao dever de 

lealdade de cada um dos cônjuges, mas que não é munida de sanção eficiente. Para alguns, pode 
configurar injuria, por caracterizar desrespeito ao outro cônjuge, afronta aos deveres de sinceridade, zelo 
pelo cônjuge.  

 
• Débito Conjugal: A recusa, portanto, do varão ao débito conjugal, após o casamento, configura, sim, 

causa de erro essencial que torna obviamente a vida em comum inteiramente insuportável.3. Apelação a 
que se dá provimento. 
 

EXERCÍCIOS: 
 

CASO CONCRETO 4:  
 
Leonardo e Ana após passarem por todo o processo de habilitação para o casamento e de posse do certificado 
de habilitação, agendam, perante o oficial do registro, dia, hora e local para a celebração do casamento. No dia, 
hora e local indicados, os nubentes, as testemunhas e a autoridade celebrante competente comparecem 
pessoalmente. Iniciada a cerimônia, a autoridade celebrante ouve os nubentes que expressamente declaram sua 
vontade de contraírem o matrimônio por livre e espontânea vontade. Após a manifestação dos nubentes, 
inesperadamente a autoridade celebrante sofre um mal súbito que lhe retira a vida imediatamente. Diante do 
exposto, responda, de forma justificada, o que se pede a seguir:  
 
a) Em razão do ocorrido, o casamento poderia ser retomado em continuidade por outro oficial que se fizesse 
presente?  
b) Leonardo e Ana podem ser considerados casados? 
 
a) O casamento uma vez interrompido não poderá ser retomado imediatamente antes de completar 24 horas da 
sua interrupção ou paralização desde que a causa da interrupção seja imputável a um ou ambos os nubentes 
(Art.1538 CC). Tal hipótese não ocorreu no caso em questão, visto que a interrupção ocorreu pela morte do 
celebrante. Desse modo nada impediria que havendo a presença de outra autoridade competente que o 
casamento prosseguisse. 
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b) Não. De acordo com a doutrina amplamente dominante o casamento não poderá ser considerado celebrado, 
porque para tanto após a manifestação de vontade dos nubentes é necessária e obrigatória a declaração da 
autoridade celebrante (Art.1535 CC), o que não ocorreu no caso pois não houve tempo de proferir as palavras. 
 
OBJETIVA: 
 
(MPE-MG-2012) Quanto ao processo de habilitação para o casamento, é INCORRETO afirmar que:  
 
a) a habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do registro Civil, com a audiência do Ministério 
Público. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao 
juiz  
b) é dever do oficial do registro civil esclarecer aos nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a 
invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens.  
c) tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída 
com as provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas.  
d) a eficácia da habilitação será de 120 (cento e vinte) dias a contar da data em que foi extraído o certificado. 
 

Gabarito: D 
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5. Invalidade do Casamento (Art.1548 a 1564 CC): 
 
A expressão é utilizada para designar o casamento realizado com um defeito que impede a formação válida 
do vínculo obrigacional. 
 
A doutrina fala em três espécies:  

Casamento INEXISTENTE, NULO e ANULÁVEL. 
 
5.1. INEXISTÊNCIA do Casamento: 
 
INEXISTÊNCIA = mero fato insuscetível de produzir efeitos jurídicos. Há apenas ‘aparência`de casamento, 
sendo um nada no mundo jurídico. Não há prescrição nem decadência para a sua arguição.  
 
 
O plano da existência antecede o da validade, logo, antes de verificar se o ato jurídico ou o casamento são 
válidos, é preciso averiguar se existem.  Elementos de EXISTÊNCIA: 
 

A) DIFERENÇA DE SEXO (ressalvado o casamento homoafetivo)** 
B) CONSENTIMENTO 
C) CELEBRAÇÃO NA FORMA DA LEI 
 

CASAMENTO INEXISTENTE  
não é unanime na doutrina 

 
1) Entre pessoas de sexo diferente 

2) Ausência de vontade 
3) Celebra do por autoridade totalmente incompetente “ratione material” 

 
A) ELEMENTO - Diferença de Sexo: 

 
**Enunciados STJ: 
601. É EXISTENTE E VÁLIDO O CASAMENTO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO.                                                                           
(2015) 
524. as demandas envolvendo união estável entre pessoas do mesmo sexo constituem matéria de Direito de 
Família. 
 
TRANSEXUAIS e anulação do casamento: 
A jurisprudência já consolidou o entendimento da possibilidade da transmudação registral do sexo em casos 
tais, ainda que não tenha sido feita a cirurgia de adequação de sexo (Informativos nºs. 411 e 415 do STJ).  
Sendo assim, já era perfeitamente possível que a pessoa que alterou o sexo se casasse com outra, do sexo 
oposto. Todavia, ainda se conclui que se o transexual não revelar sua situação anterior ao cônjuge, poderá 
caber eventual ação de anulação do casamento por erro essencial quanto à pessoa, caso o último a pretenda 
(artigo 1.556 do CC).                                       
 

B) ELEMENTO - Consentimento: 
 
Vícios no consentimento: 
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• Procuração outorgada sem poderes específicos 
• Completo silêncio 
• Resposta negativa ante a indagação da autoridade celebrante 
• Coação absoluta 

 
C) ELEMENTO – Celebração na forma da lei (1535 e 1536, CC): 

 
• Presidente do ato = sacerdote ou ministro do culto, no religioso, com posterior efeitos civis.  
• Autoridades = juiz de paz, juiz de direito, oficiais titulares dos cartórios de Registro Civil, ou qualquer 

pessoa (casamento nuncupativo: art. 1.540, CC). 
•  
• A INCOMPETÊNCIA  ratione materiae = gera a INEXISTÊNCIA 
 
Ex: Promotor de justiça, Delegado de Polícia ou juiz da Vara Criminal ou dos feitos da Fazenda Pública, na 

qualidade de celebrantes, fazendeiros (comum no interior do Brasil). 
 
• A INCOMPETÊNCIA ratione loci: celebrante de outra circunscrição = gera ANULAÇÃO 

Art. 1.550. É anulável o casamento: VI - por incompetência da autoridade celebrante. 
PRAZO:  
Art. 1.560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da data da celebração, é de: II 
- dois anos 

Ex: Juiz de paz que não seja do lugar da residência dos noivos. 
 
EXCEÇÃO: Teoria da Aparência. 
 

Art. 1.554. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer 
publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no Registro Civil. 

 
5.2. CASAMENTO NULO: 

 
CASAMENTO NULO  

 
1) revogado pela Lei 13.146 / 2015 

2) Infringência de impedimento matrimonial (Art. 1548, I) 
 

 
Art. 1.548, CC. É nulo o casamento contraído: 
II - por infringência de impedimento. 
 

• AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE: imprescritível 
• EFEITOS EX TUNC 
• A PROPOSITURA DE AÇÃO PODE SER FEITA POR QUALQUER INTERESSADO OU PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO (não convalesce com o decurso do tempo)  
 
Art. 1.549, CC. A decretação de nulidade de casamento, pelos motivos previstos no artigo antecedente, pode 
ser promovida mediante ação direta, por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público. 

 
IMPEDIMENTOS (Art. 1521, CC): Impedem a realização do casamento e geram sua nulidade ABSOLUTA.  
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Art. 1.521. Não podem casar: (IMPEDIMENTOS) 
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 
II - os afins em linha reta; 
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; 
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; 
V - o adotado com o filho do adotante; 
VI - as pessoas casadas;  
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. 
 
Efeitos do Casamento NULO: 
 

• NÃO PRODUZ O EFEITO DE ANTECIPAR A MAIORIDADE CIVIL PELA EMANCIPAÇÃO  
• DESAPARECE O REGIME DE BENS. Aplicação das regras da sociedade de fato.  
• Não é passível de convalidação. 
• Efeitos ex tunc: mas aproveita os filhos. 
• A guarda dos filhos será deferida a quem revele melhores condições (art. 1.584, CC).  
• Sentença deve ser averbada no livro de casamentos do Registro Civil e no RGI: arts. 100 e 167, II, 

LRP). 
 
5.3. CASAMENTO ANULÁVEL: 
 

CASAMENTO ANULÁVEL:  
 

1) Art. 1.550: hipóteses legais (I a VI): falta da idade mínima, falta de autorização, incapacidade de consentir, 
revogação do mandato e incompetência relativa do celebrante; 

 
2) Art. 1.556: vício da vontade – erro essencial quanto à pessoa do outro: identidade, honra, boa fama, 

defeito físico irremediável.  
 

