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Resumo 

O presente trabalho objetiva uma análise profunda a respeito do artigo 1641, inciso II do Código Civil, 
o qual limita os idosos acima de setenta anos a somente um regime de bens para o casamento, a 
separação total. Mantido do Código Civil de 1916, esta disposição legal foi modificada meramente 
aumentando a idade de sessenta para setenta anos, mantendo a disposição arcaica e limitadora sob 
a justificativa de proteção aos idosos, livrando-os da possibilidade de golpes financeiros que 
desestruturariam a carga emocional de tal idoso. Essa disposição esbarra em direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal, reiterados e ratificados pelo Estatuto do Idoso, como o tratamento 
igual e livre de preconceitos, em quaisquer esferas, para com os idosos. Portanto, causa-se a 
discussão no que tange à constitucionalidade desse dispositivo, vigorado quatorze anos após a 
publicação da Constituição Federal vigente e supracitada. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Considerar os idosos como pessoas mais limitadas, com capacidade cognitiva 
e raciocínio mais defasados, é uma prática reiterada na nossa sociedade, um 
problema continuamente agravado. Essas mesmas pessoas que, primordialmente, 
eram consideradas as mais sábias, fonte de todo o conhecimento e experiência, 
hoje são frequentemente questionadas em sua capacidade inteligível e de escolha, 
sendo suprimidos pela vontade de seus descendentes; não ouvidos quando dão 
conselhos e, tampouco, quando fazem suas próprias escolhas, até mesmo no que 
tange somente às próprias vidas. 

As alterações científicas e tecnológicas estão tornando o verdadeiro 
conhecimento pessoal obsoleto e sem valor, ao utilizar computadores e demais 
materiais tecnológicos para funções antes delegadas ao cérebro humano. Com isso, 
o conhecimento empírico, assim como o decorrente de estudos e experimentos, se 
tornaram ultrapassados e as pessoas não querem mais dispor de seu tempo para 
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adquirir sabedoria e experiências, que antes eram tão valorizadas e faziam com que 
todos buscassem cada vez mais conversar com os idosos, sábios e experientes. 

A partir do momento em que as pessoas só buscam dinheiro e tecnologia, os 
idosos passaram de “fonte de conhecimento” para “pessoas que já contribuíram ao 
seu máximo e agora geram preocupações e gastos, enquanto esperam pela morte”. 
Estas e outras expressões, algumas mais discriminadoras e depreciativas, são 
utilizadas para se referir a pessoas com muito ainda o que contribuir, quiçá mais do 
que os jovens e adultos, fonte desse preconceito.  

Não é errado afirmar que as estimativas de pessoas com perda da 
capacidade mental, como mal de Parkinson ou Alzheimer, apontam que estas 
atingem mais os idosos, em virtude de desgaste de neurônios ou mais fragilidade 
física, delimitações da saúde adquiridas ao longo dos anos da vida. Data vênia, não 
são todos os idosos vítimas de doenças, há muitos, senão a maioria, que possuem 
capacidade plena de raciocínio e demais atividades mentais. Para o fim de proteger 
esses idosos que perderam ou tiveram redução da capacidade, foi criada a 
interdição. 

 

2. O PROTECIONISMO AOS IDOSOS 

A fim de proteger os interesses dos idosos, há várias leis e dispositivos legais 
para assegurar seus direitos e priorizar suas peculiaridades. Dentre essas leis, 
destaca-se o Estatuto do Idoso e, além deste, vários artigos da Constituição Federal, 
Código Civil, dentre outros. 

A Constituição Federal elenca como direito social a proteção aos idosos, 
considerando-a uma proteção aos desamparados, priorizando o cuidado com essas 
pessoas e garantindo-lhes a dignidade, protegendo-os de discriminação, 
constrangimento, violência, dentre outras situações desagradáveis a que estes estão 
sujeitos. 

Entretanto, em determinadas situações e em casos concretos, há uma 
exacerbação desse protecionismo e a pessoa idosa é restringida de sua própria 
vontade, por ser determinada incapacitada para certos atos que um adulto não teria 
limitações e seria respeitada a sua capacidade de escolha e discernimento.  

