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NOTA DA EDITORA
Constitui honra para a Editora Forense dar a lume a obra Direito
de Família e das Sucessões, de autoria do Professor San Tiago Dantas,
oriunda de anotações das au'a~ do saudoso mestre.
Na parte- I. atinente ao Direito de Família, a obra aborda desde os
Direitos Romano e Canónico, passando pelo Direito Luso-Brasileiro, at.:
chegar aos seus delineamentos atuais acerca de d:reitos subjetivos, atos
juridicos, manifestação de vontade, representação, aquisição e transmissão, renúncia, perda e prescrição de direitos familiares.
Cuid?. do casamento, desde a natureza jurídica, e~ementos, efeitos do
civil e do religioso, capacidade e impedimentos, passando pela <.:eiebra·
ção, até as modalidades especiais ( nuncupativo, consular. de estrangei·
ros), estudando os efeitos da anulação, a chefia da sociedade conjugal.
os regimes de bens e a dissolução da sociedade conjugal.
Estabelece os parâmetros da relação de parentesco e da prestação
de alimento~. cuida da filiação (legítima, ilegítima e adotiva), do pátrio
poder, da tutela e da curatela.
Na parte II toca o universo do Direito das Sucessões, balizando <~
transmissão singular e universal, a renúncia da herança, a herança ja·
cente, a sucessão legítima e testammtária, as formas de testamen~o e os
legados.
Atualizada pelo Desembargador José Gomes Bezerra Câmara, do Tri·
bunal de Justiça do Rio de Janeiro, e pelo Professor Jair Barros, dR
Faculdade de Direito Cândido Mcnd2s - RJ. que lhe definiram os con·
tornos ortográficos, romanistas e legislativos, conformando-a à Constitui·
ção Federal de 1988. a obra se destina ao sucesso.

EXPliCAÇÃO PRÉVIA
A matéria que se segue encerra a última parte do Programa de Direito Civi~
objeto das aulas do saudoso Professor San Tiago Dantas, no ano letivo de 1945, na
sua qualidade de titular da 13 cadeira, na então Faculdade Nacional de Direito da
Universidade do Brasil. Formará no conjunto o volume I'/, já divulgado, como foram, os três primeiros, a partir de julho de 1977. Abrange rn Direitos de FaiTI11ia e das
Sucessóes, naqueles dias, programa do 5° ano do curso de bacharelado (1 a Cadeira).
Houve sensfveis delongas entre a publicação do volume correspondente à 4a séne, de número III, em que se contém o Direito das Coisas.
Motivos óbvios e que nâo assumem relevo em explicação preambular, ensejaram talvez essa forma de hiato, ao extremo de se acharem esgotados os volumes
já referidos, nâo obstante sua tiragem expressiva, quais sejam os pertinentes à parte
geral, ao Direito das obrigações, este sob o impróprio tftulo de Contratos, uma vez
que também envolvia obrigações conforme se continha no original. É certo que o
estudo dos contratos abrangia, como abrange, obrigações, aqueles pars maxima,
mas o enunciado em sua folha de rosto ressente-se de precisão e fidelidade. Existe,
ali, menção a "fim de 1943-1945". Ora, em 1944 e 1945 não foi ministrada uma só
aula de Direito das obrigações ou contratos. As aulas da parte geral das obrigações
foram proferidas em fins de 1942. Todo o ano de 1943 foi consagrado, exclusivamente, aos contratos.
Antes de nova edição, entendeu-se mais indicado publicar a parte final, ainda
não divulgada com feitio próprio em livro, nela compreendendo-se os Direitos de
Família e das Sucessões. F:1tendeu-se mais prudente conferir duas ordens numéricas aos capftulos- uma para os Direitos de Família, outra para o das Sucessões ou
Hereditários. Num progr':ma didático impunha-se a mesma seqUência, o que nâo
acontece em livro, conte;": ) matérias autónomas. Aliás, é de salientar que no programa aprovado pela Congregação seria tal o critério.
A pessoa incumbida de coordenar a matéria impressa, seus originais, quase
toda ela já conhecida em letra de forma, pois pequena parcela foi obtida em cópias
sem a desejável nitidez, em muitos lances ilegível, ao lado de apanhado taquigráfico
em grande parte imperfeito, ao extremo de seu autor não querer assumir responsabilidade pelo que teria de constituf-lo, nâo teve, o signatário desta nótula, oportunidade de rever as provas tipográficas, quando mais necessário seria o seu exame. De
tal maneira, os volumes II e III se encerram, em tais impressões, erros crassos, por
vezes imperdoáveis, até mesmo nas respectivas folhas de rosto ou frontispfcío, isso,
é óbvio, para mencionar apenas alguns exemplos; o nome de Josef Kohler, correto
no original, foi alterado para KOhler, outra família a que :1em sequer pertenci:! o
mais fecundo escritor de quantos enriqueceram a ciência jurfdica, além de tema;· de

outros ramos, na Alemanha, nos séculos XIX e XX, até sua morte em 1919. Supunha-se que o trema impertinente nada exprime. Ledo engano!
Notas do signatário desta explicação, de algum significado, à sua revelia, foram suprimidas, mutiladas, sem a sua anuência, perdendo-se, até mesmo, o seu texto. Em face de tal ordem de consideração, em tais circunstâncias, possível não seria
ao signatário desta prosseguir num trabalho ingrato, executado única e exclusivamente graças ao devotamento ao Mestre exfmio, a quem muito ficara devendo a
formação de obscuro discípulo, pois sua colaboração nada mais exprime do que
uma forma de tributo, tendo-se, como se disse, na preparação dos volumes já divulgados, texto muitas vezes, omisso, até mesmo reconstituído em algumas passagens,
visando-se a imprimir-lhe forma adequada.
É bem possível que as notas do signatário, suprimidas por mãos infinitamente mais hábeis e de autoridade infalível, encerrassem heresias, ainda que com elas
não atinasse o autor, mormente aquelas concernentes à posse, em que se fazia alusão a uma pertinente observação de Rui Barbosa em seu nunca ultrapassado Parecer de 1902. Seja, porém, como for, mandava a ética que se avisasse o humilde
elaborador do seu teor, quanto mais não fosse para corrigir quem teve a ousadia de
redigi-las, ao menos para o fim de evitar possíveis desatinos porventura nelas inseridos, em que somente não incorrem os doutos e infalíveis, não se falando em mestres de obra feita, em profetas do passado.
Há um gênero de leitores sui generis: não lhes interessam as idéias, o conteúdo, o conjunto, em seu todo, mas sim, e sobretudo, o erro tipográfico ou fruto de
pequenos descuidos, seja este equfvoco ou inequfvoco. O primeiro, como se sabe,
assume relevo, o que não acontece com o último. Até hoje nenhum autor, nenhum
copista, nenhum revisor de texto ou de provas pode vangloriar-se de eximir-se de
tais senões. É conhecido o caso de um decreto do Governo Provisório, de 1890,
que vigorou durante quarenta anos, graças a um pingo de chumbo impertinente, e
que implicou no acréscimo de um algarismo, tendo como resultado observar-se um
feriado noutra data diversa daquela que se pretendia. Famosfssima passagem de
Cfcero (Pro Cluentio, Lili, 146), desafiou vários séculos, até mesmo em edições
primorosas como a de Aldo Filho (1550) e quantas a precederam, graças à troca de
um ablativo por um genitivo plural, até que Karl Halm a consertou no século passado. Muitos milhares de casos análogos poderiam citar-se. O que não se perdoa é
substituir o certo pelo errado.
Quem quer que se tenha familiarizado com esse gênero de atividade, motivo
não terá para ignorar a sua incidência, nem, muito menos, para atirar a primeira
pedra, ainda quando se tenham de manusear publicações de pafses em que o seu
gabarito nunca fora ultrapassado, tais como a Alemanha, a França, a Holanda, a
Itália, sem falar-se em Portugal, onde a tradição da arte, que teve em Valentim
Fernandes o seu pioneiro, tem se mantido até hoje, continuando no Brasil, ainda
que, em nossa terra, um pouco estropiada, para ela nem sempre dispensando-se os
necessários cuidados, o bom gosto, as regras imprescindfveis.
É sem dúvida iniciativa digna dos mais justos encômios a publicação do presente volume, ante o que encerra o seu conteúdo a aceitação que tiveram os demais, com que se remata a divulgação do Programa de Direito Civil da 18 cadeira
de Direito Civil de San Tiago Dantas, no perfodo de 1942 a 1945. Deve-se tal em-

preendimento à sensibilidade com que a Forense tem se conduzido em tantas e tao
variadas fases de sua já longa existência, sem o que talvez não se realizasse a sua
execução. Pelo menos o signatário para ela nAo teria de prestar a sua modesta colaboração, quando outra fosse a editora.
As anotações inseridas por iniciativa ou incumbência da outra editora,
que nao chegou ao termo de seu empreendimento, foram mantidas, deixando-as
o signatário, com ressalva de alguns retoques, pois tem ele respeito quase supersticioso a tudo quanto se refere a textos e anotações da lavra de outrem, e, aqui, nao
se afastou dessa forma de conduta.
O texto que se publica é, em substancia, o que se contém nos pontos impressos em 1945 ao correr da urgência ditada pelas necessidades cotidianas, com alterações da forma, sem, contudo, atingir-se o contexto em tudo o que nele se encerrava
de fundamental. A revisao foi de algum modo alterada, mas, de maneira nenhuma
afastando-se do critério assentado.
As notas foram mantidas, como se disse, conforme se acham no original de
prelo, excluídas, todavia, aquelas meramente remissivas ao Código Civil e a outros
diplomas do gênero, visando-se a nao sobrecarregar o volume em seu aspecto material. Inserem-se, sem embargo de tal orientação, anotações envolvendo princípios
dogmáticos posteriores a 1945, mormente quando modificativos dos assuntos versados, além de conhecidos monumentos clássicos na História do Direito. As notas
de pé de página, em número reduzidfssimo, do signatário, foram devidamente numeradas nos respectivos capítulos e encaixadas em rodapé. O autor desta nótula
absteve-se de ir além do que lhe cumpria, tanto mais quanto entende que prefácio,
advertência, nota preambular, proêmio devem ser infor1natival e conci.u, e nao quilométricos, a que muitos sao propensos, pois tal orientaçao, de maneira alguma, faz o seu
gênero. Tanto mais quanto, de outro modo, poderia, até mesmo, incorrer na censura
dos doutos e autorizados, oomo antes se verificou.
Estas, em breves linhas, as ~licações indispensáveis, acentuando-se mais
uma vez que sapientibus meüora incumbit facere.
Laranjeiras (Rio- RJ), dezembro, 1985.

~

Josi Gomes Bezerra C4mara

Parte I

DIREITO DE FAMíLIA

Capítulo I

A FAMlLIA COMO GRUPO SOCIAL.
O MATRIMONIO E AS FORMAS DE PARENTESCO
O ~studo do Direito de Família deve começar por algumas noções, mais de caráter sociológico que juridico, po:s
neste ramo do Direito Civil, mais do que em qualquer outro,
sente-se o quanto as normas juridicas são moldadas e determinadas pelos seus conteúdos sociais.
A família é um grupo social que os sociólogos estudam,
sempre que discorrem sobre o Estado, a tribo, o clã, a pãtria,
enfim todos esses aglomerados humanos nos quais se descobre um ]aço coesivo de relativa permanência e equela consciência de unidade que um sociólogo chamou de a "consciência do
nóll",
Entre os vários grupos, a posição da família é, se se con~
siderarem as coisas cronologicamente e mesmo logicamente,
primordial. Não se pode diz.er que o grupo primitivo, aquele
que primeiro se delineou numa determinada sociedade, fosse
a familia, porque, em face dos critérios com que hoje se classificam os grupos sociais, adotam-se para a família certos caracterlsticos que já aparecem num grupo mais evoluído do que
aqueles que, em qualquer sociedade, logo se devem ter formado, baseados no instinto sexual. O clã, por exemplo, é um
grupo que ap:.-esenta com a família muitas semelhanças e que
pode ter sido até um círculo social anterior. No clã o laço coesivo é, também, o parentesco, embora seja 'apenas um paren~
tesco remoto, um parentesco que se pode mesmo chamar de
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mítico, por isso que o antepassado comum, ao qual se filiam
todos· os membros daquele c!ã, raramente é um antepassado
cuja existência histórica seja admissível; em geral é um totem,
animal ou vegetal.
Na família encontra-se também o parentesco como vín~
culo coesivo. É por ce considerarem parentes que os membros
da famí!ia se congregam nesse grupo social. Ao invés, porém,
de se reportarem a um antepassado longínquo e freqUentemente inat.'ngíve!, 05 parentes se reportam a um antepassado
próximo, em geral a um par andrógino, do qual descendem
todos os parentes, todos os que constituem aquela unidade fa~
milic:r. Pode-se dizer que a família tem a sua formação natural
no par andrógino. É a união sexual entre o homem e a mulher
que leva à constituição da família, pouco importando que esta
união seja perraanente ou passageira, que se faça com uma ou
com muitas mulheres, com um ou com muitos homens. A união
sexual é o fundamento da constituição do grupo familiar,
grupo esse q!.!e, logo a seguir, se integra com novos elementos
procriados por essa união, de modo que o grupo sexual primitivo ·e os filhos que dele resu!tam constituem a família na
sua estrutura mais simples, naquilo que ela tem de mais fundamental.
Não fica, porém, nesses dados tão elementares a constituição do grupo familiar. Esses grupos pasgam a desempenhar
certas funções, entram em relações com grupos da mesma natureza ou de natureza diferente e, para desempenharem as
funções que deles são reclamadas, ou • para conviverem com
os outros grupos adjacentes, começam, indubitavelmente, a se
especializar, a adquirir órgãos mais ou menos complexos e a
crobrar uma estrutura mais r;ca, com a qual, sobretudo o
grupo famil:ar, visa a atingir um dos objetivos de todo e qualquer grupo social : a duração.
Quais são esSas ftmções que o grupo familiar pouco a
pouco assume e desempenha? Deve-se colocar, em primeiro
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lugar, as funções religiosas, muito acentuadas na sociedade
primitiva e gradualmente diluídas nas sociedades mais adian~
tadas, até o ponto de desaparecerem completamente, não se
podendo mais tomar, como função de família, a vida religiosa
de seus membros. Essas funções religiosas atingem a sua im~
portância máxima naqueles povos em que a família é cansa~
grada ao culto dos lares, isto é, ao culto dos antepassados,
das divindades domésticas e de tudo aquilo que significa o elo
espiritual da família, no tempo em que é a razão de ser prin~
cipal da sua permanência, o fundamento ético de uma sen~
de comportamentos de seus membros : casamento, nascimen~
to, virgindade, morte, sepultamento. Uma série de atas e de
ritos a que a vida da família está intimamente ligada tem, no
passado, a sua origem nessas funções religiosas, que são o
culto dos lares ou o cultos dos manes, em torno dos quais se
reúnem os parentes.
Nas sociedades mais evoluídas, sobretudo nas sociedades cristianizadas do Ocidente, em nossos dias, pode~se dizer
que a função religiosa da família está praticamente desapa~
recicla. Não quer isso dizer que as religiões não conheçam
essa importância capital na participação da família no culto
e, sobretudo, na transmissão dos ensinamentos e na forma~
ção religiosa, mas aí a função religiosa da família não se dis~
tigue da sua função educativa em geral, que apenas assume
uma direção especial, e o fato de os parentes praticarem
uma religião ocidental em comum não significa que esta re~
lig!ão seja um atributo do culto familiar, como era inicialmente.
A família tem, também, funções políticas. Ainda aí,
essas funções são acentuadas na família primitiva e, gradual~
mente, desaparecem, à medida que se aproxima da família
moderna. Essa função política se faz sentir, sobretudo quan~
do o grupo familiar é, ele próprio, um segmento do grupo
polltico, quer dizer. quando o Estado, ou a Nação, se divide
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em famílias: as famílias são as suas unidades e trabalham
como segmentos do grupo político. Por exemplo: na votação
dos comícios, na escolha dos chefes, quando cada grupo fa~
miliar traz seu voto coletivo, com freqüência expresso pela
boca de seu chefe.
Essas funções políticas da família podem estar ligadas,
por exemplo, à defesa do so!o. As famílias, então, contribuem para essa defesa, ou com certo esforço militar próprio
ou por meio de uma determinada tributação. Ainda se sente
a função política da família nos Estados onde há certas in~
vestiduras políticas, isto é, certos cargos políticos, que são
familiares, que pertencem hereditariamente· a determinadas
famílias. Isso acontece, em geral, em todo Estado onde se
conserva um resíduo da organização aristocrática, em que
aquelas famílias que constituem a aristocracia primitiva man~
têm o seu privilégio, sobretudo através de cargos hereditários,
que são deferidos ao chefe da família e que, por morte dele,
se transmitem, segundo determinadas regras de àireito políti~
co sucessório.
Com a evolução da família, sobretud'o dentro das socie~
dades políticas de base democrática, sua função polífca
praticamente se aniquila, desaparece. A democracia subs~
titui os grupos segmcntárlos do Estado antigo pelo indi~
víduo: em vez de o Estado repousar nestes segmentos, que
eram as famílias, as corporações de classes, o nome pouco
importa, em agrupamentos internos, enfim, foi o Estado re~
pousar diretamente sobre o indivíduo e, sendo assim, a fun~
ção política dos grupos intermediários desapareceu, desvane~
ceu~se na democracia.
A família ainda desempenha funções que podem chabiológicas e psicológicas e que são as funções ligadas
à sua razão de ser primitiva, à sua formação natural. Entre
elas avulta, desde logo, a procriação. A família é um instru~
mar~se
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mento social de preservação da estirpe. A procriação se faria
dificilmente se não ex stisse, para lhe garantir, em primeiro
lugar, a defesa da vida nas idades mais tenras e, depois, a
preparação para a vida adulta nos anos de infância e adolescência, um círculo social mais estreito onde o indivíduo pudesse receber maior cuidado, maior defesa, maior atenção, para
depois, então, · começar a atual como homem, num círculo
social mais vasto, de maneira que a família desempenhasse aí
um papel de seminário, de viveiro humano, porque e através
dela que se podem formar, e sobretudo transmitir às novas
gerações, os caracteres culturais. Essa transmissão de caracteres tanto se refere aos caracteres fís:cos como aos cultura:s.
A família é um meio de defesa biológica do indivíduo e é,
também, um meio através do qual se processa a sua defesa
cultural, tomada aí a palavra cultura não em sentido restrito,
significando aquilo que é obra do pensamento, mas num sentido mais lato, mais sociológico, para indicar toda e qualquer
técnica criada pelo homem, para melhor se adaptar às condições da vida. Assim, a cozinha é uma cultura, os cuidados de
higiene, uma cultura, a maneira de dormir, de se alimentar,
uma cultura, e cada uma dessas técnicas se apresenta, sempre, como um complexo constante, que são os complexos culturais. A família transmite às novas gerações os complexos
culturais de seu meio e, assim, realiza a obra de preservação
da espécie, facilitando a rápida compreensão das experiências
das gerações anteriores. Notemos que dessa função biológica
da família decorre aqu:lo que nela é fundamental: o seu
vínculo coesivo. Nem a função política, ou a função religiosa
apenas numa certa época, nem a função económica são suficientes para darem coesão e continuidade ao grupo familiar.
O vínculo coesivo, que prende cs meiQ.bros da família, é
o parentesco, que decorre dessa comunhão biológica entre descendentes e ascendentes, do qual participam os colaterais, por
isso que se reconhece um ascendente comum. De maneira que
esse parentesco que resulta da função biológica da família é,
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ao mesmo tempo, aquilo que a mantém e que aproxima os in~
divíduos entre os quais as outras funções familiares se pro~
cessam.
Note~se, ainda, que entre as funções do aglomerado
familiar não se pode deixar de enu~erar o convívio sexual.
Não o convívio sexual entre os memoras da família, mas entre
o seu par básico. A fundação da família está ligada à idéia
da procura do convívio sexual e este convívio se processa
através do complexo cultural e denomina-se matrimónio.
~ ainda a essa função biológica e psicológica da família que
se deve ligar a sua função educativa, que outra coisa não ê
senão a preservação dos caracteres culturais de um determi~
nado meio.
Além da função política, religiosa, bi0lógico~psicológica,
a família tem, também, funções econômic;.ls, Essas funções são
mais acentuadas em certos tempos da eéonomia pr"mitiva, que.
por isso, se denominou "economia familiar", pois que cada Ia~
milia aparece como um pequeno círc1,lo ,;::conômico, um pequeno çírculo social onde se verifica !.•:.r.to um ciclo económico:
produção, distribuição e consumo. r·: esse tipo de vida a família goza de certa independênci;:: economtca. Ela se
sustenta do trabalho de seus membros, produz a r:queza
de que necessita para a satisfação de suas necessidades e
depois armazena, poupa e, afinal, consome essas nece!:'sidades, sem recorrer, senão numa medida muito escassa, à troca
de bens com elementos estranhos ao grupo f~miliar. Uma eco~
nomia familiar inteiramente fechada é mais uma concepção
teórica do que uma realidade histórica efetiva. O que hã é
um predomínio da economia familiar em certas fases, uma eco~
nom'a em que raramente as famílias recorrem à troca, e me~
mo es~e predomínio, raro, deve~se tomar com certa relativi~
dade, comparado com a extraordinária abundância de uma
época, como a atual. em que- todos são obrigados a reccrrer à
~irculação de riquezas.
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Na fase de economia doméstica, de economia familiar,
geralmente o património da família se apresenta uno, todos
os parentes têm um património só. Varia, porém, a solução:
há o património da família uno, mas que pertence ao pater.
que é propriedade individual; o chefe da família é o dono do
património. Esta é, por exemplo. a solução romana. Em outros
casos, o património da famí!ia é comum, todos os membros
têm sobre ele uma espécie de condomínio; é a solução germã~
nica. Mas, de qualquer maneira, um património uno é carac.terístico das fases de economia ôoméstica.
Com o tempo, a família não pode manter a sua autar~
quia, sente a necessidade de recorrer, cada vez mais, às trocas
exteriores, e a própria evolução económica, como se sabe, leva
à divisão do trabalho, que é incompatível com essas várias
pequenas nações autárquicas, que são as famílias nas socieda~
des de economia doméstica. Vê~se, então, começar uma trans~
formação: o património se esfacela: em lugar do antigo patri~
mónio comum, as riquezas seguem os patrimónios dos diferen~
tes indivíduos e a função económica da família, como grupo,
começa a degenerar, a se reduzir, Ainda assim, uma importan~
te função económica a família representava até época bem
próxima da atual, sobretudo· em conseqüência da ligação que
se estabeleceu entre o poder político e a propriedade da terra.
Os pais de família, sendo os terratenentes, não podiam deixar de conservar uma importante ingerência, com relação à
sua autoridade fami!iar, em tudo que dissesse respeito à vida
em sociedade e à vida individual.
No tipo moderno, entretanto, as funçõ"es económicas da
família são muito importantes, mas estão consideravelmen~
te reduzidas em relação àquela multiplicidade antiga. Elas se
traduzem, em primeiro lugar, no dever do sustento que tem
o chefe da família, ou melhor, o par constitutivo dela, com
relação aos filhos, que eles estão obrigados a alimentar e a
educar apesar de tudo o que de dispêndio económico essas
atividades representam; em segundo lugar, no dever alimentar,
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que existe para o filho em relação ao pai, para os colaterais
entre si, um dever de apoio econômico na necessidade. E, fi~
nalmente, no fato importantíssimo que é a trammissão do
patrimônio, po's que o patrimônio se transmite segundo o pa~
rentesco, isto é, se transmite ao grupo familiar, ~alvo as ~xces~
sões que se abrem, para o caso em que os parentes de um
individuo já o são num grau relativamente remoto; salvo essas
excessões, sempre o patrimônio, no todo ou em parte, tem que
caber aos parentes, tem que ser devolvido ao grupo fam 'liar,
de modo que aí se encontra uma função econômica capital da
família, uma função para a qual uma complexa superestrutura
juridica está organizada, que é o direito das sucessões.
Considere~se, mais de perto, o laço coesivo, o parentesco
e o matrimônio, no qual se funda a família, pelo menos no
sistema de direito da maioria dos atuais Estados ocidentais.

O parentesco é o vinculo de sangue, isto é, o vinculo
que resulta da existência de um ascendente comum. A idéia
biológica do parentesco é característica da família moderna,
mas não do grupo familiar em todos os tempos. Quando as
funções politicas e religiosas da família predominavam no grupo familiar, outros caracteres, que não o do sangue, é que eram
decisivos para se estabelecer o vinculo coesivo. Assim, por
exemplo, desprezando~se o parentesco na linha feminina, o
parentesco que os romanos chamavam cognação, deu-se
ao parentesco na linha masculina uma importância decisiva,
até mesmo quando este parentesco não fosse e~tabelecldo pelo
sangue, mas fosse estabelecido por um laço de vontades, por um laço puramente jurídico como a adoção.
A grande importância do parentesco está, em primeiro
lugar, no fato de decorrerem dele os deveres parentais que,
na famíl:a moderna, praticamente se reduzem aos alimentos,
mas que na família antiga iam dos alimentos até a vingança
privada, passando por uma série de serviços mútuos que os
parentes se deviam. Outra grande importância do parentesco
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está no seu afeto proibitório, no tocante às relações sexuais
e ao estabelecimento da família. As relações sexuais entre
parentes estão, eticamente, fulminadas pela pecha do incesto
e, juricamente, o parentesco até certo grau impede que se es~
tabeleçam entre um homem e uma mulher as justas núpcias.
Há duas espécies de parentesco, socialmente falando.
O parentesco fundado no matrimónio e o parentesco fundado
na união sexual pura e simples. Quando o parentesco decor~
re da união sexual de um par, unido pelo matrimónio, tem~se
o parentesco do primeiro tipo; quando decorre da união
sexual de um par, não unido pelo matrimónio, vê~se o segun~
do parentesco, que se chama meramente natural. A familia
pode~se fundar num ou noutro parentesco. No moderno sis~
tema de direito positivo, a família se funda no matrimónio,
embora haja outros sistemas de direito positivo em que o sim~
p!.es parentesco natural já é base de família. Vale, especial~
mente, estudar o matrimónio, o qual se apresenta como base
de parentesco dentro da famflia do tipo que se observa hoje.
O matrimónio é uma união que, sociologicamente, pode ser
chamada de união cultural, que não se estabelece, apenas, se~
gundo a natureza, mas segundo um processo de origem cul~
tural. Diz~se, já considerando o matrimónio dentro do quadro
da ciência do Direito, que o matrimónio é uma união jurídica,
mas, de um ponto de vista sociológico, não é necesSiário fazer
esta consideração, porque o matrimónio pode, muitas vezes,
ter uma origem religiosa, uma origem juríaica, uma origem
mf:lgica de qualquer natureza e pode ter, até mesmo, uma ori~
gem política, sem que o jurídico nele interfira como modo
de constituição, de maneira que o que é importante é consi~
derar~se no matrimónio um processo de cultura com o qual
se diferencia a união sexual de um par, de qualquer outra
união sexual que se possa processar, segundo a simples lei da
natureza.
Que visa a estabelecer este processo cultural chamado
matrimónio? Visa a assegurar o exclusivismo sexual. O ma-
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trimônio é uma técnica com a qual se procura assegurar a
exclusividade sexual, ou a exclusividade sexual da mulher, no
sentido de que o matrimônio exclui a coabitação dela com
qualquer outro homem, ou a exclusividade sexual do homem,
no sentido de que o matrimônio exclui a coabitação dele com
qualquer outra mulher, ou, então, a exclusividade sexual de
ambos, interditando~se aos dois membros do par andrógino o
contato sexual com e~tranhos. É a isso que se visa com o
matrimônio, o qual pode ser monogâmico ou po:igâmico,
sendo o poligâmico: poliândrico ou poligínico, conforme se
permita a posse de mais de uma mulher ou de mais de um
homem. Note~se bem que a poligamia não exclui o caráter de
exclusividade, que é conceptual ao matrimônio, pois, num ma~
trimônio poligâmico, cada uma das mulheres com quem casa
aquele marido está, naturalmente, excluída da relação sexual
com qualquer outro homem, e aquele homem está excluído da
relação sexual que não seja com uma daquelas com as
quais ele se uniu em matrimônio, de modo que a exciusivida~
de pode exist:r no matrimônio poligínico ou potândrico. Sa~
be~se hoje que este tipo de matrimônio guarda uma relação
muito íntima com as formas da sociedade primitiva, com aque~
las sociedades que a escola hist5rica chamou primárias caracterizadas pela predominância da atividade econômica da
qual tiram sua subsistência. Nos grupos sociais primitivos,
que vivem de uma economia meramente coletora de frutas, de
raízes ou de pequena caça, isto é, de caça de animais que
passam diante do caçador, tem~se sempre um matrimônio mo~
nogâmlco. !"Jos tempos da civilização primária, chamada pe~
quena horticultura, em que, geralmente, a família se estabele~
ce num local, para explorar o solo e iniciar as primeiras cul.~
turas, encontra~se ou o matrimônio monogâmico ou o poliândrico, pois que, nesse tipo de sociedade, sobressai muito o
papel fixador da mulher, ao passo que naquelas outras so~
ciedades primárias, que são as da grande caça e as do pasto~
reio em que os homens vão à caçada, às grandes esperas de:
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caça, de acordo com a vida dos animais e o pastoreio, aparecem com mais facilida:ie o;; tipo de família poligínica, em que
um homem toma muitas mulheres, embora também se encontre o tipo contrário.
Tudo isso porque as condições sociais, o predomínio da
mulher ou do homem na vida social acarretam consigo uma
inferiorização do outro elemento do par andrógino e a ten~
ciência para se adotar a sua multiplicidade; se é o homem
que realça na vida daquela sociedade, se é sobre e;e que re~
caem todas as atividades, a inferiorização da mulher leva a
admitir-se a possibilidade de multiplicarem-se as companheiras; e também, sempre, certo desejo de maior reprodução.
Onde a mulher socialmente sobreleva, tem~se o exemplo oposto e vê~se multiplicarem-se os companheiros masculinos, talvez até, quem sabe se por uma debilidade da raça que faz
com que se procure um maior número de homens, para maior
segurança de fecundação. Tudo isso pertence ao domínio da
indagação sociológica e etnológica, para se estabelecerem bem
essas diferenças que vão promovendo a transformação desse
instituto.
Dentro da sociedade moderna, ocidental, o matrimônio monogâmico é a base geral sobre que se assenta a famíiia.
Para isso pode-se admitir que tenha contribuído decisivamente o Cristianismo, mas a verdade é que a antigüidade, a antigüidade greco-romana, preparou soLdamente as bases da so·
ciedade para a prática milenar da família rnonogâmica que se
conhece. Cada vez mais se busca, dentro da evolução social
a que se assiste, o equilíbrio do homem e da mulher no par
;mdrógino e, embora socialmente falando, ainda se encontre
certo predomínio do homem em numerosos aspectos da atividadc social da família, pode-se dizer que a evolução se faz
no sentido de &ssegurar-se o equilíbrio entre os demais mem··
bros do par.
Qual é o fundamento do ca~:amento monogâmico? Pode-se
dizer que o casamento monogâmico é uma composição do in-
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teresse social sobr~ o interesse individual. Entregue a si
mesmo, à vo:ubilidade das paixões, dificilmente o homem se
manterá na prática da monogamia. Há uma tendência para a
união sexual fora do matrimónio, demonstrando cabalmente
que, se o matrimónio tolerasse a assunção de mais de um ma~
rido e de mais de uma mulher, ver~se~ia, sob a influência dos
simples pendores individuais, ruírem as bases da monogamia.
A monogamia é uma imposição do interesse social sobre o in~
teresse individual. É a sociedade, mais do que o indivíduo,
que está interessada em que o casamento seja monogâmico e
que a exclusividade sexual se observe, quer em relação a um,
quer em relação ao outro m~.:mbro do par.
Deve~se notar que há muita razão para essa imposição
social. A primeira é a necessidade de assegurar~se uma união
do homem e da mulher durante toda a existência. De fato, a
vida humana não se desenvolve em toda a sua plenitude e o
homem não atinge a completa expressão de sua capacidade
criadora, senão no convívio pleno do homem e da mulher.
Nem o homem, nem a mulher, salvo aquelas características
próprias de cada indivíduo, atingem o pleno desenvolvimen~
to de sua capacidade devida, de sua potência criadora e das
suas finalidades sociais, senão vivendo em comunhão. E seria
difícil assegurar~se a estabilidade dessa união, durante toda
a existência, até a uma idade mais avançada, salvo se se es~
tabelecesse como um ponto de partida a união exclusiva de
um homem e de uma mulher, através desse laço duradouro e
insuscetível de rompimento, para poder~se atingir a uma idade
avançada, sem que a união se esfacele através de outras
uniõe3 contraídas.
Em segundo lugar, a imposição que a sociedade faz aos
indivíduos de se manterem em união monogâmica consulta
uma tendência afetiva, própria da espécie, que é a tendência
ao exclusivismo sexual. Se é verdade que há uma tendência
para a pluralidade sexual, também é verdade que há· uma ten~
dência para o exc!usivismo, podendo observar~se no homem
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os dois sentimentos antagônicos se conflitando a cada passo.
A relação amorosa traz consigo o desejo do exclusivismo, a
repugnância à idéia de que o objeto amado possa encontrar~
se fora do nosso exclusivismo sexual; essa tendência constitui
uma· espécie de bem psicológico, sobre o qual trabalha a sociedade para criar o seu complexo; figuradamente a socieda~
de explora essa tendência exclusivista, para com ela aprimo~
rar o homem dentro da técnica monogâmica.
Ao lado desses, deve~se considerar, ainda, um terceiro
fato, de observação mais sutil, mas não menos transcenden~
tal: é a necessidade de limitar~se a vida sexual, o que é outro
grande objetivo do casamento monogâmico. A vida sexual,
como tudo que é instintivo, como tudo que depende de um
apetite, tende à satisfação reclamada. Mas o instinto sexual
se aniquila pela satisfação ilimitada. A satisfação ilim:tada do
desejo sexual traz consigo o seu an·quilamento. g o que se
observa em todo indivíduo que for considerado isoladamente;
é o que se ob~erva em cada sodedade em que se presencia
uma grande decadência de costumes; aquilo que, a princípio,
parece um ardor. ao cabo de algum tempo é um esgotamento,
uma indiferença, o que permitiu a um grande pensador observar que, se é verdade que a paixão amorosa é um fogo, também é verdade que a dissolução amorosa é um gelo. Todo
grande depravado é um gelado, do ~esmo modo que todo
grande amoroso é uma natureza ardente. Para impedir essa
grande decadência do homem através da satdação ilimitada
dos próprios instintos, a sociedade criou uma técnica da limitação da vida rexual, que é o matrimôn:o monogâmico, uma
espécie de disciplina, de continência, com a qual se ·procura
proibir ao homem e à mulher esgotarem aquelas tendências,
que são fundamentais não somente à preservação da vida,
mas,~ sobretudo, à preservação das qualidades humanas, pois
que o desapar-ecimento da vida sexual, tanto no homem como
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numa sociedade, é o principio da decadência espiritual e da
morte.
Essas considerações sobre o fundamento da monogamia
levam imediatamente à consideração do problema do divórcio.
O problema do divórcio, sociologicamente, se coloca como o
mesmo problema da monogamia, pois jurídica e moralmente
tem muita importância saber se há duas uniões simultâneas
ou sucessivas, mas, do ponto de vista sociológ'co, o fato de
duas uniões serem sucessivas se apresenta qua~e com a mesma
importância. Trata-se de examinar, de um ponto de vista pu~
ramente social, se o conceito da monogamia implica a indis~
solubilidade do matrimónio. A dogmática do Direito Cvil é
indiferente que o casamento seja indissolúvel ou dissolúvel,
pois, sob uma ou outra forma, funda~se um direito de família
perfe'tamente válido que pode fer estudado à luz de nossos
métodos positivos. O problema do divórcio lucra consideravelmente em clareza, se for considerado à luz do segu:nte relativismo: numa sociedade, pode~se desejar superpor aos interesses dos indivíduos os interesses da sociedade, ou vice-versa.
A ordem familiar, como uma subespécie do grupo familiar,
mu'tas vezes só se obtém à custa de sacrifícios dos indivíduos
que a compõem; a felicidade do indivíduo, a plena realização
da sua vida e a libertação de suas faculdades e da sua capacidade de trabalho e de criação, muitas vezes só se consegue rompendo-se a .ordem familiar dentro da qual está
submetido. Esse antagonismo é vital, repetir-se-á inevitavelmente ao longo dos tempos, pois sendo a fundação da família
um ato humano, fruto da escolha humana e obra da vontade
humana, não se pode deixar de reconhecer que, num grande
número de vezes, se encontrará uma desarmonia fundamental
de tal natureza que o laço familiar, assim fundado, venha a
se tornar não uma base de desenvolvimento para o homem,
mas uma prisão, alguma coisa que o destrói, e que lhe contraria o verdadeiro surto vital. Outras vezes, sucede o contrário. Se se deseja colocar a ênfase da ordem jurídica nds
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interesses do indivíduo, livre da tirania do interesse famíliar,
o tipo de casamento que se deve preconizar é o casamento
dissolúvel, é o casamento que se pode dissolver pelo divórcio,
dando assim nascimento a um regime monogâmico apenas do
ponto de vista da simultaneidade das relações. Se, porém, se
deseja fazer com que o grupo familiar tenha uma tal estabilidade, adquira para seu funcionamento um tal equilíbrio que
nenhum interesse individual o possa romper, então o sistema
de Direito Positivo deverá ser antidivorcista, deverá impedir
que se destrua a ordem familiar, uma vez constituída. Isto
está sufragrado pelo segmento histórico. Na antigüidade romana houve uma época de grande fecundidade da família: à
importância política e econômica da família correspondeu praticamente a inex stência do divórcio, e, desde o momento em
que o individualismo repontou naquela organização social e
jurídica, o divórcio, por sua vez, surgiu, pondo em cheque a
estabilidade da ordem familiar, sendo bastante significativo
que, no mundo ocidental, o surto divorcista tenha sido con ..
temporâneo do individualismo jurídico. Foram todos os sistemas de liberalismo jurídico que introduziram na legislação dos povos o divórcio a vínculo, submetendo a organização familiar ao proveito do interesse individual.