3) Art. 1.558: coação  
 

 
Art. 1.550. É anulável o casamento: 
I - de quem não completou a idade mínima para casar; 
II - do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal; 
III - por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558; 
IV - do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento; 
V - realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não 
sobrevindo coabitação entre os cônjuges; 
VI - por incompetência da autoridade celebrante. 
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A.1 Falta de idade mínima (Art. 1550, I, CC): 
 
LEGITIMADOS:  Próprio menor quando completar a idade núbil 
                         Seus representantes (quando o casamento for realizado) 
                         Ascendentes (quando o casamento for realizado) 
 
CONVALIDAÇÃO: Caso de gravidez (Art.1551 CC) 
                           O menor confirmar o casamento 
 
PRAZO: 180 dias (após a data que completou 16 anos) 
 
Art. 1.551. Não se anulará, por motivo de idade, o casamento de que resultou gravidez. 
 
Art. 1.552. A anulação do casamento dos menores de dezesseis anos será requerida:  
I - pelo próprio cônjuge menor; 
II - por seus representantes legais; 
III - por seus ascendentes 
 
Art. 1.553. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento, 
com a autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial. 
 
Art. 1.560. § 1o Extingue-se, em cento e oitenta dias, o direito de anular o casamento dos menores de dezesseis 
anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade; e da data do casamento, para seus 
representantes legais ou ascendentes. 
 

(Com a publicação da lei 13.811/2019 todas as hipóteses que o CC 
trata do casamento para MENOR DE 16 ANOS tornou-se NULA) 
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A.2 Menor em idade núbil, sem autorização (Art. 1550, II): 
 
LEGITIMADOS:  Menor (quando completar 18 anos) 

Representante 
Herdeiros 

 
CONVALIDAÇÃO: Os pais assistirem a cerimonia (Art.1552 §2º CC) 

• Concordância	tácita	
• Venire	contra	factum	proprium	

 
PRAZO: 180 dias (contagem) 
 
Art. 1.555. O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, só 
poderá ser anulado se a ação for proposta em cento e oitenta dias, por iniciativa do incapaz, ao deixar de sê-
lo, de seus representantes legais ou de seus herdeiros necessários. 
§ 1o O prazo estabelecido neste artigo será contado do dia em que cessou a incapacidade, no primeiro caso; a 
partir do casamento, no segundo; e, no terceiro, da morte do incapaz. 
 
Art. 1.555,§ 2o Não se anulará o casamento quando à sua celebração houverem assistido os representantes 
legais do incapaz, ou tiverem, por qualquer modo, manifestado sua aprovação. 
 
A.3 Incapaz de consentir ou manifestar de forma inequívoca a sua vontade (Art. 1550, IV, CC): 
 
PRAZO: 180 dias contados do casamento  
 
Art. 1.550. É anulável o casamento:  
   IV - do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento; 
Ex: Arteriosclerose, paralisia, hipnose, embriaguez não habitual.  
Art. 1.560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da data da celebração, é 
de: 
I - cento e oitenta dias, no caso do inciso IV do art. 1.550; 
 
A.4 Casamento por procuração (Art.1550, V, CC): 
 
PRAZO: 180 dias  
CONVALIDAÇÃO: Coabitação 
 
Art. 1.550. É anulável o casamento: 
V - realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não 
sobrevindo coabitação entre os cônjuges; 
Art. 1.560. § 2o Na hipótese do inciso V do art. 1.550, o prazo para anulação do casamento é de cento e oitenta 
dias, a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. 
 
A.5 Incompetência da autorizade celebrante (Art. 1550, V, CC): (Já visto no item 6.1) 
 

• A INCOMPETÊNCIA  ratione materiae = gera a INEXISTÊNCIA 
• A INCOMPETÊNCIA ratione loci: celebrante de outra circunscrição = gera ANULAÇÃO 

 
PRAZO: dois anos 
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Ex: Juiz de paz que não seja do lugar da residência dos noivos. 
 

EXCEÇÃO: Teoria da Aparência. 
 
B. Coação (Art. 1558, CC): 
 
Coação: é toda a ameaça ou pressão injusta exercida sobre um indivíduo para forçá-lo, contra a sua vontade, a 
praticar algo. 

• Trata-se de COAÇÃO MORAL ou RELATIVA (VIS COMPULSIVA). 
• Torna defeituosa a manifestação do querer do agente. 

 
LEGITIMADO: coacto 
PRAZO: 4 anos, a contar da celebração. Ação anulatória (Personalíssima)  
CONVALIDAÇÃO: haver coabitação 
 
Vide artigos 152 a 153 CC 
 
Art. 1.558. É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os 
cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a 
honra, sua ou de seus familiares. 
Art. 1.559. Somente o cônjuge que incidiu em erro, ou sofreu coação, pode demandar a anulação do 
casamento; mas a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato, ressalvada a hipótese do incisos III 
(defeito físico, moléstia grave) do art. 1.557. 
Art. 1.560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da data da celebração, é 
de: 
IV - quatro anos, se houver coação. 
 
 
C. ERRO ESSENCIAL quanto a pessoa do outro cônjuge (Art. 1556 e 1557 CC): 
 
Tipos de Erros Essenciais (Art. 1557, CC): 
 
I. Identidade,	honra	e	boa	fé	
II. Ignorância	de	crime	anterior		
III. Defeito	físico	irremediável	ou	moléstia	grave	
 
PRAZO: 03 anos. Ação personalíssima 
 
Art. 1.556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por parte de um dos nubentes, ao 
consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. 
 
Art. 1557, CC. 
I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento 
ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado; 
II - a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal; 
III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de 
moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge 
ou de sua descendência;  
 
ERRO ESSENCIAL NÃO CONFIGURADOS: 
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à Comportamento pessoal do cônjuge que torna difícil a convivência conjugal. 
à A mera divergência de opiniões, alterações de humor ou desiluções entre os cônjuges, não obstante sirvam 
para embasar eventual pleito de separação judicial, não autorizam a declaração judicial de invalidação do 
casamento. 
 
ERRO ESSENCIAL CONFIGURADO: 
 
à O casal, antes de contrair núpcias, tinha relações sexuais habituais. A recusa, portanto, do varão ao débito 
conjugal, após o casamento, configura, sim, causa de erro essencial que torna obviamente a vida em comum 
inteiramente insuportável (Recusa ao débito conjugal após o matrimônio – tipo I) 
à Casar por interesse econômico (tipo I) 
à Ignorância de crime ultrajante (anterior ao casamento) (tipo II) 
à Em geral, deformação dos órgãos genitais que obsta a prática do ato sexual, tais como: sexo dúbio, 
hermafroditismo, vaginismo, e infantilismo (tipo III) 
 
 
EXERCÍCIOS: 
 
CASO CONCRETO 5: 
 
Quando eu tinha 18 anos minha mãe se casou com João, então com 50 anos. Por dois anos foram casados e 
felizes, mas minha mãe acabou morrendo em 2006 em virtude de um câncer de mama tardiamente descoberto e 
que lhe retirou a vida em pouquíssimos meses. Eu tinha um relacionamento muito bom com João e, após 
superarmos a morte prematura da minha mãe acabamos descobrindo que tínhamos muita coisa em comum. 
Resultado, começamos a namorar em 2008 e, em 2009 resolvemos casar. Fizemos todo o procedimento de 
habilitação para o casamento e, naquele mesmo ano, casamo-nos. Neste mês, no entanto, fomos surpreendidos 
por uma ação declaratória de nulidade do casamento proposta pelo Ministério Público que afirma que a lei 
proíbe o nosso casamento em virtude do parentesco. Amo João e depois de tantos anos juntos não posso 
acreditar que nosso casamento esteja sendo questionado. O Ministério Público tem legitimidade para propor 
essa ação? Depois de tanto tempo já casados este pedido não estaria prescrito? Nunca tive nenhum um vínculo 
de parentesco com João, como esse fato pode estar sendo alegado? Justifique suas explicações à cliente em no 
máximo dez linhas.  
 