Esse protecionismo exacerbado é refutado por questões aparentes em cada 
caso. Tratando-se do casamento envolvendo uma ou mais pessoas após setenta 
anos de idade, este, como aponta Flávio Tartuce (2015), se torna um mecanismo de 
interesse financeiro, evitando que se comprometa parcialmente os bens que seriam 
deixados aos herdeiros após a morte, para a divisão com um cônjuge superveniente. 

A justificativa para esse caso, está em torno de uma tentativa para erradicar 
golpes por meio matrimonial, evitando um abalo psicológico e emocional ao idoso 
causado por ilusões e decepções amorosas. Todavia, essa proteção possui não só o 
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fator positivo, mas também um efeito prejudicial ao direito fundamental da busca da 
felicidade, limitando o idoso a um tipo restrito de regime de bens. 

Outrossim, essa limitação indica um meio de evitar que os idosos se casem, 
restringindo ainda mais os seus meios de busca à felicidade, direito que deveria ter 
primazia, em virtude de interesses mesquinhas e abomináveis dos herdeiros, que já 
esperam sua morte para vantagens financeiras, e são justamente quem deveria 
amá-los, respeitá-los e encaminhar tudo o que estiver ao alcance para fazer essas 
pessoas tão queridas, e que já se esforçaram tanto em prol dos herdeiros, cada vez 
mais felizes e realizados. 

Conforme ocorre a transformação contínua das condições de vida, saúde e 
psíquicas do idoso para melhor, os meios de lazer, hobbies e demais meios de 
procura da felicidade vão mudando também. A medicina passou por grandes 
avanços, que possibilitam que os idosos vivam por mais tempo, com mais saúde, 
melhores condições e, consequentemente, mais felizes, dispostos e realizados. 
Mérito não somente da medicina, mas também da educação física, fisioterapia, 
outras áreas da saúde e, inclusive, os avanços da tecnologia, conhecimento, lazer, 
cultura e demais avanços ocorridos nas últimas décadas estão possibilitando uma 
maior qualidade de vida aos idosos. 

Ultimamente, os idosos estão em maior evidência em pesquisas, na 
sociedade e se destacam cada vez mais em todas as áreas. Alienar a experiência 
de vida que eles detêm, com sua disponibilidade e condicionamento para o 
conhecimento, trabalho e uma vida sem perda de qualidade e capacidade, gera 
grandes resultados, não só intrínseca a ele, mas extrínseca, para a sociedade. 

Com isso, o idoso passa a não ser mais considerado como um “fardo” a ser 
carregado para a família, a qual tem o dever de cuidar até sua morte, mas uma 
pessoa admirável, dotada de brilhantes experiências e sabedoria, uma pessoa que 
transborda felicidade, conhecimento e saúde. 

A felicidade e condicionamento físico que os idosos desfrutam em atuais 
conjecturas, cumulam-se, também, em desejos que antes eram considerados 
alheios a idosos, como também na felicidade e sexualidade. Nesse parâmetro é que 
se analisa o casamento entre idosos, ou até mesmo de um idoso com um adulto. 

É inerente à pessoa humana o desejo de compartilhar a sua vida com 
alguém. O companheirismo, o amor e a cumplicidade fazem parte do âmago 
humano, estes não são baldados ao longo da vida. Com a disposição e o psicológico 
bem mais jovens, o desejo de construir uma relação aflora nos idosos. 

Com isso, impedi-los de contrair um matrimônio nas condições da vontade 
consciente e em perfeito estado, quando contraria a regra em questão, somente pelo 
fato de sua idade, conceberia uma discriminação aparente e permitida em lei, pois 
taxaria o idoso como incapaz. O protecionismo passa de uma vantagem e um 
cuidado, para uma restrição e limitação daquele que deveria efetivamente ser 
protegido. 
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3. DA DISCRIMINAÇÃO 

A discriminação contra qualquer pessoa é erradicada pela Constituição 
Federal em diversos artigos. No início desta, em seu artigo 3º elenca os objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil e positiva em seu inciso IV: 
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). 

Entretanto, as próprias leis a contradizem ao tratar os idosos de diferente 
forma, quando como proteção exacerbada ou limitando-a, assim como fora 
explanado anteriormente. 