Capítulo II
A FAMILIA NO DIREITO ROMANO.
STATUS FAMILIAE. PARENTESCO. AUTORIDADE
DO PATER SOBRE AS PESSOAS E O
PARENTESCO
A famí:ia atual, como se conhece no Direito brasileiro.
provém da família romana modificada pela influência do
Direito Canônico e das instituições germânicas. ao longo da
Idade Média. Para bem se conhecer o sentido geral das trans~
formações que o instituto da família sofreu, deve~se connecer
a família romana na sua estrutura e na sua evolução, ao longo
do próprio Direito Romano.
Em época clássica, a família romana tem uma estrutura
tipicamente patriarcal. A frente da família está um pater, pa~
lavra que, na sua origem, significa mais chefe do que pai.
O pater é o ascendente mais velho, ainda vivo. que reúne os
descendentes sob a sua autoridade, formando a família. Nesta
estão, em primeiro lugar, os filhos, em segundo, os netos, e
depois os bisnetos ou trinetos, os descendentes, enfim, por
mais distantes que sejam. Não importa que os filhos e os netos
atinjam uma idade viril. Enquanto o pater estiver vjvo. é ele
o chefe da comunidade familial, e todos os demais se encon~
tram sob o seu poder. Esse. poder ainda se estende aos es~
cravos e às mulheles. As mulheres que entram numa família,
pelo matrimônio com um dos seus descendentes, ficam todas.
não sob a autoridade dos respectivos maridos, mas sob a au~
toridade do pater famílias. Ele exerce, por conseguinte, o
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poder marital, o que os romanos chamavam a manus, sobre
a sua própria esposa, sobre as noras e, igualmente, sobre as
mulheres dos seus netos. A unidade da família é perfeita. A
figura do pater enfeixa nas suas mãos todos os poderes ne~
cessários ao bom funcionamento desse organísmo.
Economicamente também a unidade patrimonial da farol~
lia é absoluta. Só hã um patrimônio, que tem como titular o
pater familias. Os "filhos~famílias" e os escravos, se traba~
lham e tiram do trabalho algum provento, trazem~no para o
património familiar. Adquirem para o pater; não têm, porém,
a faculdade de obrigá~lo, e, como lhes falta um patrimônio
próprio, seus ·credores ficam sem meios éle proceãer à
execução.
Considerada assim a família romana, vê~se que os direi~
tos da família do indivíduo apresentam, desde logo. uma va~
riedade fundamental. Ou o homem é um pater famílias, ou
está dentro de uma família sob a autoridade de um pa~r.
Essa é a summa divisio dos direitos de família. Os que são
patres, os que administram um patrimônio, tenham ou não
descendentes sob a sua autoridade, dizem~se pessoas sui juris.
Os que, pelo contrário, se encontram numa família e estão
sob o poder de um pater, dizem~se pessoas alieni juris, por~
que sub aliena potestate sunt. As pessoas sui juris são, pois
os pater famílias; as outras são alieni juris, e já se vê que,
para que uma pessoa se torne sui juris.. é condição essencial.
a princípio, a morte de seu pater famílias; pouco importa que
atinja até mesmo uma idade provecta: se o .seu pater conti~
nua vivo, ela continua sub aliena potestate.
S interessante observar que esta posição de um indivíduo
a[ieni juris•. se é capaz de trazer as limitações mais severas à
sua capacidade civil, não prejudica, entretanto, a sua capad~
dade de Direito Público. Pelo fato de ser alieni juris, tem a
capacidade civil restrita, não tem patrimônio próprio, não
pode contrair obrigações. Entretanto, só por ser alieni juris,
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não se está privado de nenhum daqueÍes direitos políticos que
são a função mais importante do cidadão. Pode ser cônsul.
tribuno da plebe, exercer todas as magistraturas, tem o jus
suffragii e o jus honorum, o direito de votar e o de ser votado para os cargos públicos. Era comum na vida romana verse um alieni juris exercendo o consulado.
O status das mulheres oferece uma particularidade interessante. A mu!her, só num período evoluído do Direito Romano, conseguiu sua capacidade plena, obtendo a condição
de sui juris, sendo considerada verdadeira mater famüias. No
Direito Romano houve época em que a mulher cujo pater
morria e que não se achava sob o poder de çutro pater não
se emancipava graças a esse fato, não adquiria plena capacidade civil, pois ficava sob a tutela de um dos seus parentes.
Que acontecia quando numa família de rígida estrutura
patriarcal ocorria a morte do pater? Morto o pater, o natural
é que a família se dissociasse, todos os seus descendentes
imediatos se .tornassem os patres de várias famílias, que passavam a existir isoladamente. Um pater teve, por exemplo, cinco
filhos e muitos outros descendentes; morto o pater, isolavamse os sui em cinco famílias, cada uma delas tendo como seu
chefe de estirpe um dos filhos, descendentes imediatos do
pater morto. E, de fato, assim as coisas se passavam. A familia proprio jure se decompunha em tantas outras fami!ias
proprio jure, quantos fossem os descendentes imediatos do
pater, mas os indivídt.tos que tinham estado sob a autoridade
do pater ficavam ligados por um vínculo que não se extinguia,
e que era o vínculo do parentesco masculino .- a agnação.
O parentesco dos agnati, que unia os membros da antiga família, permitiu que ela ainda se considerasse como formando
uma família, família que se pode chamar de communi jure,
para se distinguir da família patriarcal propriamente dita, que
era a família proprio jure. A família communi jure era apenas
a reunião dos agnatos, dos parentes daqueles que descendiam
de um mesmo homem. Algumas vezes a família communi jure
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não tinha nenhuma convivência estreita. Seus membros esta~
vam separados como hoje os filhos que formam cada um sua
família e apenas cultuam seus laços de parentesco. Outras
vezes, porém, os agnatos faziam entre si um consórcio e con~
tinuavam a viver juntos, escolhendo um chefe, mantendo,
graças a isto, a unidade do património. O consórcio ocorria
para impedir que, pela morte do pater, o património se frag~
mentasse em estilhaços. Fazia~se o consórcio e o património
continuava intacto, mantendo~se viva a família communi jure.
No parentesco por agnação só se respeita a linha varonil.
O fato de se descender da mulher não cria parentesco. Só
há parentesco, em sentido civil, na paternidade: o parentesco
materno não passa de mero parentesco de sangue, irrelevante
para o Direito Civil. O parentesco pela agnação conta~se por
graus. O grau é entre os romanos o mesmo que, hoje, o inter~
valo entre duas gerações. De maneira que o filho é parente
do pai em 19 grau (há um intervalo de geração entre eles):
o neto é parente do avô em 29 grau (há dois intervalos de
geração entre eles): o irmão é parente do irmão em 2'1 grau,
porque também há, entre eles, dois intervalos de geração (um
intervalo entre um filho e o pai e outro intervalo entre o pai
e o outro filho) .
Para se contarem os graus na linha colateral, sobe~se até
o ascendente comum e desce~se até o outro parente que se
deseja conferir.
Envolvendo~se os agnatos ,.... a família communi jure ainda havia um círculo de parentesco mais amplo: era a gens.
O homem pertencia a uma família e pertencia também a uma
gens. Dizia~se, por isso, gentilis, e reconhecia-se membro da
gens pela circunstância de trazer no seu nome o ·nome gentilício, aque!e que o cidadão romano põe precisamente no meio
do seu nome: Marco Tulio Cicero. :S a gens Tulia indicada
pelo nome de permeio. Caius Julius Cesar. É a gens Julia, a
mais ilustre das gentes romanas.
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A gens é uma instituição que se sabe ter existido, mas
que, em época histórica, já está quase desaparecida. Deve
ter florescido antes do período histórico do Direito Romano.
Quando Roma se organiza sob os reis, antes da República,
já a gens é uma instituição em via de perecimento, mas seus
vestígios vão perdurar por muitos séculos. Conhece~se a im~
portância jurídica da gens pela Lei das XU Tábuas. A lei, ao
tratar do regime das sucessões, declara que, morto um pater
[amilias, sucede~lhe o filho, o heres suus, e se não existe um
su.r.ts, um descendente, di:Z a Lei das XII Tábuas: Adgnatus
Familiam Habento. Quer dizer, os agnatos recolherão o patrimônio. Se não existe também agnato algum, diz a Lei das
XII Tábuas: Gentiles Familiam Haóento. Quer dizer, o pa~
trimônio reverterá em benefício da gens.
Que era a gens, que era esse instituto de que tão pouco
se sabe e que os romanistas se esforçam por decifrar, mais
com o subsídio do estudo comparado dos povos primitivos do
que propriamente com o das fontes romanas? As definições
das gens, encontradas nas fontes, são muito sumárias. Tem~se
uma nos To pica, 6,29 de Cícero. Aí se diz, em suma, que
gens é a reunião dos indivíduos que trazem o mesmo nome.
Noutra passagem, as fontes indicam a gens como sendo a
reunião de indivíduos que se crê descenderem de um antepas~
sado comum ( 195,4, Rig. L, 16). É certo que os gentiles se
consideram parentes e que esse parentesco tem aquela função
primordial que é o característico mesmo do parentesco: a
obrigação da V endeta, do desforço comum; os gentiles são
chamados à V cndeta, e vão a ela acompanhados dos clientes,
que eram agregados da gens, provavelmente povos inferiores
que se submeteram ao patrocínio de uma gens, para conse~
guirem segurança de vida no seio da Repúbiica.
Há duas hipóteses sobre a origem da gens. A primeira
é devida a Niebuhr; segundo ele, a gens teve sua origem na
subdivisão das cúrias que foram divididas em décadas, no in~
teresse da organização da civitas. Cada uma dessas décadas
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seria uma gens. Esta opinião não está hoje em favor junto
aos grandes romancistas. Parece-lhes, pelo contrário, que a
década nada tinha de comum com a gens, e que esta é muito
anterior à constituição da civitas romana.
Hering e Summer Maine adotam a hipótese, hoje mais
em voga, de que a gens :..:ria um agregado de famílias, de
tronco comum, que admitiria a descendência de um herói
epônimo, de um herói que desse à gens ó seu nome e a cuja
personalidade física seria rendido um culto por parte da gens.
Nesta conceituação da gens a idéia de clã está sempre muito
próxima, mas os autores não cliegam a afirmar que a gens
era ·o clã. Parece, entretanto, certo que há uma grande proximidade entre o tipo de organização gentilícia romana e
aqui:o que os sociólogos se habituaram a definir como clã.
Mas os autores hesitam nesta asseveração. O certo é que a
gens era ao mesmo tempo um grupo familial e um grupo político. Os homens que a compunham julgavam-se parentes, e
o grupo desempenhava certas funções caracteristicamente políticas. Por exemplo, a gens legislava. A gens julgava, exercia a autoridade judiciária, fazia a guerra e celebrava a paz
independentemente, e, a partir de certa época, a gens tinha
território. Este território chamava-se pagus; era um território
possuído em comum, e a gens aí promovia sua-atividade agrícola e de pastoreio. Convém não esquecer que a idéia de
propriedade comum está ligada à gens, do mesmo modo que
a idéia de propriedade privada está ligada à família. Se a
gens possuía em comum o seu pagus, pretende mesmo um
romanista de -grande autoridade, Perozzi, que a gens deve
ter tido um chefe, um pater gentis, do mesmo modo que a
civitas teve um pater civitatis, o rei, e que houve um pa~er na
família proprio jure.
Fundada a civitas romana, entretanto, a gens cai em decadência; a função de agrupamento político que ela exercia
passa naturalmente à civitas, e só lhe resta aquela que é típica do agrupamento familiar: a obrigação da Vendeta e a
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participação nos direitos sucessórias. Na Lei das XII Tábuas
a gens aparece para recolher a sucessão, se o pater familias
morre sem heres suus e sem adgnatus proximus, e aparece
também para recolher· a tutela e a curatela, se, porventura,
não existe adgnatus que as possa exercer. Mesmo este resi~
duo histórico, porém, foi diminuindo, e a grande codificação
do Direito Romano na época da República, que é o Edito
Perpétuo de Juliano, já retira à gens a faculdade sucessória.
Cabe ainda assinalar a evolução por que passou a familia
proprio jure, até se tornar família paternal, na expressão usa~
da pelos romanistas. Há diferença entre família proprio jure
e famúa paternal. Na família proprio jure os filhos saem da
família, ou por emancipação, ou por serem adotados por outro
pater: Se saem da família, ficam meros agnatos, de modo
que, morto o pater famílias, não mais sucedem, quem sucede
são os sui. Só se não existirem outros filhos é que os agnatos
virão à sucessão, mas, se há outros fllhos~famílias, os eman~
cipados estão fora da família proprio jure.
A evolução que se opera no sentido da famíTia paternal
é para se reconhecer sempre, em qualquer caso, o direito que
tem o filho, em conseqüência da filiação, de estar na primeira
linha dos direitos sucessórias; de sorte que a estrutura da
família proprio jure está abalada. Já agora não é segundo a
sua organização que se processa a transmissão do património,
mas esta se funda apenas no vínculo paternal.
Ao mesmo tempo, uma transformação importante se pro~
cessava no tocante ao parentesco feminino. Em época c!ãssi~
ca, o parentesco feminino é meramente natural. Chama~se
cognatio e não tem outra eficácia senão a de permitir que
sobre ele se pronuncie um impedimento matrimonial. Quer
dizer, como Caio é irmão de Ticia, supõe~se por parte de mãe,
o casamento entre eles se torna incestuoso e. portanto, está
impedido. Era a única eficácia da cognatio primitiva. Com o
tempo, porém, isto tinha de mudar. A posição da mulher na
familia cláss:ca era de sujeição absoluta. A esposa caía sob o
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poder do pater, que tinha sobre ela o mesmo direito que tinha
sobre os filhos. Donde se dizer: a mulher, em relação ao
pater familias, está loco filiae, está no lugar de filha: em re~
lação aos seus próprios filhos, não tinha nenhuma autoridade;
estava loco sororis, na posição de irmã. Mas podia ser esta
situação ainda pior, se a mulher se tivesse unido ao marido
por meio de um matrimônio sine manu: neste caso, a mulher
permanecia na família do marido como estranha, nem sequer
estava loco sororis ou loco filiae, pois não saíra, pelo casa~
menta, da família do seu próprio pai.
Isto, entretanto, tinha que evoluir e evoluiu gradualmen~
te. Primeiro, reconhecendo*se a influência da cognatio para
se determinar a legitimação em juízo; depo·s. permitind~se
que, com base no puro parentesco feminino, se deferisse a
tutela, e, finalmente, grande inovação no Direito honorário,
admitindo*se direito sucessório baseado no mero pareútesco
feminino. Ao tempo de Justiniano, a evolução está completa:
Justiniano aboliu a distinção do parentesco por agnação ou
cognação; só se reconhece o parentesco de sangue, derivado
de geração ou concepção. Havia aL.'lda um quase vínculo de
parentesco de onde vem a afinidade atual, a adfinitas, que é
o vínculo que une um cônjuge aos parentes do outro cônjuge.
Nunca teve importância. Sua única eficácia era constituir im~
pedimento matrimonial e nunca sofreu evolução para adquirir
relevo maior.
Conhecida a forma, a estrutura da família romana, veja~
se como o pater exercia seu poder sobre os membros da fa~
mília. O poder do pater.. a potestas, sofreu transformações
profundas ao longo da história do Direito Romano, e pode
dizer*se que todas as transformações morfológicas da família
foram interiormente transformações da potestas.
A potestas se exercia, em primeiro lugar, sobre os escra~
vos, era a dominica potestas; em segundo lugar, sobre os
filhos, era a patria potestas; em terceiro lugar, sobre as mu~
lheres: chamava-se manus.
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A dominica potestas não interessa muito de perto; em
sua natureza, ela se confunde quase com o dominium, com o
direito de propriedade que tinha o homem sobre a coisa. Era
um dominio submetido a certas regras especiais, que se intro-duziram, sobretudo, ao longo .das épocas mais adiantada~ do
Direito Romano, para moderarem, sofrearem os abusos da autoridade dos patrcs sobre seus escravos.
A potestas sobre os filhos, a patria potestas, interessa
muito de perto. A primeira coisa a observar-se é que ela tinha
urna índole cornp:etarnente oposta ao pátrio poder. Hoje, o
pátrio poder é um munas, um encargo, uma obrigaçao que
pesa sobre o titular, e que o obriga a dar cabal desempenho
às suas funções no interesse do incapaz. A patria potestas
romana não era um munus, era uma auctoritas, um direito do
pater, direito construído do mesmo modo que o domínio, de
modo que o pater e~tava em face do filius como o propr:etário
em face da coisa: ele é que é o titular do direito, o interesse
protegido é o dele, e o filius está apenas como um paciente
da auctoritas, não tem direitos a reclamar, tem uma posição
de mera submissão jurídica.
A auctoritas, que exercia sobre a pessoa do filho e sobre
o 1-~eu patrimônio, era amplíssima; nos tempos antigos o direi~
to do pai sobre o filho é o ius vitae necisque, direito de vida
e de morte, que autorizava o pai a matar o filho por motivo
a seu critério. sem necessidade de se caracterizar um ato de
desobediência ou de ultraje. O ius vítae necisque, ao longo da
evolução do Direito Romano, foi~se tornando tolerado apenas
em certos casos, até que, em época avançada, desapareceu por
completo; ao tempo de Just!niano estava cancelado.
Outro direito em que se exteriorizava a autoridade do
pRi era o de fazer a noxae datio: consistia no poder de entregar o fCho ao indivíduo contra quem o mesmo filho houvesse
cometido um delito. Desde o momento em que o delito se verificava, a vítima se apresentava para pedir a composição. O
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pater ou compunha o deltio ou fazia a noxae da tio: entregava o filho, para que o ofendido o levasse, não propriamente
como escravo. mas quase como escravo, como pessoa in causa
mancipii. Outra man:festação da auctoritas temos no direito
de vender que tinha o pater famílias em relação ao filho,
venda esta que também não o transformava de livre em es~
cravo, mas fazia dele uma pessoa in causa mancipii.
Quanto à autoridade sobre património, sabe~se que, na
família proprio iure, só existia um património, de que o patt..t
era titular. A posição jurídica do filho não lhe permitia abri~
gar este património, nem tampouco ter património próprio,
mas não impedia que os patres negociassem, freq.üentemente,
usando, como intermediários, os filhos~famílias ou escravos.
Nesses negócios os filho~-famílias não agiam como representantes, como mandatários - era estranho ao Direito Roma~
no o conceito de representante, como hoje. Os filhos~famí~ias
agiam como meros agentes naturais, que praticavam o ato. Se
o ato era benéfico, o pater familias recolhia os lucros no seu
património, mas se o ato era oneroso e criava obrigação, o
pater famílias não podia ser demandado por ele. Ao credor
só restava esperar a morte do pater, para mover sua ação
contra o filius, de tal sorte que, no Direito Romano, cedo se
formou, para obviar os inconvenientes práticos e a in, ustiça
de uma tal condição, o expediente das ações adiectitiae qua~
litatis, exemplo interessante da plasticidade das instituições
romanas e da sua adaptação às exigências da vida social.
Radical modificação na estrutura do património faz~se
através da instituição dos pecúlios. O pater familias destacava
do património pequenos pecúlios para atribuir sua gestão ao
filho, e o filho negociava com aquele pecúlio, que era de pr~
priedade do patcr; o pater era proprietário, n filho, adminis~
trador. Foi através do pecúlio que se modificou ·a primitiva
unidade do património familiar. Os filhos~famílias que iam à
guerra ou serv'am nas forças m:Ltares ganhavam soldadas ou
parcelas dos despojos dos saques fe"tos pelos forças. Os
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proventos que adquiriam permitiu~se que ficassem em sua pro~
priedade e que não fossem recolhidos ao património familiar.
Chamou-se~Ihes peculium castrense, sendo o ponto de partida
da formação do patrimônio próprio do filius familias. Não tar~
dou que numerosos ofícios públicos fossem equiparados aos
serviços militares, e que os bens adquiridos no seu desem~
penho também constituíssem pecúlios à parte: peculium quasi
castrense; afinal, os bens que vinham da sucessão materna e
as doações feitas diretamente .ao filho~família constituíram o
pecúlio chamado adventício, que também era de propriedade
do filho. Desde e~se momento, a unidade do património está
extinta. Realmente, o pater famílias é o titular do património
de família; porém, à margem desse patrimônio, formam~se os
pecúlios dos filhos~famílias, que são autônomos e ficam na
propriedade destes. Coisa interessante: para os bens adventí~
cios já o Direito Romano introduz a idéia que será fundamental no nosso Direito de hoje: os bens são de propriedade do
filho~família, mas o pai tem o seu usufruto. Era o caminho
para o Direito de hoje, em que se vê o pai usufrutuário do
patrimõnio do filho, e os dois patrimônios, divididos.
Ai está o que há de mais interes~ante a observar-se sobre a c::trutura da família romana, sua evolução histórica, e
sobre a autoridade do pater sobre as pessoas e o património.
~ão se estudou a autoridade dos patres sobre as mulheres.
porque isto se prende à doutrina do casamento, que oportuna~
mente será abordada. 1

1 Cf. -Ebert. Chamouhn, lnstltuiçõea de Direíto Romano, Ed. Rio,
1977, com prefácio de San Tiago Dantas.

Capítulo III
A FAMILIA NO DIREITO ROMANO. MATRIMóNIO
CUME SINE MANU. DIVóRCIO. DOS;
DOAÇõES PROPTER NUPTIAS
Nos povos primitivos sempre se encontram vestígios de
duas formas de matrimônio: o rapto e a compra. O matrimônio se apresenta como ato de apreensão da mulher, ato que
exige, a principio, o emprego da força, e, numa época talvez
evoluída, exige o pagamento de um preço. O homem é o sujeito do ato, a mulher, o objeto. Deve~se ao Direito Romano
ter e:evado a mulher, na Antigüidade, à categoria de sujeito do
matrimônio, esboçando uma profunda transformação moral e
jurídica, que o Cristianismo iria aperfeiçoar e terminar.
Para bem se compreender o que ·era o matrimônio romano,
para apreender~se o sentido da sua evolução, deve~se começar pelo estudo das formas de casamento. A forma de uma
institu:ção, de um ato jurídico, revela a sua ersência. As formas do matrimônio indicarão o que era. para os romanos, o
matrimônio.
Essas formas eram, fundamentalmente, três: a confarreatío, a emptio e o usus. Nos tempos clássicos do Direito
Roma:10 já se achavam as duas primeiras quase desaparecidas
dos costumes. Todas as três produziam o efeito precípuo de
fazerem entrar. na família do marido. a mulher que se casava,
a qual safa, se era alícni iuris, de sob a potestas do seu próprio pater.
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A confarre-atio era uma cerimôn'a religiosa; requeria a
presença do flamen dialís e de dez testemunhas. Era a forma
romana por que se apresentava um tipo de matrimónio muito
comum nos povos ocidentais, o chamado Rito da Torta, em
que a participação no bolo familiar era o sinal exterior pelo
qual se uniam os nubentes, constituindo uma nova sociedade
conjugal. A deductio da mulher para a casa do marido, ato
que encerrava a cerimônia, fez ligar essa forma de matrimõnio ao rapto tradicional.
O cerimonial da coemptio está ligado, pelo contrário, à
trad:ção da compra de mulheres. Na coemptio o marido comparece para tomar posse da mulher por meio do cerimonial
per aes et librum, repetindo, assim, simbolicamente, o ato do
pagamento do preço. A coemptio, quanto à forma, é um ato
mercantil. A mais interessante forma, porém, de matrimônio,
no antigo Direito Romano era a terceira, o usus. Assim como
se adquiria o domínio pela usucapio, também a posse prolongada da mulher permitia adquirir a manus, resultante do matrimônio. Ao cabo de um ano de usus, o matrimónio se consumava, produzia o seu efeito principal, que era transferir a
mulher de sua família de origem para a família do marido, ou
aí deix;1-la sob a autoridade do pater. Se o marido era sui juris.
a mulh-:r f:c<1va, pode-se d'zer, wb o poder marital, mas se
o marido era alieni iuris a mulher não caía sob o poder do marido, mas do pater do marido; e este poder sobre a mulher e
sobre as noras chamava-se manus, rompendo-se por completo
os laços de parentesco que prendiam a mulher à sua família
de origem.
Já na Lei das XII Tábuas se apresenta o matrimónio pelo
usus. Nesse Código encontra-se uma instituição interessante,
que teve grande papel na evolução do matrimónio romano.
Tal instituição é o trinoctíum. Se uma mulher se encontrava
em casa do marido, e, no decurso do ano necessário à consumação do matrimôn:o, saía de casa e passava três noites fora
dela, esse periodo - trínoctium - interrompia o prazo, assim

DIREITO DE FAMÍLIA

31

como se interrompe o do usucapião, e era preciso recomeçar
a contagem de um ano para que o matrimônio se consumasse.
Essa maneira de interromper-se o usus tinha um efeito interessante: é que, se todos os anos re verificasse um trinoc·
tium, jamais o matrimônio conduz:ria ao estabelecimento da
manu.s. A mulher vivia como esposa, tinha essa categoria, porém jamais caía sob a manus do novo pater, e jamais perdia
os vincules de agnação que a ligavam à sua família primitiva.
lntroduziu~se, graças ao trinoctium, um matrimônio especial, que se chamava matrimônio sine man:t. em que se dava a
união entre marido e mulher, mas não se verificava o estabe~
lecimento da manus. A posição da mulher na família do ma~
rido era então muito diversa. Ela continuava a pertencer à
sua primitiva família c a estar sob a autoridade do seu pater
originário, não obstante o convívio na casa do marido, onde
tinha a sua posição social de esposa. Se tinha filhos. estes eram
liberi legitimi. Morto o seu pater, ela lhe sucedia como filha,
mas, por outro lado,· não tinha nenhum direito na sucessão da
família marital. É o regime do casamento sine manu.
Qual era a essência do casamento romano. em que con~
sistia ele, já que não se dava sempre a transferência da mu~
lher de uma para outra família7
Os romanos nunca conceituaram o casamento. propn11mente, como um inst:tuto jurídico. O ca1:amento para eles é,
de preferência, um estado de fato que produz conseqü~ncia9
juridkas. É um quid facti,, não é um quid iuris: e nirto se
assemelha à posse, que era também uma situação de fato entre
o possuidor e a coisa, à qual, entretanto, o direito comunicava
certos efeitos jurídicos. Esta semelhança com a posse ainda
mais se acentuava, porque, assim como a posse tem um elemento subietivo e um elemento objetivo, no pensar de alguns
escntores, assim também o casamento tem um elemento subjetivo e um elemento objetivo, resultando, do concurso de
ambos. a essência do matrimônio. Qual é o elemento suhjetivo
do matrimônio? É aquele que os jurisconsultos romanos, ~m
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mais · de um passo, denominam de affectio marita[is. &m a
affectio marital:s não ex:ste casamento. Esta affectio mari.talis não é, talvez, fácil de se definir, mas se deixa reconhecer
de muitos modos. Em primeiro lugar, ela é representada pelo
tratamento de e~posa, dado pelo marido à mulher pela asso.ciação que ele faz dela à sua condição social, aos seus costu~
mes, ao seu nome, à sua maneira de viv·er. Os romanos chamam freqüentemente de honor matrimonii a esta assimila~ão
da mulher à condição social do marido. Em segundo lugar, a
affectio marita[is, analiéada ma:s intimamente, é, sobretudo, o
desejo de viver com a mulher para sempre, e neste elemento
para sempre está a caracterí::t'ca princ"pal do animus no casa~
mento romano. Se alguém se liga a uma mulher com a intenção de fazer uma união temporária, esta união não é matrimón:o, porque lhe falta a affectio maritalis.
O outro elemento importante do matrimónio, o elemento
objetivo, aquele que se pode chamar, por um paralelismo com
a posse, de corpus do matrimónio, é a deductio in domum
mariti. a transferência da mulher para a casa do marido.
Já se viu que, no rito da confarreatio•. essa dedactio se
processava de uma maneira solene; no casamento comum,
especialmente no que se estabelecia sine manu, não era necessária nenhuma solenidade, mas era preciso que a mulher fos~
se, efet:vamente, transferida para a casa do marido, e que aí
habitasse, pouco importando que guardasse os mesmos apo.
sentas. O que importava era que habitasse a mesma domu!.
Deve~se examinar, mais de perto, cada um desses dois
elementos. A affectio maritalis primeiramente. Uma razão da
. grande importância que existia em se verificar se, numa determ:nada união, se encontrava a affectio maritalis, era distin~
guir~se, por esse elemento, o matrimón:o, as justae nuptiae do
concubinatus. O concubinatus era uma união muito comurrt
entre os romanos, não tendo então o mesmo sentido imoral
que hoje em dia se lhe empresta. A concubina tinha uma po.sição social de que defluíam conseqüências jurídicas e de que
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os autores se ocupam. Era concubinato a umao da liberta com
o seu patrono. Era concubinato, enfim, toda ligação entre o
homem e a mulher na qual não ocorresse a affectio maritalis.
Da! a importância de se saber se exü:te ou 'ão affectio mori~
falis, o que s5 se pode saber exam:nando-se caso por caso, e
verificando-se se neste, ou naquele, a maneira por que os e!'po~
sos se tratam justifica, ou não, o reconhecimento da affectio.
Um assunto muito importante ligado à affectio maritalis
é o divórcio. Em Roma o divórcio foi praticado largamente:
em época republicana, e mesmo sob os Césares ainda era um
fato raro, mas não tardou que se difundisse e que o próprio
Augusto promulgasse leis para impedir a proliferação do di~
vórc:o na sociedade e para restringir a esterilidade e o celibato.
Como conciliar o divórcio com a affectio maritalis, se a
affectio maritalis é essencialmente o animus de viver com de~
terminada mulher para sempre? No espírito dos romanos
esta difléu1dade nunca se apresentou; para eles a affectio maritalis não era necessária apenas no momento em que a união
se estabelec'a, era necessária sempre, enquanto a sociedade
conjugal durasse, de modo que, se, em determinado momen~
to, a affectio maritalis desaparecesse, o casamento perdia sua
razão de ser e o divórcio se impunii.a entre os cônjuges. Mes~
mo quando se começou a punir o divórcio sem justa causa,
nunca se admitiu a possibilidade de um homem c:asar e viver
com mulher a quem o não ligasse a affectio maritalis. Ele se
separava e mfria as sanções impostas pela lei, mas o divórcio
se verificava, porque a affectio desaparecera.
Quanto à deductio in domum mariti, observe~se que os
romanos não davam importância ao elemen ;o que depois serã
o corpus do matrimônio: a conjunctio carnalis; foi o Direito
Canônko que deu à conjunção sexual a importância de ele~
mento objetivo do matrimônio. Para os romanos, o que im~
portava era a traslação da mulher para a domus moriti; não
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era a consumação do matrimônio, não era o comércio carnal.
É interessante notar que, c.1 certa época, sobretudo nc Ori~

ente, o problema fui colocado várias vezes, porque o hábito
romano de morar em aposentos separados parecia aos povos
do Oriente um sinal de que não ex:stia convívio matrimonial.
A questão é mais uma vez suscitada no Digesto, onde os ju~
risconsultos pendem sempre em favor da deductio in domum
mariti e da affectio maritalis, como indícios de verdadeiro
matrimônio. V eja~se uma das passagens mais características
sobre o as::unto no texto do fr. 32. parág. 13, Digesto, XXIV.
I, em que se discute sobre uma doação à concubina. O juris~
consulto é Ulpiano, que responde a uma consulta que lhe é
dirigida nestes termos :

"Si mulicr ct maritr: s diu seorsum quidem habitaverint,
sed honorem invicem matrimonii habebant, quod scimus inter~
áum et inter Consulares personas subsecutum, puta, donatto-nes non valere, quasi duraverint nuptiae; non enim coitus ma~
trimonium [acit, sed maritalis affectio; si tamen donator prior
decessetit, tunc donatio vale bit''.
O caso que se apresenta ao jurisconsulto é um caso em
que tinha sido feita doação entre marido e mulher, o que era
proibido pelo Direito Romano, e, para se justificarem estas
doações, pretendia~se que não existia matrimônio, tanto que
os membros do casal habitavam separados. Diz éle : "se é
verdade que habitavam separados mas mantinham o costume
do matrimônio, a atmosfera social do matrimônio, penso que
as doações não valem, enquanto o matrimônio não cessar",
e expiica :

"Nam coitas non faât matrimonium scd maritalis alfec~
tio''. Pois não e a conjanção carnal que faz o matrimônio. e,
sim, a maritalis aftectto.
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Com relação à deductio, há uma passagem interessante
no Digesto que mostra a necessidade da deductio in domum
mariti, para haver casamento. É quando se pergunta ao jurisconsu1to se a mulher pode casar per nuntios. Ele responde
que o homem pode, mas a mulher não, porque se ela se casar
por procuração não será transfer·da para o domus mariti. Isto
é, nãv haverá materialmente a dedzzctio e, por consegumte, o
casamento não estará realizado. São, pois, esses os elementos
graças aos quais o casamento se estabeleoa entre os romanos.
Quem pod·a casar? Para o casamento ~e exigem uma ca~
pacidade natural e uma capacidade jurídica. A capacidade
natural é a habilidade para o congresso sexual, a maturidade
física necessária à realização dos fins genéticos do casameiJ.tü.
D:scutiam os proculianos e sabinianos se deviam fixar uma
idade para a maturidade sexual ou, pelo contrário, se deviam
examinar caso por caso, como queriam os sabinidnos. E pre~
valeceu o critério da idade legal, que os romanus fixaram em
14 anos para o ·homem e 12 para a mulher. Aos 14 anos o
homem se julgava pubere, e aos 12 anos a mulher se julgava
potens. Pode parecer estranho que as idades sejam fixadas
tão ba'xas, mas as razões pelas quais hoje em dia se fixa em
16 e 18 anos a idade núbil não são razões de ordem física,
são razões de ordem social. Entendemos que com menos de
18 anos o homem não está em idade de chefiar a ~ociedade
conjugal. Este problema não exista, porém, para os romanos,
pois o filho-famfia se casava e ficava com sua mulher sob a
potestas do pater, de maneira que ali se colocava o problema
sob o ponto de vista estritamente fisiológico. Além da capaci~
dade natural, requeria-se a capacidade jurídica. Era preciso
ter o jus connubií, o direito de contrair núpcias. Só os cida~
dãos romanos o t!nhom, os estrangeiros não, e muito menos
os. escravos; de sorte que a união feita por quem não tinha
o ius connubii ou era matrimonium in_iustum ou concubinatus.
A união feita com escravos ou entre escravos nem mesmo

36

concubinatus era;
contubernium.

SAN

T!AGO DANTAS

os romanos reservavam~lhe o nome de

Veja~se como, celebrado o matrimônio, se estipulava o
regime de oens entre os cônjuges. Numa época muito antiga,
cujos ve::tígios são apresentados pela coemptio, o homem pa~
gava para ter a mulher com quem se ia casar. Isto, em época
histórica, já nã'"l se conhece. O que se sabe é que, desde cer~
ta época, a mulher que entrava numa nova famíÜa pelo ma~
trimônio levava uma certa massa de bens, que entregava ao
mar:do ou ao seu pater, e sobre que este adqu:ria a proprie~
'.iade. Esta massa de bens chamava~se dos, dote, e, no perto~
do em que a insUuição aparece, não há dúvida alguma de
que o dote se torna propriedade do pater famílias.
Como se justificou o aparecimento do dote é fácil resta~
belecer. A mulher que ingressava numa nova família, graças
ao matrimônio cum manu. perdia a quota de sucessão na fa~
mília de onde saía, e, para se Ihe fazer uma indenização desse
prejuízo, destacava~se a parte do patrimônio familiar corres~
pondente, provavelmente, ao que a mulher herdaria, e se lhe
compunha com esta parte o dote com que ela ingressava na
família do marido. E..c;te dote era, porém, para a família do
marido, e não ficava na propriedade da mulher, porque re~
presentava uma contribuição aos ânus do matrimônio. O dote
era dado ad onera matrirnonií ferenda e, assim, se conservava
no poder do marido.
Esta idéia primitiva . do dote sofreu depois alterações,
quando se passou a praticar o matrimônio sine manu. De
fato, agora a mulher não ficava excluída da sucessão na sua
própria família, de sorte que o dote só podia ter a função de
contribuir para os ônus do matrimônio, não podia mais ser
indenização pela perda sucessória. 1! interessante observar
.que, ao mesmo tempo, se introduziu o costume de o pater
[amilias deserdar a filha que contraía matrimônio sine manu,
e de deserdá-la justamente porque ela já levava, sob forma
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de dote, a quota a que podia aspirar na sucessão. De modo
que o caráter do instituto não se alterou, e quando se passa,
na prática, do matrimônio cum manu para o matrimônio sim:"
manu, o dote se conserva como uma quota da herança espe~
rada, que se entrega ao marido no momento da consumação
das núpcias.
Geralmente o dote se constituía por meio de um ato entre
os paters, entre o pater da mulher e o pater do marido. Ora
o pater da mulher entregava o dote, e era o que se chamava
datio dotis; ora se limitava à simples promessa de dote, dictio
dotis., ora contratava solenemente, com a fórmula da estipulação, a entrega do dote no futuro, e a isso se chamava promíssio dotis. Com o tempo, o contrato dotai passou a ser feito
por escrito, constando de uma tabula cuja entrega se fazia
no momento do matrimônio. A entrega da tabula tomou tanta
importânc:a que se encontram no D:gesto passagens em que
os jurisconsultos, para esclarecerem bem a natureza do casa~
menta, salientam que a entrega das tabulas não é suficiente
para constituir o casamento, que é preciso a affectio maritalis
e a deductio in domum mariti, de tal modo aos olhos do público a entrega das tabulas estava confundida com o matri~
mõnio.
O dote caía sob o domínio do pater; porém, desde muito
cedo, adotou~se o costume de se formar com o dote um
peculium para o filho~familia casado. É um dos casos de cons~
tituição do pecúlio. Esse direito do patet· sobre o dote evolui
com rapidez ao longo do Direito Romano, e esta evolução se
faz em dois sentidos: primeiro no sentido de se garantir que,
em certos casos de dissolução do matrimônio, o pater famílias
será obrigado a restituir o dote à .mulher ou a quem o constituiu; segundo, no sentido de se limitarem os direitos do pater
famílias sobre o dote, para que ele não o pudesse vender nem
praticar atos capazes de comprometer depois os direitos da
mulher, na hipótese de uma restituição. A evolução é para~
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!ela: obriga-se a restituir, e, para que a restituição não seja
fraudada, cerceiam-se os atas de disposição do pater sobre
o dote.
A obrigação de restituir introduziu-se, a princípio, por via
convencional. e não por via lega!; na hora em que o pater da
mulher dava ou prometia o dote ao pater do marido, ou ao
próprio marido, fazia-se um contrato verbal. uma estipulação,
pela qual o que recebia prometia restitUlr o dote, se ü casamento se dissolvesse. Desta estipulação nascia entre as partes
a obrigação de restituir. Se daí a alguns anos houvesse divórcio. o pater da mulher, ou a própria mulher, exig:a o cumprimento da estipulação. Quando, porém, em Roma, os divórcios se tornaram tão freqüentes e absurdos que começarar.a a
provocar reação popular e legislativa, esse contrato se tornou
obrigatório, e todos que recebiam dote e:::am obrigados a inserir, no ato constitutivo. uma cautio especial. Não tardou
que a evolução se acentuasse no sentido de subentender-se o
contrato. todas as vezes em que não tivesse sido feito e, fina!mente, quando o Dire·to Romano ~-" propagou nas províncias helenizadas. Na Grécia, no Egito, na Ásia Menor. encontra-se o regime de bens, praticado r·or aqueles povos, em que
a mulher se conserva proprietária dos seus próprios bens; e
então não tarda que se diga que o marido não é propr:etárlo
do dote, que proprietária do dote é sempre a mulher, enquanto o marido é simples usufrutuário, do mesmo moêlo que o
pai era usufrutuário do pecúlio adventício do filho-famiHa.
Estava terminada a evolução do regime dotai. Quando se estup
dar o regime dotai brasileiro, ver-se-á que este nosso sistema
começa no termo dessa evolução.
Ao mesmo tempo, contudo, a evolução se fazia no senti~
do de se restringirem os atas que o marido podia praticar na
administração do dote. Uma célebre lei ( Lex Julia de fundo
dota! e) proibiu que o marido alienasse bens imóveis dotais,
situados na Itália, sem consentimento da mu!her; mais tarde,
estendeu-se a proibição aos imóveis ém geral. e, ao tempo de
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Justiniano, veio~se a proibir, de modo absoluto, que se alie~
nassem tais bens, quer com consentimento, quer sem consen~
timento da mulher.
Ao mesmo tempo em que o dote sofre essa evolução,
outra se passa no Direito antigo que terá uma grande impor~
tância na transformação do regime de l:lens. Era a formação
das chamadas donationes ante nuptias ou propter nuptias.
Que era isto? A doação ante nuptias era na sua origem
apenas as atJras ou presentes esponsalícios que o noivo fazia à
noiva antes do casamento e de que hoje se tem um vestígio
nas alianças de noivado. Antigamente estes presentes tinham
certo vulto. Não eram mera prova de afeto, tinham certo in~
ter.esse económico. Houve mesmo uma época em que passaram
a representar uma espécie de preço da pudicícia, e o noivo o
pagava sempre antes da consumação das núpcias. Quando a
pmtica do divórcio se generalizou e a simples restituição do
dote não pareceu um meio eficaz de corrigir as iniqüidades
criadas. a exigência do preço da pudicícia passou a se fazer,
tend~se em vista principalmente a indenização da mulher, em
caso de divórcio injusto. A doação ante nuptias foi, assim, se
desenvolvendo pouco a pouco e, ao cabo ae algum tempo, o
uso era fazer uma doação idêntica ao dote. A mulher entrava
com certa quantidade de bens em dote, e o marido entrava
com a donatio ante nuptias. Transformou~se, depois, esta
donatio ante nuptias em donatio propter nuptias, por não se
exigir mais que fosse feita antes do casamento; podia ser feita
mesmo depois, em conseqüência das núpcias, regra que se
introduziu, para que o marido nunca pudesse escusar~se da
execução das doações. Quando se aproxima do tempo de Jus~
tiniano, o património do casal está constituído de uma manei~
ra muito diversa da do passado. A mulher entra com o dote,
e o marido com a donatio. São, geralmente, duas prestações
iguais e essas duas prestações compõem o património do casal.
Em caso de divórcio, provocado pelo marido, ele restitui o
dote e também a donatio, e em caso de divórcio, provocado

40

SAN TIAGO DANTAS

pela mulher, a mulher perde o dote; nos casos de divórcio cm
que a partilha se faça entre os nubentes, de comum acordo.
pode~se admitir que um se retirava com a donatio, outro, com
o dote. Quer dizer que se introduzira historicamente, graças a
esse duplo expediente do dote e da doação, um regime extremamente semelhante ao regime de comunhão universal adotado
no Brasil. A comunhão universal, que os romanos jamais co~
nheceram como regime de bens, já era atingida, assim, nos
seus resultados práticos. graças ao mecanismo que se introduziu ao longo do Baixo Império, com aquele duplo cxpe~
dic:nte jurídico. A tendência à comunhão acentua-se nessa
época e hoje cm dia há un1<1 opinião muito generalizada entre
os autores de que. cm alsumas províncias do Oriente se chegou mesmo a praticar o rcqimc de comunhão universal. o que
ainda é uma investigaç:io '"'ra os rn:::anista~.