João e sua atual esposa possuem parentesco pelo vinculo de afinidade em linha reta e no 1º grau, vinculo este 
que é indissolúvel, conforme artigo 1595 §2º CC. 
Este vinculo caracteriza um impedimento matrimonial conforme artigo 1521 II CC, logo o casamento é nulo 
(nulidade absoluta). Tratando-se de causa de nulidade esta não convalesce com decurso do tempo, por isso não 
se submete a prazo (Ação imprescritível) que pode ser pleiteada por qualquer interessado ou pelo Ministério 
Público, mesmo tanto tempo depois. 
 
 
QUESTÃO OBJETIVA 
(TJPE 2013) São impedidos de casar:  
a. o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal.  
b. o tutor com a pessoa tutelada, enquanto não cessar a tutela e não estiverem saldadas as respectivas contas.  
c. os parentes colaterais até o quarto grau.  
d. os afins em linha reta e em linha colateral.  
e. o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. 
 

Resposta: Letra E 
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6. Formas Especiais de Casamento: 
 
 
6.1 Casamento Especiais (Casamentos Excepcionais): 
 
São formas excepcionais de celebração de casamento, previstas pelo legislador, onde as regras do casamento 
são flexibilizadas.  
 
6.1.1. Casamento por procuração (Art.1542 CC): 
 
Permite-se que o nubente possa se fazer representar, por procurador (mandato passado por instrumento 
público), na cerimônia nupcial.  
A ideia é não desprezar o rigor formal do casamento, mas admitir sua realização, solene, em circunstâncias que 
impeçam a presença pessoal do nubente. 
 
Art. 1.542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público, com poderes 
especiais. 
§ 3o A eficácia do mandato não ultrapassará noventa dias. 
 
Eficácia do Mandato: 90 dias (Prazo Decadiencial) 
 
Procuração ad nuptias (Procuração com poderes especiais) 
Grande parte da doutrina entende que apenas um dos nubentes pode estar representado, devendo o outro estar 
presente. 

X 
Carlos Roberto Gonçalves: defende que ambos podem ser representados. Mas se ambos não puderem 
comparecer, deverão nomear procuradores diversos. E cada um atuará em prol dos interesses daquele que o 
nomeou.  
 

A) Responsabilidade SUBJETIVA do Mandatário: 
Art. 667, CC. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a 
indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua(...) 
 
Possibilidade de responsabilização do mandatário  (procurador) do nubente de forma subjtiva. 
 

B) Responsabilidade OBJETIVA do Mandatário: 
 
ENUNCIADO 24  da I Jornada de Direito Civil: 
Em virtude do princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do CC, a violação dos deveres anexos 
constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. 
 

C) Revogação do Mandato: 
 
Art. 1.542. § 1o A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário; mas, 
celebrado o casamento sem que o mandatário ou o outro contraente tivessem ciência da revogação, 
responderá o mandante por perdas e danos. 
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Só por instrumento público se pode revogar o mandato (§ 4, art. 1.542, CC). 
 
Caso a revogação do mandato não chegue ao Mandatário, torna-se hipótese de anulação. 
Art. 1.550. É anulável o casamento: 
V - realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não 
sobrevindo coabitação entre os cônjuges; 
 
Art. 1.560. § 2o Na hipótese do inciso V do art. 1.550, o prazo para anulação do casamento é de cento e oitenta 
dias, a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. 
 

D) Morte do Mandante: 
 
MORTE DO MANDANTE = CADUCIDADE DA PROCURAÇÃO ad nupcias do representado. 
Prevalece o entendimento da inexistência do casamento, pois a morte faz cessar imediatamente o mandato. 
 
6.1.2. Casamento nuncupativo (Art.1540 e 1541 CC): 
 
Pessoa em situação terminal, situação de quase morte, caso extremo, moribundo. 
É AQUELE CONTRAÍDO, DE VIVA VOZ, POR NUBENTE QUE SE ENCONTRE MORIBUNDO, NA 
PRESENÇA DE PELO MENOS 6 TESTEMUNHAS, INDEPENDENTEMENTE DA PRESENÇA DA 
AUTORIDADE COMPETENTE OU DO SEU SUBSTITUTO. 
 
Art. 1.540, CC: Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da 
autoridade à qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na 
presença de seis testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até 
segundo grau. 
 
Art. 1.541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais 
próxima, dentro em dez dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de (...) 
 
Art. 1541, § 5o Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e 
puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial do registro. 
 
É UMA MODALIDADE EXCEPCIONAL DE MATRIMÔNIO: em que o nubente, portador de saúde 
mental, mas no limiar da vida, resolve contrair núpcias e fazer valer a sua derradeira vontade de receber alguém 
como consorte. 
 

A) Mitigação (flexibilização) das formalidades: 
 
DISPENSA DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 
DISPENSA DA PRESENÇA DA AUTORIDADE CELEBRANTE  
Ex: Nubente ferido por disparo de arma de fogo; ou que sofra acidente grave, vítima de mal súbito em que não 
há a mínima esperança de salvação.  
 
OBJETIVO = respeitar o AFETO nos instantes finais da vida. 
 
6.1.3. Casamento em caso de moléstia grave (Art.1539 CC) 
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Formalidades preliminares do casamento foram realizadas (certificado de habilitação expedido). A gravidade de 
estado de saúde é posterior à habilitação, dificultando a realização do casamento.  
 
NO CASAMENTO EM CASO DE MOLÉSTIA GRAVE A HABILITAÇÃO FOI FEITA, MAS POR 
CONTA DA DOENÇA, TORNOU-SE IMPOSSÍVEL O DESLOCAMENTO PARA COMPARECIMENTO À 
SOLENIDADE MATRIMONIAL.  
 

• Moléstia grave = é aquela que acarretará a morte do nubente em breve tempo, cuja remoção o sujeita a 
riscos.  

• A celebração, por ex, pode ser feita no hospital (ou onde se encontrar o impedido) 
 

6.1.4. Casamento consular (Art.1544 CC): 
 
É aquele celebrado no estrangeiro, por brasileiro, perante a autoridade consular brasileira.  
 

• O cidadão brasileiro que reside no exterior tem a opção de casar conforme a lei pátria, no consulado, 
caso não queira sujeitar-se à legislação local. 

 
REGISTRO: será feito no domicílio dos nubentes; se não tiverem domicílio certo, no 1º Ofício da Capital do 
Estado em que passarem a residir. 
 
Prazo para REGISTRO: O casamento deverá ser submetido a registro, no prazo de 180 dias, a contar da data 
da volta de um ou de ambos os cônjuges ao país. 
 
Art. 1.544, CC O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante as respectivas autoridades ou os 
cônsules brasileiros, deverá ser registrado em cento e oitenta dias, a contar da volta de um ou de ambos os 
cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou, em sua falta, no 1o Ofício da Capital do Estado em 
que passarem a residir.  
 
Art. 18, LINDB. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes 
celebrar o casamento e os mais atos de Registro Civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de 
óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do Consulado.   
 
6.1.5. Casamento de estrangeiros (Art.7 LINDB, Art.32 LPR e Resolução 155/2012 CNJ)  
 
É o local do domicílio do casal que determinará as regras de existência e validade do casamento. 

• A lei estrangeira regerá o casamento em todos os seus três planos: existência, validade e eficácia, até 
mesmo no regime de bens adotado. 

Ex: Se a lei estrangeira reconhece a autoridade de um celebrante religioso e apenas a cerimônia religiosa como 
casamento válido.  
 
Art. 7, LINDB. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da 
personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. 
 
§ 1o  Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes 
e às formalidades da celebração. 
§ 2o O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país 
de ambos os nubentes.                          
§ 3o  Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro 
domicílio conjugal. 
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§ 4o  O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e, 
se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. 
§ 5º - O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, 
requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de 
comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro.     
 
OBS: Caso o Casamento no Estrangeiro seja regido por leis contrárias aos costumes, moral e ordem pública 
brasileira, não poderá ser registrado no BRASIL.  
Art. 17, LINDB.  As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não 
terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 
 
Art. 32, LRP.  Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão 
considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos 
cônsules ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular. 
§ 1º Os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios de 1º Ofício do domicílio do 
registrado ou no 1º Ofício do Distrito Federal, em falta de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir 
efeito no País, ou, antes, por meio de segunda via que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do 
Ministério das Relações Exteriores. 
 