Além de se tratar de uma proteção ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, o direito de não ser discriminado é também uma proteção psicológica, pois 
a discriminação desencadeia inúmeras emoções negativas, trazendo sentimentos, 
principalmente, de incapacidade, tristeza, angústia e insuficiência. 

Um conceito muito importante de discriminação foi formulado durante a 
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, em 
2015, recepcionada em todo o âmbito da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), da qual o Brasil foi um dos primeiros signatários. Define-se por 
discriminação: 

Qualquer distinção, exclusão ou restrição que tenha como objetivo ou efeito 
anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade 
condição dos direitos humanos e liberdades fundamentais na esfera política, 
econômica, social, cultural ou em qualquer outra esfera da vida pública e 
privada. (OEA, 2015) 

Delimitar o casamento para idosos apenas ao regime de separação total de 
bens, além do fator restritivo da vida civil, considerando-os indireta e 
automaticamente incapazes de decidir o seu futuro com congruência, clareza e 
lucidez, também os discrimina e cria um separatismo em detrimento da idade, não 
permitindo-os decidir o seu próprio futuro e o que é melhor para si, enquanto adultos 
são permitidos.  

Em razão da recorrente discriminação dos idosos, essa mesma convenção 
estabeleceu o direito à igualdade e não discriminação por razão na idade, proibindo 
que essa ocorra. Esta disposição confirma o previsto no inciso III do artigo 3º da Lei 
nº 8842/1994: “o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza” 
(BRASIL, 1994). 

 

4. DA LIBERDADE 
 

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 traz em seu caput: “todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
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brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”, 
elencando os direitos fundamentais constitucionais, denominados cláusulas pétreas, 
direitos que ninguém deve intervir ou constranger com base nessas garantias 
invioláveis. 

A liberdade, qualquer seja sua modalidade, permite a pessoa escolher aquilo 
que julga ser mais apto e benéfico seja para si, determinado grupo de pessoas ou 
para a sociedade em geral. O simples fator determinante para se apossar desse 
direito é a existência, portanto é incongruente retirá-lo de uma pessoa por considera-
la incapaz em razão da idade. 

O capítulo II, do título II, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10741/03), 
especialmente no §1º do artigo 10, traz a liberdade como direito fundamental do 
idoso como obrigação do Estado e da sociedade, reforçando a disposição 
constitucional: 

  § 1
o
 O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes 

aspectos: 
        I – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais; 
        II – opinião e expressão; 
        III – crença e culto religioso; 
        IV – prática de esportes e de diversões; 
        V – participação na vida familiar e comunitária; 
        VI – participação na vida política, na forma da lei; 
        VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. (BRASIL, 2003) 

 

A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos 
Idosos, já supracitada, descreveu também alguns tipos de liberdade que devem ser 
garantidas aos idosos: 

Direito à independência e à autonomia: será reconhecido o direito do idoso 
a tomar decisões, a definir seu plano de vida, a desenvolver uma vida 
autônoma e independente, conforme suas tradições e crenças, em 
igualdade de condições, e a dispor de mecanismos para poder exercer seus 
direitos. 
Direito à liberdade pessoal: o idoso tem direito à liberdade e segurança 
pessoal, independentemente do âmbito em que se desenvolva. 
Direito à privacidade e à intimidade: o idoso tem direito à privacidade e à 
intimidade e a não ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua 
vida privada, família, domicílio ou unidade doméstica, ou qualquer âmbito 
em que se desenvolvam, bem como em sua correspondência ou qualquer 
outro tipo de comunicação. (GOLDFINGER, 2017, p. 16-17) 
 

Direitos inerentes à dignidade humana necessitaram de uma explicação 
detalhada de cada qual e a publicação em uma convenção com grande repercussão 
para obterem eficácia em sua aplicação.  
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No obstante, o Código Civil brasileiro continua contrariando esse direito ao 
restringir uma liberdade do idoso, não permitir que ele tome suas próprias decisões 
e, ainda colocá-lo em situação de uma ingerência arbitrária em sua vida. 