Capítulo IV
A FAMíLIA NO DIREITO CANóNICO.
MATRIMóNIO. PATRIO PODER. DIREITOS E
DEVERES DOS CóNJUGES
Desde os primeiros tempos do Cristianismt'l, a Igreja legislou. Todo organismo, toda pessoa jurídica púde, evidente~
mente, criar as norma~ de que necessita, pa1:a pautar a sua
vida interna. Se esta pessoa jurídica depende do Estado, as
normas terão, ou não, vigor, segundo se ..:onformem, ou não,
às leis de origem estatal. A Igreja, no início da sua atividade
legislativa, nunca contrapôs o seu Direito ao Direito Roma•
no, que era o do Estado, de cujas normas as da Igreja
tinham o caráter meramente supletivo.
Os cãnones, cbmo a Igreja chamou às suas normas jurl·
dicas, para diferenciá~las das leis que eram as do Estado,
constituíam, por conseguinte, um direito supletivo que só se
aplicava naquelas matérias sobre que o Estado não tinha legislação especial.
Mas eram muitas as matérias sobre que interessava à
lgrcj!i legislar. As suas próprias funções exigiam um sem~
número de normas reguladoras, a hierarquia eclesiástica, que,
com o tempo, se tornava complicada, exig'a a discriminação
das funções correspondentes aos diferentes cargos; finalmente, havia as relações da Igreja com os fiéis, seja no que diz
respeito à própria vida dos fiéis, seja no que diz respeito à
jurisdição que tinha sobre eles, seja no que diz respeito à
própria vida dos fiéis in Ecclesia, na prática dos Eacramentos
e na participação da vida da Igreja. Certos campos legislati-
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vos se tornaram pouco a fOUco, com o tempo, uma esfera pri~
vativa da legislação ecleriást:ca. Se a Igreja legislava sobre
ela, se os seus preceitos regulamentavam aquefa matéria, dada
a harmon ·a entre o poder político e o poder ecles:ãstico da
Idade Média, não tardou que o Estado reconhecesse aquela
esfera como privativa da Igreja e, por conseguinte, alheia à
legislação do próprio Estado.
Essa legislação eclesiástica constitui o que geralmente
conhecemos como Direito Canônico. Há um pequeno número
de normas que se mantém imutável e que os canonistas chamam de Direito Divino; compõem~no as regras que se' dedu~
zem diretamente das Escrituras, cujos textos já conh-ecidos a
Igreja se limita a repetir, explicar e interpretar. Há uma segunda massa de normas, muito mais numerosa, mut,ável, em
contínua elaboração, que C'onstitui o Direito Canônico propriamente dito, ou, como dizem outrqs, o Direito Eclesiástico.
No século XII, o Direito Canôniéo estava formado como
corpo de doutrina, mas a evolução jamais cessou de se pro~
cessar, principalmente graças às duas fontes legislativas mais
ol?erosas, que são os decretos papais e as várias decisões dos
concílios. O Papa decreta o Direito Canônico de muitos
modos, servindo~se de várias formas legis~ativas, e o Concilio
o decreta por meio de decisões que trazem geralmente o nome
do concílio que as decretou.
Essa evolução do Direito Canônico conduziu, finalmente,
já nos nossos dias, à elaboração dv monumental Código de
Direito Canônico, em que todo o Direito Canônico está compendiado, e que foi p()Sto em vigor em 1917. E o Codex Juris
Canonici. 1
Uma das matérias sobre que mais a Igreja legislou foi,
precisamente, a família e, na família, em especial, o matrimô1 O Codex Juris Canonici, de 1917, foi substituldo pelo novo Codex
Juris Canonici, promulgado pelo Papa João Paulo II, em 25 de janeiro
de 1983.
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nio. 2 Compreende~se ben:. que as relações .entre os indivíduos,
os deveres que prendem os familiares uns aos outros, tenham
sido submetidas pela Igreja a um vasto tratamento doutrinário, que não podia deixar de traduzir, em normas ·jurídicas,
os preceitos estabelecidos para uso dos fiéis.
O matrimónio, por exemplo, foi uma instituição reforma~
da de alto a baixo pela Igreja. A diferença entre o matrimó~
nio romano ou, de um modo geral. o ffiatrimõnio pagão e o
matrimónio tal como o conceJeu o Cristianismo é completa.
Para a Igreja o matrimónio é um sacramento, 3 para o mundo
romano o matrimónio é apenas a união do marido e da mu~
lher, um quid facti, como já se viu, a que se comunicam cer~
tos efeitos jurídicos.
A idéia de que o matrimónio é um sacramento precisa ser
compreendida, antes de se entrar na intimidade das normas
canónicas sobre o assunto. Em primeiro lugar, é necessário
saber o que por sacramento se entende geralmente. 4 O sa~
cramento é um meio externo pelo qual se assegura ao indivíduo certa participação na graça. Quer dizer, comunica~se ao
homem, pelo sacramento, ou um estado ou uma força que ele,
normalmente, pela sua vontade natural, não tem. O sacramen~
to é, então, na concepção da Igreja, um ato externo capaz
de comunicar ao homem uma força que se acrescenta à sua
vontade, ou capaz de lhe modificar o estado: o batismo, a
comunhão, a penitência, a ordem, a extrema~unção, 5 todos
são sacramentos que têm tal eficácia. Qual a eficácia do sa~
cramento do matrimónio? A Igreja se ocupou largamente,
como era natural, do amor e da concupiscência. A afeição
sensual lhe aparece, de um lado, como um princípio de vida
:e Código de Direito Canónico: do cânon 1.055 ao cânon 1.165.
a Cân. 1.055 do Código de Direito Canónico.
Cân. 840 do Código de Direito Canónico.
IS Atualmente: Sacramento dos Enfermos: do cânon 998 ao cânon
1.CXJ7 do Código de Direito Canónico.
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que está no homem, como uma das suas principais fontes de
poder criador. Graças a ela, não só se cria a prole, não só se
multiplica a espécie, como o homem participa de um alto sen~
timento de que lhe vêm força, equilíbrio e paz. Mas a
concupi::cência é imperfeita na nossa condição, e, assim como
é origem de força, é também origem de corrupção no homem,
e determina nele, fregüentemente, o contrário do que o amor
devia provocar: a fraqueza, a dissolução dos seus costumes,
a perda da própria constância no amor, pois que a concupis~
cência leva o homem a variar nos seus sentimentos e, por
conseguinte, a destruir aquilo que devia ser a obra do seu
próprio afeto. O sacramento intervém, então, com o poder
santificante que lhe é característico. Pretende a IgreJa, por
meio do sacramento do matrimônio, comunicar ao homem
aquela parcela de graça necessária para o auxiliar a vencer o
que há de corruptível na concupiscência, e conservar-se dentro
do amor em perfeita castidade. É este o sentido fundamental
do matrimônio como sacramento: um meio de permitir ao
homem vencer aquilo que no próprio amor é corruptível e
conservar aquilo que nele é força e· princípio de vida para
todos. Por isso, São Paulo chama o matrimônio de remedium
concupiscentiae. Isto é, remédio contra a dissolução que o
amor traz consigo, quando o homem o pratica segundo a sua
vontade natural.
Concebido, assim, como sacramento, o matrimônio muda
profunclamente de natureza. Já não é mais a instituição que
os romanos sempre tinham conhecido e praticado. Pretendem
os canonistas que o matrimônio foi instituído como sacramen~
to, no conhecido passo do Evangelho, 6 aas bodas de Canâ,
em que a intervenção do Salvador faz pensar justamente no
efeito santificante do matrimônio, pois multiplica os beneficias
do ato, aumenta a sua significação e faz com que acima de
.sua força natural ele tenha outra que vem da graça nele in~
0

Evangelho Segundo São João, cap. 2•, versículos 1 a 12.
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serida. Mas os princípios Lásicos do Direito Divino sobre o
matrimônio não estão nessa passagem. Estão na conhecida
passagem do Evangelho, segundo Matheus, em que os fari~
seus propõem a Cristo a famosa questão debatida pelos dou~
tores hebraicos: se o homem podia repudiar sua mulher por
qualquer motivo. Discuta-se muito essa questão do Antigo
Te.:tamento entre os doutores hebraicos, e eles propuseram a
C:risto o problema. Leia-se a passa~em:

3. Si licet hominí dímittere uxorem suam quacumquc ex
causa? 4. Qui respondens, ait eis: non legistis quia qui fecit
hominem ab initio, maECulam et fcminam fecit eos; et dixit: 5.
Propter hoc dimittet homo palrem ct matrem, et adhaerebit
uxori suae ct erunt duo in carne una? Itaque iam non sunt
duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non se~
pare('. (Filion, Bíblia Sacra, p. 116. Math. XVIII, 14 IX, 9.)
Quer dizer, por causa do casamento, o homem deixará
pai e mãe e se unirá à mulher, e serão dois em uma só carne.
Portanto. aquilo que Deus uniu o homem não separe.
Esta passagem fundamental do Evangelho determina
toda a teoria da Igreja sobre o matrimônio. Em primeiro lugar,
permite ela que daí se tire uma conseq'üência canônica fundamentai: que o matrimônio é indissolúvel e que, uma vez
celebrado, determina uma fusão completa entre os nubentes
os quais o homem não mais pode separar. A seÇJunda conseqüência é que o matrimônio se revela coisa eclesiástica, isto
é. coisa sobre que só a Igreja pode dispor e que, por conse~
guinte, escapa à jurisdição Cio Estaâo. Não se pode admitir
que, ao lado de um casamento válido, no sentido canônico,
exista outro que também o seja. 7
A primeira conseqüência, a indissolubi:idade, 8 tem sido
sustenta da pelos canonistas de vários modos: o primeiro fun'I'

s

Código de Direito Canónico. cânon 1.059.
Código d~ Direito Canónic0~ dnon 1.056.

46

SAN 1)AGo DANTAS

damento que se lhes oferece é naturalmente a própria natu~
reza do sacramento, isto é, o matrimônio visa a produzir no
homem uma graça santificante que lhe permite arrostar as di~
ficuldades de sua condição de casado, e, se produz, como
sacramento, essa fusão de vida entre as pessoas que o con~
traem, não é admissível que ele possa dissolver~se, que se
possa renunciar a ele, assim como não se renuncia ao efeito
de nenhum dos outros sacramentos: ordem, comunhão, batis~
mo, extrema~unção ou qualquer outro. Por outro lado, de~
duz~se a indissolubilidade da passagem capital do Evangelho
já citado e de que o canonista extrai a regra de Direito Di~
vino. Finalmente, simbolizando o matrimônio a união entre o
Cristo e a sua Igreja, não se pode admitir que o matrimônio
tenha outro regime senão o dessa mesma união. "g o argu~
mento de que se socorrem muito os canoni&tal>, sobretudo os
antigo:!.
Discute~se se o matrimônio é exigível pelo Direito Natu~
ral. Há canonistas que pensam que sim, outros que não, dizen~
do que a poligamia é tolerável segundo o Direito Natural se~
cundãrio, e discute~se mesmo se a natureza indissolúvel do
matrimónio não se deduz logo do passo do Genesis em que
se descreve a criação do homem e da mulher. São discussões
que se encontram nos manuais de Direito Canônico, mas que
não interessam fundamentalmente, porque a indissolubilidade
do matrimónio pode deduzir~se logicamente de sua nntureza
sacramental, e este argumento pre~ere a todos os outros.
Quanto à outra conseqüência mencionada, a jurisdição
edesiãstica obrigatória, o ensinamento da Igreja é, neste par~
ticular, muito severo. Se o matrimónio cristão é sacramento,
isto é, produz efeitos de sacramento e está sujeito à' indiss~
lubilidade, todas as outras são uniões precárias que se podem
dissolver e que, por conseguinte, se apresentam, aos olhos dos
canonistas como aos olhos do jurisconsulto romano, como
concubinatus. Entretanto, a Igreja procurou concifiar sob vá~
rias formas a co~existência do casamento civil com o eclesiás-
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tlco. De modo geral pode-se dizer que esta convivência se
funda no seguinte: admite~se que o casamento civil regule os
efeitos civis do matrimónio, sem se admitir, entretanto, que
tenha eficácia de produzir matrimónio entre os cônjuges.
Veja~se como no Direito Canónico se construiu juridicamente o instituto do casamento. Partiu::se, · evidentemente, do
Direito Romano, que era o exemplo técnico de que dispunham
os canonistas. Mas dá~se logo um deslocamento capital no
que diz respeito à doutrina do consensus, o consensus romano: a affectio maritalis era continuada. Exigia~se que existisse, enquanto perdurasse o matrimónio, e, desde o momento
em que faltasse, faltava ao matrimónio sua base. Completamente oposta é a doutrina do canonista sobre o consensus.
Só lhe importa o momento inicial. Se no momento inicial ele
existe, é suficiente, para que o matrimónio se opere, e, daí
por diante, não se cogita mais de consensuS'. 9 Daí em diante,
deixa-se o terreno das causas do matrimónio e passa-se para
o terreno dos seus efeitos. O consensus inicial é, por conseguinte, o primeiro elemento subjetivo que o ·canonista coloca
no lugar da antiga affectio maritalis, que era consensus continuado.
Com relação ao elemento objetivo, uma transformação
ainda mais importante teria lugar. A deductio in domum mariti era compreensível no Direito Romano, onde a emigração
da mulher de uma para outra família era· o elemento substancial da união entre o homem e a mulher. No Direito Canónico esse aspecto é inteiramente secundário, pois é principalmente no amor conjugal que o Direito Canónico vê a substância última do matrimónio, e, por conseguinte, o que lhe
interessa é a união entre homem e mulher, e não a transmi~
gração da mulher de uma família proprio iure para outra. Foi,
então, abandonado o elemento objetivo da deductio e substituído por outro, pela copula. Para o canon:sta, é a conjunção
11
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carnal que é o elemento objetivo do matrimônio; é a copula
carnalís que consuma a união entre o homem e a mulher. 10
Nela deve~se ver o elemento objetivo do matrimônio. Com.preenda~se bem: o dom do próprio corpo é que constitui a
matéria do matrimônio na concepção canônica. o que convém
muito aos ensinamentos da Igr-eja que, como se sabe, em face
da antigüidade, criou a idéia de respeito pelo próprio corpo,
idéia que era completamente estranha ao pensamento pagão.
O corpo é sempre coisa respeitãvel, é algo que o homem tem
que defender com a virtude da castidade, de sorte que o dom
do próprio corpo constitui realmente a substância material do
matrimônio.
No sécu;o XII, quando o Direito Canônico já atingiu
certo grau de cristalização, a doutrina do matrimônio é muito
simples. Ele se celebra pelo s!mples consensus, expresso pelos
nubentes per verba, isto é, por meio de palavras pronuncia~
das de modo tal que se possam entender, e recomenda~se, não
se exige, que esse consenso seja manifestado in facie ecclesiae,
quer dizer, perante a Igreja. A intervenção do sacerdote é
porém, dispensãvel, não induz a nulidade do matrimônio. O
sacerdote é simples testemunha, que ali est.á, sobretudo, para
fazer a verificação do consentimento. Desde o momento em
que o consensus se verifica, o casamento se realizou, mas não
se consumou ainda. Consuma-se pela copula carnalis. Se ainda
não houve copula. carnalis, o canonista tem certa facilidade
em dissolver o matrimônio.
Permite-se, por exemplo, que, se um dos nubentes resol.ve entrar para alguma ordem religiosa, antes da cópuia, isto
seja wficiente para "irritar", para dissolver o casamento, e,
do mesmo modo, alguns impedimentos, que habltualmente con.duzem a uma dificuldade fundamental de vida entre nubentes, ~ão aceitos como motivos anulatórios, se ainda não se deu
a consumação do matrimônio.
10
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Com o tempo, a doutrina canônica sofreu evolução muito
importante. Alguns canonistas, .impressionados com a impor~
tância dada ao elemento da cópula, para decidir~se a 'disso..
lução âo casamento, entenderam que era este o momento téc~
nico em que o casamento se verificava. Até a cópula, não
existiria senão uma promessa de casar, e, dai em diante, é que
se poderia falar em matrimônio contraído. Esse era, assim, o
momento em que o sacramento se comunicava. Esta teoria foi
exposta por Pelagius, por Hinomar e, sobretudo, pelo grande
Graciano, cujo nome ficou ligado à doutrina exposta. Esta,
nas suas caasae, parte justamente do estudo dos esponsais, e
mostra como nos esponsais já havia consensus e, entretanto.
não se confundia com o matrimônio.
Esta doutrina foi combatida pela de Pedro Lombarda,
chamada "teoria do consensus". a qual, inspirando~se, sobretudo, no Direito Romano, mostra que é pelo consentimento
mútuo dos esposos que o matrimônio se estabeiece, tanto asstm
que, antes da cópula, é possível diswlver~se o casamento, mas
não é fácil. É possível apenas em circunstâncias especialíssimas, o que mostra que, nesta fase, o ·casamento está num
período que ainda não é de consumação absoluta, mas que
já é de matrimônio celebrado. Já c<;>munica, por conseguinte,
aos nubentes os efeitos sacramentais.
Foi a doutrina do consenso a que prevaleceu na evoluçao
do Direito Canônico; no Código de Direito Canônico encon ..
tra-se, em matéria de matrimônio, uma divisão capital entre o
que se chama inatrimônio ratum e o que se chama matrimônio
ratam et consummatum.U Matrimônio ratum é aquele em que
já se verificou o consensus, e o outro é aquele em que já se
verificou o consensus e também a copula carnalis. A importância da distinção é fundamentai para os casos em que se
admite a dissolução do casamento canônico.
11
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Outra controvérsia importante no Direito Canônico foi
a distinção entre sacramento e contrato. Pretendiam alguns
que o contrato matrimonial fosse distinto do sacramento e que,
quando o homem e a mulher davam seu consentimento à vida
em comum, contratavam, mas este contrato, que já existia
como contrato natural entre os romanos. é distinto do sacra~
menta, o qual só posteriormente, pela imposição da bênção
nupcial, se verificaria. A doutrina que foi discutida. a princí~
pio, com o só fim de melhor compreender~se a natureza do
ato, foi depois muito explorada por aqueles que desejavam
admitir, ao lado do matrimônio ecles:ástico, o matrimõnio
c·vn. o qual seria a disciplina do contractus, ass:m como o ecle~
siástico era a disciplina do sacramento. Esta doutrina não tem
razão de ser. O que há de original na doutrina da Igreja é a
transformação do contrato em sacramento, elevando~se o
contrato natural que existia no Direito Romano, em ato capaz
de comunicar certos efeitos sacramentais, atuando sobre as
condições psicológicas em que se passa a vida conjugal. De
sorte que a própria Igreja proclamou ex cathedra, a inseparabilidade dos dois elementos, do contrato e do sacramento.
Assim estabeleceu, no Syllabus, Pio IX, e o Codex Juris Canonici 12 inicia mesmo, com uma afirmação nesse sentido, o
seu tratamento do assunto.
Veja-se agora que efeitos produz o matrimônio canõni"
co. A primeira idéia que o matrimônio c:anônico visa a esta~
belecer é a igualdade moral entre os nubentes. O Direito Ro~
mano realizou uma evolução muito importante. tirando a mu~
lhe: da condição de objeto do ato matrimonial. para tornâ~la
um dos sujeitos deste ato; mas, no matrimõnio romanu, a
posição da mulher é sempre inferior à do homem. O matri~
mônio é essencialmente um negócio do homem, e r1 mulher é
um participante que não tem nesse ato posição equivalente à
do marido. Acresce que, na família para onde vai. a mulher
lll
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passa a ter uma posição inferior: ou será uma estranha ou
estará sub aliena potcstate. No matrimónio canônico é exata ..
mente ao contrário que se visa. A Igreja procura, através
de numerosas regras, criar uma situação jurídica igual para
o homem e para a mÜlher. Nisso ela se inspira na ~ua con..
sideração de pessoa humana, conceituação esta que foi obra
do Cristianismo. Isto é: atrás do homem e da mulher, do livre
e do escravo, do maior ou do menor, ver sempre a pessoa
humana, que é a mesma, qualquer que seja a condição social,
o que, por conseguinte, justifica um tratamento igual perante
o Direito. Esta concepção da igualdade da pessoa leva então
o Direito Canônico a formular numerosos princípios sobre a
convivência dos esposos. Com tais princípios visava a Igreja
a assegurar a vida conjugal, fazer com que a vida em comum
realmente ocorresse, pois o casamento deixara de ser uma
união considerada sob o aspecto político, para ser considera..
da wb o aspecto moral.
Assim, a Igreja é muito severa no prescrever aos espo..
sos o debitum conjugale, o dE;ver conjugal de um cônjuge para
com o outro, c proíbe que se estabeleça a separação de corpos
entre os esposos, mesmo havendo moléstia grave' ou repug..nante. Além disso, equi:ibra~se a posição do marido e a da
mulher, no que diz respeito ao consentimento para a prática
de atos da vida civil. Quase sempre, quando se exige o con..sent:mento de um, exige~se também a intervenção do outro,
mas mantém~se a proeminência do marido. Os canonistas a
deduzem de uma conhecida passagem da Epístola de São
Paulo aos Efésios. Diz a epístola:

"22 Mulieres viris suis subditae sint, sicut Domino:
23 Quoniam vir caput est mulieris." Filion. p. 1.294, Eph. v.
22, VI. 20. parág. III.)
Quer dizer: as mulheres sejam su."eitas aos seus maridos
como ao Senhor, pois o homem é a cabeça da mulher. Esta

52

SAN 1)AGO DANTAS

passagem inspira . toda a disciplina canônica sobre a chefia da
sociedade conjugal, funda a autoridade do marido, dá-lhe o
poder de fixar o domicílio, autoriza até o poder de correção
sobre a mulher, justificado na Idade Média e hofe quase de.saparecido. A encíclica Casti Connubii, que é o mais recente
texto canônico sobre A família, contempla de maneira atenua..
díssima o direito de correção do marido sobre a mulher. Ao
direito :JUe tem o homem de mover ação criminal contra a
mulher, por adultério, corresponde, na mulher, o simples di.reito de requerer civilmente a separação de corpos, a sepa.ração a toro.
Do mesmo _modo que influíra sobre os deveres recípro.cos dos cônjuges, influi a Igreja sobre o pátrio- poder. O pátrio
poder romano era essencialmente uma auctoritas, isto é, um
direito do pater, o qual não tinha outra medida senão a de
sua vontade e do seu interesse. Pelo contrArio, o pátrio poder,
tal como o conce1tuam os canonistas, é um múnus, um encar..
go que pesa sobre o pater e que tem sua medida no interesse
do filho confiado à sua guarda e educação. Essa transforma.ção fundamental traduziu-se em vários princípios e exerceu,
desde o Direito Romano, uma influência crescente soore o
adoçamento da potestas. Pode-se dizer que foram os impera.dores católicos, e mesmo os imperadores antes dos católicos,
mas já influenciados pela pressão do Cristianismo, que ate..
nuaram e transformaram o antigo pátrio poder. De sorte que
as grandes transformações, operadas pelo Direito Cànõnico
sobre a patria potestas, não se fizeram sentir só na Idade Mé.dia: já no Direito Romano essa influência ag·a de tal sorte
que a família romano.-helênica, tal como se estruturava sob
Justiniano, já era em grande parte o efeito da influência da
Igreja sobre a legislação romãna primitiva.
São estas as características do tratamento canõnfco da
família. V er-se-á depois como o Direito Canônico e o Direito
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do Estado reagiram, historicamente, .um sobre o outro, de
modo a modelarem as instituições atuais da família.
A respeito da matéria aqui versada, o que poderá consi~
derar~se de mais importante, como subsídio bibliográfico, é,
sem dúvida, o livro de A. Esmein, Le Mariage en Droit Ca~
nonique, edição de 1891, e, também, a grande obra do car~
deal Gasparri, Tractatus Canonicus de Matrimonio, Na Itália,
nos dias que correm, todos os civilistas italianos se ocupam
do assunto. Como fonte de Direito Positivo, há de recorrer..
se ao Codex luris Canonici, de 1917, substituído pe!o Codex
luris Canonici, promulgado pe!o Papa João Paulc, 11, em 25
de janeiru de 1983.

Capítulo V

TRANSFORMAÇÃO DAS INSTITUIÇõES
FAMILIARES. DIREITO DO ESTADO E DIREITO
DA IGREJA. SISTEMAS ATUAIS DE
DIREITO DE F AMfLIA
Durante a Idade Média, a organização da família passou
por três influências poderosas: a do Direito Romano, que
continuava a reger os povos dominados, a do Direito Canô~
nico, que se alargava dia a dia, com o prestígio da Igreja, e
a do Direito bárbaro, que os povos conquistadores traziam
nas suas invasões e que continuava a lhes reger a vida depois
de haverem submetido os romanos.
É sabido que as inva!:ões dos bárbaros introduziram na
Europa o chamado "regime da lei pessoal", pois os bárbaros
dominadores conservavam as suas instituições e deixavam, por
sua vez, que os romanos conquistados conservassem as suas,
subsistindo, assim, lado a lado, dentro de um mesmo país,
duas ordens jurídicas, cada uma das quais se aplicava. segundo a nacionalidade das pessoas. Note~se que nisto os bãr~
baros não foram originais: esse sistema, os romanos já o pra~
ticavam quando conquistavam outras nações,
Os bárbaros, porém, sofriam, com o decurso do tempo.
a influêncía do Direito Romano. Era este um Direito muito
mais adiantado, muito mais completo, de sorte que começava
por suprir as lacunas na organização jurídica dos vencedores,
e acabava por influir mesmo nf)S institutos que eles tinham
organ:zado, alterando-lhes a índole ou aproximando-os do~
modelos romanos mais evoluídos. Por outro lado, os bárbaros
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se convertiam ao Cristianismo, adotavam as instituições e os
preceitos da Igreja, e se colocavam diretamente sob a influên~
da do Direito Canónico. Foi neste melting pot das institui~
ções Jurídicas que a família evoluiu, desde a Idade Média até
os tempos modernos.
Veja~se qual foi a contribuição dos bárbaros, das insti~
tuições germânicas, que vinham dos seus costumes primitivos e que eles punham em prática nos lugares onde do~
minavam. A família germânica era de estrutura muito sim~
ples e não correspondia ao tipo patriarcal, mas ao tipo pater~
nal que se tornou, afinal. o tipo dominante, mesmo na familia
romana. O pátrio poder dos germanos é o poder do pai e
não o poder do chefe de família. O matrimônio tinha entre
eles um conteúdo moral muito elevado. Apesar de a mulher
ter sido, durante muito tempo, o objeto do ma~rimônio e não
um dos seus sujeitos, a posição que reservavam à mulher, na
vida conjugal, era moralmente muito elevada. Havia u~a co~
munhão de vida, dava~se uma importância capital ao paren~
tesco uterino. A mulher não tinha aquela posição secundária,
[oco filiae ou loco sororis, já observada no seio da família ro~
mana. Ela era realmente esposa. Participava da posição mais
eminente da casa. Entretanto, a forma do matrimônio germâ~
nico estava impregnada do sentido da compra primitiva. Era
o matrimônio por compra o que se fazia, adquirindo o mari~
do o poder sobre a mulher. A este poder os germanos cha~
mavam mundio; e mundoaldo ao seu detentor. O marido com~
prava o mundio sobre a mulher. Não havia dote. Vê~se que
o matrimônio germânico estava próximo daquela fase do matri~
mônio romano de que ainda se encontram ve~tígios na coemp~
tio. Havia não só a aquisição do mundio, como havia ainda,
algumas vezes, uma doação feita pelo marido à mulher, que
se chamava morgengabe. Era um pretium pudicitiae, tanto
assim que o marido o pagava na manhã consecutiva à noite
de núpcias.
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O casamento se estabelecia, a princípio, perante a reu~
nião dos homens livres. Mais tarde, quando esta reunião de
homens livres começou a ser substituída por uma assembléia
de juízes, o casamento se celebrava perante os juízes, e veio
o dia em que passou a se celebrar perante um juiz, o qual
representava a comunidade, recebia o consenso dos esposos,
ouvia-lhes a livre manifestação da vontade. Este rito parece
muito antigo. Brandileone observa mesmo que, tanto quanto
se remontar na antigüidade às formas de casamento germâni~
co, encontrar-se-á sempre a presença de um juiz, isto é, a
presença de um magistrado que representa o Estado, coisa
esta importantíc-s:ma, porque aí se tem a primeira antecipação
histórica do casamento civil. Vê-se que, graças a essa inter~
venção do Estado, figurada na pessoa do juiz, o rito germâ~
nico do matrimónio opõe-se decididamente ao romano e ao
católico.
No rito romano o casamento s·e processava sem a inter~
venção da Igreja ou do Estado: era um fato da vida domés~
tica. Era um fato em que s5 intervinham as famílias; passa~
va-se intra domum e não perante qualquer órgão representa~
tivo do poder político. Se o matrimónio romano era doméstico,
o matrimónio canónico con~ ~rvava o caráter de ato privado,
..1dmitindo. embora, a intervenção da Igreja, uma vez que se
recomendava a celebração do matrimónio in facie Ecclesiae;
o matrimónio germânico foi o primeiro que admit'u a partici~
pação do Estado, representado por um funcionário, por um
juiz, e a importância desta participação do Estado acentuou.se logo, especialmente no que dizia respeito à prova do ma~
trimônio. Era necessário, para se provar o matrimónio, inves.tigar se tinha havido a deductio e se marido e mulher se conservavam na prática da affectio maritalis; para se apurar se
tinha havido casamento germânico, precisava-se investigar a
realização do ato perante o magistrado. Tratava-se somente
de saber se o juiz tinha assistido à celebração do casamento
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e se este tinha ocorrido; já não mais se discutia sobre nenhum
outro elemento, para se caracterizar a existência do matrimónio.
Durante toda a Idade Média, vão conviver essas três
formas de matrimónio: o germânico, o romano e· o eclesiástico, e das suas influências recíprocas resulta o moderno regime do matrimónio. Em primeiro lugar, sabe-se que a Igreja
reivindicou o direito de exercer jurisdição exclusiva sobre o
matrimónio. Sendo ele um sacramento, só a Igreja podia julgar se havia ou não sido administrado. A princípio, a Igreja
não reivindica diretamente a conclusão do matrimónio, o que
ela reivindica é a jurisdição. Ela quer dizer se houve casamento, não faz questão de intervir no momento em que se
realiza, contenta-se com o consensus; mas quem reivindica a
jurisdição não tarda em reivindicar também a conclusão, porque a melhor maneira de poder julgar se houve ou não matrimónio é ter guardado testemunho durávél do instante em
que ele se proceswu. E assim a Igreja começa, pouco a pouco,
a exigir que o matrimónio se passe perante ela, para julgar
depois da existência ou inexistência do vínculo. Fixa-se o costume de se celebrar o casamento in facie Ecclesiae, o que, a
princípio, significava na porta da Igreja.
Mas, à medida que a Igreja começa a intervir na conclusão do matrimónio, representada por um sacerdote, que é
sempre o pároco, o vigário, com(::ça a se fazer sentir sobre o
matrimónio canónico a influência do matrimónio germânico.
De fato, o para!elismo está estabelecido: na Igreja um sacerdote começa a fazer aquilo que o magistrado germânico fazia;
cm primeiro lugar, começa a sindicar sobre o consensus. começa a se certificar ele próprio de que as partes querem,
de fato, se administrar reciprocamente o sacramento do ma•
trimônio; em segundo lugar, começa, pouco a pouco, a sindicar também sobre a possibilidade que têm as partes de contrair matrimónio. Por que assume o sacerdote este segundo
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papel? Porque foi a Igreja quem proclamou, de maneira rígi~
da, o princípio da indissolubilidade do matrimónio. Sendo este
indissolúvel, foi sempre desejo da Igreja limítar, o mais pos~
sível. os casos de anulação, e o natural era que o sacerdote
começasse a sindicar antes do matrimónio, para que não se
celebrasse casamento eivado de vício, capaz de conduzir à nu~
!idade. E assim a Igreja introduziu aquilo que seria, depois,
uma das conquistas definitivas do dire:to matrimonial: a ~in
d cância prév:a sobre o casamento que se vai realizar. Todo
o direito matrimon:al da Igreja repousa wbre o princípio da
sindicância prévia, que foi a criação dos canonistas, uma con~
tribuição capital para a formação da instituição.
Se, porém, o sacerdote sindicava, precisava saber sobre
que sindicava, e assim a Igreja criou a teoria aos impedimen~
tos matrimoniais. Os impedimentos matrimoniais que hoje se
conhecem, quer os c:vis, quer os religiosos, foram s:stematiza~
dos no D:reito Ecles:ástico, e, para que se pudesse fazer uma
sindicânc:a ampla, introduziu-se o sistema dos banhos, publica..
ções feitas na Igreja com antecedência, anunciando que deter~
minados inaivíduos pretendiam casar-se. Tudo isso se tornou
depois aquisição permanente do Direito ocidental, mas foi
através da Igreja que se introduziu nas nossas instituições.
Depois disso, acontecimentos importantes vêm modificar
a evolução do direito matrimonial: avulta aí a Reforma Reli~
giosa. Entre as afirmações mais importantes de Lutero sobre
os rlogmas, figura a negação expressa do caráter sacramen~
tal do matrimónio. O matrimónio para Lutero era um ato pro~
fano, ttm contrato natur'al. que se estipulava entre as pessoas
e que não tinha natureza religiosa. Abriu-se, assim, um cami~
nho decisivo à evolução das instituições matrimoniais, porque
se afastava, naturalmente, para a órbita civil a ce~ebração do
matr:mônio. Acontece que as teses luteranas foram adotadas
por grandes nações, em conseqüência de acontecimentos his~
tóricos. como o divórcio que Henrique VIII pretendeu obter
rlo Sumo Pontífice, para contrair novas núpcias.
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Ao tempo em que essa evolução d~ idéias ocorria à mar.gem da Igreja, dentro da própria Igreja se formava uma dou ..
trina que conduzia à cisão importante na matéria do privilégio eclesiástico, quanto à celebração do casamento. Foi a fa ..
mosa doutrina, já aludida, da diferença entre o sacramento
e o contrato. Esta doutrina aparece exposta por M. Antonio
de Dominis, numa obra de 1617, e depois é retomada por De
Launoy que a expôs no seu livro De Regia in Matrimoniam
Potestate. Estes canonista!l não tinham intuito polít:co em was
idéias, e sustentavam, com argumentos de ordem puramente
especulativa que o momento técnico do sacramento 'na celebração do matrimônio era o da imposição da bênção matrimonial.
Neste caso a simples declaração do consenso recíproco seria
um ato natural, um contrato civil, c só depois da imposição
da bênção matrimonial é que se comunicariam aos nubentes
os efeitos do sacramento.

g possível que, com esta idéia, qubessem os autores também reagir contra os matrimónios c!andestinos, qut se celebravam sem a Igreja deles ter conhecimento, e que, entretanto, em face do Direito Canônicv, eram tão válidos quanto os
demais, por isso que a simples manifestação do consentimento recíproco já era bastante para efetuar o matrimónio. Pensava-se então: o consentimento recípro~.:o va]e comú contrato,
mas não vale como sacramento. Para sustentarem a separação dos dois momentos, esses c&nonista~ foram levados a decidir que a fase contratual do casamento J:Odia celebrar-se
perante o príncipe, e dizia De Launoy que nisso não se des..
respeitava a prescrição do Concílio de Trento, porque o príncipe era uma parte da Igreja: altera Ecclesiae persona. Propunha-se, então, que o príncipe regulasse o oontrato: a Igreja,
a bênção nupcial.
Esta doutrina chegou a conquistar muitos espíritos. embora nunca se tivesse tornado doutrina oficial da Igreja. e
sua influência se fez sentir antes, durante e dep01s do Con-
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cílio de Trento, o ac:ontecimento mais importante na evolução
das instituições canónicas em matéria matrimonial. Foi nessa
douta reunião que, pela primeira vez, se afirmou não ser a
discip!ina do matrimónio um quid [acti, como supunham os
jurisconsultos antigos, mas, realmente, um negócio jurídico,
um ato celebrado entre as partes, regulado pelo Direito, e
que, no momento em que se consumava, determmava, logo.
toda a natureza da relação jurídica que entre os nubentes se
ia estabelecer. Proclamando a unidade e indivisibilidade do
ato matrimonial, os padres conciliares, de um lado, afirmaram a identidade entre o sacramento e o contrato, mcstrando
que a jurisdição da Igreja não versava apenas sobre uma
parte da celebração, mas sobre todo o ato, e, do outro lado,
estabelecerafll a forma do negócio juridito-matrimonial. Exigiu-se, sob. pena de nulidade, que o casamento se celebrasse
in facie Ecclcsiae e definiu-se a natureza da assistência do
sacerdote. O sacerdote era aquilo que se chamou um testemunho ativo, tinha uma assistência ativa. Não basta que ele
esteja presente, é preciso que participe do ato por meio de
perguntas que dirige aos nubentes, para se certificar do matrimónio. O Concílio, posto em vigor em· todos os países cat5licos. à medida que era publicado, definiu a posição da
Igreja perante as controvérsias dos canonistas, em favor da
unidade do sacramento e do contrato.
Contudo, a luta continuou: não foi impunemente que canonistas admitiram que o contrato pudesse c.:elebrar-se perante a autoridade política. Esta doutrina ia ao encontro dos en ...
sinamentos protestantes, harmonizava-se com eles. Nos paises
onde o protestantismo fora adotado pelo Estado,· admitiu-se
com facilidade a doutrina de que o matrimónio era um ato
civil processado perante o Estado. A Holanda admitiu, no
século XVI, que o matrimónio se processasse exclusivamente
perante um representante do Estado. Admitiu-o, porem, com
caráter facultativo para os que não eram católicos. A Inglaterra, no século XVII, por ocasião da revo!ução de Cromwel.
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admite a mesma coisa, não com caráter facultativo e, sim. com
caráter obrigatório, e já chama a esse vínculo, que se contraía
perante o representante do Estado, matrimónio civil. A fran~
ça, onde as reivindicações do Estad0 foram sempre veemen~
tes contra os privilégios da Igreja, admitt, reinando ainda
Luís XVI, o matrimónio civil para os católicos, e há um mo~
mento em que o pensamento leigo se difunde no país e cria
uma consciência política e religiosa, capaz de fazer do matri~
mónio civil uma reivindicação revolucionára. Sobrevêm os es~
tados-gerais, cuja convocação precedeu a eclosão da Revolução
Francesa, e nos cahiers, entregues aos representantes do povo,
figura o desejo de que se introduza o casamento civil, sendo
o casamento religioso considerado negócio eclesiástico sem
quaisquer efeitos civis. É assim que se apresenta a reivindicação a que a Revolução Francesa dá pleno apoio, consa~
grando no art. 7Q do títu:o II da Constituição, que "a lei não
cons:dera o matrimónio senão como contrato civil".
Qual a situação do d reito matrimonial no Ocidente nessa época?
As instituições que haviam convivido durante toda a Idade
Média, matrimónios germânico, canónico e civil. não tinham
conseguido chegar a uma fusão. Pelo contrário, depois do lon~
go perfodo em que essas instituições reagiram mutuamente
umas sobre as outras, acabaram separadas.
As influências que cada uma recebeu das outras foram
imensas. O matrimónio canónico aproveitou-se do exemplo
germânico, para fixar a posição do sacerdote na celebração do
casamento. Em certa época, o casamento civil começa a se
separar do canôn'co, mas leva, aprendida deste, toda a estrutura. conservando. cm especial. a teoria dos impedimentos.
processo preliminar, a concepção do casamento como negócio
jurldico. O princípio canónico da instantaneidade do consen~
timento prevalece sobre o princípio romano, que era o da
confnu'dade da affcctio. Quando se chega ao termo dessa
evolução tem-se dois institutos distintos: ca:amento civil
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e casamento canônico, mas profundamente identificados na
sua estrutura técnica, graças ao fato de terem convivido du;.
rante séculos, influenciando~se reciprocamente. A primordial
diferença está em que o matrimônio religivso é sacramento, e
o matrimônio civil é contrato. Mas na forma, como no conteúdo. nos requisitos preliminares, como nas conseqüências
imediatas ou não, as duas instituições estão realmente confun~
didas por um longo processo de aproximação histórica.
Esse processo, entretanto, agora iria fazer~se noutro sen~
tido, partindo da idéia de que o casamento é um contrato
civil. Imediatamente se afirma que, se o casamento é um con~
trato, pode dissolver~se, como qualquer outro, por um distrato.
E então, no lugar do princípio da indissolubilidade, procla~
mado na doutrina canônica. tem-se a introdução do divórcio
pela porta que a teoria do contrato deixava aberta. O Código
Napoleônico de 1804 adotou o matrimônio civil com todas as
suas características e, desde esse momento, pode~se dizer que
se chega ao ponto de evolução dos dias de hoje.
Ao mesmo tempo em que o direito matrimonial evoluía
desse modo, outros aspectos do Direito de Família passavam
também por evolução considerável. O regime de bens entre
os rom;mos era o dota!, modificado pela introdução da dona~
tio pro;:· r. r nuptias, mas na família germamca vigorava o
princípio da comunhão universal, entre marido e mulher. Esse
regime foi o que se transmitiu, através do costume, aos povos
med:evi.lis. Na Alemanha era a comunhão absoluta, indissolú~
vel - Gemeinschaft zur gcssammten Hand (comunhão de
mãos jtm':ts), em que os cônjuges não eram considerados proprietários de quotas ideais do patrimônio, mas de todo o pa~
trimônio. Na França, nas regiões onde o Direito costumeiro
prevaleceu, igualmente se introduziu o regime da comunhão,
embora não tão rigoroso como na Alemanha, e, talvez, como
pretendem alguns autores, diferenciado deste último pela es~
trutüra e pe!a origem histórica. Na França, nas regiõe.!'l cha~
macias "países de direito escrito", perdurou o regime dotai.