EXERCÍCIOS:  
 
CASO CONCRETO 6: 
 
Um agricultor do interior do Estado, ‘humilde e ingênuo’, casou-se há dois meses com bonita moça da cidade 
que havia conhecido numa das feiras de domingo. Após alguns meses de namoro, casaram-se pelo regime de 
comunhão universal de bens (sugerido pela própria moça). Mas, apenas um mês depois do casamento a moça 
saiu de casa, alegando que o marido lhe negava constantemente dinheiro para comprar roupas e sapatos. Neste 
mês que moraram juntos, chegou ao ponto da moça só manter relações sexuais com seu marido se este lhe desse 
dinheiro após o ato! O agricultor, chateado com toda essa situação, conversando com algumas pessoas 
descobriu que a moça tinha casado com ele única e exclusivamente por interesse econômico, tinha ela interesse 
(declarado) não só no dinheiro do marido, como principalmente, em ficar com parte da chácara do agricultor 
que era conhecida na região por ser produtora de ótimos produtos artesanais como queijos e geleias. 
Evidenciado o mero interesse econômico no casamento, pode o agricultor pedir sua anulação? Justifique sua 
resposta em no máximo cinco linhas e na resposta indique o prazo para a propositura da ação. 
 
Sim. A jurisprudência tem admitido que o casamento realizado por puro interesse econômico caracteriza erro 
quanto a pessoa do cônjuge e, portanto, é passível de anulação no prazo decadencial de 3 anos a contar da data 
da celebração do casamento conforme os seguintes artigos do Código Civil 1550 III, 1577 I e 1560 III 
 
Jurisprudência  
TJ/RJ Des. Cláudio Brandão  
Ap. Cível 0002888-50 2006.8.19.0058 
29º C. Cível (Julgado 04/08/ 
 
QUESTÃO OBJETIVA 
 
(MPPR 2013) É hipótese de nulidade do casamento: 
a. O casamento do menor de 16 anos. 
b. O casamento com infringência de impedimento. 
c. O casamento contraído com erro sobre a pessoa do outro nubente; d. O casamento do menor entre 16 e 18 
anos não autorizado por seu representante legal.  
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e. O casamento do menor emancipado, sem autorização de seu representante legal. 
 

Resposta: Letra B (Art.1521 e incisos) 
 
Causas Suspensivas do casamento (Art. 1523):  
As causas suspensivas se traduzem em um impedimento à realização do casamento, porquanto podem gerar 
sanções àqueles que contraírem o matrimônio, uma vez que o casamento não é nulo, nem anulável, apenas 
irregular. 
 
CONSEQUÊNCIA: Regime da Separação TOTAL dos Bens 
 
Em termos simples, o casamento não é proibido, mas é “aconselhável” que não se contraia o matrimônio, pois 
existindo alguma das causas elencadas acima, podem gerar sanções de cunho patrimonial. 
 
Art. 1523, CC. 
I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der 
partilha aos herdeiros.  
Aqui, a preocupação do legislador foi evitar a confusão de patrimônios, pois o casamento precedido de 
inventário poderia dificultar a identificação do patrimônio entre o das proles existentes e o das vindouras; 
II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do 
começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal.  
A intenção foi evitar a confusão de sangue, a dúvida no caso de a mulher estar grávida, e de quem seria o filho; 
III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal.  
Da mesma forma que no inciso I, a preocupação é quanto a evitar a confusão de patrimônios; 
IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa 
tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas 
contas.  
Justifica-se pela possibilidade de o tutelado ou curatelado ser compelido a contrair matrimônio, de modo a 
livrar o administrador dos bens da prestação de contas. 
 
POSSIBILIDADE DE SOLICITAR A NÃO APLICAÇÃO DAS CAUSAS SUSPENSIVAS: 
 
Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas 
suspensivas previstas nos incisos  
 
I, III e IV: provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e 
para a pessoa tutelada ou curatelada;  
 
inciso II: a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo. 
 
7. Regime de Bens no casamento: 
 
Conceito: É o conjunto de regras que disciplina as relações econômicas dos cônjuges, quer entre si, quer no 
tocante a terceiros, durante o casamento 
 
Evolução Histórica: 
 
CC/1916: a comunhão universal de bens era o regime legal adotado. 
                         x 
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Lei n. 6.515/77: alterou o regime para o da comunhão parcial de bens, afastando a comunicação dos bens 
adquiridos antes do casamento.  
Tal regra foi mantida no CC/02 (art. 1.640) 
 

Comunhão Parcial de Bens = Regime Supletivo ou Regime Legal. 
 

Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os 
cônjuges, o regime da comunhão parcial. 
Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este 
código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto 
antenupcial por escritura pública, nas demais escolhas. 
 
 
7.1. Princípios Específicos: 
 

A) Princípio da Variedade de Regimes: 
Os contraentes têm liberdade de escolher entre qualquer dos regimes previstos no CC/02. 
 

B) Princípio da Liberdade de escolha do estatuto patrimonial OU da livre estipulação (Art. 1639, 
CC): 

Os nubentes poderão escolher um regime específico ou poderão até mesmo estipular um regime próprio, dentre 
os limites das regras vigentes. 
 
Art. 1.639, CC.  É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que 
lhes aprouver. 
§ 1o O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. 
 
OBS1: Caso os nubentes desejem criar um REGIME PRÓPRIO deverão fazer por escritura pública, 
por meio de um pacto antenupcial.  
 
*Pacto Antenupcial: É UM CONTRATO SOLENE (escritura pública) e CONDICIONAL (só tem eficácia se 
o casamento se realizar), por meio do qual os nubentes dispõem sobre o regime de bens que vigorará entre 
ambos, após o casamento. 
 
OBS2: Regime da SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA (Art. 1641, CC). 
 
A própria lei impõe qual será o regime de bens para determinadas pessoas.  
 
I –  Causas suspensivas (Art. 1523, CC) 
Lembre-se que as causas SUSPENSIVAS não tornam o casamento NULO/ANULÁVEL apenas determinam o 
regime de SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA dos bens. 
II  –  Para > 70 anos 
III  –  De todos que dependerem para casar, de suprimento judicial (Para os menores de 18 e maiores 
de 16, que não foram autorizados pelos pais; não mais aplicável ao menor de 16 anos) 
§ú) Possibilidade de pedir ao Juiz para não aplicar regime. 
 

C) Princípio da Mutabilidade Motivada ou Justificada (§2º, Art. 1639, CC): 
Ao longo do casamento será possível alterar o regime escolhido.  
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REQUISITOS PARA ALTERAÇÃO: 

1) PEDIDO FORMULADO POR AMBOS 
2) AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 
3) RAZÕES RELEVANTES  
4) RESSALVA DE DIREITOS DE TERCEIROS 
 

Obs¹. Nessa hipótese não se admite suprimento judicial da vontade. 
Obs². Não é possível para o regime obrigatório imposto pelo art. 1.641.   
 
Art. 1.642.§ 2o É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de 
ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. 
 
Ex1: Prova cabal de inexistência de prejuízo para terceiros. 
ENUNCIADO 113 DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL – CJF/STJ 
Art. 1.639. É admissível a alteração do regime de bens entre os cônjuges, quando então o pedido, devidamente 
motivado e assinado por ambos os cônjuges, será objeto de autorização judicial, com ressalva dos direitos de 
terceiros, inclusive dos entes públicos, após perquirição de inexistência de dívida de qualquer natureza, 
exigida ampla publicidade. 
 
Ex2: Constituir sociedade empresária. 
Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado 
no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória. 
 
Ex3: Desaparecimento de causa suspensiva do casamento. 
ENUNCIADO 262 CJF/STJ: 
“A obrigatoriedade da separação de bens nas hipóteses previstas nos incs. I e III do art. 1.641 do Código Civil 
não impede a alteração do regime, desde que superada a causa que o impôs.” 
 
7.2. Regime de Bens em Espécie: 
 
1) Regime da Comunhão parcial de bens: arts. 1.658 a 1.666; 
2) Regime da Comunhão universal de bens: arts. 1.667 a 1.671; 
3) Regime da Separação total de bens convencional ou facultativa: arts. 1.687 a 1.688; 
4) Regime da Participação final nos aquestos: arts. 1.672 a 1.686; 
 
7.3. Regime Hibrido (PACTO ANTENUPCIAL): 
 
Se o regime for híbrido, necessariamente deverá ser feito por pacto antenupcial (escritura pública).  
 
Na criação de regimes mistos ou híbridos, os contraentes não podem incluir cláusulas que atentem contra os 
princípios de ordem pública ou contrarie a natureza e os fins do casamento. 
 