O artigo 1º da Lei nº 8842/1994, a lei que criou o Conselho Nacional do Idoso, 
assegura a este o direito de gerir os atos da vida civil: 

 No que tange a dispor de seus bens, proventos, pensões e benefícios, 
salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada. Nas hipóteses 
de comprovada incapacidade do idoso para gerir seus bens, ser-lhe-á 
nomeado Curador especial em juízo. (GOLDFINGER, 2017, p.38). 
 

Como expresso, a situação que impedirá um idoso de seus atos da vida civil é 
a interdição, porém o artigo 1641, II do Código Civil o priva da capacidade de 
escolha do seu regime de bens para o casamento (quando maior de 70 anos). A 
incoerência é explícita, em um momento é permitido ao idoso que comande sua vida 
civil e, em outro, impede-o de um ato próprio. 

 

5. DA INCONSTITUCIONALIDADE 

Além de contrariar normas constitucionais e outras provenientes de leis e 
estatutos, essa regra completamente restritiva contradiz, também, alguns princípios 
constitucionais, ferindo duplamente os preceitos constitucionais, como: dignidade da 
pessoa humana, liberdade, igualdade, isonomia, autonomia privada (poder de 
modificar, extinguir ou criar situações jurídicas próprias ou de terceiros, desde que 
observando os limites que o poder jurídico estabelece), dentre outros. 

Apesar de a jurisprudência manter esse entendimento arcaico, a doutrina já 
entende que o inciso II do artigo 1641, II, do Código Civil é inconstitucional, pois fere 
liberdade, dignidade e, principalmente, o princípio da isonomia, ao apresentar uma 
forma velada de interdição e fazer com o que o idoso se obrigue àquilo que é uma 
imposição de vontade arbitrária e, ao mesmo tempo, decide seu destino, reduzindo 
sua autonomia como pessoa e constrangendo-o a uma tutela reducionista. 

No decorrer deste artigo, já foram citados vários ferimentos que essa norma 
causa à Constituição, preceito este que advém do preconceito antiquado para com 
casamentos de pessoas mais velhas. 

Segundo entendimento majoritário, então, esse artigo não foi recepcionado 
pela Constituição Federal de 1988, por violar alguns de seus princípios majoritários 
e, portanto, é inconstitucional. 

 

6. CASAMENTO SUPERVENIENTE À UNIÃO ESTÁVEL 

A III Jornada de Direito Civil, em dezembro de 2004, reduziu o ônus da 
obrigatoriedade do regime de separação total de bens em seu enunciado 261, 
afirmando que “Art. 1.641: A obrigatoriedade do regime da separação de bens não 
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se aplica a pessoa maior de sessenta anos, quando o casamento for precedido de 
união estável iniciada antes dessa idade”. 

O reconhecimento de uniões estáveis, plenamente eficaz, é um assunto 
recente do direito brasileiro reconhecido por meio de uma constituição de família, ou 
animus de constituir uma, sem os preceitos legais do casamento, porém de forma 
semelhante, caracterizado pelo tempo juntos, estabilidade, a forma como é 
conhecido esse relacionamento pela sociedade ou, pelo menos, pelas pessoas do 
convívio do casal, entre outros, desde que não possua impedimentos matrimoniais. 

A justificativa para aceitar a liberdade para optar por um regime de bens 
diferente do obrigatório no casamento envolvendo ao menos um sexagenário, 
quando precedido de união estável iniciada antes do implemento da idade, baseia-
se no preceito de que, se já estavam juntos, constituindo família antes de casarem, o 
casamento é verdadeiro, fundado por sentimento e não por golpes, como busca 
esse inciso evitar. Ideia advinda do preceito de que, se estivesse junto por interesse 
financeiro, não conviveriam em uma relação sem meios facilitadores para vantagens 
financeiras. 