DIREl'IO DE FAMÍLIA

63

por influência do Direito Romano. Na elaboração do Código
Napoleónico, esse foi um dos temas mais debatidos: prevale-ceu, afinal. a solução comunista, admitindo~se, porém, que
apenas os bens imóveis e os posteriormente adquiridos entras~
sem a fazer parte do património comum. Nota~se a relação
evidente que existe entre o regime de comunhão e a elevação
da mulher no matrimónio germânico. Assim como é posta em
comum a vida, são postos em comum os bens. Na Itália. o
regime dotai prevaleceu. sempre; mas, ao longo da Idade Mé~
dia, não só estava excluído dos casamentos dos pobres, como
veio a ser substituído, pelo menos nos constumes sardas, pela
comunhão de bens. Esta última não se aclimatou no país, en~
tretanto. E. ao se redigir o Código Civil, precisando-se lncor~
parar um regime de bens ao sistema legal, compreendeu~se
que o datal não servia, por exigir sempre a conclusão de um
contrato matrimonial, e, então, adotou~se o regime da separação de bens mais condizente com a tradição favorável ao
regiro(' dotai.
Pelo contrário, na Península Ibérica, que mais de perto
interessa, os visigodos introduziram cedo o regime da co~
munhão, ·que veio ao velho Direito português, procedente das
instituições bárbaras, e chegou aos dias atuais sem conflito
com outro sistema.
Assim como o regime de bens apresenta essa evoluçao,
o pãtrio poder passa por transformações muito importantes.
Já se disse que, sob a influência da Igreja, adoçara~se consi~
deravelmente a patria potestas romana, mas, na Idade Média,
o pãtrio poder readquire uma grande aspereza, que vinha dos
costumes bárbaros e que a Igreja não atacava, talvez, muito
fortemente, por estar de acordo com os seus ensinamentos
assegurar e honrar o prestígio paterno. O pátrio poder read~
qui.re uma grande amplituae na Idade Média: o direito de
fazer promessa matrimon ·at. quando o filho está em idade
infantil (sponsalia de futuro); o direito de destinar o filho
a uma ordem monástica; o chamado direito de discolato, que
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era o direito de votar ao serviço militar o filho incorrigível: o
direito de encarcerar; e, até mesmo, o direito de matar, pois,
se é verdade que o jus vitae necisque nunca se restabeleceu,
admitiu~se uma benevolência especial para o pai que mata o
filho no ímpeto do ultraje ou da ingratidão. A crônica medi~
eval está cheia de pais que matam suas filhas por desonra e,
seus filhos, por traição. Para esses .casos o Direito medieval
construiu a teoria do dolo de ímpeto, qtJe era escusado, sO
admitido em favor do pai, não em favor do filho, qualquer
que fosse a causa do crime, visto que o filho agia sempre
com o dolo de nequícia, isto é, com uma inexcusáve) perve;:.sidade.
Outras transformações sofreu a relação entre pats e fi ..
lhos, na Idade Média: a terminação do pátr:o poder com a
maioridade, que o Direito Romano desconhecia, pois só a mar~
te do pater dava ao filius a plenitude da capacidade civil. Na
Idade Média, por influência do Direito lombarda e dos esta~
tutos locais, verifica~se, com a maioridade, o fim do pátrio
poder. Note~se, entretanto, que, no antigo Direito luso-brasileiro, o pátr:o poder se mantém além da maioridade, porque
não sofreu influência do Direito lombarda.
O Direito Romano não distinguia o primogênito dos ou~
tros filhos : foi por influência bárbara que se deu ao primo.gênito um destaque especial. atribuindo~se~lh<! ou uma prece~
dênc:a, ao recollier o patrimônio, ou uma ascendência pessoal
sobre os outr~ familiares : sobre as mulheres e sobre os irmãos. Aqui pesou a influência das instituições políticas medi.evais, a organização da nobreza, o seu interesse de classe, como se vê ao se estudar no antigo Direito de Família português
certos institutos ligados à primogenitura.

Capítulo VI
DIREITO DE FAMíLIA LUSO-BRASILEIRO
FONTES ANTERIORES AO CóDIGO CIVIL
O Direito de Família português formou-se sob a influên ..
cia do Direito Romano, do Direito Canónico c do Direito
Bároaro, não escapando à regra de formação histórica das ins ..
tituições familiares durante a Idade Média. Os hárbaros que
atuaram na formação portuguesa foram os vis:godos, que, nos
meados do século VII, compendiaram seus costumes em có..
digo.
Do Direito Romano herdou o português, principa~mente,
a forma quase patriarcal da família, pois, se bem que a estru ..
tura patriarcal ainda se conserve em nossas instituições, jâ se
perdeu o rigor dessa forma, tal como se conhece nas institui..
ções romanas antigas. Outro tanto se pode dizer da disciplina
do dote, pois, como acentuado, as instituições dotais são tipicamente romanas e só se praticaram em países que receberam
a influência do Direito Romano.
Do D:reito Canónico vem especialmente a disciplina do
matrimónio. Foi des~a parte do Direito de Família que a
Igreja mais se ocupou. Por conseguinte, a influência que se
pode apontar na formação do antigo Direito matrimonial é
a da legislação eclesiástica.
Do Direito dos visigodos vem o regime legal de bens que,
desde cedo, foi a comunhão universal: também vêm certas
instituições feudais ou quase feuda.is, ligadas, fobretudo, ao
direito po~ítico dos bárbaros, daí passando ao Direito Civil:
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por exemplo, a instituição do morgadio, que é uma forma par~
ticular de sucessão, pelo critério da primogenitura.
Pode-se tomar como ponto de partida o Direito de Pa~
rnília das Ordenações Filipinas, código dado à luz no século
XVII. Ali se encontram as disposições do Díreito da Famllia,
no livro IV, e também um pouco no livro I e no II. ~.ias, para
bem esclarecer o direito desse Código, tem-se, não raro, de
procurar na antigüidade portuguesa os seus antecedentes h!s~
tórico.:;.
O antigo Direito português conhecia três formas de cttsamento. A prime·ra, à qual se dava, mais propriamente, e~te
nome, era a instituição canônica, segundo os preceitos estabelecidos pela Igreja : o consentimento expresso per verba, com
os esposos pres-entes, in fade Ecclesiae. Era o casnmento
pleno, que produzia todos os seus efeitos, segundo as normas
do Direito Canô11ico. Mas ainda havia duas outras formas às
quais os autores não dão o nome de casamento. Uma é a que
chamam "marido co:J.hecido" ou conazudo, a outra é a que
chamam de casamento à morganheira. A do marido conhecido
é o consensr.zs expresso per verba, perante testemunhas, mas
não in facic Ecclesiac. Quer dizer que a Igreja não a!Ssiste
ao estabelecimento do matrimônio. Ele se estabelece validamente, como um contrato, mas entre as testemunhas não está
o pár0co, não está o sacerdoh~.
No antigo Direito Canônico, anterior ao Concílio de
Trento, esse consentimento era considerado válido, pois a
presença d0 sacerdote não se reputava ~?ssencial par:! excluir
a nulidade do matrimônio. O "marido conhecido" era uma
maneira de se casar muito divulgada r.os costumt:s portugue~
ses, e talvez praticada mesmo nas classes elevadas.
Ja o casamento à morgar~heira ou de ~·tmriclo desc.ünhe~
cldo não dá condição social muito superior à do concubinato.
F.xigia~sc evidentementt o Lonsensus, I":Xigia~sc mesmo a viela
de: marido e mulher. somente não havia testemunhas do esta~
belecimento do consensus, de modo que a mulher se maridava

DIREITO DE FAMÍLIA

6'i

sem conhecimento do públíco. Por isso se dizia que o casamento era de marido desconhecido. O casamento de mando
desconheddo é um vestígio do matrimónio romano livre. sine
manu, pois ele se prova exclusivamente pela affectio maritalis.
denunciada pelo honor matrimonii. Deve-se ver nesta terceira
forma do casamento português uma projeção histórica do casamento romano, assim como as outras ·duas formas correspondem aos aspectos sobre que o casamento canónico podia
apresentar--se.
O Concílio de Trento aboliu a validade dos casamentos
que não se celebrassem in facie Ecclesiae, porém, ainda nas
Ordenações Filipinas. vêem-se referidos, lado a lado, o casamento in facíe Ecclesiae e o de "marido conhecido". Pelo
menos as Ordenações a este se referem expressamente, dizendo que, se o consentimento foi dado em face ê!e testemunhas. ainda que não em face da Igreja, produzem-se os efeitos
do matrimónio; disposição esta que devia estar irrita já, ao
tempo das Ordenações, mas que perdurou no Direito Civil
até o século passado, embora deslocado o sentido da dispo~
sü;:ão, como na Cons.olidação de Teixeira de Freitas se pode

vez.
Veja-se quais eram os efeitos do casamento, segundo o
direito das Ordenações. Em primeiro lu)lar, se niio houvesse
convenção contrária, o casamento produzia a comunhão de
bens entre os cônjuges. Era o que o velho Direito chamava
"ca.same;<to por carta de metade", isto é, casamento em que
os cúnjugcs se distribuíam os bens meio a meio. A "carta C!e
metade", isto é, a comunhão de bens, estabelcce~~.e entre on
cônjuges, lego c;ue ocorre a cópula. O Direito português apli~
cava o prind1<o ccmõnko do matrimônic udarn e consumadc,
e um.:: das co11srqth-:das que tiuva cla cor:sumação era pre~
cisamente o estabelecimento do renime de bens. Quando havia
matrimónio ratum e consumado. a "carta de metade" se constituía. Note-se que a comunhão do Direito português das Ordennções não é a comunhão irrestrita, absoluta. dos gerrnã ...
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nicas. Por exemplo, as dívidas anteriores ao matrimônio não
se comunicam. Se o credor pretende demandar por elas, só o
pode fazer nas forças da metade, e não nas forças da totalidade da comunhão. Teoricamente, como a expressão "carta
de metade" sugere, vê~se que não h3 entre marido e mulher
uma comunhão de "mãos juntas", indivisível, porém uma
propr:edade de quota, como nos condomínios.
Também o instituto da outorga uxéria está definido nas
Ordenações com muito rigor; o marido não pode alienar nem
onerar os bens de raiz, isto é, os imóveis, sem o consentimen..
to da mulher, carecendo dele também para dar fiança e para
a prâtica de outros ates jurídicos. Lendo~se nas Ordenações
os dispositivos sobre o assunto, tem~se logo a impressão de
que havia, a respeito, os maiores abusos entre os. portugueses,
porque a lei é severíssima, e sabe~se que o legidador antigo
dispõe, sempre, muito em função do estaao do problema na
sociedade para a qual leg:sla. O rigor com que o legislador fi ..
lipino exige a outorga uxória, proibindo que ela se prove por
qualc;uer modo que não seja o escrito público, cercando de
sanções severas a omissão de outorga. cominando penas não
só ao marido que age sem ela como aos terceiros que contratam com o marido, sabendo que ela lhe falta, tudo mo~tra
que o problema, ao tempo, era premente, e que devia haver
grande abuso na sociedade, de sorte a justificar esse ngor.
Outro ponto importante regulado na Ordenação é o que
diz respeito ao dote. O dote é regime convencional. Se as
partes nada dispõem, o que vigora é a "carta de metade", mas
é admissível que se introduza o dote por via convencional, por
me:o de um contrato anterior ao casamento, geralmente o contrato de esponsais. ou noivado, no qual logo se estabelece o
dote que a mulher deve trazer à família do marido, no Instante em que ela passar a pertencer~lhe. O direito dotai adotado pelo legislador filipino é o do Direito Romano evoluldo,
como já se conhece: o dote é da mulher, o marido é seu sim-
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pies usufrutuário, e a restituição do dote se impõe naqueles
casos em que a dissolução da sociedade conjugal pode
sobrevir.
Note~se que também a doação do marido à mulher era
conhecida e praticada no Direito português. Parece até que,
nesse particul~r, havia exageros e que freqüentemente se fa~
ziam doações tão avultadas que o legislador se sentia no dever
de restringi~las, estabelecendo, por exemplo, que a doação do
marido à mulher não ultrapassasse o terço do valor do dote
constituído; o legislador filipin;, declara também que fica
proibida e rem valor a constitu:ção de "câmara cerrada". O
que seja a "câmara cerrada" é problema de hist5ria do Direi~
to, não completamente solucionado. O legislador dispõe:
"está proibida a câmara cerrada", mas não diz o que ela ~eja.
Parece que já era instituto em declínio ao tempo da legislação
filipina, tanto assim que o legislador não sentiu necessidade
de voltar ao assunto. Mas o certo é que na tradição do Direito
português perdeu~se mesmo o sentido dessa palavra. Preten~
de Viterbo que a expressão "câmara cerrada" é alusiva à doa~
ção, feita pelo marido à mulher, de tudo que na casa se achasse de portas adentro. Quer dizer, o marido faz'a uma doação
indiscriminada. Mas, numa memória muito percuciente sobre
o as~unto, um historiador sustenta que a "câmara cerrada"
era, entre os portugueses, a morgengabe do D:rcito germâni~
co, era aquela doação matinal. como se diz:a, que o marido
fazia à mulher, a titul0 de pretium pudicitiae.

No Direito português, o que parece provável é que as
duas exp!icações não se excluem, e que, sendo realmente um
pre(um pudicitiac, a "câmara cerrada" tivesse por objetivo a
totalidade das coisas que estavam dentro de casa. Isto explica, pelo menos, por que o legislador a proibisse, pois não havia
motivo p:ua proibir um pretium pudicitiae, enquanto havia
motivo para proibir uma doação que, sendo indeterminada no
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valor, podia exceder um terço elo dote. As doações reciprocas
entre os cônjuges, dttrê.nte a vigência da sociedade conjugal,
são admitidas. contrariamente ao Direito romano: claro que
só se fala r.elas. quando vigoram regimes diferentes do da
comunhão, senão as doações seriam meros deslocamentos de
bens dentro do mesmo patrimônio, mas, nos caws em que são
admissíveis, as doações são revogáveis a qualquer tempo, e
anulam-se pleno jure, desde o momento em que sobrevenha o
nascimento de um filho, porque aí a doação poderia constituir
uma fraude à legítima.
Pelo direito das Ordenações, o poder do mar'do sobre
a mulher, o poder marital. é muito áspero: vê-se que ele tinha
até direito de correção física e que a mulher ·era sempre tratada como pessoa sob o poder do marido: a frase volta muitas
vezes na lei, O marido tinha o direito de representação da mulher, que não intervinha, ela própria, nos atos jur!dicos.
Quanto ao divórcio, esse está submetido à disciplina canõnica,
tanto no que diz respeito à separação pessoal, como no que
tange à anulação do matrimônio contraído.
O pátrio poder ainda conserva a sua primitiva estrutura
patriarcal: o filho-família não sai de sob o pátrio poder, embora atinja a maioridade. Note-se esta dissemelhança entre
o Direito português e o Direito que já em outras partes se
formara ao longo da Idade Média, no qual, por influência dos
costumes de outros povos (lombar do sobretudo), a maioridade
punha fim ao pátrio poder. Hoje é diferente : o direito do
pai sobre o filho não se extingue com o fato de este atingir
alguma idade, apenas não tem mais o conteúdo que a veHia
patria potestas possuía. Assim, quanto ao patrimônio, não
mais se observa a u;:;.icnde primitiva. O filho-família tem os
seus pecúlios livres, autônomos. Os autores se referem a tais
pecúlios, usando a nomenclatura romana: chaman-nos castrense, quase-castrense, adventício e profetício, que é o constituido
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pelo próprio pai. O rigor do pátrio poder é grande, no que
diz respeito à autoridade sobre o filho menor, mas os tempos
se incumbem de ir, pouco a pouco, adoçando a in~t:tuição
cm que sempre os prir1cípios morais tiveram o primado sobre
as normas jurídicas.
Existe o i!:stitt;!:o da tutela. O menor cai sob a tutela,
tem tutor nomeaco pelo pai ou nomeado pelo juiz. Não existe
no Direito portu5uês o "conselho de família" que floresceu
em outros países d,a Europa, e que ainda hoje existe em ai~
guns deles, o tutor sendo um mero delegado do "con~elho de
famíl:a". Hoje o tutor aparece logo nomeado pelo pai ou no~
meado pelo Juiz (tutela dativa). Há cura tela para os incapa~
zes, os loucos, os sandeus, os pródigos. As viúvas são submetidas a um tratamento legal prudente, admitindo~~e. se elas
gastam desordenadamente, o Juiz intervenha para lhes dar
curador - resquício da tutela de mulheres, que não desapareceu mesmo num Direito tão evoluído co':llo o português do
século XVI.
Ao mesmo tempo, passava~se a considerar no estado de
f!milia uma qualidade relevante : a primogenitura. Entre os
irmãos faz~se uma dife!'ença : o primogénito tem direitos que
não tocam aos demais. Veio esta norma dos costumes feudais,
das regras de Direito Púb~ico sobre a sucessão do trono, de
que já se ocupavam, em Portugal, desde os começos do Con~
dado Portucalense, as Cortes de Lamego. Do reconhecimento
dos privilégios da primogenitura veio o inst:tuto singular que
é o morgadio. Por ele se estabelece que somente um filho, o
primogênito, sucede em certas terras que pertenciam au pai,
o que assegura a unidnde do patrimônio, impedinc!o que os
bens se esfacelem pelos muitos irmãos. Ao morgado come~
tem~se encargos alimentares em relação aos outros filhos, que
não podem participar dessa parte da sucessão. A Ordenação
ainda consigna um dispositivo interessante sobre a divisão do
morgado. Se. pela reunião de duas famílias pelo casan1ento.
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sucede que dois morgadias se reúnem na cabeça do mesmo
primogênito, admite-se que este primogênito escolha um dos
morgados e que ao segundo filho toque Lo outro. Com isso Siô
procurava imped:r que, naquela aristocracia portuguesa, já
muito reduzida em número, graças ao casamento entre parentes (que era naturalmente a regra), os morgadias viessem
com o tempo a se concentrar em poucas mãos e a se extinguir.
A Ordenação Filipina serviu de Dirdto Civil até ú Có·
digo de 1917, mas as instituições fam:liares foram retocadas
muitas vezes. Isto, primeiro, por leis parciais, depois mesmo
por algumas leis que se podem considerar de conjunto; ainda no século XVIII têm-se numerosas leis importantes
sobre o Direito de Família : a Lei de 6 de outubro de 1784,
por exemplo, foi uma lei que discipl:nou a matéria dos espon-sais. Parece que o noivado se tornara uma instituição favore~
cedora de numerosos c:busos. Graças a ele estabeleciam-se
c!andestinamente compromissos matr:moniais, que, depois, as
famílias se viam obrigadas a executar com grande detrimento
da nobreza c com grm:de prejuízo da fazenda. De maneira
que a Rainha, D. Maria I. resolveu disciplinar os esponsais
numa lei severa, em que se exigiu a escritura pública para
validade de contrato, tanto no que dizia respeito ao compromisso esponsalício como no que dizia respeito aos pactos antenupciais sobre regime de bens. Daí existir no Direito Civil
a obr:gatoriedade da escritura públ ca nos pactos antenupciais.
Outra lei importante deose mesmo século é a de 29 de
novembro de 1775. Esta lei veio mitigar os costumes muito
severos sobre o consentimento paterno para realização de ca··
sarnento ou estipulação de esponsais. Todas as vezes em que
o consêntimer.tp paterno fosse denegado sem justa causa, o
Juiz passava a ter a faculdade de supri-lo.
Outro diploma a considerar-se é o Assento de 9 de abril
de 1772. Este ato disciplina a obr:gação que têm os parentes de
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se prestarem mutuamer:te alimentos, quando há, de um lado,
possibilidade, c de outro lado, necessidade.
Particularmente importante é o Decreto de 3 de novembro de 1827. Ele aprovou a Constituição do Arcebispado da
Bahia e foi um código das relações entre o direito do Estado e o direito da Igreja, durante a monarquia. Através desta
lei recebemos o Direito matrimonial do Concílio Tridentino
na sua integridade. Reconheceu~se a jurisdição eclesiástica
para tudo que dizia respeito à celebração e dissolução do casamento, dando-se, por conseguinte, ao no~so Direito matri ..
monial uma larga identificação com o Direito Canônico. É:
verdade que, em 1861 e 1863, se sentiu a necessidade de excetuar do regime canônico o casamento entre acatólicos, e foi essa
a primeira vez cm que o Estado legislou sobre o casamento,
!icm se limitar à adoção clara e exprersa das leis da Igreja.
Outro decreto a apontar~se é o de 2 de setembro de 1847,
que diz re.:pe 'to aos direitos do flho natural. O filho natural
do plebeu já tinha, pelo direito das Ordenações, condição as..
:>imilada à do filho legítimo, mas o filho natural do nobre não
a tinha. n que a lei desejava tutelar a prosápia da nobreza e
defender da degradação que as uniões naturais reconhecidas
sempre representavam a pureza e o prestígio da família aristocrbtica. Este ato de 1847 é um ato de simetrização, iguala
os direitos dos nobres aos dos p:ebeus, no que tange aos filhos
mtt:urais, e estabelece que só podem concorrer à sucessão com
o::; filhos legítimos os naturais que tenham sido reconhecidos
antes do casamento.
Em 1857 todo o direito sobre a família foi recolhido num
corpo único pela Consolidação das Leis Civis, feita por Teixeira de Freitas, grande autor:dade em Direito Positivo. Temse na Consolidação o melhor guia para se conhecer qual o
díreito que estava em vigor e qual o que não estava, o que
era difícil numa época em que estavam em vigor leis promul-
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gadas desde o século XVI até o XIX: saber as que estavam
em vigor e quais as que não estavam era um dos pontos difí-·
ceís da ciência jurídica. Eis por que a Conwlidação tem um
grande valor como sistematização do Direito, e, também, como
erudição, como conhecimento do Direito escrito daquela época.
Depois da Consolidação de Teixeira de Freitas, o grande ato que vem modiLcar o D:re:to de Famíl a é o Decreto
n'' 181, de 24 de janeiro de 1890. Tem-se este decreto como
da lavra de Rui Barbosa. 1 É o ato que introduziu no Brasil
o casamento civil. Nesse mesmo mês, no dia 7. haviam surgido os atos que separavam a Igreja do Estado. Ficava, por
conseguinte, revogado o decreto que, em 1827, adotara o
Direito Canônico, aprovando a coastituição do Arcebispado
da Bahia; o casamento deix2va de ser coisa da Igreja, passava a ser ato inte:ramente submetido à disciplina e à jurisdição
civil. O Decreto n 9 181 é uma lei geral sobre o matrimônio.
Ele relaciona e revigora os irnpedimentos matrimoniais que se
achavam em vigor na época de sua promulgação, com exclusão dos que tinham causa meramente religiosa; levanta a idade núbil para 14 e 16 anos, em vez de 12 e 14, que ainda era
a que vigorava segundo a legislação canônica; não fala nos
esponsais que se achavam realmente em desuso; dispõe sobre

o regime de bens segundo a constante tradição. e enfim corn~
pleta, adapta, conserva as instituições que estavam em vigor.
substitu:ndo a jurisdição eclesiástica pela civil. Passa a ser
o juiz civil quem conhece da anulação de casamesto. Admite~
se o desquite 2 contencioso e por mútuo consentimento, pro~
n1mci::Jdo pela autoridade civil; aliús, o Decreto n~ 181 chama
o desquite de divórcio; e- prescreve fórmulas rituais para criar
1 Não foi Rui Barbosa quem o redigiu, sendo, não obstante, de sua
autoria o de separação, de 7 de janeiro.
2 Separação judicial.
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então o único rito solene per verba,
lebrado com a intervenção de um
hora, certas palavras saqamentais.
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casamento civil. Criou~se
que é o do casamento ce~
juiz, que pronuncia, na
Isto passaria ao Código

Ainda no mesmo ano de 1890, o governo prov1sono baixa
um ato importante sobre a matéria: é o Decreto n'~ 521, de
26 de junho, o qual proíbe a celebração do casamento reli~
gioso antes do civil, e pune com prisão e multa o sacerdote
que infringir a norma; trata-se de uma lei política, feita para
obrigar o público à adoção do casamento civil. para o qual
a sociedade não se inclinava, contentando~se com a celebra~
ç.ão da cerimônia na Igreja. Este Decreto n 9 521 foi até obje~
to de um severo protesto por parte dos bispos, porque pre~
tendiam eles que, estando a Igreja separada do Estado e sendo o casamento religioso coisa eclesiástica, dele a lei civil,
coerentemente, não se devia ocupar, nem para lhe atribuir
efeitos, nem para proibir nesta ou naquelas condições a sua
celebração. Mas a lei se impunha: o Estado preCisava criar
o hábito do casamento civil, e não tinha melhor meio que
este: colocar o ato debaixo da cominação de pena, se o civil
não tivesse precedido o religioso.
Era esse o estado da legislação, no momento em que foi
elaborado o Código Civil. Pode~se dizer que o Código Civil
trouxe algumas inovações ao Direito de Familia, mas que, em
suas linhas gerais, em sua estrutura, o Código foi conserva~
dor, manteve o que se estabelecera ao longo dos anos como
uma estratificação da consciência jurídica popular. E se fez
evoluir tecnicamente os institutos, foi sempre no sentido de
afastar aquilo que a prática mesmo já abandonara, que a tradição tinha sido a primeira a considerar perempto, por exemplo o pátrio poder sobre os filhos-famílias que tivessem atin..
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gido a maioriaade. A prática já aniquilara esse preceito, porque
eram tantos os casos em que o filho~família saía automatica..
mente de sob o pátrio poder que só alguns casos excepciona..
lissimos justificavam a manutenção da instituição.3

a A bibliografia sobre Direito de Família brasileiro, habitualmente
pelo Autor, era constituída basicamente pelas seguintes obras:
Coleção do Manual do Código Civil Brasileiro, dirigida por Paulo
Lacerda, especialmente os livros de Cândido de Oliveira e Estevam de
Almeida (das relações do parentesco, arts. 330 e 444) ; o Direito
Familia, de Sã Pereira, e Direitos de Família do Conselheiro Lafayette,
escrito antes do Código Civil; Pontes de Miranda, Direito de Familia.
Entre os comentadores do Código Civil, Clovis Bevilaq~ vol. .II e
Direito de Família, Editora Rio, Edição Histórica, e Carvalho dos Santos,
vols. IV, V e VI, Editora Freitas Bastos.
recom~ndada

ae

Capítulo VII
O DIREITO DE F AMI LIA COMO RAMO DO
DIREITO PúBLICO OU DO PRIVADO. NATUREZA
DAS NORMAS JURíDICAS
Numerosos elementos distinguem as normas do Direito
de Família das normas de Direito Privado em geral, especial~
mente das normas do Direito das Obrigações e do Direito
das Coisas.
Em pri:neiro lugar, o que caracteriza o Direito de Familia,
diferenciando-o das demais partes do Direito Civil, é que,
neste ramo, o elemento social predomina sobre o elemento
técnico na formação da norma jurídica. A norma jurídica tem
uma estrutura técnica e um conteúdo social. O conteúdo social
determina, ora mais, ora menos, o que a norma dispõe; norma
com conteúdo exclusivamente técnico só existe a processuaL
As normas de dire:to substantivo sempre têm um conteúdo
social, sempre estão numa relação íntima de dependência com
o fato social a que ~e aplicam, e que só tolera um número limitado de soluções. Esse conteúdo social exerce um pape]
modelador mais reduzido no Direito das Obrigações: aí o le~
gislador tem a possibilidade de dar à norma este ou aquele
sentido, pois as combinações da vontade são livres, e poucas
estão sujeitas à coação do amb1ente social.
No Direito de Família, porém, como no Direito das Sucessóes, a liberdade do legislador de dar à norma este ou
aquele sentido está muito limitada pela pressão que sobre ele
exerce o aspecto social do problema, o aspecto que o jurista
é obrigado a conside1ar fora de seu alcance e que recebe como
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um dado a que apenas tem de dar expressão. Não cabe, por
exemplo, ao jurista, decidir se o casamento é ou não dissolú~
ve! pelo divórcio, se tal fato constitui ou não impecfimento ma~
trimonial. se o regime legal de be:1s deve ser o da comunhão
011 do dote. Geralmente a· lei vem ao encontro de uma reali·
dade que já foi plasmada por circunstâncias históricas comple~
tamente indepenêlentes aa vontade atual do legislador; não
lhe cabe senão reconhecer o que se construiu na realidade e
dar então forma técnica àquele dado social que lhe é ofereci~
do. Isso acontece no Direito de Família e no das Sucessões
que têm com ele dependência estrita.
Outra peculiaridade do Direito de Família é a predomi~
nãncia de certas normas que têm mais um caráter ético do
que jurídico. São normas jurídicas de conteúdo moral e nor~
mas que não definem precisamente a conduta dos particulares
mas se lim 'tam a dar uma orientação geral que cabe à norma
étíca preencher e precisar. Por exemplo, quando se diz que o
pai de família tem obrigação de educar o filh0, ele corrlgi~lo.
de lhe dar um tratamento condigno, não se faz mais do que
traçar o limite da conduta paterna, definir-se uma linha geral,
pois o que vai precisar realmente o conteúdo dessa norma não
é o comando jurídico, é o comando ético que existe na socie~
da de.
Dai resulta que, no Direito de Família, se encontram mui~
ta~ normas difíceis de se identificarem como normas juridicas.
porque são normas incoercíveis, quer dizer, normas que, se
forem violadas, não dispõem de meio adequado para se fazerem observar. Se o pai falta aos seus deveres para com o filho.
se não o. corrige, de que me:os dispõe o Direito para dar à
norma jurídica a sua força coercitiva? Não dispõe senão de
meios indiretos: se o pai, na violação desta norma, chegar ao
extremo de um daqueles casos em que se perde o pátrio poder,
a lei lhe tirará tal autoridade e a transferirá para um tutor.
A S3nção é muito indireta; já não parece mesmo que se refira
à norma violada.
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Outra caracterfstica do Direito de Familia, sobre que têm
insistido os autores, é a sua afinidade com o Dire'to Publico.
Assim como o homem pertence a um aglomerado político que
é o Estado e tem a pr6pria vida, em grande parte, pautada
pelo interesse dessa coletividade, assim o individuo, no seio
da família, está envolvido por um agrupamento social, cujos
interesses, muitas vezes, prevalecem sobre os dos indivíduos
que o compõem; e daí uma afinidade com o Direito Público, a
qual os autores têm estudado e conceituado de diversos
modo~.

Outra caracteristica é a predominância das normas de
ordem pública sobre as normas de ordem privada no âmbito
desta disciplina. Recorde-se a diferença fundamental que se
faz entre normas de "ordem pública" e normas de "ordem
privada", o que é diferente de norma de "Dirdto Público"
e norma de "Direito Privado". Entre as normas de Direito
Privado, encontram~se normas de ordem pública e de ordem
privada, ou, com melhor propriedade, normas imperativas e
normas dispositivas ,..... lus cogens e ius díspositivum, Um
exemplo: aquela norma que veda o pacto comissório na hlpo~
teca, segundo a qual em caso algum se estipulará que a coisa
hipotecada venha a ser propriedade do credor, é norma imperativa, norma de ordem pública. I!, porém, norma de ordem
privada, norma Ciispositiva, a que autoriza o locatário de um
prédio a sublocá~lo, no todo ou em parte. Esta é norma dis~
positiva, porque: as partes podem derrogá~la, combinar diversa~
mente; ela só rege, se as partes- nada tiverem convencionado
em contrário, enquanto que as normas imperativas são inder~
rogáveis, as partes são obrigadas a se cingirem às suas pres~
crições. As normas dispositivas predominam no Direito das
Obrigações; as normas imperativas, de ordem pública, predo~
minam no Direito de Família.
Característica do Direito de Familia é, ai1:1da, a derrogação de numerosos princípios que- informam a teoria do ato
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jurídico. Na parte geral do Direito Civil, já se estudou o ato
jurídico, sua teoria, seu conteúdo, sua forma, e ainda as modalidades. os vícios, as nulidades e os modos de se adquiri~
rem e perderem direitos. Todos estes princípios, que regem
os atos jurídicos em geral, e que por esta razão, são postos
na parte geral do Direito Civil. sofrem, no tocante ao Direito
de Família, exceções muito importantes, que comprometem,
talvez. sob certo ponto de vista, a unidade do Direito Privado.
Eis aí uma das razões da tendência, observada na moderna legislação civil, para se exc!uir dos códigos a parte
geral. Os códigos mais antigos, o Código de Napoleão, o italiano, não têm parte geral. A introdução de uma parte geral
verificou-se no Código Alemão de 1900. Este código foi obra
excessivamente acadêmica, concebida por professores de Direito, com a marca intelectual do professor: quer dizer, com
o excesso de sistema, a pr.eocupação da concepção teórica, o
espírito de classificação, a seriação didática. Resolveu-se adotar nele a lição dos pandectistas alemães, que tinham criado a
parte geral do Direito Civil, a qual disciplina, em tese, o negócio jurídico, antes de se tratar do contrato, do testamento,
da aquisição da propriedade, dos outros negócios particulares.
O Código Alemão colocou então a rua algemeine Theil como
uma parte introdutória ao tratamento das instituições. Quando
se fez o Código Civil brasileiro, essa era a lição do dia, e
ele a incorporou, mas os princípios da parte geral quase só
se relacionam com as obrigações, e um pouco com os dire;tos
reais, enquanto deles se afasta largamente o Direito de Família e também o Direito das Sucessões. Nestas duas provindas do Direito Civil a aplicação das normas da parte geral
só se adm!te com limitações muito importantes, de modo que
a tendência moderna é fazer-se o Código Civil sem parte
geral. 1:! essa a tendência obedecida pelo legislador italiano,
que está pondo em v:gor os livros do novo Código c·vu. :a a
tendência dos juristas alemães nacionais-socialistas nos seus

lJIREITO DE FAMÍLIA

81

estudos sobre a renovação do Direito Civil, e é tamhém a ten~
dência do Direito brasileiro.
O Direito de Família é um ramo do Direito Público ou
do Direito Privado? Sempre se reconheceu que o Direito de
Família tem grande afinidade com o Direito Público, mas afir~
mar-se decididamente que o Direito de Famllia é uma parte
do Direito Público, foi coisa que só recentemente se ousou, a
partir da famosa tese de concurso do Prof. Antonio Cicu:
Diritto di Famiglia. 1 A obra do Prof. Antonio Cicu é, no
Direito de Família, uma obra revolucionária, e a partir da sua
publicação, em 1914, tornou-se obrigatória a referência às
suas idéias, fempre que estes problemas são mencionados. Note-se que a obra do Prof. Cicu tem um defeito considerável
para a segurança da teoria exposta, que é ser uma obra de
concurso. Toda obra destinada a um concurso obedece, um
pouco, a uma política do concurso, de maneira que, freqüente~
mente, uma afirmação é contrastada por outra, uma ousadia é
compensada, noutro ponto, por uma afirmação mais prudente.
Cicu afirma que o Direito de Família é uma parte do Direito
Público, mas noutro ponto declara que hã apenas uma afini~
dade. Em todo caso, do complexo das suas idéias pode-se
tirar a tese de que o D:reito de Família é parte do Direito
Público e não do Direito Privado.
Ele parte do atormentadíssimo problema da diferença
entre Direito Público e Direito Privado. S sabido que a res~
peito deste assunto todas as posições teóricas têm sido esposadas, e isto é mesmo uma vexata quaestio que interes~a mais
à escola do que à vida prática. Alguns autores sustentam que
não há diferença entre o Direito Privado e o Direito Público,
a não ser aquela diferença formal que faziam os jurisconsul~
tos romanos, segundo os quais a diferença reside exclusivamente no objeto da norma.
1

Derecho de Família, trad. ·de Santiago Sentis Melendo.
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"publicam ius est qu.od ad statum rei Romanae spectraf,
privatum qaod ad síngulorum utilitatem (Fr. I. parág. 2, Digl
I. 1).