Não valem as cláusulas que dispensam os cônjuges dos deveres conjugais ou que privem um deles do exercício 
do poder familiar.  
 
Art. 1.653. É nulo o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir o 
casamento 
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Art. 1.654. A eficácia do pacto antenupcial, realizado por menor, fica condicionada à aprovação de seu 
representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. 
 
Art. 1.655. É nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei. 
 
Art. 1.656. No pacto antenupcial, que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á 
convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. 
 
Logo, sem o registro, perante terceiros será como se não existisse o pacto, vigorando então o regime da 
comunhão parcial.  
 

Consequência Jurídica da Cláusula Nula: 
 
Sendo nula a convenção, será aplicado o regime da comunhão parcial de bens, denominado REGIME LEGAL 
OU SUPLETIVO. 
 
Art. 1640, 1642, 1643 e 1644, CC: 
 
Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os 
cônjuges, o regime da comunhão parcial. 
 
Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente: 
I - praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com 
as limitações estabelecida no inciso I do art. 1.647; 
II - administrar os bens próprios; 
III - desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento 
ou sem suprimento judicial; 
IV - demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval, realizados pelo outro 
cônjuge com infração do disposto nos incisos III e IV do art. 1.647; 
V - reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, 
desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado 
de fato por mais de cinco anos; 
 
Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os 
cônjuges. 
 
7.4. REGIMES DE BENS: 
 

A) COMUNHÃO PARCIAL DE BENS (Arts. 1.658 a 1.666, CC): 
 
Na comunhão parcial a regra geral é comunicação de todos os bens havidos durante o casamento, com exceção 
dos bens considerados incomunicáveis (Art. 1658 e 1659, CC) 
 
Este regime cria três massas distintas de bens 

} 1ª) Da mulher: bens particulares (titularidade exclusiva) 
} 2ª) Do marido: bens particulares (titularidade exclusiva) 
} 3ª) MASSA COMUM: adquirida após o casamento por ambos ou qualquer um deles. 

 
OBS: Os bens exclusivos SUB-ROGADOS (ou seja, substituídos) continuarão a pertencer a apenas um deles. 
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Bens Móveis: tem presunção de pertencer a ambos.  
 
Art. 1.662. No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens 
móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. 
 
Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em 
benefício destes, não obrigam os bens comuns. 
 
BENS QUE ENTRAM NA COMUNHÃO: 
 

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na 
constância do casamento: (c/c art. 1.660) 
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos 
cônjuges; 
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; 
III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; 
IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do 
casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

 
BENS QUE NÃO ENTRAM NA COMUNHÃO: 
 

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:  
I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por 
doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; 
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos 
bens particulares; 
III - as obrigações anteriores ao casamento; 
IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; 
V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; 
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; 
VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 

 
Enunciado 340, STJ:  A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na 
data do óbito do segurado. 
 

Antes do Casamento: 
Bens do Marido 
Bens da Mulher 

 
Após Casamento 
Bens do Marido 
Bens da Mulher 

Aquestos (Massa Comum): Bens comuns comunicáveis, que são adquiridos durante o casamento. 
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OBS: Neste regime, todos os bens adquiridos durante o casamento têm presunção de que foram adquiridos 
em comunhão de esforços (é este fato que o difere do regime da “participação fina dos aquestos”) 
 
Bens Incomunicáveis (Art. 1659, CC) 
Vide: Resp 1318.599/SP, Resp 1171488 (2017) 
Exd. Pensão: quantias pagas de forma periódica em virtude de lei ou decisão judicial. Ex: Previdência Privada 
e retirada do FGTS entrará na meação. 
Meio-soldo: valor pago pelo estado ao militar reformado) 
Montepios: Pensão paga pelo Estado aos herdeiros de um funcionário público falecido) 
Art. 39, Lei dos Direitos Autorias (Lei 9610/98) – são direitos personalíssimos > não comunicam. 
 

B) COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS (Arts. 1.667 e 1.668, CC): 
Na Comunhão Universal a regra básica é comunicação tanto dos bens anteriores ou presentes quanto em 
relação aos bens posteriores a celebração do casamento, ou seja, há uma comunicação total ou plena nos 
Aquestos, o que inclui as dívidas passivas de ambos. Neste regime, os bens incomunicáveis estão disciplinados 
pelo artigo 1668, CC 
 
Regra Básica: Comunicação dos bens (Art. 1667, CC) 
HÁ EXCEÇÕES: Bens incomunicáveis (Art. 1668, CC) 
 
Fideicomsisso: É uma forma de substituição testamentária em que um primeiro herdeiro (fiduciário) pode ser 
substituído por outro fideicomissário (pessoa não existente no momento da abertura da sucessão). Desse modo, 
quando o bem estiver com o primeiro herdeiro é que haverá a incomunicabilidade ao outro cônjuge.  
 
 
OBS: lembre-se da possibilidade da aplicação do Princípio da Mutabilidade Justificada.  
 

C) REGIME DA PARTICIPAÇÃO FINAL DOS AQUESTOS (REGIME EMPRESARIAL): 
 
Durante o casamento há uma separação total de bens, que são administrados livremente por cada cônjuge, mas 
no caso de dissolução do casamento esse regime se aproxima de uma comunhão parcial. Vale dizer, cada 
cônjuge terá direito a uma participação daqueles bens para os quais colaborou para aquisição, devendo para 
tanto provar seu esforço para aquisição.  
 
Durante o Casamento: cada um administra seu próprio patrimônio (Ex: Não há necessidade de outroga) – 
equivale a Separação de Bens. 
Bens do Marido 
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Bens da Mulher 
 
Dissolvido o Casamento: no momento da dissolução, fazendo-se a prova do esforço, metade dos bens 
adquiridos pelo casal serão divididos para cada um, diferente da comunhão parcial, não há presunção  
Bens do Marido 
Bens da Mulher 
Participação dos Esforços 
 

 
 

D) SEPARAÇÃO DE BENS (Arts. 1.658 a 1.666, CC): 
Não haverá a comunicação de qualquer bem, seja posterior ou anterior ao casamento, cabendo à administração 
desses bens de forma exclusiva a cada um dos cônjuges, que podem vender/alienar inclusive os imóveis.  
 

1) Convencional (Origem em Pacto Antenupcial, Art. 1687 e 1688):  
 
Regra Geral: Não haverá comunicação de qualquer bem seja posterior ou anterior ao casamento cabendo a 
administração desses bens de forma exclusiva a cada um dos cônjuges que podem vender (alienar) inclusive os 
imóveis. 
 
Art. 1.687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos 
cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. 
Art. 1.688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos 
rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial. 
 

2) Legal ou Obrigatória (Art. 1641):  
 
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;   
III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 
 
Súmula 377, STF: Há julgados que admitem a divisão de alguns bens, desde que provado o “esforço comum” 
para a aquisição (aproximando bastante do participação final dos aquestos) 
No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. 
 
Art. 1688: Para as despesas do casal, ambos são obrigados a contribuir na proporção dos seu sucessores. 
 
EXERCÍCIOS:  
 
CASO CONCRETO 7: 
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Aline e Carlos são casados pelo regime legal desde 2005 e durante o casamento constituíram considerável 
patrimônio. Decidem dissolver o casamento mas entram em litígio por conta da partilha de bens do casamento. 
O casal adquiriu durante o casamento dois imóveis e dois automóveis, mas o primeiro imóvel foi adquirido com 
o produto da venda de um terreno que pertencia a Carlos antes do casamento mas tal fato não restou consignado 
no título aquisitivo do imóvel. Aline alega que o bem terá que ser igualmente dividido e Carlos alega que o bem 
deverá ter seu valor proporcionalmente dividido, abatendo-se do valor total o correspondente ao que ele 
integralizou em decorrência da venda do referido terreno. Analise a questão sob a ótica das regras aplicáveis ao 
regime de bens, informado justificadamente a quem assiste razão. 
 
O caso concreto aborda o regime da comunhão parcial de bens. Como carlos não averbou a sub-rogação de seu 
terreno por outro bem imóvel, logo assiste razão à Aline. 
 