Decisões reconhecendo a união estável como possibilidade para modificar o 
regime de bens são, atualmente, recorrentes, englobando até mesmo julgamentos 
post mortem: 

DIREITO DE FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL - RECONHECIMENTO POST 
MORTEM - REQUISITOS - CC, ART. 1.723 - CONFIGURAÇÃO Constatado 
que a relação revestiu-se das características elencadas no art. 1.723 do 
Código Civil, quais sejam, relacionamento público, contínuo, longevo e 
constituído com o fito de formar família, deve ser reconhecida a união 
estável. PARTILHA - COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO - CC/16, ART. 258, 
II (CC/2002, ART. 1.641, II)- SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS - 
ESFORÇO COMUM - COMPROVAÇÃO 1 Conforme o entendimento atual 
do Superior Tribunal de Justiça, no regime da separação obrigatória de 
bens comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do 
casamento/união estável, desde que demonstrado o esforço comum 
(EREsp n. 1.171.820/PR, Min. Raul Araújo). 2 Diante de indícios suficientes 
no sentido de ter o companheiro supérstite contribuído direta e 
indiretamente com a formação do patrimônio, mesmo sem demonstração 
matemática ou precisa de quantum, cumpre ser reconhecido o direito à 
meação. 
(TJ-SC - AC: 00024417220078240063 São Joaquim 0002441-
72.2007.8.24.0063, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 
27/06/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) 
 

Todavia, embora não haja previsão legal, a maioria doutrinária e a 

jurisprudência entendem que, nas uniões estáveis por implemento de idade, impõe-

se obrigatoriamente o regime de separação de bens, medida tomada a partir do 

momento em que a relação informal passou a ser mais vantajosa. A Terceira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em abril de 2010, ao apreciar o Recurso 

Especial nº 1.090.722, que o limite de idade imposto pela Lei Civil se aplica às 

uniões estáveis e, a partir de então, esse é o entendimento vigente. 
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A flexibilização criada pelo enunciado 261 estava gerando impasses 

jurisprudenciais, decisões não uniformes e, também, pessoas buscando brechas 

para vantagens indevidas. Além disso, processos enormes e intermináveis, 

marcados por inúmeros recursos começaram a ocorrer, como o caso da 

jurisprudência apresentada em trechos a seguir, processo iniciado em 2014, mas 

com resposta do agravo regimental em face do agravo em recurso especial somente 

no dia 22 de agosto deste ano. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 642.455 - SP 

(2014/0322374-1) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 

AGRAVANTE : M A P ADVOGADOS : PATRÍCIA MARIA MAGALHÃES 

TEIXEIRA NOGUEIRA MOLLO E OUTRO (S) - SP094265 JACQUELINE 

DA SILVA ALMEIDA - SP219352 GUILHERME MAGALHÃES TEIXEIRA DE 

SOUZA - SP202108 AGRAVADO : D A G AGRAVADO : E T C G 

AGRAVADO : H J G F AGRAVADO : L G G ADVOGADO : EMÍLIO 

CARLOS GRESPAN CEREJA - SP087397 DECISÃO Trata-se de agravo 

interno interposto por M A P, em face de decisão de fls. e-STJ 451, por meio 

da qual a Presidência desta Corte, por meio de seu Núcleo de Repercussão 

Geral e Recursos Repetitivos - Nurer -, não conheceu do agravo em recurso 

especial. Sustentou a parte agravante a possibilidade de comprovação 

posterior da tempestividade do recurso especial, quando da interposição do 

agravo interno. A parte agravada, regularmente intimada às fls. 459 e-STJ, 

não se manifestou. Diante dos fundamentos expostos nas razões do agravo 

interno, que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte 

(AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2012, DJe 15/10/2012), 

reconsidero a decisão ora agravada e passo à análise do recurso. Trata-se 

de agravo em recurso especial interposto por M A P, contra decisão que 

negou seguimento ao recurso especial, com fundamento nas alíneas a e c 

do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, em face de acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado 

(fl. 276 e-STJ): Apelação Cível. Ação de reconhecimento de união estável 

post mortem - Presença dos elementos caracterizadores da união, ou seja, 

convivência duradoura, pública, contínua com o objetivo de constituição de 

família Estado civil de casado do de cujus que no impede o reconhecimento 

da união estável, em face da separação de fato Reconhecimento da união 

estável, bem como dos consequentes reflexos patrimoniais Notícia de 

aquisição de imóvel pela autora e pelo falecido, na constância da união 

estável Direito da autora à meação da parte ideal que cabia ao de cujus 

(50%) - Partilha da herança do falecido (25% do bem) que deve ser 

discutido nos autos do inventário - Parcial provimento ao recurso, tão-

somente para afastar a discussão sobre a herança. Dá-se parcial 

provimento ao recurso. [...] Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A 

DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 

284/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 E 458 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. 