O Direito Público era o que dizia respeito às coisas do
Estado romano; o D:reito Privado era o que dizia respeito aos
interesses dos particulares.
A não ser essa diferença formal. que não afetaria a es~
trutura mesma da norma jurídica, pretendem alguns que não
existe mais outra, entre o Direito Público e o Privado. A idéia
de que o Direito Privado se comporia de r<ormas relativas à
vida dos indivíduos que estavam suje:tos ao poder do Estado.
enquanto que as normas do Direito Público, referindo-se ao
Estado, estavam superpostas a qualquer poder, parece uma
idéia completamente sem interesse, abandonada. Dela se
ocupou especialmente Ke:sen, na sua Teoria do Estado, 2 onde
sustenta a identidade perfeita entre Direito Público e Direito
Privado, porque desde que o Estado se tornou Estado de direito e se submeteu. portanto, à autoliniitação, à lei que ele pró~
prio editou, não há mais diferença alguma entre o público e
o privado. uma vez que tanto um como outro aceitaram e estão
debaixo do império da lei. Entretanto, a idéia de que há di~
ferença entre o Direito Público e o Privado é muito forte, não
ced;;: assim facilmente a um argumento, porque, quando se
procura interpretar a lei, quando se procura decidir de certos
aspectos técnicos de sua aplicação, quando, sobretudo, en.
face de um direito subjetivo, quer~se decidir da amplitude que
a vontade do titular pode ter, para definir a natureza da relação, aplica~se um critério, se a norma é de Direito Público,
e aplica~se outro, se a norma é de Direito Privado. Para se
interpretar a lei ou o negócio jurídico, e so!::lretudo para se
definir o a!cance da vontade, tem-se critério diverso conforme
se trate de relaçãb pública ou privada. Logo existe uma dUe~
2 Hans Kelsen. Teoria General del Estado, Barcelona, 1934 (Allgemeine Staatslehre, Berl:m, 1925) •

DIREITO DE FAMÍLIA

83

rença, que a escola deve procurar manifestar. As teorias são
mu:tas e o assunto pertence à parte geral do Direito Civil.
Não é oportuno recapitular a teoria que funda a diferença na
natureza do interesse; se o interesse protegido pela norma é
um interesse geral, é norma de Direito Público; se é o interesse de um particular, é norma de Direito Privado. Há ainda
a teoria do Direito individual e do Direito social. enfim, muius outras, todas elas reexpostas pelo Prof. Cicu, que as anae rejeita, pois a distinção que lhe convém é outra, aliás
rrdto interessante e original. que ele ·próprio é o primeiro a
ev:~ -"-•
;-)retende ele que a diferença se deve encontrar na estrutura '::~s relações jurídicas. Toda vez que se estabelece um
direito qualquer, das duas uma: ou esse direito decorre de existência ç:nterior de um dever jurídico, de uma obr:gação, de
um:t função a que se é chamado a desempenhar, ou então,
pelo contrário, o direito é que o precede e o dever aí nal) é
maiE do que uma decorrência lógica dele. O direito de votar,
por exemplo, decorre da necessidade de que os ind:víduos desempenhem um papel na composição da autoridade governamental, de modo que wrge, em primeiro lugar, aos olhos do
legisbdor, não o direito de votar, mas o dever de pa:ticipar
da elaboração do governo. Como este dever existe, come• deve
ser desempenhado pelo cidadão, como a melhor maneira de
se garantir o bom cumprimento desse dever é assegurar a liberdade, então se reconhece o direito de voto como uma decorrêncla do dever. O dever é um prius lógico, o direito que
decorre dele é um posterius.
Considere-se, agora, o direito de propriedade. É o contrário que se passa; não surge aí um dever; o que o legislador tem em vista, em primeiro lugar, é justamente o direito,
é justamente assegurar ao indivíduo aquela disposição integral dos bens que ele adquire, por processo consentâneo com
os interesses da sociedade. Depois é que o legislador sente a

84

SAN TIAGO. DANTAS

possibilidade de e~tabckcer deveres, como o de não fazer mau
uso, ou o de suportar tais ou quais encargos, mas o prius ló~
gico é o direito.
Em toéla relação jurídica deve-se procurar descobrir se
o prius lógico é o direito ou o dever: se o que moveu o legis~
Iador foi a necessidade de que alguém se submetesse à
execução da função e cumprimento do dever, ou se, pelo contrário, foi o reconhecimento de uma esfera de liberdade que
se devia respeitar no cidadão. Eis aí a diferença. Cicu funda~
se nesse ponto, para identificar como relação de Direito Pú~
blíco aquela em que o prius lógico é o dever, e como relação
de Direito Privado aquela em que o prius lógico é o direito.
Na sua argumentação, ele analisa todas as relações tidas
como de Direito Público, mostrando que em todas elas o prius
lógico é o dever. Os poderes do Estado, os direitos políticos
dos cidadãos, os chamados direitos públicos subjetívos têm. no
dever o seu prius lógico, enquanto os direitos privados o têm
no direito.
Passando à estrutura do direito subjetivo, distingue nele
dois momentos lógicos essenciais: o momento do interesse e
o momento da vontade. No conceito que se tem de direito
subjetivo, quaisquer que sejam as doutrinas que se prefiram,
pode~se encontrar um conteúdo comum, aceito por todos os au~
~ores: a idéia de que, no direito suójetivo, exi'ste sempre um
interesse tutelado e uma vontade à qual se assegura a liber~
dade necessária para se defender esse interesse. São dois elementos que. em todo direito, se encontram. quer se trate de
Direito Público, quer se trate de Direito Prlvado.
Ora, · por que razão existem direitos em que o prius está
no dever? Observa Cicu: é porque nestes direitos o interesse
não está no indivíduo cuja vontade ~e protege; o interesse está
no grupo e, por essa razão, reconhece~se, em primeiro lugar,
o meio através do qual aquele interesse se realiza, se tutela.
Assim, no direito de votar. De quem é o interesse? O interes~
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se é do grupo político que precisa do voto como de um meio
de constituição de sua autoridade, mas esse interesse só atua
por meio da vontade do particular, que deve ser conservada
livre, para poc!er exercer a boa escolha. O interesse está no
grupo, e a vontade, no mdivíduo; e a relação jurícfica que,
assim, se construiu, é uma relação de Direito Público com o
seu prius lógico no momento do dever.
Veja~se agora o exemplo da propriedade. Onêle está o
interessd No próprio individuo, cuja vontade [C protege,
para que ele possa, por meio dela, assegurar a boa realização
das suas conveniências pessoais. A vontade e o interesse, aqui,
coincidem no indivíduo, enquanto que nas relações de Direito
Público o interesse está no grupo e a vontade no órgão, na
repertição pública, enfim, no t:tular do direito considerado.
Posta esta análise do direito subjetivo, passe~se, como Cicu,
aa estudo da família.
Ele diz que, nas relações de família, o interesse que se
tutela nunca está no indivíduo, está sempre no próprio grupo
fam:liar. Por exemplo, o pátrio poder é um direito que se pro~
tege na pessoa do pai. Mas o interesse onde está? Está no
grupo familiar, que assegura a sua unidade moral e preenche:
a sua finalidadz:, através da autoridnde concedida ao pai. Em
qualquer outro exemplo que se examine, o interesse familiar é
o que prevalece, enquanto a vontade protegida é a do indiví~
duo ...-- marido, pai, filho ou tutor. Daí é fácil chegar~se à con·
clusão de que a relação jurídica de Direito de Família é re·
lação de Direito Público, afirmando-se, como co"olário. que o
D'rcito de Família é um ramo do Dire:to Público. Eis, em
linhas gerais, tanto quanto possível, resumida a teoria.
A obra de Cicu, como se disse, influiu mu:to sobre os
jur·stas, e numerosos autores, como Ruggiero, têm suas
idéias sobre o assunto diretamente influenciadas por ela; mas
as críticas ao pensamento de Cicu têm sido fortes e proce·
dentes. Uma que merece acatamento é a feita por Stolfi, um
dos tratadistas recentes do Direito Civil. notável. sobretudo,

86

SAN

~AGO

DANTAS

no Direito de Família. 3 Stolfi observa que o erro dos .racio~
cínios de Cicu está justamente no seu ponto de partJda. na
sua concepção da norma de Direito Público como sendo aquela em que o prius é o dever, e da norma de Direito Privado
como sendo aquela em que o prius é o direito, porque, com
semelhante classificação, Cicu estabeleceu uma confusão defi~
nitiva entre o que se entende por norma de Direito Publico
e norma de ordem pública. A norma de ordem pública. há
pouco referida, é a norma imperativa, que. analisada do modo
por que o fez o Prof. Cicu revela uma precedência lõqica do
dever sobre o direito. na sua estruturação.
De fato, é sempre um interesse alheio ao próprio i:ndi~
víduo, e situado na sociedade em geral ou num dos qwpos
que ela abrange, o que se protege por uma norma imperativ<~.
mesmo quando essa norma confere à vontade de um pi:itticu Ta r
uma proteção especial. Pouco imp:Jrta que nem :.;empn~ ~c
apresente à análise o dever que deverb estar contido na norma; basta que se perceba a dis~ociação ào intere:::se e da vcmtade, para Ee caracterizar a natureza publicís~ica da nmma e
da revelação de direito. Ora, se cm todéls as normas imperativas é possível mostrar que o interesse defendido não é o Jo
titular do direito subjetivo que nela se funda, uma vigorosa
objeção se levanta contra as idéias de Cicu.
Se ele só concede o título de norma de Direito Privado
àquela em que existe, como um prius lógico, o direito. por se
reunirem no mesmo titular o interesse e a vontade, ne~se caso
tem ele de considerar normas de Direito Público todas as
normas imperativas que se encontram no Direito Privado, e
que não se encontram só no Direito de Família, mas tamb~m
no das Obrigações e no das Coisas.
Se o seu pensamento não vai até aí, então os seus :~rgu~
mentos provaram demais, foram além do que era necessário
8

Nicola Stolfl, Diritfo Civile, 1921. vol. 5•
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à sua tese; e se o seu pensamento vai até ai. então se deve
dizer que a única coisa que Cicu demonstrou foi que, não ha~
vendo diferença entre norma de Direito Público e norma de
ordem pública, o que se chama de Direito Privado está cheio
de normas de Direito Público em todas as suas partes. O
pensamento já não teria mais o mesmo valor inicial, não conseguiria apenas passar o Direito de Família para o Direito
Público, mas passaria ndo só o Direito de Família como um
sem~número de normas de Direito Privado, tiradas 'do Direito
das Coisas e até mesmo do Direito das Obrigações, porque
em todas elas a análü:e demonstra que o interesse está na
coletividade, e a vontade, no indivíduo.

Seja como for, entretanto, a tese de Cicu ê muito inte~
ressante, e traz grande vantagem par::l a prática e grande esclarecimento para a escola, quando mostra que a afinidade
poderosa existente entre o Direito de Família e o Direito Pú~
b!ico permite recorrer~se aos princípios· desse ramo do Direi~
to, não só para se retificar a teoria do negócio jurídico, quan~
do aplicada em matéria familiar, como para se interpretarem
as normas jurídicas. Neste sentido é considerável o alcance
do seu trabalho, porque dá imediatamente a idéia do que é
original no Direito de Família e obriga a adaptar os princí~
pios gerais do Direito Privado, quando se entra no tratamento particular desse assunto.

Capítulo VIII

DIREITOS SUBJETIVOS FAMILIARES.
STATUS E PODER JURíDICO. INTERESSE
INDIVIDUAL E INTERESSE FAMILIAR
Viu-se que o Direito de Família, considerado objetívamente, apresenta particularidades que o diversificam dos
outros ramos de Direito Privado. Devem-se examinar os di ..
rcitos subjetivos familiares, não só com o propósito -ae lhes
conhecer a natureza, como, sobretudo, com o de ciferenciar,
entre as faculdades atribuídas ao indivíduo pelas norma~ de
Direito de Família, quais as que se classificam entre o~ direitos subjetivos e quais as que melhor se integram na5 noções
de qualidade e poder jurídico.
Proceda-se a um breve retrospecto des~as várias noções,
versadas na parte geral do Direito Civil.
O conceito de direito suhjetivo não é tão fácil de se precisar quanto o de direito objetivo. O direito objetivo é o direid
to como norma, como regra de conduta imposta aos membros
da sociedade, sob a ameaça de uma sanção. O direito subje~
tivo aparece como uma faculdade que, dentro de certos Hmi~
tes, autoriza a agir livremente. segundo o interesse. e de di~
reito subjetivo que se fala, quando se diz "o direito de crêdito". "o direito de propriedade"; aí indica-se um poder que
assiste, de exigir-se de um individuo uma prestação, uma !Oma,
ou de dispor-se de uma coisa segundo a própria vontade.
Muitas têm sido as teorias propostas pelos autore! para
definir a natureza do direito subjetivo, mas, recolhendo-se os
resultados da vasta elaboração doutrinária em que se tem em-

DIREITO DE FAMÍLIA

penhado, pode-se apresentar a seguinte definição que é dada
por Perozzi: "Direito subje:tivo é a faculdade, concedida pelo
direito objetivo a alguém, de exigir certa conduta de outrem".
Essa definição põe em foco os elementos suostanciais da
noção de direito subjetivo e mostra como este é uma simples
emanação da norma jurídica, a qual cria o direito subjetivo,
quando reserva ao particular a faculdade de compelir alguém
à prática de um dever.
Direito subjetivo e dever jurídico constituem os dois elementos que se entrelaçam na relação juridica, onde quer que
duas partes estejam ligadas uma à outra pela existência de
um dever ao qual corresponde um direito da parte contrária.
A relação existente recebe o nome de relação juridica, e a faculdade que tem uma das pes~oas de exigir de outra o cumprimento do dever toma o nome de direito subjetivo.
Nem todas as faculdades de que se está revestido merecem o nome de direito subjetivo. Para que esta noção possa
apresentar uma nitidez teórica perfeita e uma real utilidade
prática, é necessário que se precise o seu contorno, distinguindo~a de certas faculdades afins, a que a técnica jurídica
reserva outras denominações. ll importante distinguir-se o direito subjetivo da qualidade jurídica, da posição jurfdica e da
mera faculdade. Pode-se dizer que uma primeira distinção estã
feíta na própria exigência conceituai de que ao direito subjetivo corresponde um dever alheio cujo cumprimento o titular
do direito pode exigir, mas convém aproximar mais o sentido
dessas denominações de q'ue tão largo uso se hã de fazer
no Direito de Família.
Comece-se pela qualida'de jurídica. Em virtude de serem
homens, em virtÚde do ~exo, em virtude da idade. em virtude
do domicílio, têm os homens nas relações jurídicas certa po ..
sição permanente que influi sobre as relações em que tomam
parte.
Esta posição permanente, que confere ao homem certas
possibilidades na ordem jurídica, não deve ser confundida
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com o direito subjetivo. Tem~se uma qualidade juridica, pelo
fato de se ter domicílio num país: pode~se, por exemplo, pre~
valecer~se da lei desse país para a prática de certos atos jurí~
dicos; o domicílio, porém, não é um direito subjetivo, é uma
qualidade jurídica que afeta uma pessoa e lhe abre certas
possibilidades. A qualidade jurídica não é um direito subjetivo
por uma razão muito simples: porque não hã um dever jurldico como elemento integrante dessa s:tuação ou posição per~
manente do ser humano.
A posição de filho, por exemplo. Na relação com o pai
pode surgir para o filho um direito subjetivo, mas, pelo sim~
pies fato de alguém ser filho~família, não está ainda revesti~
do de um direito subjetivo. Está o homem revestido, apenas,
de uma qualidade jurídica, a qualidade por excelência, que é o
status.
O status, ou estado, é o complexo de possibilidades que
o indivíduo tem e que lhe permite interferir nas relações jurí~
dicas, com uma posição permanente determinada~
A cidadania é um status, é o que os romanos chamavam
de status civitatis; pela circunstância de .alguém ser brasileiro,
tem uma posição permanente. A po~ição que se guarda no seio
da família é outro exemp!o de atualidade jurídica, é o status
familiac.
A posição jurídica, propriamente dita, é uma posição efé~
mera; por exemplo, a posição de representante e a de admi~
n'strador, a de funcionário são pos:ções em que o homem temporariamente se coloca e que lhe determinam certas possibi~
lidades jurídicas. Não são direitos subjetivos. A gran'éle dis~
tinção a se fazer é. entretanto, a existente entre direito subjetivo e faculdade jurídica. Direito subjetivo e faculdade jurí~
dica são noções muito distintas; a respeito delas a doutrina
está longe de ser pacífica. Sempre s notou que havia certos
direitos diante dos quais não se encontrava um adversãrio,
uma parte contrária; por exemplo, o direito de adctar um
filho. o direito de ceder a outrem o crédito, o direito de adqui~
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a propr'edade, o direito de se dispor de coisa própria. Qual

é a parte contrár'a a esses direitos? Não ex'ste, nem se en-

contrará, mesmo, um dever jurídico correspondente a estas
faculdades. Isto levou alguns autores a imaginarem uma ca~
tegoria de direitos subjetivos à parte, formada por esses direitos sem adversário, e, como párecia que a característica de
tais direitos era a possibilidade que tem a vontade do homem
de produzir, por si só, efeitos jurídicos, chamou~se a esta categoria direitos potestativos. Chiovenda expôs bem esta doutrina e fez dela o fundamento da sua concepção do direito
de ação. 1
Entretanto, a idéia de um direito potestativo choca~se
com a concepção de direito subjetivo, tal como se expôs hã
pouco. Mu'ta co:sa leva a afirmar~se que não há aí direito a:gum,
mas mera faculdade jurídica, concedida ao particular em conseqüência de sua qualidade: ou de sua qualidade de pessoa,
de cidadão ou de membro de uma família. Veja~se preliminarmente que já repugna dar a esta faculdade o nome de direito
subjetivo, quando se verifica que a ela não corresponde um
dever e, portanto, não se lhe poderia aplicar aquela definição:
Direito Subjetivo é o poder de se exigir o cumprimento de um
dever juridico. Mas ainda há sinais mais veementes de que
não se estã dentro de um direito. Por exemplo, esses d'reitos
não admitem violações. Ninguém pode violar a faculdade que
se tem de vender um imóvel. de adquirir bens para o património. Se alguém exerce sobre outrem uma violência, para
que não pratique um desses atos, o direito violado é a liberdade, a liberdade de locomoção, de ação ou de consentir. Ninguém pode violar o dire:to de outrem de herdar, ou não. a herança, ninguem pod.e violar o direito de adotar. o que se pode
é, por meio da violência, impedir a manifestação do consen1 Cf. Gluseppe Chlovenda, ln.stUuiçõeJ de Dir~ito Proceuual Ci.,il.
voJ. I, f 1', Livraria Acadêmica e Saraiva e C:a., 1942.
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timento num determinado ato jurídico, mas isso não constitui
violação dessas várias faculdades.
Além disso, esses direitos não têm ação, e esse é argu..
mento decisivo, para que não se considerem direitos subjetivos. Exemplo: ninguém pode propor ação para casar. para
comprar um determinado imóvel, para vender um objeto, do
mesmo modo que ninguém pode propor ação para celebrar
esponsai~.

São direitos que não admitem violação, que não têm ação,
que não correspondem a um dever jurídico; logo, não são di..
reitos subjetivos. Deve-se conceituá-los como meras faculda ..
des jurídicas, de que o homem dispõe e que decorrem ou da
personalidade ou de uma outra qualidade jurldíca que se pos..
sua; por exemplo, a de membro de uma família, a de cidadão
de um país. No Direito de Família encontram-se a cada passo
direitos de que estão revestidos os familiares, e é um probfe..
ma de grande interesse teórico e de significação prâtlca reconhecer se esses poderes são direitos subjetivos, que se pos..
sam fazer valer em juízo com ação, se são meras faculdades,
ou se são qualidades jurídicas do titular.
Em primeiro lugar, note-se que a família se apresenta
como uma comunhão. A comunhão familiar é sede de relações
numerosas entre os membros da "família; algv.mas delas são
qualitcadas pelo direito, constituindo relações de supremacia
de um sobre outro, relações de subordinação, de colaboração,
de integração mútua. como as que ocorrem entre pai e filho,
marido e mulher. Todas estas relações acham-se sob o fm ..
pério de normas éticas. São deveres morais e, por conseguinte, a moral tem um papel aqui maior do que o direito
na determinação da conduta dos familiares. Mas. algumas
vezes, entre as pessoas que se acham em relação de família
surgem conflitos, e sempre que esses conflitos tenham o ca~
ráter de casos limites, isto é, casos em que a própria natureza da relação se subverte, o direito intervém, ditando normas
jurídicas de composição. Essas normas jurídicas de composi-

DIREI'IQ DE F AM:ÍLIA

93

ção envolvem. portanto, as relações de família, razão pela qual
já dil!se alguém que as relações de família são regidas. por
fora, pelo direito e, por dentro. pela moral, no sentido de
que o direito traça a norma de composição dos conflitos limi..
tes. Desentendimento entre marido e mulher ê questão para
a norma ética, mas, se a mulher abandona o lar ou o marido,
estâ~se dentro de um caso limite, é o direito que lhe dá a norma de composição.
O vinculo de família que existe entre aqueles que partf..
cipam da comunhão familiar tem características muito interessantes. Comparando..se esse vínculo com os outros vínculos
jurldicos, achados nas outras partes do Direito Privado. é que
se v! a peculiaridade de sua natureza. Por exemplo, o vínculo
de família envolve completamente a personalidade, ao contrário do que acontece com o vínculo de obrigação que deixa
alheia a personalidade do indivíduo e é apenas um vinculo
para a prática de um determinado ato: o devedor está vincula..
do ao credor apenas num ponto, no que diz respeito ao cumprimento da obrigação; mas o filho-família edã vinculado ao
pater em todos os pontos, toda a sua personalidade se acha
comprometida no víncu!o jurídico que se estabeTece. O mesmo se dá entre marido e mulher, o mesmo entre o pupilo e
o tutor, o mesmo entre adotante e adotado e, assim, sucessivamente.
· Essa amplitude com que o vinculo de famllia envolve a
personalidade conduz, imediatamente, à idéia de estado. Per..
cebe..se que o vínculo de familia não decorre senão de uma
qualidade jurídica que afeta integralmente a personalidade do
homem, quando ele se encontra na sua famiHa, e ·esta qualidade juridica é que se chama estado, estado de família, estado de filiação, estado de paternidade. estado de casado. estado de solteiro, enfim qualidades jurídicas de que o homem
aparece revestido no seio da comunidade fami:iar.
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Da qualidade ou estado defluem os direitos que o indivíduo tem no seio da família e que ora são direitos subjetivos,
ora são meras faculdades jurídicas.
Podem-se classificar os direitos que defluem do estado
de família em dois grandes grupos: direitos de família puros
e dire tos de família a patrimonia·s. Os direitos de familia puros
são aqueles que prendem uma pessoa a outra, estabelecendo
um vínculo de cooperação ou de supremacia: o vinculo de supremacia, entre pai e filho, o vínculo de cooperação entre
marido e mulher; o vínculo de cooperação entre um parente
e outro, quando se cogita de obr'gação alimentar; estes direitos de família puros são muitas vezes direitos subjetivos,
outras vezes são meras faculdades jurídicas. São direitos subjetivos, sempre que a eles corresponde um dever. Note-se que
os direitos de família participam, a um tempo, da natureza
do direito relativo e da natureza do direito absoluto, porque.
assim como o pai de família tem um direito perante o filhofamília e pode constrangê-lo à obediência, assim tem um direito perante os demais membros da comunidade civil, para
que todos lhe respeitem a autoridade sobre o filho. Eis porque
o pátrio poder, algumas vezes, até se assemelha a um direito
real. V edica-se isso muito bem, a propósito do pãtrio poder
romano, mas ainda no atual direito vê-se que o titular do
pátrio poder pode, por exemplo, reivindicar o seu filho do
poder de quem injustamente o retenha.
São meras facu~dades jurídicas certos poderes que emanam exclusivamente do estado, e aos quais não corresponde
nenhuma espécie de dever jurídico. Por exemplo, o poder que
tem o pai de nomear tutor para o filho; este poder é uma
mera faculdade jurídica. Não é direito subjetivo o poder que
tem todo homem de casar, o poder que o pai tem de emancipar o filho menot', depois de atingir certa idade. o poder que
tem o pai de reconhecer livremente o seu filho natural; tudo
isto são faculdades jurídicas, não são direitos súbjetivos e não
têm, portanto, os seus característicos.
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Os direitos de família patrimoniais, isto é, que têm como
conteúdo uma relação qualquer de natureza patrimonial, são
caracterizados pelo fato de serem mera decorrência do estado
de famíiia. Em geral. todo direito patrimonial pode ser constituido ou pela vontade de um só ou pelo concurso de vontades, mas os direitos patrimoniais de famí!ia não podem ser
coostituidos pela declaração da vontade. Para que eles se
constituam é necessário que as partes logrem um estado de
familia, e, em conseqüência desse estado, nascem os direitos
patr::xoniais. Se o estado de família não é adquirido previamente, o direito patrimonial não se pode constituir por via
convencional. Assim não podem um homem e uma mulher,
ambos solteiros, por meio de um contrato, dispor-se a viver
no .regiL1e de comunhão universal; para que o consigam, é preciso que se casem e, conquistando o estado de casados, dal
deflui o regime patrimonial entre eles. E o mesmo acontece
com todos os direitos de família patrimoniais. São decorrências do estado, não podem ser atingidos pelo simples concurso da vontade. É o que acontece com o regime de bens, com
o usufruto legal, a administração de bens de um incapaz, o
direito aos a:imentos e todos os demais que decorrem de
estado e não podem ser constituídos pela vontade.

Capítulo IX
ATOS JURíDICOS DO DIREITO DE FAMILIA.
VONTADE E MANIFEST AÇAO DA VONTADE.
MODALIDADES. REPRESENTAÇÃO
Dos atos que se praticam, alguns são completamente
alheios à ordem jurídica. Outros, ou são emanação da nossa
vontade, para colimar um fim protegido pelo Dire'to, ou são
atos que infringem a lei, a norma do direito objetivo e que,
por conseguinte, justificam a imposição de certas sanções.
Estes últ:mos são os atos ilícitos, categoria em que f:e abran..
ge toda atividade do homem que contraria objetivamente o
Direito. Atos jurídicos são os que decorrem da vontade própria e que se harmonizam com o direito objetivo, dando lugar
A aquisição, à modificação ou à perda de direitos subjetivos.
Quanto ao primeiro grupo de atos, deles deve-se dizer que são
irrelevantes para o Direito. As normas jurídicas não os con..
denam mas também não os protegem, de sorte que ficam
compreendidos nos limites da licitude.
Não é ato jurídico o semear, o plantar, o prometer casamen t~) hoje em dia. Ato jurídico, entretanto, é todo aquele
que, vü:ando a um escopo protegido pelo Direito, determina,
como 'uma decorrência lógica, ou a aquisição ou a modifica..
c,;ão ou a perda de um direito.
O elemento essencial do ato jurídico, aquilo que consti..
tui a sua substância, é a vontade. A vontade, porém, manifestada, isto é, a vontade que foi declarada de modo tal que
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a sua amplitude pode ser conhecida no meio social em que se
manifestou; outro elemento é o fim jurídico ao qual a vontade
tende e que alguns autores, no Direito estrangeiro, chamam
de cau~a do ato jurídico.
As declarações de vontade algumas vezes são típicas,
outras vezes são atípicas~ · As declarações de vontade são
típicas quando constituem um negócio que o Direito estruturou. Por exemplo: uma promessa de recompensa, uma com•
pra e venda, uma locação de serviços são atos em que a declaração de vontade se ajusta a um padrão, a um tipo já estudado pelo Direito. Nos atos jurídicos típicos distinguem~se
três espécies de elementos; os primeiros são os elementos essenciais, essentialia negotii, como se costuma denominá~!os.
Se faltar um deles, o ato jurídico sai daquele tipo e não per..
tence mais àquele padrão. Por exemplo, para que o ato juridico seja do tipo da compra e venda, é preciso que haja
vontade de adquirir uma determinada coisa, por um determinado preço, em certa condição de lugar e de tempo. Esses
são os elementos essenciais, para que o ato jurídico privado
se enquadre naquele tipo. Se faltar um deles, pode haver ato
jurídico, mas não será o ato típico de compra e venda. Hã
também outros elementos que geralmente se encontram no ato
jurldico, mas que podem ser excluídos pela vontade das partes, sem que, entretanto, o tipo se altere; e há finaimente os
elementos acidentais que não pertencem ao tipo do negócio,
ma~ que as partes podem acrescentar a ele, sem fazer com
que ele perca a sua ciassificação. Por exemplo, ~e se convencionou uma compra e venda, mas se se estabeleceu que o preço s6
serâ pago se o vendedor praticar um determinado ato, está~se
introduzindo um elemento acidental no negócio; nem por isso
deixa ele de ser compra e venda, mas é um contrato típico
ao qual se' acrescentou uma modalidade. Os elementos aciden..
tais são, por isso, chamados modalidades do ato juridico e
são a condição, o termo e o modo ou encargo: accidentalia
nego til.
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Todas essas noções da parte geral. que se estão relem~
brando, são para mostrar de que modo se diferencia o D:reito
de Famí:ia: a condição é o evento futuro e incerto do qual
se faz depender a declaração da vontade. "Prometo dispor da
minha casa em favor de fulano, se ele se casar." Se ele se
casar é evento futuro, incerto, do qual depende a eficácia da
minha declaração. "Dou a minha casa a fulano no dia 20 de
maio." Finalmente, o encargo ou modo é o que nós lançamos
sobre o beneficiário de um ato jurídico, para que ele possa
prevalecer-se desse ato. Ex.: "Dou a minha casa a fulano,
contanto que pague uma determinada renda, todos os meses,
a sicrano." Estas modal:dades do ato juríd co não o alteram
na su3 substância, não lhe tiram as características do tipo em
que se enquadra. São modal:dades que se podem introduzir
livremente porque se está no domínio da livre combinação da
vontJde.
Quando, porém, se pratica um ato jurídico e se manifesta
a vo:ltade no sentido de um determinado fim, pode acontecer,
mu:tas vezes, que haja uma discordância entre aquilo que,
verdadeiramente. se quer e aqui:o que se declara. Dá-se,
então, a discordância entre a vontade e a sua manifestação.
e daí resultam problemas para o Direito. problema da validade do ato e problema da interpretação do ato. Precisa-se
saber se o ato é válido e, se for válido, a qual dos dois ele~
mentos interessa. Se à vontade verdadeira, se à manifestação
feita. Os casos de discordância entre a vontade e a manifes~
tação podem se enquadrar numa dessas hipóteses: primeiro,
pode ter havido mera reserva mental: "declarei uma coisa
pensando, entretanto, que não era aquele o meu desejo": se~
gundo, pode acontecer, porém. que se tenha ido mais longe.
que se tenha declarado a coisa de acordo com outra pessoa,
já feito previamente o entend:mento de que aquela declara~
ção da vontade ocultava uma outra intenção verdadeira. Nesse
caso não é de reserva mental que se trata, é de sit:culação.
E pode acontecer, fina:mente, que tenha havido apenas erro.
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O erro, das duas uma: ou ocorre no momento da vonta-de ou
no momento da manifestação. Se, por exemplo, se contrata
com uma pessoa, julgando-se que se está contratando com
outra, não é a manifestação da vontade que está viciada, ê a
própr:a vontade, é a vontade que está em erro porque se está
supondo que é outro o contratante. Pode acontecer, entretan ..
to, que, no momento de se enunciar a vontade, se enuncie de
modo errado. De sorte que a vontade está íntegra, é a mani ..
festação, apenas, que está em erro. Por exemplo: pode uma
pessoa, não sabendo que há uma diferença entre esponsais e
casamento, ao contrair casamento com outra, designar este
ato como esponsais. Dá~se uma procuração, para se represcn ..
tar no casamento e diz~se: "Dou esta procuração, para que
me representem nos meus esponsais." O erro agora versa
sobre a declaração da vontade. Errou .. se sobre o sentido da
declaração. Em cada um desses casos é preciso saber que tra ..
tamento dar ao ato juríd:co que se elabora com o defeito
indicado.
A reserva mental não oferece nenhuma dúvida: ela ê
irrelevante para o direito. O ato jurídico é a declaração da
vontade, e não a vontade, de modo que, se uma pessoa quer
umJ coisa no seu íntimo mas não a declarou, este seu desejo
não atinge a órbita das relações jurídicas. O Direito não toma
conhecimento dele.
A simulação é hipótese mais delicada; em primeiro lugar,
cumpre distinguir a simulação maliciosa. O que torna a simulação maliciosa é o propós:to de se causar prejuizo a terceiros
ou o propósito de se fraudar a lei. Se uma pessoa, sabendo
que não pode fazer uma doação a outra, porque esta outra ê
a sua concubina, disfarça doação como compra e venda, o ato
assim simulado é nulo, porque se trata de simulação malicio..
sa. feita com fraude da lei. Se, porém, a simulação é benigna,
então a lei não põe nenhum obstáculo ao valor do ato simulado. Se duas pessoas que podiam entre si fazer uma locação
preferirem dar~lhe a forma de um empréstimo e se daí não

100

S.ur 'l'uGO DAN'l'AS

advém nenhuma lesão ao fisco nem preJutzo para terceiro,
nada impede que se tome o ato simulado como válido e que
se lhe dê toda a eficácia.
Quanto ao erro, a importância toda está em se saber de
sua inescusabilidade. Quando o erro é ine~cusável, quando !
daqueles que a apreciação do homem comum imediatamente
os evidencia, não se pode permitir que ele traga prejuizos à
parte que não agiu com erro na sua declaração da vontade:
a que errou tem que sofrer as conseqüências de sua inadver~
tência e o ato lhe acarretará todas as conseqüências jurldicas.
Quando se trata de um erro a que a parte poderia ser naturalmente introduzida, protege~se com a nulidade do ato aquele
que errou.
Quanto aos vícios da vontade propriamente ditos, que não
são vícios da manifestação da vontade, recorde~se dos diferen~
tes casos, apontados pe!a lei: o caso da coação. da violência
real ou meramente compulsiva, exercida contra uma pessoa
para forçá~la à prática de um ato jurídico. O ato jurídico é
anulável porque não se pode pretender tenha ele emanado da
vontade de quem o praticou. Na realidade, emanou ele da von..
tade do coator. O caso do dolo, da malicia, graças à qual alguém induz uma pessoa à prática de um ato juridico: se o
dolo foi a causa do ato jurídico. é chamado dolo essencial, o
ato jurídico também se anula, também desaparece. Tem-se
ainda o caw do chamado dolo bilateral, em que as duas par..
tes agiram com a malida: nesse caso o dolo se compensa.
Finalmente, na teoria do ato jurídico, o ato pode sempre
ser prat:cado por m·eio de um representante, por meio de uma
pessoa encarregada de enunciar a vontade do verdadeiro au~
tor. O representante declara a sua vontade em nome de outrem. para que o ato que ele está materialmente praticando
repercuta sobre outras pessoas em nome de quem ele estâ
agindo naquele instante.
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Conhecem-se duas espécies de representação: uma quando uma pessoa age em nome de outra, e a em que uma pessoa
age apenas por conta de outra, mas em nome próprio. Os
atos jurídicos, de modo geral, admitem amplamente a repre..
sentação.
Isto é, em linhas gerais, a teoria âo ato jurídico. Veja-se
agora como no Direito de Família essa teoria pode ser apJi..
cada aos diferentes negócios particulares.
Em primeiro lugar, deve-se observar que, na teoria do
ato ju~ídico, o Direito dispensa à vontade livre dos particulares
a mais ampla proteção. ~ característica do Direito Privado
que os interesses de cada um sejam precipuamente administrados pela sua própria vontade. Cada um é livre de fazer, a
respeito dos seus interesses, aquilo que lhe parece mais conveniente, e o Direito Privado intervém apenas com medidas
acauteladoras, para impedir o choque dos interesses contrários e para dar nitidez à vontade das partes. Daí o resultado
de que toda a teoria do ato jurídico é fartamente dirigida para
a proteção da vontade, e da vontade livre,
Quando se sai desse ponto e se passa para o Direito de
Família, imediatamente se sente que as coisas devem passar-se
de outro modo : os interesses da família são interesses de or..
dem social.
É o Estado e a socieaaae que estão interessados em que
a organização da família se mantenha. Os individuas que se
acham no seio da família ·muitas vezes têm interesses antagónicos aos dela. De sorte que a teoria do Direito tem de se
mudar fundamentalmente. Já não se trata apenas de se dar
proteção à vontade e de se traçar caminhos, para que as partes
livremente componham os seus interesses. Trata-se, agora.
principalmente, de se impedir que a vontade das partes ofenda na sua livre deliberação a órbita de interesses do grupo
familiar. A teoria do negócio tem, por conseguinte, de ser
afetada por essa transformação. Por exemplo, quando há con..
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flitos de interesses no domínio das simp!es relações privadas,
em que sentido atua a norma jurídica? Atua n.o sentido de
se garantir o equilíbrio entre os interesses dos individues, para
que um não possa mais do que o outro, para que o conflito se
componha em termos de equilíbrio e de respcnsabilidade.
Quer dizer que, se um tiver realmente razão sobre o outro,
dã~se àquele a supremacia e a este se obriga a sofrer uma
submissão que se enquadre neste termo geral: responsabilidade..
Geralmente são composições de prejuízos. perdas e danos,
indenizações. Em sentido genérico, no D:re'to de Família na~
da disto consta, nem tem poder, quando as vontades estão em
conflito com o interesse familiar. O p::incipio de harmonização
do conflito é a submissão dos interesses individuais aos inte~
resses do grupo familiar. e a idéia da responsabilidade em si
quase nada resolve, pois o que importa é garantir-se a estru~
tura da família, a vontade dentro do grupo familiar, e isso
tem de ser assegurado, e não o pode, geralmente, ser por
meio de compensação pecuniãria. Tudo isso introduz um as~
pecto completamente diverso; o intere:-se: familiar surge como
escopo da tutela jurídica. :f; para aí que se dirige ela, e ao
mesmo tempo outras modificações importantes ocorrem.
No Direito Privado os atas jurídicos
odelados pela
declaração da vonaade são a base imediata da relação juridica
que se estabelece entre os particulares; um homem faz com
outro determinado contrato, forma-se entre eies um círculo
jurfdico; todas as faces desse vínculo, todos os poderes. todos
os direitos que nele se criam emanam naturalmente do ato
jurfdico que o constituiu. No Direito de Família é sempre
diferente: os atas jurídicos não fazem senão atribuir a determinados indivíduos uma qualidade, 11m status. e, por possufrem
e:se status, por se acharem revestidos dele, é que os individues se vêem dotados de poderes, de direitos, de faculdades
juridicas. O ato jurídico é apenas o momento criador do
status; desde o momento em que o status existe, é dele que
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defluem todos os poderes, todos os direitos, todas as conseqüências. Não é por ter praticado o ato matrimon:al que o
marido se vê revestido de certo número de poderes e a
mulher, de outros; é porque, graças ao casamento, eles atingi..
ram um estado de família, ele, de marido, e ela de mulher, e
esse datus comporta determinados poderes, determinadas faculdades jurídicas que lhe são inerentes. O que fica exposto
tem muita importância, para se estudar a aplicação da teoria
dos negócios jurídicos em Direito de Família, porque explica a
razão de não haver nenhuma liberdade na modelação dos atos
de Direito de Família.
Quando se contrata na vida privada, contrata-se o que
se quer; a vontade é a norma que define os objetivos; mas,
no Direito de Família, como os atas jurídicos não têm outro
fim senão conferir status, eles são atas de pura adesão; o indivíduo não os pode modelar deste ou daquele modo, tem
apenas que, através do ato jurídico, aderir às características
de um determinado estado de família. Quando alguém reconhece o filho natural. não pode dar a este reconhecimento um
sentido especial, não pode estabelecer quais serão os seus efei..
tos, quais são as relações que existirão entre ele e o filho,
porque a única eficácia desse ato é conferir ao filho natural
um estado de família, e as conseqüências que advirão daí são
inerentes àquele status e não podem ter sido modeladas por
aquele ato. Quando se casa, não se pode dizer que não vigorarão tais ou quais condições na sociedade conjugal ou que
os nubentes estarão suje1tos a certas obrigações, além daquelas que a lei lhes impõe, porque não se tem essa liberdade e
porque os efeitos do casamento decorrem do status, do estado
c:vil que através dele se adqu're, e não do ato jurídico através do qual a pessoa adqu:re aque~e status. Esta é uma diferença importante que explica, desde logo, por que não existe
no Direito de Família o papel modelador da vontade que há
nas outras relações jurídicas; quer se trate de atos de aquisi-
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ção,. quer se trate de a tos de ampliação de direitos. é ·sêmpre
esse o caráter dos atos jurídicos no Direito de Família, V~-se,
como conseqüência do exposto, que são nulos todos os atos
jurídicos que as pessoas praticam para dispor sobre direitos
de família, a não ser naqueles casos espec:ais que a lei admite.
É exatamcnte a inversão da regra de Direito Privado,
porque no Direito Privado, em geral, a vontade é livre de
pactuar tudo aquilo que não for contrário à lei. Nó Direito
de Família, pelo contrário, é proibido pactuar tudo que não
esteja estipulado por lei. Não se pode fazer um pacto sobre
adoção, dispondo sobre as obrigações para com os filhos ou
sobre a maneira por que o tutor testamentário do filho exer~
cerá a tutela, mas pode~se fazer um pacto que influa sobre o
regime de bens, e pode~se, no momento do desquite, conven~
cionar com a mulher qual o regime de relações que vigorará
entre o casal. Por que se admite isso? Porque a lei c excetua
da regra proibitiva, deixando os atos ao sabor do arbítrio das
partes.
Outra regra importante e caracteristica do Direito de
Fameia é que, nas discordâncias entre a vontade e a manifes~
tação da vontade, não se produz a anulação do ato pelo mes~
mo critério seguido no Direito Privado. Aqui se pensa menos
no ato propriamente dito e nos vícios de que ele esteja eiva~
do do que na potsível contam:nação do status por esse vício;
o que interessa não é saber se o ato jurídico em si foi-ou não
v'ciado, o que se precisa é saber se esses vicias são capa~
zes de se transm:tirem ao status constituído, e de inuflizarem
a sua const:tuição. Veja~se a doutrina do erro em matéria matrimon:al. Enquanto nos atos jurídicos em geral o erro essen~
cial é bastante para excluir a validade do ato, no matrimõnio
só certos erros muito especiais é que são capazes de produzirem a invalidação, o casamento írrito. Por quê? Porque a
lei separou apenas aqueles casos de erros que vão prejudicar
a v:da da família constituída; assim, o erro essencial quanto
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à pessoa do conJuge, e, quando se define o erro essencial
quanto à pes~oa do cônjuge, a lei dá as diferentes hipóteses
em que pode ser admitido: doença incurãvel anterior ao casa~
mento, erro de identidade, defloramento da mu!her. São os
ca11os que poderiam realmente exercer a sua inf!uência sobre
o matrimônio contraído; todos os outros erros imaginados, em~
boca capazes talvez de viciarem o consentimento, não são ca•
pazes de anular o "status". 1
Se uma determinada pessoa se casou com outra por jul~
gá~la muito rica, e se há um meio iniiudível de provar que foi
esta a causa do casamento, e depois verifica o erro por se
tratar de pessoa muito pobre, este erro não conduz à anulação
do matrimônio; não é erro essencial. Se ocorresse num ato
comum, este seria anulável, mas no caso do Direito de F:2lmília
não é, pois pen:a-se é no status que graças àquele ato se
constituiu.
Outra característica fundamental é que, nos negócios de
Direito de Família, não se admitem modalidades. Não se ad~
mite que as partes introduzam elementos acidentais ao tipo
do negódo; não se pode contrair casamento submetido a condição, a modo ou a termo; não se pode reconhecer o filho sob
condição, não se pode adotar nem praticar nenhum ato de
Direito de Família sujeito a termo.
Apresentam-se algumas exceções em atos que são mera!
decorréncias do status, meras faculdades jurídicas inerentes
ao status. O pai ti..:l!i a faculdade de nomear no seu testamente o tutor dos seus filhos menores e não h& mal que se
:iubmeta este ato a condiçoo, dizendo~se: "~e fulano à epoca
estiver co.sadou ~ Aqui não hã inconveniente_. porque os ate!
c!e Direito de .f'aru~!iR; que übo podeu1 estar submetidos a condição ou termo, são atos que conduzem à aquisição de .status,,
não aqueles que emanam do status como poderes inerent~s a
1

Código Civil, art. 219. I a IV.
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quem o possui. O pai tem direito de fazer isto ou aquilo, pode fa~-lo sob determinada condição. Quando, porém, são
atos que conduzem à aquisição do status, não admitem modalidade, tal como o reconhecimento de filho, casamento, outorga de tutela; nada disso pode ser submetido a modalidade.
Outro ca~o é a representação, que é comum a todos os
negócios juríd:cos, mas geralmente se exclui no Direito de
Família. Aqui abre-se a exceção contrária. Não se admite a ·
representação nos ates que importam exercício de um poder
inerente aos status, porque a lei confere um poder em razão
de pessoa, e não em razão de capacidade jurídica. O pai não
pode dar procuração para que alguém exerça em seu nome
o pátrio poder, a mul-her não poderá dar procuração para que
alguém exerça em seu nome outorga uxória. O pai não pode
dar procuração para que alguém, em seu nome, reconheça !':.eu
filho natural; são atos que emanam da pessoa, que são atributos dela, que emanam da sua qualidade jurídica e não da
capacidade jurídica que autoriza, esta sim, a praticar o ato
por meio de outra pessoa. Entretanto, os atos através dos
quais se adquire um status podem ser prat:cados por me ·o
de um procurador; pode-se casar por procuração, pode-se dar
procuração para que alguém proponha em nome de outrem a
investigação da paternidade. ~ que aqui a pessoa não está
ainda revestida do status, não é o status de família que lhe
confere esse poder, é com o simples uso de sua capacidade
jurídica que a pessoa vem reclamar uma determinada coisa.
Finalmente, a diferença fundamental está na maneira de
interpretação dos atas jurídicos do Direito de Famí!ia e dos
atos jurídicos do D:reito Privado em geral; enquanto na
interpretação dos atos do Direito Privado a única regra que
conduz o espírito do intérprete é a procura da verdadeira von~
tade manifestada, pois que o direito tutela a vontade e não
vai proporcionar maior eficácia a um elemento diferente dela,
no Dire:to de Família a regra é precisamente a oposta, A
vontade das partes, evidentemente, interessa como um elemen-
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to interpretativo. mas o elemento esclarecedor por excelência é
o interesse familiar. As partes são consideradas sempre como
tendo agido no interesse da família. O interesse familiar é o
norte do intérprete, quando ~e trata de analisar os atos do
Direito de Família.
A diferença impressiona tanto os autores que a tendên~
cia do Direito moderno é de abolir a parte geral do Direito
Civil. Pensa-se, para justificar~se essa inovação - que não é
inovação, afinal de contas é a volta aos antigos padrões dos
códigos do século XIX -. sobretudo nisto: na profunda dissemelhança de estrutura que há entre certas instituições do
Direito de Família e as instituições das outras partes do Di~
reito Privado.