(TJPR 2013) Tendo em vista as disposições da lei civil com relação ao regime matrimonial de bens, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
a. O regime de bens entre os cônjuges, seja o legal seja o contratual, este estabelecido por meio do denominado 
pacto antenupcial, somente começa a vigorar desde a data do casamento.  
b. Mesmo não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, 
o regime da comunhão parcial.  
c. Nada interferindo no regime de bens, pode qualquer dos cônjuges, livremente, independente um da 
autorização do outro, reivindicar os bens comuns, sejam móveis sejam imóveis, doados ou transferidos pelo 
outro cônjuge ao concubino.  
d. Estabelecido o regime matrimonial de bens, por força de pacto antenupcial ou adoção do regime legal, não é 
possível, por conta da imutabilidade, a alteração posterior do regime matrimonial de bens. 
 

Resposta: Letra D 
 

CASO CONCRETO 8: 
 
Thiago e Deise se casaram em maio deste ano, mas no processo de habilitação esqueceram de informar que 
Thiago adotaria o sobrenome de Deise. Realizado e registrado o casamento Thiago ainda pode pedir a inclusão 
do sobrenome da esposa? Em caso afirmativo, como deveria ele proceder? Explique sua resposta em no 
máximo cinco linhas. 
 
Ele poderia recorrer ao Poder Judiciário para alterar o seu nome. Se é possível alterar até mesmo o regime de 
bens, torna-se possível mudar o nome. Além disso, nome é um Direito da Personalidade o que garante a ele o 
direito de recorrer ao judiciário (AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE NOME), a qualquer tempo, para acrescer o 
patronímico da esposa, demonstrando que o casal ainda está casado e que é consensual o pedido da absorção do 
sobrenome da consorte, na forma do Art. 57, Art. 109, da LRP. 
 
(DPE-SC Técnico Administrativo 2013) Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Civil brasileiro.  
a. Poderá ser anulado o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública.  
b. As convenções antenupciais começam a vigorar desde a data do casamento.  
c. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de 60 anos.  
d. É admissível alteração do regime de bens, mediante pedido motivado de ambos os cônjuges ao juiz, apurada 
a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. 
 

Resposta: Letra D 
 
9. Dissolução do Casamento (Art. 1571 ao 1582 CC): 
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É certo e incontroverso que todo projeto afetivo tende a permanência. Não há relação familiar (casamento ou 
união estável) que comece pensando em sua dissolução. Porém, muito mais importante do que sua manutenção 
com o sacrifício da felicidade dos sujeitos, é o respeito à liberdade e às garantias individuais. 
 
 
DIVÓRCIO: É a medida dissolutória do vínculo matrimonial válido, importando extinção dos deveres 
conjugais.  
OBS: se o casamento é NULO ou ANULÁVEL, não há que se falar de divórcio. A não ser que ultrapassada os 
prazos para se solicitar a nulidade ou anulação do casamento.  
 
Histórico: 

´ Não havia dissolução do casamento até 1977 (Lei do Divórcio: 6.515/77) 
´ O casamento válido só terminava com a  morte. 
Desquite: colocava fim à sociedade conjugal, mas não ao vínculo matrimonial, de modo que o desquitado(a) 
não podia casar novamente. 
´ Lei 11.441/2007 - Regulamentou a separação / Divórcio administrativo (no cartório) 
Artigo 733 CPC (Fenômeno da desjudicialização): sujeitos como efeitos protagonistas de suas vidas e 
patrimônios  
´ PEC do divorcio: EC 66/2010 – Alterou o artigo 226 §6º CRFB 
´ Lei 12.874/2013 – Divórcio no estrangeiro  
´ PL 510/2019 – Altera a Lei Maria da Penha – permite a dissolução 

 
CC/02. Art. 1.571, § 1º. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, 
aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. 
 
9.1 Divórcio Extrajudicial ou Administrativo: 
Divórcio realizado no âmbito dos cartórios.  
 
DIVÓRCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – NCPC: 
 
Art. 733, CPC/15  O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, 
não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por 
escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731. 
 
Art. 731 -  Partilha de bens, pensão alimentícia, guarda e visitação do filhos, valor da contribuição para criar 
e educar os filhos.  
 
Lei n. 11.441/2007 – regulou o divórcio administrativo (extrajudicial): 
A) Mútuo consentimento 
B) Não haver filhos menores e nem estado gravídico (Resolução 220, 26/04/2016). 
C) Escritura pública, sem necessidade de homologação judicial. 
D) Assistência por advogado comum ou não. 
E) Dispor sobre partilha de bens, pensão alimentícia, retomada ou manutenção pelo cônjuge do nome de 
solteiro, visitação dos filhos (não deve haver litígio). 
 
RESOLUÇÃO 35/07 CNJ 
Art. 3º As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de 
homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de 
bens e direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de 
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bens e levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições 
financeiras, companhias telefônicas, etc.) 
 
 
9.2 Divórcio sem prévia partilha de bens (Condição Suspensiva): 
 
REGRA: primeiro se faz a partilha, para depois realizar o divórcio.  
 
EXCEÇÃO: Poderá haver o divórcio sem que os ex-conjuges realizem a partilha. Isso é um causa suspensiva 
do casamento. O casamento poderá ser celebrado mas haverá consequências.   
 
Art. 1.581, CC. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. 
 
SÚMULA 197 do STJ: 
“O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.” 
 
CONSEQUÊNCIA: A nova relação conjugal, enquanto pendente a partilha, implica submissão ao REGIME 
DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. 
 
9.3 Divórcio extrajudicial de brasileiros no exterior (Autoridades Consulares) (Lei 
12.874/13): 
 
Permite que os brasileiros no exterior realizem o divórcio CONSENSUAL no exterior.  
 
A Lei 12.874/2013 possibilita o divórcio consensual de brasileiros residentes do exterior, por meio das 
autoridades consulares, através de escritura pública. 
 
§ 1º  As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio 
consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos 
legais quanto aos prazos, devendo constar da respectiva escritura pública as disposições relativas à descrição 
e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de 
seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento.  
§ 2o  É indispensável a assistência de advogado, devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição 
de petição, juntamente com ambas as partes, ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado 
próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste da escritura pública. 
 
9.4. Usucapião Especial Urbana por Abandono do Lar Conjugal:  
 
Art. 1.240-A, CC: Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com 
exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade 
divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011). 
 
1. O imóvel deve pertencer ao casal, possibilitando ao cônjuge ou companheiro que continua no lar 
conjugal usucapir a parte daquele que abandonou o lar. 
2. Requisitos: Abandono do lar + Estabelecimento de moradia + Posse direta. 
3. Havendo disputa, não restará configurada a posse ad usucapionem. 
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ENUNCIADO 499 CJF/STJ – USUCAPIÃO FAMILIAR: “A aquisição da propriedade na modalidade de 
usucapião prevista no art. 1.240-A do CC só pode ocorrer em virtude de implemento de seus pressupostos 
anteriormente ao divórcio. O requisito “abandono de lar” deve ser interpretado de maneira cautelosa, mediante 
a verificação de que o afastamento do lar conjugal representa descumprimento simultâneo de outros deveres 
conjugais, tais como assistência material e sustento do lar, onerando desigualmente aquele que se manteve 
na residência familiar e que se responsabiliza unilateralmente pelas despesas oriundas da manutenção da 
família e do próprio imóvel, o que justifica a perda da propriedade e a alteração do regime de bens quanto ao 
imóvel objeto de usucapião.” 
 
ENUNCIADO 500 CJF/STJ – USUCAPIÃO FAMILIAR: “A modalidade de usucapião prevista no art. 
1.240-A do CC pressupõe a propriedade comum do casal e compreende todas as formas de família ou 
entidades familiares, inclusive homoafetivas.” 
 
ENUNCIADO 595 CJF/STJ – USUCAPIÃO FAMILIAR: O requisito "abandono do lar" deve ser 
interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel 
somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento 
ou união estável.  
 
VIDE: Usucapião Familiar (Direito Civil IV) 
 
9.5. PEC DO DIVÓRCIO” – modificou o § 6º, do art. 226, CRFB/88 (Direito potestativo) 
 

ANTES DA EMENDA: 
 
O CASAMENTO CIVIL PODIA SER DISSOLVIDO PELO DIVÓRCIO: 
 
1) Após prévia SEPARAÇÃO JUDICIAL por mais de um ano, nos casos expressos em lei (motivação – art. 
15732, cc); 
 
2) OU comprovada SEPARAÇÃO DE FATO por mais de dois anos.  
 
OBS: A separação JUDICIAL ou de FATO era uma etapa anterior à dissolução do casamento.  
 