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. I - A 
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jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao 

dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da 

contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do 

Supremo Tribunal Federal. (...) V - Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 461.961/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO (ART. 544, CPC)- AGRAVO DE INSTRUMENTO NA 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 

PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO 

ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. (...) 2. A ausência de 

demonstração de como se deu a alegada violação aos dispositivos legais 

arrolados nas razões do reclamo inviabiliza a compreensão da controvérsia 

e, por sua vez, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso 

especial no particular, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF 3. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 586.516/SP, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 

31/03/2016) Em face do exposto, reconsidero a decisão e nego provimento 

ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de agosto de 2017. MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora 

(STJ - AgRg no AREsp: 642455 SP 2014/0322374-1, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 22/08/2017) 

 

Por outro lado, não há impedimento legal para que o cônjuge casado com 
mais de 60 anos, sob regime de separação obrigatória, faça doação de bens ao 
outro, desde que observada a legítima, em virtude do princípio da livre disposição de 
bens, flexibilização indireta dessa regra incongruente. 

 

7. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa apresentada, apesar de ainda em desenvolvimento no que tange 
à aplicação prática, com casos concretos, obteve resultados de inconstitucionalidade 
total da norma questionada, devido aos inúmeros desacordos com preceitos, 
princípios, direitos fundamentais e demais normas constitucionais. 

O princípio da isonomia é a base da Constituição Federal brasileira, 
garantindo iguais direitos a todos, entretanto, a obrigatoriedade do regime de bens 
para casamentos envolvendo sexagenário o contradiz completamente, pelo fato de 
restringir somente estes. Outro preceito completamente contradito é a busca pela 
não discriminação, pois essa norma coloca o idoso como incapaz, mesmo que esse 
esteja em perfeitas condições mentais, não possuindo o instituto da interdição 

Para todas as outras previsões legais que impõem a mesma sanção, ao 
menos existem justificativas de ordem patrimonial. Consegue-se identificar a 
tentativa de proteger o interesse de alguém. Mas, com relação aos idosos, 
há presunção juris et de jure de total incapacidade mental. De forma 
aleatória e sem buscar sequer algum subsídio probatório, o legislador limita 
a capacidade de alguém exclusivamente para um único fim: subtrair a 
liberdade de escolher o regime de bens quando do casamento. A imposição 
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da incomunicabilidade é absoluta, não estando prevista nenhuma 
possibilidade de ser afastada a condenação legal. (DIAS, 2015, p. 327 e 
328) 

Os idosos têm plena capacidade de decidir seu futuro e felicidade, com total 
autonomia na vida civil. Essa norma protecionista exacerba um controle sobre estes, 
tornando intrínseco à vida dos idosos a arbitrariedade de seus filhos, permitindo a 
eles um interesse patrimonial, já pensando na morte de seus entes queridos. É, 
portanto, uma contradição afirmar que essa norma busca proteger os idosos de 
golpes e evitar danos emocionais, diante do fato que a norma já cria um golpe de 
seus descendentes, afetando também a carga emocional do idoso ao evitar com que 
ele se case da forma como interessa. 

O famoso ditado popular “quem ama cuida” exemplifica a vontade de amparar 
a pessoa amada não só afetivamente, mas também patrimonialmente. Quando uma 
pessoa ama a outra a ponto de entregar a sua vida em um matrimonio com ela, 
jamais gostaria de deixa-la desamparada durante e após a vida. A norma que 
objetiva que as pessoas se casem somente por amor, faz com que as pessoas 
fiquem juntas desconfiando uma da outra, temendo um golpe e não se entregando 
verdadeiramente. 

Notoriamente, há casos em que pessoas realmente buscam a fragilidade 
emocional de um sexagenário para aplicar um golpe em função de um 
relacionamento, todavia seria mais justo, correto e digno permitir que os 
descendentes, o Estado e a sociedade interfiram somente nesses casos, 
comprovando a vulnerabilidade do idoso, seja interditando-o em casos mais graves 
ou, somente, demonstrando sua debilidade ou precariedade para tomar essa 
decisão sozinho. 
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