Capítulo X

AQUISIÇAO E TRANSMISSÃO
DOS DIREITOS DE FAMíLIA. RENúNCIA.
PRESCRIÇÃO. PERDA.
Os direitos fami!iares ou consistem num status, numa
qualidade jurídic& da pessoa, ou são direitos subjetivos e fa~
culdaàes que emanam do status ou da personalidade.
O direito de casar é um direito que emana da personalidade; por ser capaz de direitos, o homem pode contrair casa~
mento. Não há um direito subjetivo, há uma mera faculdade
jurídica ou, no entender de aiguns autores, um direito potestativo.
O pátrio poder não é também um direito suójetivo, ê
ttma faculdade, um conjunto de direitos e faculdades, t uma
potc:sta:s que emana de um status, o status de pai ou chefe de
fannlia. É mera faculdade o direito de se pedir o estado de
fillio legítimo ou o estado de filho ilegítimo através de uma
ação de investigação de paternidade. 1 Essa faculdade tende
à aquis'';ão de um stat!!S, ainda não emana de um status adquirido, mas o indivíduo, dada a capacidade civil de que está
revestido, imediatamente pode exercê~la.
-Como os direitos de família se adquirem, se transmitem
e !!e perdem? Ainda aqui a teoria geral do Direito Civil sofre
algumas derrogações muito importantes. No Direito Privado,
em geral os direitos se adqu~rem, se transmitem e se perdem
1
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pela livre ação da vontade. É a vontade que, declarando-se
de acordo com os preceitos de direito, permite a constituição.
a modificação ou a extinção dos direitos subjetivos. Quando
se passa para o domínio do Direito de Família, algumas modificações muito importantes têm de ser introduzidas e, de um
modo geral. se limita, quando não se perde, a livre determ nação da vontade.
Como se adquirem os direitos em geral? Costuma-se fazer uma ciassificação dos seus modos de aquisição em dois
grandes grupos : modos de aquisição originários e modos de
aquis:ção derivados. Os modos originários de aquisição são
aqueles que fazem o direito nascer peia primeira vez na pessoa do titular, os derivados são aqueles que fazem o direito
passar de um titular para outro; o direito já existia. investido
em outra pessoa, e o modo de aquisição nada mais faz do
que determinar a transição do direito subjetivo para outro
titular.
Os modos de aqms1çao originários preva!ecem no Díreíto
das Obrigações. Evidentemente existem modos de aquisição
derivados : adquirem-se os créditos pela cessão, sub-rogação
e muitos outros meios; mas o que prevalece é o modo originá..
rio, é a criação da obrigação pelo contrato, pelo ato ilícito,
pela lei.

No Direito das Coisas, pelo contrário, prevalecem 0s modos derivados; o único modo orig;nário de aquisição de pro~
priedade será, talvez, a ocupação, admitindo-se t2mbém a
acessão, mas não a de móvel a imóvel e somente a de imóvel
a imóvel, como a ilha emergente, a aluvião, o ·álveo abandonado. Nos outros casos geralmente o modo determina a transferência da coisa de um patrimônio para outro.
No Direito de Família pode~se dizer que predominam os
modos originários de aquisição, pois a transmissão dos direitos
de família é, em geral, impossível. Quando o direito êiesapa~
rece em um titular para aparecer em outro não é por tr.ans-
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missão, não é por transferência, é porque o primero direito
se extingue e o outro nasce originariamente, no segundo
titula:.
Como se justifica essa impossibilidade de transmissão dos
direitos de família? Hã direitos de família que emanam da
capac'dade civil que, evidentemente, não se transferem, estão
no homem em conseqüência de sua personalidade, são atributos
dela e, por conseguinte, como o homem não pode transferir
os atributos de sua personalidade a um terceiro, não os pode
alienar de si.
Outros direitos de família emanam do status, e o status.
sendo uma qualidade jurídica de pessoa, é, por natureza, in~
transmissível. Não se pode transferir o pátrio poder, passá~Io
a um estranho, não se pode transferir o direito de dar a ou~
torga uxória, não se pode transferir a outrem o direito de fixar
o domicílio conjugal; 2 todos esses direitos ou faculdades ema~
nam do status, são resu!tados dele, são inerência dele, e, uma
vez que o status é uma qualidade jurídica intransmissível. não
se pode pretender que os seus atributos circulem de mão em
mão. Cicu ainda acrescenta a esses argumentos um outro, de~
duzido de sua análise da norma do Direito de Família jâ es~
tudada. Diz ele que, havendo em toda relação jurídica de
família um direito e um dever, e sendo o dever o elemento
predominente, o prius lógico, enquanto o direito é simples~
mente o posterius, não se pode admitir que se transmitam os
direitos de família segundo a vontade do titular, porque não
estaria ele transmitindo o direito, mas, sobretudo, o dever que
lhe cabe desempenhar.
~ interessante observar a proibição de se transmitirem
os direitos de família em vários casos particulares. Comece~
mos pelos poderes familiares, pela faculdade jurídica que ema~
na do estado e que se caracteriza essencialmente como poder,
2
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porque dünte dele não está senão o dever de uma pessoa de
se submeter a um direito, a uma faculdade. Realmente, o pátrio poder é um direito que se acha nas mãos do pai e que
ele exerce sobre o filho. Qual é o dever do fillio para com
o pai? Juridicamente analisado, é apenas o dever de sofrer a
autoridade do pai, o dever de se submeter a essa autoridade,
razão pela qual essa faculdade jurídica se chama poder família!.
Os poder.es familiares não se podem transmitir, é coisa
líquida; todo mundo vê que, pela própria razão de ser da sua
instituição, não se admitiria passassem eles às mãos de terceiros. Eles emanam de um status que não se pode transferir a
outros.
Algumas hipóteses fazem pensar em transmissão. Por
exemplo, morre o pai e o pátrio poder passa à mãe. Poder-seia imaginar que ali estava um caso de transmissão, mas, se se
analisar, vê~se que isso não se dá : não é o pátrio poder que
se transfere à mãe. Cessando o pátrio poder do pai por qualquer causa, Stlrge na mãe originariamente o poder ou faculdade, e pode~se ter plena certeza com a seguinte consideração :
se o pai perde o pátrio poder por decair dele, por lhe ser ele
tirado por sentença, a mãe adquire o pátrio poder. Não foi
o pátrio poder do pai que se transferiu para a mãe; o do pai
foi cassado pela sentença e não se transferiu à mãe.
Também se poderia pensar na transmissão de poderes, a
propósito da escusa da tutela. A lei estabelece uma ordem
dentro da qual os parentes são chamados à tutela. Se um parente ::e escusa, é chamado o parente seguinte ( jã se sabe que
a tutela só se pode escusar em certos casos). Haverá transmissão do poder de tutela? Evidentemente, não. Aí o que existe
é a mesma coisa que se verifica em relação ao pátrio poder;
cessando o direito de um titular, surge o direito de outro, que
não podia aparecer enquanto existisse o dire:to do anterior.
O que se tem é uma espécie de ordem de vocação e não

112

SAN TIAGO DANTAS

transmissão de dire:tos, do mesmo modo que quando uma
pessoa morre sem testamento sucedem os f lhos e, !e não
existem filhos, sucedem os ascendentes, se não há a!cendentes, o cônjuge, se não há cônjuge, os colaterais. Também acon..
tece à tutela. Igualmente todos os demais poderes familiares
não sofrem, em caso algum, a possibilidade de transmissão.
Quanto às faculdades jurídicas que emanam da capacidade e que consistem principalmente em se invocar uma aplica·
ção do Direito objetivo, essas também são inalien,áveis. Não
se pode transferir a outrem o direito de investigar a paternidade, porque o direito que se tem é o direito de invocar a
atuação do Direito objetivo. Esse direito ê um corolário lógi..
co da personalidade, daqui~c que também os romanos classificavam como um status. coisa que hoje se dispensa, porque
es3e status é comum a todos os homens, é uma qualidade ju•
rldica inerente à natureza humana.
Também dá margem a meditação o caso da transmissão
ao herdeiro das ações de estado. Chama-se ação de estado
aquela em que se questiona sobre a existência de um estado.
Propõe~se uma ação para se provar ser filho de determinado
individuo ou para se provar que determinada pessoa é filha
de determinada pessoa. t uma ação de estado a de investigação da filiação legítima ou ilegítima, * a de desconhecimen•
to da paternidade, a de investigação de maternidade, * todas
elas se transmitem ao herdeiro, se já tiverem sido propostas
em vida do seu primeiro titular. Se um filho inicia a ação de
investigação da patem'dade e morre antes de a ação se concluir, podem seus herdeiros terminar a ação: mas se morre
antes de propô-la não a podem iniciar os herdeiros.* Isso ê
regra para as ações de estado.
Como justificar essa transmissão do direito ao herdeiro?
Formulam os autores, no Direito estrangeiro, muitas hipóte.•
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ses: segundo uma delas, nas ações de estado há dois conteúdos: um moral, participando mais intimamente da natureza
do Direito de Família, intransmissível; outro patrimonial. ainda que misto, participando um pouco da natureza do Direito
de Família e dos direitos patrimoniais em geral, sendo transmissível e podendo passar às mãos dos herdeiros. Parece que
o Direito brasileiro, estatuindo que a ação só ê transmissivel
ao herdeiro, se jã foi proposta pelo "interessado principal, resolve a questão no sentido da intransmissibilidade do Direito
de Familia, porque Direito de Família propriamente dito ~
o direito de investigar a paternidade, de reclamar o 3tatus.
Isso não se transmite, 3 mas se, porventura, o filho ou o pai
ou o interessado já propôs a ação, já exerceu o Direito de
Família, já pleiteou o estado ou a negação do estado, então
a ação se torna um simples bem económico: a ac;ão, como tal,
ê um bem que se incorpora ao espólio e que os herdeiros arrecadam, do mesmo modo que arrecadam todos os bens patri..
moniais. O Direito de Família já foi exercido, já Foi proposto,
já foi pedido o estado e o que se transmite são as conseqüên..
das patrimoniais do exercício dos direitos de família, mas ele
propriamente não se transmitirá.
Quanto aos direitos de famí!ia patrimoniais, também é
interessante observar que, a respeito deles, vigoram as regras
da intransmissibilidade. Os direitos patrimoniais de família
são, por exemplo, o usufruto legal ou o direito que tem o
marido aos frutos dotais: são inalienáveis, não se permite aos
seus titulares transmítirem~nos em circunstância alguma a
outros. Esses direitos também aderem a ele, também emanam
da qualidade juridica que possui.
Os direitos de família não se transmitem. Como se perdem 1 Aqui o aspecto do probrema é contrário. Os direitos
privados, em geral, não se perdem, a não ser quando o pró~
pr'o titular, por um ato seu, demite de si o direito ou então
1

Ver o art. 227, § 6•, da Constituição de 05.10.1988.

114

SAN TIAGO DANTAS

quando, verificando~se uma lesão do direito, deixa decorrer o
tempo, sem reintegrar o direito na sua plenitude. Mas fora
desses casos, em geral, não se perdem. Não se perde, por
exemplo, a propriedade pe!a circunstânncia de se passar longos anos sem usá~la. Não se perde a propriedade, mesmo que
se deixe essa propriedade em abandono; só se perderâ se
outra pessoa tomar posse da coisa em situação de lesão do
direito contra a qual o titular devia reclamar. Com os direitos
de família, as coisas se passam diversamente. Perdem~se os
direitos de família todas as vezes em que se não exercitarem
os poderes nos termos prescritos pela lei, porque, como tão
bem esclarece Cicu, o Direito de Família contém como elemento essencial um dever e exige que o direito objetivo reaja
contra esse estado de coisas. Perde o pátrio poder quem não
cumpr:r os deveres pertinentes. Perdem os titulares todos os
dire·tos em que é satente o elemento do dever, desde que se
prove que não foi o dever atendido como lhe cumpria.
Pode o titular renunciar ao direito de família? a regra
que se pode renunciar aos direitos subjetivos; tudo que o di~
reito protege, em nosso favor, pode ser objeto de uma renúncia. a a regra. Já diziam as Institutas: tudo aquilo que for
introduzido em favor de alguém, num negócio, pode ser renunciado. Isso esclarece bem sobre a renunciabilidade dos direitos de família. De fato, só o que torna renunciâvel um direito é a circunstância de sua protec;ão em nosso interesse.
To<Ias as vezes em que um direito for reconhecido pela lei
não apenas no interesse do titular. surgirão limitações à sua
renunciabilidad~.

O direito à vida é irrenunciável, do mesmo modo que é
irrenunciável o direito à honra ou o direito à integridade do
pr6pr:o corpo. Por quê? Porque em todos estes casos, tutelando-se, na verdade, um interesse do titular, o direito. entretanto, visa a uma órbita de interesses mais gerais c preserva as
condições fundamentais da vida da coletividade. O proSiema
se coloca com mais interesse no Direito Penal, onde se estuda
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a questão da escusa do crime, graças ao consentimento do
ofendido.
No Direito de Família, a lei, ao mesmo tempo em
que tutela os interesses dos ind:víduos, tutela o interes-se da família e coloca-o ac·ma do interesse dos ind:ví•
duos. Todas as vezes em que há conflito entre o inte~
resse individual e o interesse familiar, a norma jurídica resolve o conflito subordinando o interesse do ind:víduo ao interesse do grupo familiar. Mostra isso que há numerosos direitos de família que se não podem renunciar, porque atingiram pt·ecisamente o interesse familiar cm favor do qual a norma jurídica introduziu a proteção. Têm--se numerosos exemplos disEo, e:, em alguns casos, merecedores de discussão. Veja~se o pátrio poder. Pode-se renunciar ao pátrio poder? Evidem'emente, não. Este é introduzido no interesse da família,
poís uma das suas funções capitais é a educação da prole.
Não se pode admitir, portanto, que o pai, sobre quem a lei
coloca o dever, a ele renuncie, do mesmo modo que o propr:etârio renuncia à cosa, ou o credor à cobrança de uma
divida. Igualmente não se renuncia ao poder marital ou à ou~
torgn uxória.
Pode-se imaginar que um pai de família, por ato expresso, renuncie ao pátrio poder. É de se indagar se há interesse
da família em que o pai, que demitiu de si o direito. que se
afastou voluntariamente da função, continue a ser responsá~
vel pela guarda e educação dos filhos. Mas, ainda asslm, não
haverá renúncia. Esse gesto constituirá renúncia no sentido
jurídico, mas Sf.rá um motivo ponderável para que se casse ao
pai o pátrio poder. Poder.se-á, provando que ele chegou
mn:mo a querer renunciar às suas funções, mostrar seu de~
sinteresse pelo filho e cassar o pátrio poder. A consciência
jt:rídica faz diferença radical entre essas duas hipóteses: a que~
la em que o indivíduo declina de um direito e aquela em que
o direito é cassado pela lei, sancionando-se o não cumprimen-
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to de uma obrigação jurídica. O pai ali se coloca em posição
de ter o pátrio poder cassado, mas não consegue realizar uma
renúncia. O mesmo acontece com quase todos os c11reitos que
emanam do estado ou da capacidade civil.
Admite~se a renúncia em alguns c~sos. O individuo que
propuser uma ação de investigação da paternidade pode renunciar a ela; o marido e a mulher que propuserem desquite
amigável 41 podem renunciar ao desquite. _g que a medida da
renunciabil'dade é dada pe!o interesse familiar e todas as
vezes em que o interesse fam ·liar não se opõe à renúncia é
adm~ssível. Se o filho natural que está investigando l!l sua
paternidade resolver retirar-se da cena judiciária, a famil:a
nã.o tem nisso o mínimo interesse, porque a ação de investigação da paternidade é ato contrário ao interes~e da familia,
que busca não haver filhos naturais, só filhos legítimos. A
reclamação de filiação ilegítima tutela um direito individual.
cm face do interesse da família, e a lei clã ao interesse individual um amparo, para não levar o interesse da família até
o xtremo da injustiça, da opressão na sociedade: mas l!e o
interesrado não quer mais investigar a paternidade o interesse da família é que não o faça, e ele que renuncie livremente:
do mesmo modo com o desquite, contencioso ou amigável. Se
é contencioso o desquite e a parte autora está disposta a renunciar à ação, lucra a família, beneficia~se com a circunstância, porque fica íntegro o casal: quando se estudar praticamente essa questão, verificar~se~á como é acentuada a proteção que se dá ao interesse familiar em todas as ações que
ameaçam <r estrutura ou a existência da família. Se o marido
e a mulher .estão de acordo em propor uma ação de anulação
de casamento, o juiz terá de nomear um curador na lide, para
defender o interesse familiar: estando, embora, os nubentes
de acordo em desfazer sua família, o interesse familiar estaria
4o

Ver Lei n• 6.515, de 26.12.1977, arts. 39 e 46.
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sem defesa, porque o interesse da família é subsistir, e o JUlZ
nomeia um curador ao vínculo que funciona no processo para
defender apenas o vínculo matrimonial. Fica bem compreendido como se julga se um direito de família é ou não renunciável. Procura-se o interesse familiar e. se este é oposto ao
interesse que aquele direito representa. o direito é irrenunciável, peculiaridade do Direito• de Fami!ia não encontrada nos
outros ramos do Direito Privado.
Finalmente, algumas palavras wbre a prescrição no Direito de Família. A prescrição é aquisitiva ou extintiva. A
aquisitiva, que se chama usucapião, não tem no Direito de
Famllia de hoje aplicação alguma. Hoje não há caso algum
em que os direitos de família se adquiram pelo uso, nem mesmo a chamada posse de estac1o, que tem certa importância,
sobretudo como base para as ;ões de estado; constitui um
caso de prescrição aquisitiva. Ex.: um homem, considerado
como filho, tratado como filho mas não reconhecido, tem a
posse de estado de filiação; mas esta posse nunca chega a
lhe conferir o estado de filiação, constitui apenas uma circunstância de fato que se pondera na ocasião de se investigar a
paternidade, mas não se transforma por si em direito, não
tem, por conseguinte, a característica de toda prescrição aquisitiva. Nem sempre foi assim: existe a prescrição aquisitiva
no Direito de Fami:ia romano, a propósito do cãsamento por
usuJ.

Quanto à prescrição extintiva, divide-se em do:s tipos: a
prescrição propriamente dita e o prazo extintivo. A diferença
prt:tica é importante. A prescrição se interrompe e se suspende, e o prazo extintivo é fatal, não se interrompe nem se su~
pende: quando ele atinge o seu termo final, está naturalmente
extinta a possibilidade de se exercer aquele direito. Não
acontece isso com a prescrição, a qual se suspende nos casos
prev'stos pela lei, e se interrompe pelo protesto, pela citação,
por todos aqueles métodos que o Código Civil determina. O
Código Civil brasileiro não fez nenhuma disfnção especial
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entre prescnçao e prazo extintivo, deixou~a ao sabor da dou~
trina. O Código Civil alemão faz diferença completa. No
Código brasileiro é a doutrina que tende a apontar as dife~
rencíações.
No Direito de Família predominam os prazos extintivos
sobre os prazos prescritivos; aqueles prazos encontrado3 no
art. 178 do Código Civil: o prazo de 10 dias para se anular o
casamento na hipótese de ter sido contraído com mulher f<:'l
deflorada, os prazos de três meses, seis meses, dois anos pata
anulação de casamento. quando contraído com impedimentos ou
com erro essencial. todos aparecem ali como prazos exl:intivos.
Vale dizer: não estão eles sujeitos nem a interrupção nem a
suspensão.

Capitulo XI

CASAMENTO. NATUREZA JUR1DICA. ELEMENTOS
ESSENCIAIS. CASAMENTO CIVIL E RELIGIOSO.
HISTóRICO E EFICACIA DOS ESPONSAIS
A boa definição de casamento deve partir da conceituação de seus fins, mas não é fácil dizer quais são os fins, por~
que se trata de um ato complexo que envolve numerosas fina~
lidades. A que primeiro ressalta aos olhos do observador é,
evidentemente, a procriação e educação da prole, mas, consi~
derado o casamento sobretudo nos motivos da carnalidade
que inspira àqueles que o contraem, vê~se que aquela é uma
finalidade que passa em segundo plano; e entre alguém se
casar para procriar uma prole e buscar o mutuo adjutorio e
apoio recíproco em todas as emergências da vida e sobretudo
ter em vista o benefício que advém da atuação mútua, parece
ser esta a finalidade próxima a que tende a vontade dos nu~
bentes; e não está também em segundo plano a união sexual
que o homem procura e que encontra, legitimamente, dentro
do matrimónio.
~ verdade que o casamento representa, sobretudo, uma
mutação radical na vida e na criação juridica do homem:
numerosos aspectos e personalidades sofrem a sua influência:
o comportamento do homem na vida jurídica fica por ele con..
dicionado: e o Direito exprime muito bem a profundidade
dessa mudança, quando diz que o matrimónio é uma mudan..
ça de qualidade jurídica que o ser humano sofre e com que
se apresenta na vida civil. O homem solitário tem um estado
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diverso do do homem casado, isto é, não está apenas vinculado a certos compromissos, como quando celebra um contrato,
mas muda de qualidade, de posição jurldica, passa a interfe~
rir nos atas da vida jurídica como uma nova pessoa, pois
adquire um novo estado civil.
Os canonistas definem os fins do matrimónio com aquela
interpretação que já foi referida: a procreatio et educatio
prolis, mutuum adjutorium, remediam concupiscentiae.
Podem~se

resumir essas final'dades, apontando~se no matrlmõnio um f m individual. e um fim social. lnd:vidualmente, o
que o homem procura é sobretudo a integração da sua vida
pela colaboração integral e permanente de um individuo de
sexo diferente, colaboração que se estende desde os ato~ mais
delicados da vida moral até à colaboração sexual. O que a
sociedade, porém, vê no matrimónio, aquilo que ela conceitua
como Lm dessa união, é sobretudo a procreatio et educatio
prolis, isto é, a propagação da espécie, dentro de uma orga#
nização, e seu desenvo:vimento dentro de certos prlndpio.s
éticos e sociais. Eis por que Cicero denominara o matrimónio
seminarium reipublicae. Quer dizer, a sementeira da república,
o dock de que vivem as gerações futuras, de que a vida da
coletividade precisava.
Juridicamente, pode~ se conce:tuar o casamento de dois
modos: ou designando-se com esse nome o vínculo jurldico
que se estabelece entre os nubentes, ou com ele designando~se
o ato criador do vínculo jurídico.
As defin'ções do casamento encontradas nos autore~ ora
se referem aos vínculos jurídicos e procuram definir a natu~
reza dessa relação que entre marido e mulher se estabelece,
ora, pelo contrário, apenas àquele ato inicial que cr:a o
vínculo e determina a sua natureza. A maioria das definições
versa sobre o vínculo porque só aí existe realmente d:Lculdade; o vínculo que absorve a personalidade sob todos os seus
aspectos, que não cria um número limitado de compromissos.
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que envofve a vida moral e a vida juiíôica, é difícil de se
precisar nos termos escassos de vários modos, e é perfeita~
mente admissível que nenhuma das definições ai satisfaça. A
que ocorre mais freqüentemente é a de Modestino, definição
clássica reproduzida no Digesto:
"Nuptiae sunt conjunctio maris et feminae et consortium
omnis vitae: divini et humani juris cOmmunicatio." 1
A conjunção do homem e da mulher é o consórcio de
toda a vida com a comunicação do direito divino e humano.
Esta definição, que parece realmente muito adequada à con~
ceituação romana do matrimônio, foi depois repetida por mui~
tos canonistas. Mas não parece que estes possam empregar a
definição senão no sentido retórico, porque não tem para eles
nenhum sentido. Esta divíni et humanijuris communicatio era
a participação nos sacra familiares; a transmissão do direito
humano é a translação da mulher na mesma família, a absor~
ção dela dentro dos direitos familiares do esposo; e a trans-missão do Direito Divino sgnfica a participação nos sacra
familiares do marido, pois que a mulher devia deixar o seu
sacrum e ingressar no culto do sacrum do marido. Mas no
Direito Canônico, onde não existem mais estes sacra, a defi~
nição perdeu a sua razão de ser. A definição das Institutas,
que Ferrini no seu trabalho de Palingenezia das /nstitutas
atribui a Ulpiano, é esta:
HNuptiae at.ztani, sive matrimonium, est viri et mulieris
junctio individuam vitae consuetudinem continens.''

con~

Como se ve, é uma definição mais modesta, porém mais
precisa na sua s!ntese, uma vez que ela ressalva o costume
da vida indiviso que é realmente o conteú-do do matrimônio.
1

Fr. 1. D. XXIII. 2.
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O Direito Canônico no Códex de 1917 não dá uma definição
de matrimônio. Encontra-se no cânon 1.013 este complemen~
to de frase que parece uma definição de matrimónio:
M atrimonii finis primarias est procreatio atqae edacatio
prolis; secundarias matutzm adjutcrium et remedium
concupiscentiae. 2

Nesta definição está ressaltada a f'nalidade da procria~
ção dos filhos como substância extrema do matrimônio. A
mesma insistência na finalidade genésica do matr'mônio ocor~
re num grande canonista que se ocupa do Direito de Famllia,
Frieder, que assim define: "O matrimônio é a união sexual
reconhecida juridicamente e munida de determinada consciên ..
cia jurídica". ~ uma definição redundante, porque o que t
juridicamente reconhecido evidentemente tem conseqüência
jurídica. ~ uma definição escassa quanto ao conteúdo, mesmo
em face da conceituação canônica do matrimônio, pois os fins
do matrimônio para os canonistas são três: um, a união se~
xual, que está focalizada nestas duas últimas denominações
de adju~orium mutuum e remcdium concupiscentiae, cuja importância já foi salientada e está completamente obliterada,
perdendo-se evidentemente a plenitude do conceito. Vassall,
um dos mais acatados escritores modernos de Direito matrimonial, propõe uma defin'ção mu:to longa, mas talvez bem
precisa: "Matrimônio é disciplina juridica das relações entre
homem e mulher, constituindo uma comunhão de vida: e a
essê:lcia desse vínculo envolve assim as relações de ordem
sexual como as relações de ordem moral e reflexamente
social." É uma def:nição aceitável que sal:enta o conteúdo do
matrimônio: a comunhão de vida; e mostra como os seus efei ..
tos se projetam não só na ordem das relações físicas como
2 O Cod -....: de 1983 · alterou, em seus cânones 1.055 e seguintes.
essa conce:tuação.
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na das relações morais, entre os nubentes, o que atinge indi~
retamente a sociedade interessada na constituição da família
e na sua manutenção.
Todas estas definições versam sobre o vínculo matrimo-nial. O ato jurídico que cria este vínculo é que se chama ma~
trimônio. Este será bem mais fácil de se definir, pois se pod~e
reportar imediatamente à constituição do vínculo d"zendo-se
que o matrimónio. é o ato sol.~ne pelo qual um homem e uma
mulher declaram o propósito de se receberem reciprocamente
como marido e como mulher, na presença de um represen~
tante do Estado que soleniza o proces::o. Isto basta para definir-se o matrimónio como ato criador do vinculo conjugal,
mas seria interessante conhecer a definição de Lafayette, o
qual eloqüentemente define o casamento:

"O casamento é o ato solene pelo qual duas pessoas, de
sexo d ferente, se unem para sempre, sob a promessa reei~
proca de fidelidade no amor e da mais estreita comunhão de
vida ...
~. indi-cutivelmente, uma def'nição perfeita, salientando o
conteúdo da promessa matrimonial que já projeta a sua efi~
cácia sobre a natureza do vínculo que se vai constituir no
casamento, considerado como ato criador da família, intervindo como partes os nubentes e o magistrado. O magistrado
varia conforme a organização judiciária, mas, mesmo quando
é :nn funcionário administrativo, admite-se que as suas fun~
çõ2s são adminiculares da justiça, e o casamento se passa como
um ato solene, como um ato para o qual a lei prescreve uma
forma que as partes não podem alterar, sob pena de compror.:ndl'r a validade dü ato.
No Direito Civil brasileiro, a forma pela qual o casamento se processa é um rito de celebração verbal. O magistrado
que pres·de o ato toma o consent:mento dos esposos e pronun..
cia certas palavras rituais que o próprio Código declara que
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devem ser compostas: "de acordo com a vontade, que acabais
de manifestar perante mim, de vos receberdes como marido e
m~lher, eu, em nome da lei, vos declaro casados". 3 A forma
está adotada na própria lei civil, determinando qual o ato a
ser praticado e estabelecendo qual a sua natureza jurídica e
de que modo se deve classificá~la, na vasta taxionomia dos ins~
tintos jurfdicos. 1l: um problema de indagação dificil e para
cuja solução se tem proposto várias teorias. O Direito Roma~
no não o conhecia porque já se sabe que para ele o matrimõnio
não era um ato jurídico, era um quid facti. Por conseguinte,
não se tratava jamais de inve~'tigar o ato matrimonial, o qual
se deduz a da existência daqueles elementos consubstanc:ais:
a donatio. a affectio e a deductio, porém apenas a existência
do vínculo.
O Direito Canónico pré~tridentino também desconhece o
problema, porque o casamento se estabelecia pelo consensus.
Era a administração reciproca de um sacramento pelos nuben~
tes, não se discutindo a forma da sua celebração. Mais tarde
foi o próprio Direito Canónico que sugeriu o problema de
doutrina jurídica, quando incluiu a famosa controvérsia sobre
o casamento-sacramento ou contrato, onde a investigação
sobre o problema, para determinar se no matrimõnio existia
um momento contratual e um momento sacramental, se colo~
cou pela primeira vez aos olhos do jurista. Sabe-se já qual foi
a marcha da controvérsia e que a idéia do casamento-contra~
to, se bem que não tenha sido acolhida ou aconselhada pela
Igreja, que a distingue da idéia de sacramento, deixou fundas
raizes no pensamento ocidental
Quando o casamento começa a ser estudado como ato
civil, a idéia do contrato é a que se impõe logo ao espirita dos
autores. Pothier, o velho jurista ~rancês, cuja obra é uma ~as
raizes do Código de Napoleão, estabeleceu um direito du
contrat de mariage e até defendeu não só a natureza contra~
a Código Civil, art. 194.
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tual do ato, como o chamou de "le plus excellent et le plus
eminent de tous les contrats", vendo nele a primeira forma de
consentimento voluntário que se tivesse imposto à prâtica dos
povos.
A Revolução Francesa adotou esta idéia, afirmou
peremptoriamente que ·o casamento é um contrato civil, nos
projetas de Código Civil que mais tarde se transformaram no
Código de Napoleão: mas, já por ocasião da redação do código, a questão era controvertida, ventilada de vários modos,
e, afinal, o Código de Napoleão preferiu não defnir o casamento nem como contrato nem como ato jurídico de qualquer
natureza. porque se fazia sentir o princípio, de técnica legislativa, de que os códigos devem evitar as definições.
Entretanto, a doutrina que se firmou em torno do Código
de Napoleão era mais ou menos uniforme na adoção da tese
de contrato. E a redação da tese ·francesa, da doutrina itaJia..
na que se formou ao tempo da sua codificação civil e, finalmente, o que deu à doutrina grande. estabilidade científica foi
a sistematização do Código Civil alemão do século XIX e
duas op:niões de grande relevo: Puchta, nas suas pandectas,
conceitua o contrato como sendo um ato jurídico bilateral:
para ele, ato jurídico bi!ateral é contrato, desde o momento
em que duas vontades colaboram na constituição do ato jurídico; o ato pode ser chamado convenção ou contrato, pouco
importando que o seu conteúdo seja um direito real, uma abri..
gação ou um direito de família: Savigny agasalhou a mesma
idéia, mostrando, na terceira parte do seu Sistema, que a idéia
moderna de contrato corresponde à dos romanos de pacto ou
de convenções, pois o contrato tinha no Direito Romano número restrito de casos, e tudo o mais eram pactos ou convenções .. Destruídas aquelas restrições ao número de casos de
contratos, pretende ele que, no Direito moderno, as duas
noções de pacto e convenção são a mesma coisa que contrato,
e que, portanto, todos os atos bilaterais, no Direito de hoje,
merecem a denominação de contrato. A idéia é acatada por
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Vums.::hem e outros grandes pandectistas. No Direito italiano estão por ela Timbali, Tirone e Abala no seu grande tratado de Direito Civil, de que deu o 1'~ volume, e, finalmente,
Nicolas Covielo e Jemolo. Estes dois últimos precisam a noção, elaborada pelo Direito g.ermânico, e mostram como hã
uma identidade absoluta no Direito moderno entre a noção
de ato jurídico bilateral e a noção de contrato. Daí partem
para afirmar a natureza contratual do matrimnio, mas o
grande argumento que se levantava sempre contra a teoria
do contrato eram as inúmeras derrogações que a teoria do
matrimônio traz à teoria geral dos contratos, já vista, quando
a parte geral do Direito de Família foi estudada e quando se
tratou da disciplina do negócio familiar. Dizem eles: que negócio é esse que não admite oposição, modalidade que estã
sujeita a disciplina estrita, em que a vontade tão pouca influência pode ter e que não admite distrato como os demais
contratos? Daí achar~se que era contrato de tal modo sui
generis que já não se sabia se era legítimo o emprego da expressão. Responde Barassi, civilista moderno, mostranao que,
mesmo entre os contratos, existem alguns em que a vontade
das partes muito pouco aparenta. Por exemplo: contratos de
adesão, em que a parte se limita a aderir aos contratos jã es..
tipulados, de uma maneira uniforme para todos. Dizia um
autor que parece que o contrato de matrimônio é do tipo do
contrato de adesão, e a derrogação que nele se encontra à
liberdade contratual, não lhe é peculiar, é comum a outros
contrntos em que a vontade não dispõe da mesma liberdade
de díoposição.
Em resumo da teoria, duas idéias fundamentais constituem a base da doutrina: a natureza contratual do matrimônio e a idéia de que o casamento deriva do consensus, do consentimento reciproco das partes, e, sendo este a fonte natural
do contrato, logo se chega por aproximação à segunda idéia
de que, no Direito moderno, todo ato jurídico bilateral é contrato, quer o seu conteúdo seja uma obrigação, quer seja a
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transferência da propriedade, quer seja um negócio de direito
familiar. De modo que não haver'a nenhum obstáculo de
ordem técnica à ident'ficação das duas categorias, tendo~se
de admitir como corolário a natureza contratual. A esta idéia
opuseram~se alguns autores, sobretudo em época mais próxi,
ma. Os argumentos movidos contra a teoria do contrato são
dois: primeiro, aquele que já se disse ter sido refutado por
Perucio, de que a doutrina do matrimónio é completamente
diversa da doutrina do contrato, e de que todos os princípios
que normalmente se aplicam ao negócio contratual não se aplicam ao negócio matrimonial; segundo, aquele argumento que
era o pivô da oposição à doutrina da intervenção do Estado
na celebração do matrimnio. A essa doutrina tem de estar
ligado o nome de Cicu, que levou realmente mais longe a sistematização desse pensamento. Começa por observar que a
intervençã.o do magistrado na celebração do casamento não é
meramente para certificar a sua existência, mas, pelo contrã..
rio, é a circunstância de o magistrado intervir e deciarar O!
nuhentes casados que funda o vínculo matrimoniaL Antes da
intervenção, a vontade é retroativa e. a rigor, o negocio matrimonial não existe, pois esta vontade 3irigida no sentido da
fundação da família, é que é. por excelência, o seu ato constitutivo. Diz ele: "o que dá curso à vontade das partes na
elaboração do matrimôn ·o é apenas um pressuposto para que
a vontade do Estado possa atuar. Não pode o magistrado
fundar a família, sem verificar, primeiro, certos requisitos pre~
!iminares: a capacidade dos nubentes, a inexistência de im~
pedimentos". e acrescenta Cicu, "o mútuo consentimento, o
mutuus consensus. O mutuus consensus nada mais seria que um
pressuposto, um antecedente lógico à vontade do magistrado,
que deflagraria, o ato jurídico em toda a s"ua eficácia".
"Ora, que é o casamento? Um contrato? De modo algum.
O casamento é um ato do Estado", diz Cicu, "é um ato ad..
ministrativo, um ato unilateral do Estado, graças ao qual o
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Estado funda a família. A família seria obra da intervenção
do Estado, através da pessoa do magistrado e o magistrado
sindicaria certas condições preliminares, entre as quais o mútuo consentimento, e por um ato unilateral fundaria a família".
Estas idéias de Cicu não estão certas com todo o rigor,
mas numerosos e acatados civilistas receberam em grandé parte
o seu ensinamento, entre eles, por exemplo, de Ruggiero, que
repele a idéia da natureza contratual do matrimônio, justamente pelo argumento de Cicu, mostrando que a intervenção
do magistrado é constitutiva, e então já se não pode admitir
que seja contrato aquele ato que depende, para sua eficácia,
não da vontade das partes, mas do pronunciamento do ato,
dando então o casamento como um ato jurídico complexo em
que participam os nubentes e a autoridade representativa do
Estado, não sendo ato administrativo nem ato unilateral
do Estado, mas, pelo contrário, ato multilateral em que participam os três personagens.
Também Vassali, no seu Curso de Direito Matrimonial,
repe:e a idéia do contrato. Para ele, o matr:mõn ·o é um ato
complexo em que intervêm as três figuras, mas leva ainda mais
adiante a análise do que fez de Ruggiero para mostrar a sem
razão das afirmações extremas de Cicu. Mostra ele que, de
fato, a intervenção do magistrado é constitutiva de relação
jurfdica, mas que isso não é um argumento suficiente para se
afirmar que essa intervenção do magistrado é o momento dominante do ato. De fato, pergunta e~e: se as partes manifestaram a sua vontade de contrair casamento, e se todos os requisitos preliminares ·do matrimônio estavam em ordem, pode
o magistrado, que representa o Estado, indagar a sua declaração de vontade para consumar a constituição da relação jurídica? Evidentemente, não. A sua vontade nao é livre. Ele
não pratica um ato de vontade, mas um ato de juízo, uma
mera apreciação dos requisitos matrimoniais. A intervenção
do magistrado é reflexa; quem a provoca é o consentimento
das partes. O magistrado pronuncia as palavras constitutivas
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mas não pode deixar de pronunciá~las. A vontade das partes
já se anunciou de acordo com a lei, de modo que se é obriga..
do a reconhecer que é mais importante no ato matrimonial o
mútuo consentimento das partes do que a in~ervenção do ma~
gistrado, embora seja esta essencial para que o ato se possa
aperfeiçoar.
Como se deve colocar a questão em face do Direito bra~
silefro? No Direito brasileiro podem~se poupar muitos aspec..
tos da discussão doutrinária que representou, entre os autores
estrangeiros, a pedra fundamental da doutrina do contrato: a
identificação entre ato jurídico e contrato. Esta identificação
não existe no Direito brasileiro.
No Direito brasileiro o contrato é ato juridico bilateral
de que nascem obrigações. Só é contrato no Direito brasileiro
o ato jurídico bilateral que dá nascimento a obrigações. A
questão serve para mostrar como o contrato não transfere a
propriedade, e justamente não o faz porque dele só podem
nascer obrigações. Desde o momento em que o ato jurídico
nasce para efeitos como o de translação de propriedade, o ato
juridico é ato bilateral, mas não é contrato. Tradição não é
contrato. Pode~se registrar o imóvel, ma.s nenhum dos atos
pelos quais se adquire a propriedade é contrato, porque não
resulta daí obrigação. De modo que, em face do Direito bra~
sileiro, falta logo a primeira base.
Teoricamente o casamento não poderia ter sido mesmo
ato juridico bilateral, porque dele não nascem obrigações, no
sentido técnico da palavra, nascem deveres. Em termos técnicos, a obrigação que nasce do matrimônio é dever jurídico,
não é obrigação. Isto posto, não há nenhuma dificuldade em
asseverar que o casamento é realmente ato complexo, cuja
perfeição depende da vontade dos nubent.es e da vontade do
magistrado, embora não se deva realmente acompanhar Cicu
naquele extremo, uma vez que a vontade dos nubentes é que
constitui o elemento lógico, capital do negócio jurídico matri..
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monial. O exposto conclui-se em face da tradição do Direito
brasileiro, com Lafayette, a melhor autoridade no Direito de
Família, que repele terminantemente a teoria contratual; e aí
está sobretudo em nosso favor a tradição canonista que foi
o Direito brasileiro até 1890. O matrimónio foi sempre negó~
cio não contratual. Foi sempre negócio sui generis, sob a expressão ato jurídico complexo.
Vejam-se os elementos essenciais do matrimônio. Para
que haja matrimónio, são necessários o consensus das partes
e· a intervenção do magistrado. É necessário que o consens!ls
e a intervenção se processem dentro de uma forma solene. Ao
conjunto chama-se celebração do matrimônio. Também é
essencial que o matrimónio seja celebrado entre pessoas de
sexo diferente, porque isto é pressuposto natural do ato, de
sorte que toda celebração que ocorre sem esse pressuposto
não existe.
Zacariae von Liegenhal, gue estudou o sistema do Código Civil francês detidamente, e que é autor de doutrina importante, só distingue as condições de existência e de validade
do casamento, dizendo que são condições de existência apenas
a celebração e a diversidade dos sexos. Se faltar um desses
elementos, não se pode discutir a validade do casamento, e se
o que se discute é a sua existência, não houve casamento.
As outras condições, que ele chama de condições de vitaiida~
de, são condições para que o casamento existente tenha efi~
cácia jurídica, constituindo elas a chamada teoda das nulida~
des. As idéias de Zacariae foram contestadas por muitos que
pr·etendem não existir diferença essencial entre existência e
validade, pois é juridicamente inexistente tudo aquilo que não
vale. No entanto, parece que as idéias de Zacariae não são
de se repelirem tão facilmente. Realmente, o negódo jurídico
que não vale não existe. Negócio jurídico nulo não tem efef .•
tos, mas, na parte geral do Direito de Família, o principio de
ato jurídico não pode ser empregado tal qual. Em face
da teoria do negócio jurídico, ato nulo não produz efeitos, mas
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dentro do Direito dz Familía o ato nulo produz: efeitos, por
caus;1 da índole p3rticuiar desse ramo do Direito Civ.iJ em
qu<~, r!mitas vezes, a nulidade do .ato não prejudica o status,
qu~~. através do ato. se: conseguiu alcançar. Do casamento nulo
podem reéultar filhos legítimos, porque aí o casamento desa~
parece como ato jurídico eivado de vício de nulidade, por.:';m
o status de filiação que através desse casamento nulo se al~
cançou, não chega a ser eivado pela nulidade cb ato e, por
consegu:nte, subsiste. São peculiaridades do Direito de FamíJla que der;:·ogam a teoria geral do negócio jurídico. A teoria
de Zacariae é doutrina e os que a combatem o fazem em face
de uma identificação apressada entre o casamento e o ato
jurídico em geral e a teoria dos contratos. No Direito brasi~
leiro tudo quant<'c foi dito se apfi.ca ao casamento civil. Nê.o
se aplica, porém, stnctis uerbts, ao casamento religioso. No
Direito brasiieiro po:"suímos os dois casamentos, o casamento
civil, ce!ebrado de: acordo com o Código, e o casamento reli..
gloso, celebrado de acordo com o Codex Juris Canonici, cuja
efioácia civil está regulada ho 1e em dia pela Lei
379 de 16
de janeiro de 1937, uma vez que o regime do casamento pu~
ramente civil já se encerrou no Brasil. 4 O Brasil figura entre
os paises que admitem simultaneamente o casamento dvil e o
religioso, razão pela qual se estudarão os dois casamentos,
pois que de ambos pode ocupar,se o jurista. Futuramente será
feita breve alusão aos esponsais existentes no Direito bras!~
iuro. Ainda no projeto do Códíno Civil, dele :>e ocupava o
projetista. Era contrato que se devia estabele~.:er por escritura
públic.t, segundo .:, lei da Ramkt Dona Maria, de 6 de outubro de 1784, a quç se juntaram freqüentemente pad')S aces~
s.ôrícs" n1ult;;1s. r;ar:::. o ca[~o ::L: serem os ~t:".r~=·~sais ~:~~s~judiJos
p:Jr uma das partes, e arrJ~; esponsaHcie.s, quer c~izer, pri.St:n..
tes que os noivos se fa:::iam. Podla:n celebrá~lo~. os ma;ores
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4 Cf. a Lei n•· 1.110, de 23 de maio de 1950, que regula os efeitos
civis do casamento religioso, e Lei de Registres Públicos, de 31.12. 1973.
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de 17 anos, e o efeito dos esponsais era o de criar para os
noivos a obrigação alternativa de casarem ou pagarem uma
indenização, que às vezes estava estipulada no contrato, outras
vezes precisava ser apurada. No debate que se fez para a
elaboração do Código Civil, discutiu~se que regulamento se
devia dar à matéria dos esponsais. A idéia do Dr. Clovis Bevilaqua era negar a existência dos esponsais e sua eficãcia,
porém admitir que, se duas pessoas se prometessem matrimónio e uma delas fosse, por causa diss.o, induzida a fazer maiores despesas, e a outra parte viesse a romper o compromisso,
ficasse esta obrigada a indenizar aquelas despesas. E.sta era
a idéia, mas, depois da discussão, resolveu silenciar~se. O Código não diz que isso existe nem disso se ocupa para avaliar
indenização de despesas de esponsais no Direito vigente. Pretendem alguns autores que sim, que qualquer pessoa hoje
pode ir a um notário e fazer uma escritura de esponsais sobre
que o Código se calou mas não proibiu. Esta opinião é: insustentável e contradiz a natureza do Direito de Familia, no qual.
sabe~se, a vontade das partes não têm eficácia para criar institutos novos; e o que não está na lei está proibido por ela,
Não é possível, por conseguinte, convencionar esponsais, mas,
na outra hipótese em que uma pessoa prometa casamento que
induza a outra a grandes despesas, rompendo, em seÇJuida, o
compromisso de matrimônio, cabe indenizàção, em face dos
princípios gerais de Direito. Se as despesas tiverem sido feitas
em favor do nubente que rompeu o compromisso, nâo hã dúvida de que o caso é de estelionato; mas e se as despesas foram
feitas em benefício do próprio nubente que não rompeu? Eis
um problema.

Capítulo XII
CAPACIDADE PARA CASAR. IMPEDIMENTOS
DERIVADOS DO PARENTESCO, DO MATRIMO~
NIO ANTERIOR E DO DELITO
No Direito Romano só podiam contrair justae nuptlae
os que possuíam o jus connubii. O jus connubii era um dos
atrihutos da cidadania.
Os pretorianas estrangeiros não podiam contrair matrimônio justum com cidadão romano nem com outro pretoriano.
Havia uma capacidade jurídica especial para o casamento. No
DireitG moderno esta desapareceu por completo. Quem tem
a capacidade civil tem a capacidade matrimonial. Entretanto,
há certas incapacidades que a dou~rina estuda sob a denominação de impedimentos matrimoniais que, se ocorrem, tornam
o casamento nulo ou irregular. Foi mérito do D:reito
Canôn 'co ter estudado estas incapacidades, disciplinan~
do~as, sob a denominação geral de impedimentos. Os roma~
nos não se ocupavam do assunto, uma vez que o casamento
romano era facilmente dissolúvel. Foi o Direito Canônico jus~
tamente que, partindo da idéia da indissolubilidade do vinculo
matrimonial, sentiu a necess:dade de di~ciplinar muito estrita~
mente os casos em que a dissolução seria admissível. Por isso,
formulou a sua teoria dos impedimentos matrmonais, que
deviam ser investigados antes de se contra·r o casamento,
para que se não constituísse um vínculo já eivado de nulidade
ou exposto a dissolução posterior. A própria noção ae impe~
dimento matrimonial passou, no seio do Direito Canôn·co, por
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muitas transformações antes do atual Código de Direito Caw
nônico. 1
Todo obstáculo ao matrimônio é impedimento.
Os impedimentos se agrupam em três grandes classes: os
impedimentos relativos à pessoa dos nubentes, os impedímen~
tos relativos ao consentimento e os impedimentos relativos à
forma do ato. Os impedimentos relativos ao consentimento são
os casos de erro, de violência, enfim, de vícios que inutilizam
a própria vontade declarada pelos nubentes; são mais vícios
do ato jurídico do que propriamente impedimentos para que
se contraísse o matr mônio, razão pela qual o moderno Dire:to
Canônico, compend'ado no Códex de í 917, abandonou esta
noção tão lata e só cons2dera impedimentos ao matrimônio
aqueles erros que dizem respeito à pessoa dos nube:ntes; o
mais são vícios do negócio jurídico matrimonial e podem, tal~
vez, induzir à sua nulidade, mas nã.o são impedimentos, tanto
asstm que existe a respeito deles uma síndicànda prévia. No
Direito brasileiro o conceito de impedimento é mais ou menos
esse. Digo "mais ou menos", porque o Código Civil, se bem
que não tenha considerado o erro rmpedLnento matrimonia!.
mas simplesmente vicio do ato jurfdko que pode determinar
a sua nulidade, considerou· a violência como impedimento e,
a rigor, não se pode fazer uma diferença de natureza entre
vio~ência, coação e erro, porque são vícios da vontade. O Có~
digo bras;!eiro não obedeceu a um critério muito nitido na
distinção entre o que é impedimento matrimonial e o que é
também vído do ato jurídico matrimonial, capaz de lhe induzir a nulidade. mas, de um modo geraL só considerou hnpe~
dimentos aqueles que se relacionam com a pessoa do titular.
Classificam-se os impedimentos, segundo a lição dos ca ..
nonistas, em dois grandes grupos : impedimentos dirlmentes
e impedimentos impedientes. Os impedimentos se dizem dirln
1 O autor refere-se ao Código de Direito
mente está em vigor o de 1983.

Ce~nOO.Ico

de 1917;

ntual~

DIREITO DE FAMÍLIA

135

mentes, quando são capazes de eivar de nulidade o matrim~
nio que, apesar deles, se contraiu. No casamento contraido
entre um ascendente e um descendente ou no casamento con~
traido entre os coactos, entre uma pessoa e outra que seja
incapaz de consentir, o impedimento é dirimente e prejudica
de modo irremediável o estabelecimento do vínculo matrimo~
nial. O casamento está exposto à ação de nulidade e, prQpos~
ta a ação se desfaz: o imped menta, porém, se diz impediente,
quando a lei não deseja cominar ao transgressor pena tão
grave como é a de fulminação do ato juridico praticado. O
casamento, sendo contraído com transgressão do impedimen~
to impediente, as partes ficarão sujeitas a pena ou a uma con~
seqüência penal ou então apenas a um regime de bens acau~
telatório dos maus efeitos que aquel~ casamento poderia consigo trazer, mas o vínculo subsiste. O matrimônio é válido,
não pode ser atacado.
Os impedimentos dirimentes se dividem em absolutos e
relativos. Os impedimentos absolutos são aqueles que não podem ser fanados: se ocorrem, o casamento é nulo e em tais
casos nenhum ato posterior dos nubentes ou de terceiros pode
ratificar o casamento estabelecido. O impedimento se diz
dirimente relativo quando é sanável, quando um ato posterior
dos nubentes ou de terceiros pode purgar a anulabilidade.
dirimente relativo o impedimento que vigora entre as pessoas
que precisam do consentimento dos pais para se casarem. Se
o casamento foi contraido sem este consent'mento, é anulá..
vel: se os pais, posteriormente, o dão, a anulabilidade está
sanada. Também aquele que foi coagido a casar contrai casamento anulável, mas, se depois do casamento cesfa a coação,
e se o nubente coacto não vem a propor a anulação, conformando-se com o vinculo que contraiu, passado certo tempo, o
impedimento purga~se, e o casamentei está ratificado, porque
a vontade posterior do nubente nele consentiu.
Há impedimentos que podem ser opostos por qualquer
pessoa, outros que só podem ser opostos por certos interessa-
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dos. Os que podem ser opostos por qualquer pessoa chamam~se
públicos, e os outros chamam~se privados. Assim, não pode
um terceiro opor-se à validade do casamento contraído com
violência, com coação; só o intt-ressado é qu·e pode alegar a
nulidade decorrente deste impedimento. Já não acontece o
mesmo, quando no casamento houver um impedimento de ordem pública; aí alarga~se o limite dos interessados, quer para
.oporem impedimento antes do matrimônio, quer para promoverem a anulação posteriormente.
Os impedimentos que existem no Código Civil brasileiro
são vários. 2 Para estudos com um plano mais sistemático, pode-se agrupá-los conforme a natureza do ato de que o impedimento decorre: o primeiro grupo será o dos impedimentos
que decorrem do parentesco; o segundo, o dos impedimentos
que decorrem de casamento anterior; o terceiro grupo, dos impedimentos que decorrem de delito; o quarto, dos que decorrem da idade; e o quinto, dos que decorrem da restrição à
liberdade de consentir. Dentro desses grupos podem colocarse todos os impedimentos matrimoniais que se encontram no
Código Civil. Comece-se pelos impedimentos que defluem do
parentesco; a interdição das relações sexuais entre parentes é
um dado que à consc:ência social se apresenta. de~de as sociedades mais primitivas. Pode-se até dizer que esta interdição é muito mais imperio~a no espírito do primitivo do que no
espírito do homem civil'zado. Mas a verdade é que L clvil'zação não extingue, antes corrobora as razões pelas quais são
vedadas as relações sexuais entre parentes.
Nas sociedades primitivas encontram-se certas interdições que a consciência do civilizado depois vem a repeTir: o
comércio sexual com mulher do mesmo totem, interdição que
aparece nas sociedades primitivas, não tem razão de ser nas
sociedades evoluídas. Igualmente, certos parentescos misticos
2 Com relação aos impedimentos do art. 183, I. II e IV, ver o
art. 227, § 6•, da Constituição de 05.10.1988.
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que aparecem nas formas rudimentares da civilização e que de~
terminam interdição matrimonial desaparecem com o sistema de
cultura a que estão ligados, só restando nas formas superiores
da sociedade os impedimentos derivados de parentesco consangülneo, de afinalidade ou de parentesco civil.
Por que razão os impedimentos surgem? Por que razão
se proibe este ou aquele casamento entre parentes? g coisa
que pertence mais ao subconsciente da sociedade e que o ju..
rista não chega a investiÇJar, nas suas razões mais profundas.
Com razão dizia Pomponius que esse impedimento ( moribus
non tegibus introductus est) é introduzido pelo costume e não
pela lei. Quer dizer, não há ai uma norma técnica ditada pelo
legislador com a consciência de fim a que ele visa atingir, mas
uma norma ético.social, que vai dos costumes sociais para a
consciência do legislador e que ele não faz mais do que for ..
mular e experimentar. Cumpre aqui uma remissao ao que se
disse, quando das cons'derações das características do Dfre·to
de Família. No Direito de Família, a norma ética prevalece
sobre a norma técnica.
Quando o legislador estabelece uma norma de direito das
obrigações, ele o faz para atingir um determinado Hm e por
uma razão que se acha imediatamente ao seu alcance. Quando,
porém, no Direito de Família adota certa norma, obedece a
um comando da consciência social e não faz mais do que dar
expressão a um anseio ou a uma repulsa que se acham na sociedade e que dão sua consciência para as leis.
No Direito atual, o impedimento matrimonial decorrente
de parentesco cifra.se no seguinte : proíbe.se o casamento entre ascendentes e descendentes ad infinitum: pai com filha, avô
com neta, bisavó com bisneto. Proíbe.se o casamento entre
afins na linha reta, também ad infinitum: de sogra com genro,
de sogro com a nora. Prcíbe-se o casamento entre o adotante
e o adotado, pois existe entre eles uma relação de filiação cívil; proíbe-se o de adotado com o cônjuge do adotante ou do
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adotante com o cônjuge do adotado e proíbe-se o casamento
dos colaterais, irmão com irmã, tio com wbrinha e tia com
sobrinho; revisão, ne~se sentido, permitiu o casamento entre
colaterais do terceiro grau (Decreto-Lei n9 3.200, de 19 de
abril de I 9'11 ) .
Quais as razões dessa norma? Quais as razões desses
impedimentos introduzidos pelo costume?
Hã uma razão profunda que o jurisconsulto não chega a
pesquisar; pertence ma's ao sociológico saber e conhecer o motivo pelo qual a consciência pública experimenta repugnância por essas uniões; mas há algumas razões que o jurisconsulto pode atingir e que, sendo embora, a fonte do impedimento talvez, pelo menos são razões que o legitimam. Assim,
temos as razões morais do impedimento. A vida de familia
obriga, para o bom desempenho da sua função, a exi~tência
de um cl1ma de desinteresse social entre as pessoas que a
ela estão ligadas. Não pode o pai ser verdadeiramente pai,
exercer a tutela moral e a defesa da filha, como ·está obrigado
a fazê-lo pelo costume e pela lei, :c:e entre ele ·e sua filha existe
uma possibilidade de inclinação sexual.
A inclinação sexual desnatura a relação altruistica que
deve existir ·na base do comportamento paternal; do mesmo
modo isso sucederia, até com mais gravidade, quando a filiação é dvil, derivada dos laços criados pela adoção, porque se
veria muitas vezes um homem adotar uma mulher como filha
c na verdade se comportar, em relação a ela, com uma inclinação sexual que de.snaturaria o impulso prim.itivo que o levou
a praticar a adoção. Hã uma razão moral poderosa para se
ter c:rfado imped'mento matrimonial entre parentes: é a necessidade de se manterem completamente isentos de uwa tal
incl:nação os parentes, •~ diferenciados os dois estados de es-pírito em que se devem comportar os parentes e os que se
amam. Hã um antagonismo entre os dois sentimentos, e a lei
precisa exprimi-lo por meio do impedimento matrimonial. ~ o
que sucede entre irmãos, e a lei civil entendeu sempre que era
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também o que accntecia entre tio e sobrinha, atendendo a que
o tio tem posição um tanto aproximada da do pai e é, de cer~
to modo, seu sucessor. O tutor eventual é também um interes~
sado na formação e na educação do seu sobrinho e, por con~
seguinte, devia criar~se um impedimento que imediatamente
cercea:se toda possível inclinação matrimonial .entre tios e sobrinhos.
Além das razões morais, existem outras, derivadas da
eugenia, ciência que se ocupa da defesa da raça, pois é urna
idéia mais ou menos aceita por quase todos os higienistas de
hoje que a endogamia familiar favorece a decadência das raças
e eotimula a transmissão de taras fam liares. Quando um homem se casa com pessoa do seu sangue, resulta um estímulo
aos sinais de decadência de que ambos são portadores, as mo-léstias hereditárias se acentuam, os estigmas raciais se repro~
duzem, a decadência somática se revela com maior intensidade. A exogamia familiar, casamento contraído com pessoa
de sangue diverso, favorece o desenvolvimento da raça, do
mesmo modo que o casamento com pessoa do mesmo sangue
favorece a sua decadência.
Estas idéias derivadas da ciência experimentar estão, co~
mo é natural. sujeitas a uma constante revisão e não será de
admirar se sofrerem reparos, ou limitações, mas já estão mais
ou menos adquiridas pela ciência de hoje e sãc uma razão
que se soma às razões de ordem moral.
Para muitos, o impedimento de casamento entre pareutes,
quando se trata de filiação, é amplo; quando o impedimento
é entre descendentes e ascendentes, é claro que toda filiação
constitui impedimento, não é preciso que o filho seja legítimo
ou ilegítimo, espúrio ou não, incestuoso, adulterino; não vem
ao caso; desde o momento em que a relação filial se estabele~
ce, o impedimento ocorre, podendo~se, para esse fim, fazer
quaisquer provas de filiação que sejam admitidas geralmente
na prova de investigação judicial.
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Quanto aos colaterais, os impedimentos vigoram, quer se
trate de irmãos germanos, bilaterais, quer se trate de irmãos
unilaterais, quer se trate de irmãos por ambos os lados, quer
se trate, apenas, de irmãos por parte de pai ou mãe.
Finalmente, quanto ao tio, o impedimento matrimonial
considerado pelo Código Civil abrangia a relação entre tio e
sobrinha, mas a lei de Proteção à Família, isto é, o Decreto-Lei n" 3.200. publicado em 19 de abril de 1941, aerroga nesse ponto o Código Civil e admite que o casamento possa
convolar~se entre tio e sobrinha ou entre tia e sobrinho desde
<l momento em que, por exame pré-nupcial, fique esclarecido
que não há qualquer inconveniente eugênico que da união po-deria resultar; vê-se, por conseguinte, que a le' entendeu que,
na relação entre tio e sobrinha, já se achavam muito remotas
as razões morais que condicionavam o impedimento, e que não
existe necessidade de se defender, em certos climas, a exigência
moral de impedimento entre tio e sobrinha, pois que na famí~
lia moderna este parentesco já está muito afastado. Até que
ponto o legislador tem razão nesta sua maneira de sentir é
coisa que pertence mais ao domínio das opiniões do que propriamente ao domínio da observação objetiva.
Em famílias em que a proximidade entre tio e sobrinha
é muito grande, em que o tio tem realmente uma função qua~

se paternal. seria realmente muito justo que se isentasse a natureza desse sentimento de qualquer poss:bilidade de interesse sexual. mas deve-se reconhecer que outras famílias
em que o tio é realmente parente remoto, e que não há nenhum motivo, para que deixe de aspirar ao matrimôn o com a
sobrinha, tal como ocorre com os colaterais em quarto, quinto
ou sexto graus. Há, entretanto, um ponto em que parece ser
a lei merecedora de reparos severos. É na circunstância condicional em que se colocou o impedimento. Quando há inclinação matrimonial entre tio e sobrinha, que já se sabe inter~
dita, cada qual trata de afastá-la do seu pensamento no mo-

Hi
mento em que ocorre, mas a lei, em princípio, permite, autori~
z:a, se não favorece, a inclinação matrimonial; tio e sobrinha
se aproximarão, por conseguinte, com interesse matrimonial,
coisa a que dantes não se sentiam autorizados a fazer e eí~
porque, só às portas do casamento ...- porque o exame pré~
nupcial deve ser feito poucos dias antes do casamento ...- é que
a lei vem definir se aque!e casamento é possível ou não, criando, por conseguinte, séria conturbação moral nas famíl'as"
Parece fora de dúvida que o preceito legislativo é detestáveL
sobretudo p0rque não parece que a consciência pública exigisse casamento entre tio e sobrinha ou vice-versa. s~ se esta~
belece isto condicionalmente, cria-se um foco de esd!ndalo,
porque vem permitir que tio e sobrinha cheguem até o noivado
e esponsais, e só na última hora se vai saber se esta ligação
é posslvel ou impossível. :E: mais um grande perigo que ocorre
de se introduzir nas normas de Direito de Família uma mo~
dalidade nova ou om'ssa que em vez de tutelar, pode ser no~
dva à paz das famllias, sobretudo à paz moral.
Um caso ainda a ser examinado é aquele em que, havendo impedimento matrimonial, derivado de adoção, cessa o
vinculo adotivo, permitindo-s<! o casamento, pois os fil\os.
adotivos não podem casar-se com qualquer dos pais adotantes.
Evidente é que a consciência pública o reclama, mas o adoLante também não pode casar com o cônjuge do adotado e
nem o adorado com o cônjuge do adotante. Deve-se ver que o
tmpedimento perdura, mesmo quando o motivo desapareceu.
Respondem alguns autores que, se o impedimento perdura de~
flnítivamente, deve-se fazer uma distinção lembrada por
Pontes de Miranda : que, quando cessa a adoção, não se po~
de mudar a norma porque cessou a adoção, mas, sim, por se
ter verificado que o negócio juridico adotivo era inexistente
c não podia produzir nenhum efeito. O negócio jurídico, em
Direito de Família, às vezes é anulável, às vezes inex1stente.
Se se verifica que o negócio jurídico foi inexistente, não podia ocorrer. Então deve-se reconhecer que o impedimento não
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existe mais, porque, a rigor, nunca existiu, e a sentença que
venha a declarar inexistente o vínculo adotivo faz desapare~
cer simultaneamente o impedimento matrimonial.
I Iá ainda impedimento em que o legislador não faz mais
do que obedecer à organízação da sociedade. Se a sociedade
se organiza sob a forma de monogamia familiar, o casamento
seguinte é impossível. O casamento que se contraiu, já ha~
vendo casamento anteriormente constituído, é bigamia, punida
com sanções civis. As sanções penais não têm aqui lugar pró~
prio para serem tratadas; quanto às sanções civis, resumem-se
numa única: na nulidade do casamento,
O casamento contraído, quando ainda há matrimõnio an~
terior, é nulo; não produz efeito entre os cônjuges. A lei exi~
ge, porém, sempre que houve casamento anterior, que aquele
que quer contrair novas núpcias prove, no momento em que
se habilita ao matrimônio, que o casamento anterior cessou,
ou pela morte do nubente. ou pela anulação do vínculo. 8 A
prova deve preceder o estabelecimento das segundas núpcias, de maneira que, para se contrair novo casamento, não
bnsta saber que o anterior está nulo, é preciso provar a sua
anulação e ter obtido a sentença anulatória. Se uma pessoa
contrai novo casamento, sem que o anterior esteja anulado,
ainda que se venha depois a anular o primeiro casamento, está
nulo tambêm o segundo, porque não se poderia contrair o
.segundo validamente sem que primeiro se tivesse anulado o
anterior.
Que se deve dizer, quando não há nem morte, nem anu~
Iac;5o, porém ausência? Pode acontecer que o cônjuge tenha
desaparecido, esteja ausente, que S:! tenha estabelecido o pro~
cesso de- ausência. Deve~se entender que o cônjuge cujo esposo ou esposa está ausente pode contrair novas núpcias?
Não. A ausência jamais tem efeito de morte presuntiva no
que diz respeito ao status. Tem um valor no que diz respeito
3

Conferir o nrt. 226, § 6•, da Constituição de 05.10 .1988.
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à herança e transmlss~lo de bens. mas a ausência não altera
o esta.do de família. Se se é casado e o cônjuge se ausenta,
desaparecendo por mu'tos anos, embora se declara judicialmente ausente, se se íh,.c. abre suces:ão provisória e depois su~

cessão definitiva, ainda a3sim o estado de casado não se: altera e não se pode contrair novas núpcias. Pode: acontec·er coisa
diversa. ~ que o côniu(~le faleça e se perca o ::eu registro de
óbito. Agora, que fazer'? Deve~se reconhecer que se está dentr.o de um caso totalmente cl;verso. Agora é urna questão de
prova e não questão de estado civil. O esta-do c'vil ::rmda com
a morte do cônjuge, o que não se cons-egue é fazer prova desta
mudanc;a, Diz.em bons autores que em tal caso :,e pode fazer
prova por meio de justificação judicial; que esta prova vale
no lugar do objeto. ~ o aviso de 1891, do Ministro da Justiça,
que disciplina tal assunto e ainda está em vigor, como ponde~
ra Carvalho Santos.
:Muito importantes neste: capitulo são as dissoluções de
casamento anterior feitas no estrangeiro. Alguém que, casado
no Brasil, se divorcia no estrangeiro precisa saber se vigora
ainda o imp-edimento matrimonial, para contrair novas núpcias
no Brasil; mas este assunto não será tratado, uma vez que há
um ponto especial para estudar a eficácia do casamento e do
divórcio no estrangeiro. '
Outro impedimento matrimonial que deriva do casamento
anterior é a proibição para viúva, com filho do primeir·:_; ca·
sarnento, de contrair nov<•s núpcias, sem fazer inventário e pa1:~
tilha dos bens deixados pelo cônjuge anterior. ~1Íorre um dos
cônjuges e deixa filhos; o seu património, que estava indiviso
entre ele e a mulher. predsa ser aHora inventariado, dividido,
para que se sepa!'e a meaçã.o da mulher e para que a outra
metade siga às mãos do seu verdadeiro herdeiro que é o Hlho.
Se a mulher ou o marido enviúva. e, antes de fazer inventá-

i

4 Ver o art. 226, § 6', da Constltuiç~o de 05.10.X988 e o art. 7",
6•, da Lei de Introàuç§o ao Código Civil.
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rio e dar partilha, contrai novo casamento, daí resulta uma
confusão patrimonial que pode ser atentatória aos direitos do
herdeiro do primeiro cônjuge. Por isso, a lei consigna o im~
pedimento, mas não o faz diretamente, faz impedimento impe~
cliente. Se o cônjuge vivo não faz inventário e partilha, perde
o usufruto legal dos bens do filho do primeiro matrimónio, e.
em segundo lugar, fica sujeito ao regime da separação de
bens. No segundo matrimónio, estabelecido o regime da sepa~
ração de bens com o segundo cônjuge, então, em qualquer
época, se poderá fazer a partilha com nitidez.
Outro impedimento derivado de casamento anterior : viú~
va não pode contrair novas núpcias nos dez primeiros meses
que se seguem à dissolução do casamento antericr; deve~se
entender a mesma coisa, quando o casamento se rompeu por
sentença condenat5ria. Qual a razão de ser do preceito? Evitar-se a turbatio sanguinis, evitar-se que, de um flho nascido
dentro do período, se indague se é do primeiro ou se é do se·
Hundo marido, uma vez que é regra estabelecida no o·reito
Civil, para filiação, que as núpcias indiquem quem é o pal.
A proibição do casamento de viúva no período que se
segue à dissolução do casamento é antiqüíssima. Plutarcho diz
que foi Numa quem a introduziu, Todo o Direito Romano
medievo a reconhecia. No tempo da Revo:ução Francesa a
vemos até exasperar-se, mas o que se pode discutir é se a
verdadeira razão do impedimento é a dúvida sobre a paternidade do filho nascido. Com razão, observa-se que não pode
haver dúvida alguma, uma vez que a lei estabelece o prazo
de 180 dias como lapso mínimo de gestação. Ora, se a viúva
contra!sse casamento, imagine-se três meses depois de dissolvido o cacamento anterior, e desse à luz no décimo mês,
podia haver dúvida. Se contraísse casamento, seis me·ses de
pois de dissolvido o casamento anter:or, e desse à luz no décimo mês, não se podia ter dúvida alguma que o filho pertenda ao primeiro marido, uma vez que o prazo de 4 meses
<'ra insuficiente para se atribuir a paternidade ao primeiro ma~
4
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rido. Não é questão de dúvida técnica, tanto mais que não
seria d fícil introduzir datas neste terreno. A verdade é que
o argumento é de ordem moral. que não quer que um filho
do precedente marido nasça, quando a mãe jâ se remaridou,
que o filho nascido na vigência de uma sociedade conjugal
seja. entretanto, imputâvel a um marido anterior, o que cons ..
tituiria uma idéia moralmente escandalosa; por isso, a lei é
peremptória na exigência do prazo.
Note~se que também não hã nesse caso impedimento di~
rimente: é meramente impediente, e só por isso é que se sujei~
ta a viúva, que transgredir o impedimento, à separação de
bens: tem que viver no regime de separação de bens com o
seu novo marido: depois se esclarecerâ a turbatio sanguinis.
Poderâ ocorrer também o impedimento decorr.ente do
delito. O delito que cria impedimento matrimonial é o que afeta o vínculo matrimonial anterior. Estâ~se pensando sempre
na hipótese de ~egundas núpcias e quer se impedir que um
aelito, interessando o vinculo matrimonial anterior, possa, en ..
tretanto, dar lugar ao estabelecimento de novo vínculo. A primeira hipótese que ~urge é a do adultério. O cônjuge que cometeu adultério em vida do outro, e que depois enviúva, não
poderâ casar com o seu c~réu de adultério. Entra ai, é evi~
dente, a defesa moral. a moralidade da família, a imposição
complementar de um dever de fidelidade recíproca, e entra
também o desejo de se impedir que o adultério possa, de algum modo, influir na dissolução do casamento anterior. A
lex jalia de adulteriis foi que introduziu esta proibição. Te~
m ·a~se que, cometido o adultério, em seguida se dissolvesse o
matrlmônio, para poder o cônjuge, talvez, casar~se com seu
co-réu. Hoje. quando não se tem a dissolução do casamento
pelo div6rcio, 11 pode-se não tomar esta razão como fundaI
O divórcio foi lnstltuido com a Lei n• 6.515 de 26 de dezembro
de 1977, em decorrência da Emenda Constitucional n• 9, de 28 de Junho
de 1977. Ver também o art. 226, § 6•, da Constltuição de 05.10.1988.
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mento da ncrma, mas, ·em todo caso, há que se temer a pos~
sibilidade de um juízo apressado de anulação de casamento,
como, sobretudo, há que se defender a moralidade da ~amíha,
proibindo~se

terminantem~nte

que un1 segundo casamento
venha a coone.c:tar, consagrar o crime que durante o pr:meiro
casamento ::e cometeu, O problema juríd;co que oferece esta

norma e apenas este, Não pode casar cônjuge adúltero com
seu ro~réu. dcvida:nente condenado; daí resulta que todos en~
tendeu: que só há imped'mento, quando for proposta a ação
criminal de adultério e quaHdo esta foi julgada procedente.
I~to tornaria letra morta o prece;to civil, porque a última ação
de adultério que se pr.opês no foro bras'leiro foi no começo
rla Hepúbiica. Nunca mais se propôs ação de adultério. :É ação
e~candal(Y2 que tanto prejudicn quem a propõe como quem
a sof:·t~ e r:o q1;e põr·zce nâo propordon?. nenhuma !;2t;sfação
nem à con~c'ência pública nem à consc"ênda do cp1eixoso. De
sorte que, sendo cr!nH! de açi:b privada, n;nguém a propõe.
Não haveria mal al\:-rum. se a norma civil declarasse que a
palavra condenado n5o s'~n'Hca conde11ado ·em pwcesso~cr!~
me, mas que exlge w:na sentença jnd!dal que confirme o hto
do
Ne:te caso. bastaria ter f'cado admitido num
desqu'te contenc:'oso, que o cônjuge ::Idúltero tivesse: siclo c::mduwdo por adu1tér~o ::m aç::i;:; c.iYd, para qu~ o irr;pedimento
devesse prcvaieccr; p:1rc·::e esta hípóte~~ aceitável, mas não é.
Os autores escrevem, reremptoriamente, no sentido da ação
cimin;ú e Câr,dido de OJ:veira. no seu Direito de Família e
Cu 1alho Sontos entre outros impedimentos derivadcs do de·
lito citam o que prcíbe o côn;uge de casar~se com aquele que
tentou contra a vida do côn i:.•ge anterior ou haja cometido
homicidio ou ::tpenas tentado o bJmicídio. Compreende-se;
realmente o que se quer é, de um lado, defender a
memória do cônjuge pré-morto contra um ato de seu viúvo
que com:titui quase que um acumpliciamento póstumo. quase
que um ato de escusa do crime que foi praticado; de outro
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lado. evitar a possibilidade de o cônjuge estar interessado na
morte de outrem, para ir contrair núpcias com um terceiro e,
de algum modo, com ele se acumpliciar, hipótese que parece
remota, mas que, na verdade, não o é, embora possa se~lo nos
hábitos de certa classe, mas, pelo contrário, freqüente nos hãbitos de outra.