No direito brasileiro havia a separação, que determinava um lapso temporal para que os cônjuges se 
divorciassem, como resquício do desquite e sob influência do direito canônico. 
A CF/88 inaugurou uma nova agenda de valores humanitários, o que afastou, no direito das famílias, a 
manutenção de um vínculo conjugal, quando já ausente a base afetiva que sustentava o relacionamento.  
 
APÓS A EMENDA: 
 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, 
de 2010) 
 

Acabou com a necessidade da separação judicial ou separação de fato para realizar o divórcio. 
 
O que se busca é a extinção menos gravosa e burocrática da relação afetiva falida, permitindo a constituição de 
novos vínculos matrimoniais: outros projetos pessoais de felicidade e de vida plena.  
 

EFEITOS JURÍDICOS: 
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1) Desnecessidade da separação judicial prévia 

 
2) Extinção da exigência de prazo 

 
3) Não mais se aborda a culpa como fundamento 

 
 
REPERCUSSÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 66: 

´ 1) Norma de eficácia plena e imediata (art. 226, § 6º da CRFB). 
´ 2) Acarreta o desaparecimento da norma infraconstitucional que regulamentava a separação, 

sendo considerada não-recepcionada pelo ordenamento constitucional (tudo que tratava sobre 
separação judicial, foi não recepcionado). 

´ 3) Busca de uma intervenção mínima do Estado na vida privada. 
 
9.6.  SEPARAÇÃO – motivação (NÃO É MAIS NECESSÁRIA!): 
 
Com a PEC do DIVÓRCIO não há necessidade de motivação para Pedido de Divórcio ou para Pedido de 
Separação. Assim, considerar-se-á que estes artigos não foram recepcionados. 
Há alguns autores que defendem que, as pessoas ainda poderão ingressar com o Pedido de Separação, já que 
ficaria a critério delas definir se haveria a etapa de Separação antes do Divórcio. No entanto, é pacífico que não 
haverá mais a necessidade de MOTIVAÇÃO.  
 
Art. 1.572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer 
ato que importe grave violação dos deveres do casamento (Art. 1566) e torne insuportável a vida em comum. 
 
Art. 1.573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes 
motivos: 
I - adultério; 
II - tentativa de morte; 
III - sevícia ou injúria grave; 
IV - abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo; 
V - condenação por crime infamante; 
VI - conduta desonrosa. 
Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em 
comum. 
 
Art. 1.575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. 
Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz 
ou por este decidida. 
Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de 
bens. 
Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges, e, no caso de 
incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. 
 
Divórcio – caráter personalíssimo: 
 
Art. 1.582. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. 
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Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o 
ascendente ou o irmão 
 
Reestabelecimento da sociedade conjugal: 
 
Art. 1.577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges 
restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo. 
Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o 
estado de separado, seja qual for o regime de bens. 
 
Separação e Culpa – uso do sobrenome: 
 
Art. 1.578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome 
do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar: 
I - evidente prejuízo para a sua identificação; 
II - manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida; 
III - dano grave reconhecido na decisão judicial. 
§ 1o O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar, a qualquer momento, ao direito de 
usar o sobrenome do outro. 
§ 2o Nos demais casos caberá a opção pela conservação do nome de casado. 
 
Atualmente: independente de CULPA os ex-cônjuges poderão manter ou retirar o nome se 
quiserem. 
 
9.7. SEPARAÇÃO DE FATO: 
Ocorre no mundo real, mas juridicamente ninguém entrou na justiça para se separar. No cartório a 
pessoa ainda está casada, mas publicamente, perante a sociedade, a pessoa está separada.  
Decorre da Teoria da Aparência, pois o casal dissolve a sociedade conjugal, mas não formaliza tal situação 
juridicamente.  
As pessoas estão casadas, mas não apresentam-se mais na posse do estado de casado.  
 
Há um reconhecimento expresso do ordenamento jurídico à separação de fato, ainda que não haja sentença 
judicial que reconheça esta separação.  
 
ATENÇÃO!!! A Pessoa SEPARADA DE FATO não pode se casar com outro, mas não há impedimento 
em constituir UNIÃO ESTÁVEL.  
 
1. Possibilidade de constituição de união estável para aqueles que estejam separados de fato (art. 1.723, § 
1º do CC). 
2. A Lei de Locação de Imóveis Urbanos permite a continuidade da locação em relação ao cônjuge 
separado de fato (art. 12, L. 8.245/91). 
3. Art. 1.240-A, CC. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse 
direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) 
cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011). 
 
Após o advento da EC/66, o divórcio (direto) passou a conviver com a separação de fato, sem natureza de pré-
requisito para aquele, e a separação de corpos. A separação de fato do cônjuge é contemplada no parágrafo 1º 
do art. 1.723 do Código Civil como pressuposto de constituição de união estável, que não depende de prévio 
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divórcio do novo companheiro, além de gerar dois outros efeitos: término dos deveres conjugais e do regime 
matrimonial de bens.  
 

A) SEPARAÇÃO DE FATO: POSSIBILITA A CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL: 
 
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a 
incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. 
 

B) Críticas ao lapso temporal para caracterização da separação de fato: 
 
Art. 1.642, CC: Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente: V - 
reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde 
que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum (em sentido contrário ao enriquecimento 
sem causa) destes, se o casal estiver separado de fato por mais de cinco anos.  

´ Porém, será possível a retomada dos bens se estiverem separados de fato por menos de 5 anos, o que 
não faz sentido, pois a separação de fato equivale ao divórcio. 

Art. 1.830, CC: Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do 
outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste 
caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. 

´ Norma não recepcionada pela Emenda Constitucional 66, pois não existe mais no ordenamento 
brasileiro a necessidade de comprovar a separação de fato para a realização do divórcio. 

 
9.8. Prestação de alimentos entre ex-cônjuges: 
 
Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa (leia-se, divórcio), sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de 
recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no 
art. 1.694. 
Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente (divorciados) vier a necessitar de alimentos, será o 
outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na 
ação de separação judicial (divórcio). Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de 
alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será 
obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. 
 
ALIMENTOS E NOVO CASAMENTO: 
 
Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos.  
Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno 
em relação ao devedor. 
Art. 1.709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. 
 
*Alimentos Compensatórios ou Temporários à Necessidade de um cônjuge pagar ao outro alimentos em 
função da dedicação à família e, em função disso, não teve oportunidade de se qualificar para o mercado (prazo 
atual: 12 meses) 
Trinômio: Necessidade + Possibilidade + Proporcionalidade 
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Atualmente: os Tribunais entendem que os alimentos não poderão ser pagos indefinitivamente, 
estimulando o ócio de uma das partes. Assim, os alimentos serão pagos por determinado tempo 
e, decorrido este prazo, será reavaliado pelo Juiz a necessidade de manutenção do pagamento. 
 
9.9. SEPARAÇÃO DE CORPOS: 
 
A separação de corpos pode ser utilizada quando há ameaça ou consumação de violência física, 
psicológica ou social de um dos cônjuges contra o outro, ou contra os filhos, ou por quem deseja legitimar 
sua própria saída, para que não se caracterize o inadimplemento do dever conjugal de “vida em comum, 
no domicílio conjugal” (art. 1.566 do Código Civil), ainda que este não tenha qualquer efeito ou 
consequência para o divórcio. 
 

• Utilizada para sujeitos que pretendem regularizar em juízo a cessação da convivência, mas ainda não 
possuem a convicção necessária para o divórcio. 

• Normalmente é utilizada para afastar temporariamente um dos cônjuges do domicílio conjugal. É 
possível a cumulação da separação de corpos com medidas judiciais de distanciamento. Ver art. 22, III, 
“a” da Lei Maria da Penha. 

• Trata-se de instrumento processual de tutela provisória, podendo fundamentar-se em urgência ou 
evidência (Art. 294, CPC/2015). 

• Art. 693, CPC/2015:  As normas deste Capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, 
“separação”, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. 

• Encontra fundamentação no art. 12, CC: Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.  

 
9.14. Divórcio: 
 
Segundo a melhor doutrina, o divórcio é medida jurídica, obtida pela iniciativa das partes, em conjunto 
ou de forma isolada, que dissolve integralmente o casamento, fulminando, tanto a sociedade conjugal 
(deveres recíprocos e regime de bens), quanto o vínculo nupcial, ou seja, a relação jurídica estabelecida, 
permitindo que os ex-cônjuges possam casar novamente. 
Atualmente só existe o divórcio direto, com fundamento no Direito de Família mínimo. 
 
(Antes existia o divórcio por conversão: 1 ano quando da existência de separação judicial e 2 anos quando da 
existência de separação de fato.) 
 
DIVÓRCIO DIRETO E POR CONVERSÃO: 
 
Art. 1.580. Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação judicial, ou 
da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua 
conversão em divórcio. 
§ 1o A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não 
constará referência à causa que a determinou. 
§ 2o O divórcio poderá ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de 
fato por mais de dois anos. 
 
CARACTERÍSTICAS do Divórcio: 
 
1. O divórcio dissolve apenas a relação entre os cônjuges, mantendo-se a relação destes com sua prole.  
Poder familiar, responsabilidade civil e obrigação de alimentos. 
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2. A sentença de divórcio deve ser levada a registro no cartório de pessoas naturais, no qual se assentou o 
registro de casamento, a fim de que tenha aptidão para a produção de efeitos em relação à terceiros. 
3. Na ação de divórcio não há mais discussão acerca da culpa pela ruptura da sociedade conjugal, o que 
não impede o ajuizamento de uma demanda indenizatória. 
 
EFEITOS do Divórcio: 
 
Art. 1.579. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. 
Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos pais, ou de ambos, não poderá importar restrições aos 
direitos e deveres previstos neste artigo. 
 
1. Obrigação de prestar alimentos. 
2. Partilha do patrimônio comum do casal, independente do regime de bens. 
3. Guarda e regime de visitação dos filhos. 
4. Utilização ou não do sobrenome do ex-cônjuge. 
5. Com a morte do ex-cônjuge depois de celebrado o divórcio, o ex-cônjuge sobrevivente permanece com 
o estado civil de divorciado. 
6. Com a morte do cônjuge durante a ação de divórcio, esta perderá o objeto, dissolvendo 
automaticamente o casamento, sendo o cônjuge agora viúvo. 
 

I - Efeito em relação ao Nome: 
 
Art. 1.571. § 2o Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o 
nome de casado; salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial. 
 
Atualmente: independente de CULPA os ex-cônjuges poderão manter ou retirar o nome se 
quiserem. 
 
PL 510/2019: 
	
Ementa 
Permite	o	divórcio	ou	 rompimento	da	união	estável	nos	 casos	previstos	na	Lei	11.340,	de	7	de	
agosto	de	2006,	a	pedido	da	ofendida. 
 
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 27/03/19, proposta que garante à vítima de 
violência doméstica e familiar assistência judiciária para o pedido de divórcio. A matéria será enviada ao 
Senado. 
O texto prevê que caberá ao juiz assegurar à mulher vítima de violência o encaminhamento para a assistência se 
ela desejar pedir o divórcio ou dissolução de união estável. 
O prazo será de 48 horas após recebido o pedido de medidas protetivas. O projeto também estabelece que 
caberá à delegacia na qual ocorrer o atendimento da mulher informá-la sobre esse serviço disponível. 
O substitutivo dá a opção à mulher de propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável no próprio 
juizado específico de violência doméstica e familiar contra a mulher.  
O texto altera o CPC/15 para garantir prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, aos 
procedimentos judiciais em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar nos termos da lei 
Maria da Penha (11.340/06). 
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EXERCÍCIOS:  
 
CASO CONCRETO 9: 
 
Lucas e Juliana casaram-se no Brasil em 2010 e, logo após o casamento, Lucas recebeu irrecusável oferta de 
emprego que levou o casal a ir morar na Espanha. Passados três anos, o casal percebeu que entre eles não há 
mais amor e decidiram se divorciar. O casal não possui filhos e lhe pergunta: para se divorciarem precisam vir 
ao Brasil ou podem fazer o pedido na Espanha mesmo? Uma vez que o casal ainda não está separado de fato e 
que existem bens a partilhar, podem eles pedir o divórcio extrajudicialmente? Explique suas respostas em no 
máximo seis linhas. 
 
Conforme a lei 12.874/13 que modificou a LICC, possibilita a realização de divórcio consensual através de 
autoridade consulares brasileiros, onde o casal deve estar sendo assistido por seus advogados , trata-se de um 
divórcio cartorial ou administrativo. 
 
(Defensor Público AM 2013) O divórcio:  
 
a. não pode ser concedido sem prévia partilha dos bens.  
b. demanda prévia separação judicial, há pelo menos um ano, ou de fato, há pelo menos dois.  
c. só pode ser requerido se comprovada culpa de um dos cônjuges.  
d. pode dar ensejo à obrigação de prestar alimentos, a qual não se extingue com novo casamento do 
alimentante.  
e. não importa restrição aos direitos e deveres decorrentes do poder familiar, salvo na hipótese de casamento de 
qualquer dos pais. 
 

Resposta: D 
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10. União Estável (Família Informal): 
 
Base legal: 
 Art. 226, §3º, CF/88 e Arts. 1723 a 1726, CC 
 Leis 8971/94 (prazo mínimo de 5 anos) e 9278/96 (revogou o lapso temporal) 
 ADPF 132 e ADIN 4277, STF (2011) 
 
Conceito:  
Vínculo opcional e duradouro de pessoas livres, que não estão ligadas pelo casamento.  
“A União Estável é a relação afetiva de convivência pública e duradoura entre duas pessoas, do mesmo sexo 
ou não, com o objetivo imediato de constituir família.” 
 
Efeitos:  
 
Adoção (Art. 42, §2º, ECA); 
Vínculo de afinidade (Art. 1595, CC)  
Direito à alimentos (Art. 1694, CC);  
Sucessão (Ex nunc 525 CTF e 1790 declarado inconstitucional);  
Previdência (lei 8.213/91);  
no NCPC (Art. 144, III, IV, VIII:impedimentos do Juiz;  
Art. 244, : Citação;  
Art. 447, §2º: Testemunhas;  
Art. 617/618:legitimidade p/ abertura de inventário;  
Art. 674:embargos de 3º 
 
Configuração: LIVRE (sem formalidades)  
Porém, não se constitui se houver IMPEDIMENTOS (Art. 1521) e não se aplica se a pessa não estiver separada 
de fato ou judicialmente. 
 
Causas Suspensivas (Art. 1523, CC) não impedem a sua configuração. 
 
REQUISITOS 
 > ESSENCIAIS:  

Publicidade: ostentação, convivência pública notória, em detrimento do segredo, o que a 
diferencia de uma união clandestina (concubinato impuro) 

Continuidade: significa convivência continua no sentido da intenção de permanência e 
definitividade, o que a diferencia de um mero namoro. 

Estabilidade: significa a convivência duradoura que gera uma aparência de casamento, o que a 
diferencia de uma “ficada” e namoro (REsp 557.365/RO) 

Objetivo de constituição de família: significa a intenção de ter uma vida em comum (requisito 
teleológico-finalísitico) o que não requer o convívio sob o mesmo teto. Há também o 
reconhecimento social o estado de casados de fato, ou seja, há uma reputação.  
Ausência de impedimento O casamento válido e existente é fato impeditivo da União Estável, 
que somente se configurará legalmente se a pessoa estiver separada DE FATO ou 
JUDICIALMENTE. 
 

 > ACIDENTAIS (não são necessários para o reconhecimento): tempo de convivência, existência de 
prole, coabitação (SUM 382 STF) 
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UNIÃO ESTÁVEL: 
> Desprovida de qualquer formalidade ou solenidade 
> Tem caráter fático e informal 
> Provimento 37 CNJ (2014): o registro é facultativo. 
 
OBS: “Contrato de namoro” registrado em cartório não é salvo-conduto dos namorados 
 
Concubinato (Art. 1727, CC) 
(Concubinato IMPURO ou ADULTERINO) 
Não há direito à alimentos (Art. 1694, CC); 
Não há efeitos sucessórios (Art. 1801, III); 
Não está no regime geral de Previdência Social (Art. 16, I, Lei 8212/91) 
Proibição a doação (Art. 550, CC) 
Proibido seguro de vida (Art. 793, CC) 
 
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a 
incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. 
§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. 
Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e 
assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. 
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, 
no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 
Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e 
assento no Registro Civil. 
Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem 
concubinato. 
 
Reconhecimento da aplicabilidade do Regime da União  

 
Súmula 380: Comprovada a existência de sociedade de fato* entre os concubinos, é cabível a sua dissolução 
judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. 
 