Capítulo XIII

IMPEDIMENTOS DECORRENTES DA IDADE E
DAS RESTRIÇõES A LIBERDADE DE CONSENTIR.
OPOSIÇÃO E PROVA DOS IMPEDIMENTOS
MATRIMONIAIS
Foram versados os impedimentos derivados de
co, de delito e de casamento anterior.

parentes~

Agora se verão os impedimentos relativos à idade, à li~
herdade de consentir. 1
Os impedimentos relativos à idade e à liberdade de con~
sentir costumam ser conceituados pelos autores não como ím~
pecfimentos matrimoniais, mas como condição necessária à
capacidade para se casar. Realmente,· a sua órbita é mais afir~
mativa do que negativa. Antes se deve dizer: podem casar
06 maiores de 18 anos ou de 16 anos, conforme sejam homens
ou mulheres, do que dizer: não podem casar os menores de
18 ou de 16 anos. Assim como o que se deseja é a liberdade
no consentir e o estado de independência necessária para
haver uma liberdade, parece que aí se trata, antes, de con~
dição necessária para se casar do que, propriamente, de impedimentos matrimoniais. Muitos autores não tratam como impedimento esta matéria. Assim, Stolfi, Rava e outros, mas, no
sistema do Código Civil, não há distinção entre requisitos
1 Confrontar os impedimentos contidos no art. 183, X e XII, do
Código Civil, com o art. 5', I, da Constituiçl!o de 1988.
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para o casamento e impedimentos matrimoniais. A lei trata de
toda a matéria do ponto de vista negativo, conceituando os
impedimentos. De sorte que são capazes de casar aqueles
entre os quais não existe impedimento matrimonial.
Dois requisitos são fundamentais a todos aqueles que
desejam contrair núpcias: aptidão para casar e vontade de
casar. Por· conseguinte, os impedimentos que versam sobre
estes dois preceitos têm, no estudo do assunto, um carâter
fundamental. Aptidão para casar pode ser aptidão fisica e
aptidão moral, pois que o matrimónio tem finalidades físicas,
genésicas e morais, relacionadas, sobretudo, com aque!e auxi~
lio mútuo que um cônjuge espera do outro e com aquela edu~
catio prolis, que é um dos objetivos fundamentais do matri~
môn!o. Ora, a apt:ão para casar, tanto do ponto de vista físi~
co como do ponto de vista moral, está intimamente relaciona~
da com a idade.
O menor, o infante, não pode casar, por lhe fartarem simultaneamente a aptidão física e a aptidão moral: falta-lhe
aptidão fisica, porque ele não é púbere ou, se é mulfier, porque
não é viis potens; falta~lhe a aptidão moral, porque, numa
idade ainda muito tenra, o homem não tem o discernimento
necessário para a execução das funções familiares. Portanto,
dois requís:tos são essenciais para que se reconheça no homem
a aptidão matrimonial: primeiro, maturidade física, a habili~
dade para a cópula: segundo, a maturidade moral. a capacidade de compreender os fins da família e de assumir as res~
ponsabilidades, que decorrem do novo estado: enquanto a ma~
turidade física se conquista muito cedo, a maturidade moral
se conquista relativamente tarde. De sorte que a fixação da
idade em que o homem adquire a aptidão matrimoniar é antes
uma questão de média, uma questão de termo médio, porque
a maturidade física leva à fixação de uma idade muito abaixo
daquela que se requer para a fixação de uma idade miníma
para se adquirir a maturidade moral. Os romanos, por exemplo, fixaram sempre a maturidade num nível muito baixo. Isto
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se explica dada a organização patriarcal da famflia, pois o
mariélo não era necessariamente um pater, não tinha necessa~
riamente as obrigações morais que decorrem do matrimónio.
A pro!e ia ser educada pelo avô, pelo pater, se existia. A mu~
lher ta cair sob a manus do chefe da sociedade familiar, do
próprio pater familias; embora casada, ia continuar prestando
obediência ao seu pater e a ter os atos da vida civil por ele
praticados e tutelados. A maturidade física era tomada quase
como critério único: desde que o homem fosse puber, desde
que a mulher fosse potens pod.ia se reconhecer a oportunidade das núpcias. Ainda assim, o assunto era controvertido entre
os romanos que, a respeito, se dividiam em düas grandes escolas, a dos sabinianos e a dos proculianos; ninguém sabe ao
certo qual era a diferença entre as duas escolas. Mas, o certo
é que, a respeito de numerosas questões de direito, as duas
escolas se controverteram sempre e houve controvérsias que
só foram definitivamenae fixadas por Justiniano.
A respeito da idade nupcial, queriam os sabinianos que
a potência, ou puberdade, fosse acertada caso por caso, que
se examinasse o interessado e se visse se era púbere: este cri~
tério, que obedece a certo realismo muito comum nos radocl~
nios sabinianos, era combatido pelos proculianos, que preferiam fixar uma idade que representasse o advento da puberdade. Pleiteavam uma idade legal tomada segundo a média
do desenvolvimento biológico do romano. Foi o ponto de vista
proculiano que prevaleceu afinal, fixando em 11 anos a pu~
herdade do homem, e, em 12 anos, a potência da mulher.
O Direito Canónico nos seus primórdios conheceu também o debate; os canonistas até se inclinavam pela solução sabiniana, embora essa tivesse alguma coisa de escandaloso e
ferisse um pouco o recato dos indivíduos e das famflias, mas
o Concilio Tridentino fixou-se pela opinião proculiana e adotou o mesmo limite de idade até o recente Codex [uris Cano.:
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nid 2 que elevou para 16 anos a idade núbil do homem e f4
anos a idade núbil da mu!her, isto é, a idade nupcial.
No Direito Civil brasileiro a solução adotada foi 18 anos
para o homem e 16 anos para a mulher. É, talvez, idade muito
alta, quando se pensa no advento da maturidade física, mas
é uma idade aceitável. quando se pensa no advento da maturidade moral e em certo interesse em se fixar num nível baixo
a idade nupcial. porque, se se adia muito o contrato cfe justas
núpcias~ se constitui um incitamento às relações ~exuais fora
do casamento. Essa idade não deve ser fixada muito tarde e,
por isso, a lei antecipa a maioridade civil; não a coloca aos
21 anos, que é a idade da maioridade civil, coloca em 18 e
16 anos, tirando uma média entre os dois interesses, o interesse da maturidade moral, que pede uma idade elevada, e o
interesse da maturidade física, que pede uma idade baixa. Há
conf:ito, entretanto, entre este dispositivo e o da Igreja em
países, como o Brasil. em que a matéria é regida simultaneamente pelo direito matrimonial do Estado e o da Igreja.
Cumpre ver como se harmonizam essas soluções, mas a
pr5pria Igreja no Codex dá uma idéia, dizendo que os parentes dissuadam os nubentes que queiram casar-se antes da
idaâe legal prevista nos respectivos países. Qual a razão de
ser do dispositivo? A compreensão que tem a Igreja de que
isto é matéria costumeira, de que cada país pede uma idade
própria e de que, por conseguinte, ela deve incluir no seu
critério as exigências de uma ou de outra noção de impedimento matrimonial para as pessoas que não tenham atingido a
idade de 18 e de 16 anos, conforme o sexo. É um impedimento dirimente. O casamento que se contrai com infração desse
impedimento é anulável, e a parte interessada pode pedir a
sua dissolução. É, além disso, impedimento de ordem privada,
por isso que a anulação não pode ser pedida por qualquer
2

1983.

Referência ao Codex Juris Canoníci de 1917; hoje vigora o de
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pessoa e, sim, exclusivamente, pelo cônjuge prejudicado pelo
impedimento, ou pelo ~eu representante legal. ou pelos seus as..
cendentes ou pelos seus irmãos, pessoas que estão com ele
numa relação direta de responsabilidade e de vigilância, quando se certifiquem do impedimento. ~ um impedimento sanãvel.
Qual o motivo da sanção? Pretendem uns que o motivo está
nisto: a gravidez prova a maturidade para o casamento e, por
conseguinte, não se pode pretender dissolver o casamento
para o qual os cônjuges já se mostram hábeis; mas este fundamento não procede. Não é o verdadeiro. Se ele fosse ver..
dade, dever-se-ia admitir que, provado o congresso sexual. jâ
não se pudesse mais anulat o matrimônio, porque a pot!ncia,
que se exige no casamento para sua validade, não ê a potên..
· cia no gerar, é a potência no ato sexual, o que a doutrina dis..
tingue, chamando a uma, potência generandi, e à outra, potência coeundi. A potência coeundi é o que se exige. A potência generandi é dispensável. Se há possibilidade de anu]a..
ção, ê porque a lei quer proteger os interesses da família, modificados pela possibilidade da existência de uma falha: desde
o momento em que há uma falha, deixa de estar em causa o
interesse das partes que o haviam contraído. Passa a não ser
anulado, porque predomina um interesse familiar: ê um da..
queles muitos casos em que o interesse familiar se sobrepõe
aos interesses dos indivíduos e leva a soluções }urfdicas antagônicas àquela que a regra da liberdade pediria.
Outra característica i:lo impedimento é que ele ~ dispen..
sâvel nos casos em que se pode dispensar o impedimento, autorizando-se o matrimônio entre pessoas de menos de 18 ou
16 anos. Isto ocorre quando com o matrimônio se visa a evitar
a imposição de pen:1. t!; o juiz o competente para dar a cfls..
pensa e basta que se prove que um dos nuoentes estâ sob
ameaça de imposição de uma pena por ter tido com a parte
contrária relações sexuais precedentes, para que o juiz ime..
diatamente dê a dispensa e autorize o casamento em idade
o que ocorre freqüentemente quando se instaura
imatura.

:a
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processo pelo crime de defloramento em que o autor esbá ex~
posto ao cumprimento de pena, salvo se se casar com a vitl~
ma. Ocorre então o pedido de matrimônio e muitas vezes o
impedimento é de imaturidade; o juiz logo a dispensa, desde
que as partes estejam de acordo e se verifique que a imatuA
ridade tem importância no caso; se o convívio sexual é escandaloso ou inadmissível, é determinada pelo juiz a separação
de corpos, que deverá cessar quando a maturidade for alcan~
çada.
Outro impedimento que se apresenta é o da fdade excessiva. Não existe uma idade a partir da qual o casamento es~
teja impedido, pois a não ser que haja insanidade, sempre se
poderá contrair casamento, visto que o fim genésico não é o
único e nem mesmo o fim principal do casamento, podendo-se
sempre encontrar nele aquele adjutório mútuo de que falam
os canonistas. A lei quer ser prudente a respeito desse mattimônio, porque é naturalmente temível que ele se im:pire em
razões patrimoniais e não em razões de verdadeiro afeto. O
homem maior de 60 anos e a mulher maior de 50 anos podem
contrair matrimônio, vigorando, porém, o regime da separação
de bens.
Vejam-se agora os impedimentos relacionados com o
consentimento. Em todo ato jurídico a declaração do consentimento da vontade precisa ser livre, e a lei tuteia, ae uma
maneira especial, essa liberdade: porém, quando o negócio jurídico é protegido, como o matrimónio, a lei então redobra a
sua vigilância de cautelas excepcionais. Por quê? Primeiro,
porque o consentimento dado ao matrimônio importa na assunção de um estado civil irrevogável; importa na prá.fica de um
ato cujos efeitos, posteriores aos decorrentes desse ato, não
poderão ser evitados, importando num compromisso que, peTa
sua extensão e intensidade, ultrapassa tudo que se conhece
em matéria de negócio de Direito Privado; abrange a persa~
nalidade sob toaos os seus aspectos, cria compromissos patri·
moniais e morais; sujeita uma pessoa à autoridade ae outra
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ou lhe dá poderes sobre a outra; cria, enfim, uma sítuação de
dependência, de fidelidade, de obrigação e auxílio mútuo, devendo tudo isso defluir necessariamente de um ato de vontade pleno no consentir e plenamente livre. Daí as cautelas do
Direito em matéria de proteção da flberdade no consentir. O
incapaz de querer não pode contrair matrimônio; a sua von..
tade pode ser suprida pelo seu representante legal para os
outros atos da vida civil, mas, para o matrimônio, dada a extensão dos compromissos e a gravidade dos efeitos, não se
.admite esse suprimento. Somente o incapaz é que poderia
querer e, uma vez que se ache ele privado do livre exe:cicio
da sua vontade, o matrimônio está interdito. Do mesmo modo,
para aquele que se ache momentaneamente incap.az de manifestar livremente a sua vontade, o matrimônio é impossfvel e,
se for contraído por pessoa coacta, com violação do impedimento, é caso de nulidade que só pode ser.afastada, se, quan..
do o coacto ou o impedido recobrar a sua vontade, se dis ..
puser a ratificar o am que praticou.
Pela circunstância de o coacto se conformar com o matrimônio, quando volta à plena posse da sua vontade e da sua
razão, a sanatória precisa ser expressa através de um ato de
ratificação. Não contente de exigir · que a· vontade se mani..
feste livremente, o Direito resolve ampará~la, quando lhe parece que a maturidade do nubente pode levá-lo a uma decisão precipitada ou errada.
Os menores precisam, além do seu próprio consentimen ..
to,_ o do seu pai ou responsável. 3 Este consentimento é supletivo de experiência que se presume pouca no menor e, por
conseguinte, não bastante para levá-lo a uma escolha acertada e esclarecida; pede-se, então, que intervenha o pai ou, melhor, os pais, uma vez que o Direito Civil não se contenta com
8 Confrontar o art. 186, do Código Civil, com o art. 226, § 5... da
Constituição de 1988; o. parágrafo único do referido art. 186 deve ser
cotejado com os arts. 227, §§ '6• e 5•, I, da Carta Magna em vigor.
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o consentimento dado pelo pai que exerce o pátrio poder, mas
exige ainda o consentimento materno, para que o ato se possa
praticar. Se houver dissídio entre o pai e a mãe, a. opinião do
pai prevalecerá, pois o aviso contrário dele poderá ter uma
ação moral decisiva no julgamento e na ·decisão do menor.
Neste ponto o Direito Civil é mais rigoroso do que o canõ~
nico. Enquanto o Direito Canônico se contenta com a rec~
mendação ao pároco, para que se ouçam os pais do menor,
dec!arando que, se estes forem contrários, se faça o menor
ponderar os seus argumentos, o Direito Civil vai mais longe
e proibe a realização do matrimônio, se falta o consentimento
paterno. S verdade que o consentimento negado deve fundar~
se numa razão ponderável. Se o pai ou a mãe nega o consen~
timento por mero capricho, sem uma razão plausível, podem
os interessados pedir ao juiz que supra o referido consenti~
menta. O juiz ouvirá os pais do menor, ponderará as razões
da recusa e, se lhe parecer que as razões não procedem, con~
cederá o consentimento necessário. Quando se trata de filho
natural reconhecido por ambos os pais, a regra é a mesma
que se acaba de expor. Quando se trata de filho natural reconhecido apenas por um dos pais, é a este que toca a concessão do consentimento suplementar. Se houve desquite,"
separand~se o casal, ou anulação de casamento, o consenti·
mento que se pede é o daquele pai que exerça o pátr:o poder.
Se o menor já não tem pai, se é órfão, pede~se o consentimento do seu tutor. A lei tem tanto interesse na livre admi·
nistração deste consentimento que não basta que o consenti·
mento seja dado uma vez, para se autorizar o matrimônio. Até
o ú!timo momento, até o momento da realização do matrimónio, pode o pai ou a mãe retratar o seu consentimento e, desde
este instante, o matrimônio não se realizará; com efeito, pode,
acontecer que venha posteriormente a ter conhecimento de cir•
cunstânc:a desfavorável ao enlace que lhe dite a at tude. Con• Separação judicial (Lei n• 6.515, de 26.12.1977).
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tra esta retratação poderão se insurgir os nubentes e pedir ao
juiz que a anule, se não há causa justa.
Outra lei que cria impedimento matrimonial por de3ejar
proteger a sociedade do consentimento é a situação em que
ae encontra a mulher raptada, quando ainda em poder do
raptor. A lei só fala em rapto e raptada, mas também é admissivel a situação de raptora e raptado. Se a raptada ainda
está em poder do raptor, não é possível contrair casamento,
porque a situação se presume desfavorável à liberdade de
consentimento; pouco importa que o raptor esteja exposto A
imposição da pena: se a raptada não está fora do seu poder,
em lugar seguro, não se poderá contrair matrimônio, porque
ainda não se reC'onhece a liberdade de consentir.
Pela mesma razão, a lei proíbe que o tutor (ou o curador)
se case com o pupilo ou, melhor, com a pupila, enquanto
durar a tutela e, aí, para que desapareça o impedimento matrimonial, é preciso que tenha cessado a tutela e o tutor. (ou
curador) tenha prestado suas contas. Qual a razão ae ser desse
impedimento matrimonial? Em primeiro lugar, o temor de que
o propósito matrimonial tenha surgido do tutor ou cumdor
por motivo de ordem pecuniária ou para se livrar da prestação
de contas; em segundo lugar, o temor de que a própria pupila
ou curatelada não possa dar livremente o seu consentimento,
por se achar numa relação de dependência com o tutor ou
curador que lhe falseie a espontaneidade do querer. A lei vai
mais longe: não só proibe este matrimônio ao tutor ou curador, como estende o impedimento aos ascendentes. descendentes, irmãos, cunhados e sobrinhos do tutor ou curador, pois
que, ainda aí, há o temor de que o tutor exerça pressão sobre
o ânimo da pupila ou de que queira esse casamento para
transmitir a esse ou àquele seu parente próximo as vantagens
patrimoniais que encontre na situação do curatelado. Entre~
tanto, esse impedimento é impediente, não é dirimente. O casamento em tais casos não é nulo ou anulável. é apenas um
casamento irregular e que sujeita os nubentes ao regime da
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separação de bens e à proibição de doações recíprocas. :B
também um impedimento dispensável. Quem o pode dispen~
sar é o pai da pupila em escrito autêntico ou em testamento.
Outro impedimento matrimonial do mesmo grupo é o que
a lei cria entre o juiz e escrivão com órfão ou viúva sob sua
jurisdição. De modo que a lei, sempre para evitar casamento
por cobiça e a coação que o magistrado ainda pode exercer
sobre o ânimo do seu jurisdicionado, cria entre eles impedi~
menta matrimonial. estendendo--o aos ascendentes, irmão!,
cunhados, sobrinhos do juiz ou do escrivão; e também este ~
impedimento impediente, e as conseqüências se resumem no
regime da separação de bens, obrigatório. Poderá ser daC!a
dispensa pelas autoridades judiciais superiores.
Posto que já se conhecem todos os impedimentos matri~
moniais, veja~se agora como se faz a oposição dos impedimen~
tos. Para que se possa opor impedimentos, criou a lei a fase
preparatória do ato jurídico~matrimonial, que se chama processo preliminar. Durante o processo preliminar as partes se
habilitam para casar, provando o seu estado civil.
Procede~se a uma publicação de editais, através dos quais
se anuncia ao púb!ico o enlace matrimonial que está em vias
de se realizar. Fica então o povo autorizado a op.or impedi~
mentos à realização do matrimônio. O impedimento poderá
ser oposto por várias pessoas. O juiz da circunscrição pública
e o oficiá! do registro civil podem opor em qualquer tempo.
e qualquer pessoa do povo pode também fazer a sua oposição,
desde que a faça por escrito, assinada, juntando a prova do
impedimento. Se, no momento, não pode fazer prova, dirá
onde se encontra a mesma ou nomeará duas testemunh:ts residentes no município que possam atestar o impedimento: recebido este, dele notifica o oficial as partes interessadas, que
são admitidas a fazer prova contrária e processar o autor do
impedimento, se tiver agido de má fé. Note~se, porém, que
apenas os impedimentos dirimentes podem ser opostos por
todas as pessoas do povo. Já os impedimentos impedientes
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devem ser opostos por parentes, isto é, pelos ascendentes,
pelos descendentes, se houver, pelos afins em linha reta e
pelos irmãos ou cunhados, pois que são estes qt.le, ·pelo seu
interesse mais próximo, podem realmente citar impedimentos
cujo alcance não vai além da perturbação do património.
Os impedimentos provam~se de vários modos. Provam~se
por escr:tura que ateste o estado civil contrário à realização
do matrimónio. Provam~se, em casos como o de delito ante~
rior, pelos documentos hábeis à demonstração da existência
de delito; provam~~e provisoriamente por testemunho daqueles
que não estejam em condições imeaiatas de fazer a prova,
e, se se trata de impedimento decorrente de parentesco, provam~sc pelos atas de registro civil.
Pode acontecer que o impedimento deflua de parentesco
natural ou mesmo espúrio. Neste caso, a prova do parentesco
é delicada, porque o parentesco espúrio não se pode investi~
gar nem mesmo declarar. Não se pode reconhecer filho na~
tural ou adulterino ou incestuoso. 5 Não se pode mover ação
de ínvestgação de paternidade que venha a atribuir prole ilegítima à mulher casada, ou incestuosa, à solteira. De maneira
que, nestes casos, a prova do impedimento matrimonial não
se apresenta fácil. Admite~se então que os próprios ascenden~
tes façam a confissão do impedimento em segredo de justi~
ça, sempre que a ele recorram. Não poderá esta confissão
afetar património nem modificar mesmo o status. Não tem ai
outra eficácia senão a de suscita.r o impedimento matrimonial.
Aí está como se opõem e se provam os impedimentos matri~
moniais do casamento.

ri

Ver o art. 227, § 6', da Constituiç1io de 1988.

Capítulo XIV
CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL, FORMALIDADES· PRELIMINARES. CONSENTIMENTO
DOS PAIS OU RESPONSAVEIS. PROVA
DO CASAMENTO
A celebração do casamento é a execução do ato solene
que e~tabelcce entre duas pessoas de sexo diferente o vinculo
matrimonial. É o momento culminante do negócio jurídico~ma
trimonial; a partir dele, modifica~se o estado das pessoas que
nele participaram. Forma~se o vínculo indissolúvel, e todos os
efeitos decorrentes do novo status começam imediatamente a
existir, de sorte que a lei tutela a celebração do casamento
com medidas preventivas muito especiaís; primeiro, para que
se forme o vínculo .com toda a segurança, quer para os nubentes, quer para a sociedade interessada na boa organização
da fam!:ia, depois para que do ato celebrado fique uma prova
completa. Na cd:bração do casamento, a fase inicial é aquela
em que um i.wrncm e uma mulher, tendo desejo de contrair
entre si núpcias, manifestam a capacidade em que se encontram para a prática do ato. Em primeiro lugar, a lei procura
revestir a formação do vínculo matrimonial de uma ampla pu.blicidade. Para isso procura levar o ato ao conhecimento de
todos, para que qualquer impedimento, de que uma pessoa
seja conhecedora, venha, em tempo útil, ao conhecimento do
magistrado; em segundo lugar, a lei deseja logo dar à autoridade pública uma intervenção ampla no vínculo que se
forma, determinando uma sindicância capaz de esclarecer os
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requisitos de capacidade que a própria lei exige dos nubentes,
antes da formação do matrimônio. É o período de habilitação
para o casamento ou de habilitação matrimonial. Organiza~se
um pequeno processo administrativo em cartórios e:;pecializados, que são os das circunscrições do registro civil, e submete~
se todo o processo informativo ao conhecimento de duas auto~
ridades: do repre:;entante do Ministério Público, que fiscaliza
o cumprimento da lei, e do juiz dos registras civis, que examina a boa ordem dos documentos, até o término do processo
de habilitação.
A hab:litação se faz do seguinte modo: os que pretendem
ca~ar~se apresentam o seu pedido ao oficial do registro civil;
a apresentação deve ser feita por escrito. É necessário que
ambos os nubentes a assinem, mas não é necessário que pes~
soa~mente se apresentem. Se um deles está, por qualquer
razão, impedido de assinar, pode se valer de um procurador
com poderes especiais para aquele ato e o instrumento da
procuração deve acompanhar o pedido. Ao pedido são junta~
das certas peças fundamentais. Em primeiro lugar, a certidão
de idade de ambos os nubentes; através de1a procura se co~
nhecer se eles já atingiram o limite mínimo de idade exigido
pela lei, e def ne~se com precisão o seu estado de família, para
se saber de quem são filhos e qual a natureza da filiação.
O documento seguinte é uma declaração, feita pelos pr5prios
nubentes, a respeito do seu estado, de seu domicílio e de sua
residência.
Costuma-se, na prática, fazer esta declaração no próprio
documento com o qual os nubentes pedem ao oficial do re~
gistro civil que processe a sua habi:itação; o terceiro documen~
to é uma declaração firmada por duas testemunhas a respeito
da identidade dos nubentes e da inexistência de impedimento
matrimonial entre eles. São os documentos essenciais. Se,
porém, se trata de um menor, ainda é necessária a apresenta~
ção do consentimento dos pais ou responsáveis e, se se trata
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de pessoa que já contraiu vínculo matrimonial anteriormente,
é necessário juntar a certidão de óbito do cônjuge anterior ou
então a sentença de anulação do casamento, Todos os documentos podem ser supridos, quando faltem por motivo de
força maior. A certidão de idade, por exemplo, fa!ta muitas
vezes e a lei admite, então. que se faça uma prova equiva..
lente. Hoje em dia, a prova equivalente, admitida nos juizos
de casamento, é a justificação avulsa, pequeno processo judicial em que duas testemunhas. pelo menos, depõem sobre o~
pontos alegados pelo justificante, podendo ser reinquiridos e
contestados pelo representante do Ministério Público. A justificação avulsa não precisa ser feita em processo à parte: podese fazer nos próprios autos em que se processa a habilitação
de casamento.
Quanto à autorização dos pais ou responsáveis, ela falta,
quando os pais não estão em estado de dar o consentimento,
ou quando expre~samcnte o recusam: é preciso, então, supri-la
e o modo adequado é pedir ao juiz de direito que o faça, desde
que se reúnam aqueles pressupostos já considerados.
A certidão de óbito do cônjuge anterior também pode
faltar e o documento se supre, por meio de uma justificação
ao termo da qual se renova o registro de óbito perdido. Rece..
bidos os documentos e autenticados devidamente, o oficial do
registro civil procede à lavratura dos proclamas, que são o
anúncio feito ao público em geral de que duas pessoas pretendem contrair matrimônio; são afixados em lugar público da
casa de aud:ências durante 15 dias, e são publicados em
órgão de grande circulação da cidade ou em órgão oficial.
Através disso se pretende levar ao conhecimento do público
em geral o casamento que se pretende realizar. Note-se que,
quanto à eficiência. esse meio de publicação é muito falho.
Não parece que alguém tenha, jamais, tido conhecimento
de um matrimônio a se realizar, por meio das proclamações,
que só podem realmente interessar àqueles que, já sabendo
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que se pretende realizar um matrimônio, resolvem dedicar uma
parte do seu tempo em pesquisar diretamente a proclamação,
mas, em todo caso. meio de publicidade mais eficiente não se
concebeu ainda, e mantém~se a prática comum aos meios de
publicidade dos negócios jurídicos em geral.
Pode acontecer, algumas vezes, que os hubentes residam
em circunscrições diferentes: aí bastará que se habiUem por
uma, mas os proclamas deverão ser afixados em ambas, e as
publicações devem ser feitas em jornais das duas localidades.
Terminado o prazo de reprodução de proclamas, o ofiéial
do registro civil expede uma certidão que fixa o processo de
habilitação de casamento. Na certidão declara que as partes
se habilitaram, sem que houvesse sido proposto impedimento
algum, e que estão aptas a contrair casamento no prazo dos
três meses que se seguirem à expedição do documento.
O prazo é limitado a três meses porque, depois disso.
pode surgir um impedimento novo, e, se as partes ainda insis~
tirem no propósito de se casar, convém que se submetam a
novo processo de habilitação.
Lavram~se, num livro competente de registro, os editais
que foram publicados e, assim, se ericerra essa fase inicial da
celebração do matrimônio. O único problema jurídico relativo
a essa parte da ce:ebração do casamento é a importância que
pode ter, quanto à constituição do vínculo, a omissão de uma
dessas formalidades preliminares.
Que acontecerá se for celebrado um matrimônio em cu}o
processo de habilitação se omitirem as formalidades exigidas
pela lei? Hã uma tendência muito formalista para se dizer que
todas as omissões de prescrição legal induzem o ato à nuíi~
dade. mas longe disso, o que se deve afirmar é que nenhuma
das formalidades preliminares, se omitida, dará causa à anu~
lação do vínculo. Haverá, simplesmente, uma irregularidade,
capaz de motivar a ap:icação de sanções disciplinares aos
oficiais do registro civil, mas, quanto ao vínculo matrimonial
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constituído, nenhuma espécie de nulidade poderá ser argüida.
Pode acontecer que se abra vista à parte, para a alegação
de uma nulidade, porque todas estas medidas são precautórias,
visam a tornar bem clara à inexistência de certos impedimentos, de modo que, se forem eles omitidos, com mais facilidade
se poderá dizer que os impedimentos existiam. Assim, se o
menor . se casa, sem que do processo de habilitação conste o
consentimento paterno, este não cria um impedimento matrimonial; basta que se mostre, por outro meio qualquer, que os
pais consentiram, que estiveram presentes ao casamento ou
que foram dele testemunhas, para que se demonstre que o
consentimento foi dado, mas, evidentemente, se este passo não
consta do processo, fica muito mais fácil. posteriormente, alegar-se que os pais não deram o seu consentimento ao ato. O
interesse do processo é todo precautório. Não existe aí irregularidade capaz àe destruir o vínculo que venha a se formar.
Um ponto ainda a se observar é que é possível dispensar,
em determinados casos, a proclamação dos editais. D"eve-se
ouvir, sobre a dispensa, o representante do Ministério Público,
e o juiz concedê-la-á, ou não, a seu arbítrio. Desde que se
demonstre a urgência, e o processo de habilitação esteja em
ordem, poderá o juiz consentir nessa dispensa, que não deverá ser dada muito facilmente. De posse da certidão que os
declara habilitados a contrair casamento, os nubentes estão
em condições de se dirigir à autoridade, designada -pela lei,
como celebrante do matrimôn:o, e de lhe pedir que os case.
No Distrito Federal, é o juiz de casamento, mas pode ser
outra em outras circunscrições do país, uma vez que isto está
ao sabor, não do direito substantivo ou do direito processual,
mas da organizaçüo judiciària dos Estados; a autoridade re.cebe o pedido e, uma vez que o encontre em ordem, designará
dia e hora para a celebração do matrimônio. Na praxe é o
contrário, quem indica dia e hora é o nubente; o juiz apenas
declara se concorda com a indicação.
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Díscute~se aí uma questão importante: se é possivel a
dois pretendentes, habilitados numa determinada circunscrição
do território nacional, requerer ao juiz de outra a realização
do seu matrimónio. Na linguagem do foro, isto é chamado
"habilitação de fora", Quer dizer, uma pessoa se habilita numa
circunscrição qualquer e, depois, vem para uma cidade pedir
que ai se realize o matrimónio. Era praxe no Distrito Federal
atender à "habilitação de fora", que era causa de muitos es~
cândalos e de muitos casamentos anuláveis, porque as pessoas
iam para uma comarca vizinha onde encontravam oficiais de
registro com os quais promoviam, por bem ou por mal, a sua
proclamação de editais, sem o preenchimento de formalidades,
e, em seguida, de posse da certidão, vinham se casar no Dis~
trito Federal. A opinião hoje em dia mais aceitável é que essas
habilitações não devem ser facilitadas desse modo. Há inte~
resse em que o casamento ocorra na comarca onáe foram pu~
blicados os editais, porque não existe um prazo delimitado para
-a habilitação de impedimentos. A pessoa que lê os editais
pode opor os impedimentos, quando lhe aprouver, até a rea~
lização do ato, e, se as partes saem da comarca e vão se casar
em outra, esvai~se a possibilidade de o público opor impedi~
mentos, uma vez que o público da nova comarca não foi advertido dos editais. Em todo caso, interessa à administração da
boa justiça em matéria de casamento, porque as "habilitações
de fora" sempre foram fontes de irregularidades e de escãn~
dalos. O casamento se deve fazer na casa das audiências ou
em outro lugar, se o juiz consentir.
A lei diz que, na casa dos nubentes, por exemplo, é: pre~
ciso que ocorra uma razão de força maior. Na prática não é
assim. Desde o momento em que o juiz consente, o casamento
podo se realizar em um sítio doméstico. Exige-se a mais
ampla publicidade; de portas abertas, todas as pessoas pode~
rão entrar no lugar onde se está realizando e é necessário que
haja no local, pelo menos duas pessoas estranhas ao enlace,
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como testemunhas, sendo que estas, em determinadas cir~
cunstâncias, podem subir a quatro, se um dos nubentes não
sabe escrever. São estas as testemunhas que irão assinar o
termo que dá lugar à cerimônia praticada. Não há a exigên~
cia de que sejam pessoas sem víncu~o de parentesco com os
nubentes. Pelo contrário, no Direito de Família, prefere~se
que as testemunhas sejam parentes, até porque é um ponto em
que as prescrições deste ramo do Direito se afastam da norma
geral. Na teoria do ato jurídico, sendo a pessoa parente pr6~
ximo, está mais interessada, mais informada e, por conseguin~
te, mais apta a testemunhar.
A solenidade propriamente requer um rito próprio, esta~
belecído na lei. Devem ir à presença do juiz de casamento os
nubentes, as duas testemunhas já referidas e o oficial do re~
gistro civil, e a cerimônia se de~envolve em duas partes. O
juiz ouve o consentimento dos nubentes em contrair o vínculo
matrimonial e, em seguida, pronuncia a Íórmula que a própria
lei enuncia: "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". 1 Exige~se a con~
tinuidade do ato, quer dizer, o ato não pode ser interrompido:
tomar o consentimento agora e daqui a uma hora o pronun~
ciamento da fórmula solene perante o público. A doutrina
chama a isto de princípio da unitas acfus.
Há certos atos jurídicos que estão sujeitos, para sua va~
lidade, ao princípio da unitas actus: se um homem estipular
com outro, num contrato, escrever uma parte ·hoje, amanhã
outra parte, depois de amanhã voltar e celebrar a parte final
e daí a alguns dias assinar o contrato, este é perfeitamente
V'álido. Se, porém, um homem, na feitura do seu testamento,
senta~se, escreve uma parte, abandona, amanhã volta, conclui
e assina, o testamento é nulo, porque está' sujeito ao princípio
da unitas actus. Por que razão certos atos jurídicos são sub~
1

Código Civil. art. 194.
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metidos a esse princípio? Porque a lei empresta tanta imJXlr~
tância à integridaCle da vontade do agente, no momento em
que pratica o ato jurídico, que exige uma concentração espe~
cial, uma atenção uniforme a todos os elementos que compõem
o ato de uma adesão simultânea a todos os efeitos que dele:
resultam; não quer a lei que se faça testamento ou que se
celebre matrimônio por partes, distintamente, sem se ponderar
na signif:cação especial que aquele ato encerra e, por esta
razão, fulmina de nulidade a celebração que se haja feito sem a
unitas actus. É necessário que~ o ato seja contextuai, contínuo,
isto é, que o juiz ouça a manifestação do consentimento e,
imed:atamente depois, pronuncie a fórmula.
Nem todas as pessoas que Clevem u;ti'r presentes à ce~
lebração do casamento são reputadas wmo e::senciais. O ofi~
cial do registro civil, por exemplo, precisa estar presente ao
ato para que seja ele válido. Ele ~ó comparece para lavrar o
termo, e o termo não é passo substancial da celebràção do
casamento. É apenas um passo pn::;;"'ratório, de modo que a
sua participação se faz ad probat:on::m e não ad substantiam
actus. Do mesmo modo, as testemun!-as são necessárias: a lei
reclama que e!as estejam presentes, e a sua Ea1ta expõe a ce~
lebração do ato a fáceis argüições de nul:dade, mas, pelo fato
de as testemunhas não estarem presentes. o ato não está ne~
cessariamente nulo. Abre-se apenas a porta à mais UKil alegação de nulidade.
Outro ponto que é importante examinar é se o nubente
pode ou não dar procuração a outrem para representá~lo na
celebração do casamento. A lei diz que pode, mas nessa red
presentação convém que se veja uma maneira sui gcneris, uma
mandra do Direito de Família que está muito mais pr6xíma
daquela execução de atas jurídicos por simples intermédio,
per nuntium, do que uma maneira propr:amente dita de
execução do ato por um representante legal.
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Realmente, vê-se que existe nessa procuração alguma
coisa de peculiar, quando se considera a possibilidade de sua
revogação. Se uma pessoa manda um procurador representála num casamento que se deve realizar hoje à tarde, e, se uma
hora ou um minuto antes do enlace, revoga essa procuração,
embora essa revogação não chegue ao conhecimento das partes
antes da celebração do ato, o casamento está nulo, por não
ter havido consent:mento dos nubentes. Quer dizer, revoga-se
a substância do mandato, porque o procurador é um simples
portador da vontade dos nubentes e, não, um mandatário no
sentido jurídico. Portanto, se, no momento em que ele enuncia a vontade afirmativa, semelhante vontade já não existia,
o casamento não chega a realizar-se. Não é nem mesmo nulo,
é inexistente, por falta de celebração.
Outro ponto importante : em que momento está o matrimónio consumado? No momento em que o juiz de casamentos ouve a declaração expressa dos nubentes de que dão o seu
consentimento ao vínculo, ou no momento em que o juiz de casamentos pronuncia a fórmula solene? O problema é discutido
e se anula com certa simplicidade com aquela velha controvérsia canónica, a respeito do momento do contrato ou do
momento da bênção nupcial.
Alguns autores brasileiros mais rápidos inclinam-se pda
afirmação de que o momento consumativo do casamento é a
enunciação e consentiln.ento pelas partes. Nisto, acompanham
um pouco a tradição do Direito Canónico, mas todos eles
se fundam num exame exegético e no texto legal do art. 194
do Código Civil : presentes os contraentes em pessoa ou pelo
procurador especial juntamente com as testemunhas e o oficial
do registro e presidente do ato, ouvido, dos nubentes a afirmação de que persist~m no propós:to de casar por livre e espontânea vontade, o juiz declara efetuado o casamento nestes
termos : declaro efetuado. Concluem os autores que o casamento se acha efetuado no momento em que ele faz a declara-
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ção. A declaração é apenas de reconhecimento, visa mais a
levar o ato ao conhecimento do público, a tornar público o
ato para conhecimento da sociedade, do que a afirmar a exis~
tência. Assim argumentam os Drs. Clovis Bevilaqua e Carva~
lho Santos.
O que caracteriza a consumação do matrimónio é, indis~
cutivelmente, o estabelecimento da irrevogabilidade. O casa~
mento é, por excelência, um vínculo que a vontade êlas partes
não pode romper, de modo que, enquanto o vínculo pode ser
rompido, não há dúvida alguma, ainda não houve vínculo. É
o próprio Código Civil que, tratando mais adiante da suspen~
são da cerimôn!a da celebração do casamento, art. 197, declara
que a celebração do casamento será imediatamente suspensa,
~e algum dos contraentes, inciso III, se manifestar arrependido.
Essa manifestação de arrependimento pode ocorrer até o ins~
tante em que o juiz de casamentos enuncia a fórmula. Se um
dos nubentes diz: consinto, e o outro também diz: consinto; e
o juiz de casamentos se levanta para pronunciar a fórmula, e
se. nes~e momento, um dos contraentes diz: eu me arrependo,
a cerimônia f:e suspende, e o casamento não se efetua. Logo é
evidente que o ato é inexistente; mesmo que a fórmula venha
a ser pronunciada pelo magistrado, já se inferem os pressu~
postos do ato, já o magistrado não pode recusar~se a pronun~
ciar a fórmula, mas ainda não se estabeleceu o vínculo ma~
trimonial com a característica predominante que é a irrevoga~
bilidade do consensus; isto mais de acordo com o que já se viu.
O matrimónio não é um simples negócio bilatera-l entre
os nubentes, é um ato complexo em que o magistrado toma par~
te, representando o poder público, e, sem a intervenção do magistrado, o matrim.õnio não se aperfeiçoa. não se consuma. É
exagero daqueles que vêem mesmo no matrimónio um ato uni~
lateral do juiz mas há opin:ões que mostram que o matrimõnio
é ato complexo, em que o propósito do juiz não é talvez o
mais importante, mas é uma condição essencial a reunião das
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caracteristicas do ato. Se a cerimônia em curso se suspende,
não pela recusa do consentimento ou por uma retratação já
referida ou pe:a declaração feita por um dos nubentes de se
achar coagido na sua vontade, nesse caso a cerimônia se sus..
pende, mas não é necessário que se proceda a uma nova ceie..
bração de casamento; basta que os nubentes, no dia seguinte,
se mostrem dispostos novamente a casar, para que o jui:: os
reúna e proceda à cerimônia matrimonial. Por que isto? Porque
rea~mente o consentimento pode não ocorrer num determinado
instante e ocorrer momentos depois. A lei já é prudente, quando deseja que a cerimônia tenha lugar em outro dia, para
evitar que, nos casos de coação, continue esta a operar fortemente no espírito do nubente que declarou que
afirmação
de sua vontade não é livre e espontânea.
Terminado o ato, lavra~se o termo, e a lei diz minucinsa..
mente quais os dados que o oficial de registro civil deve com..
por nesse termo. ~ o art. 195. Em seguida há, entretanto, alguns dados que podem constar do termo, aos quais a lei não
se refere, por não serem substanciais. Por exemplo, se havia
filhos anteriores ao matrimônio, os quais o matrimônio vem
legitimar; então se deve fazer constar do termo do casamen ..
to qua·s são os flhos legitimados. 2 Do mesmo modo se procede,
quando o casamento foi celebrado por procuração. ~ preciso
que, do instrumento de mandato, seja transcrito o termo dos
filhos que porventura se apresentem. Os termos podem ser
sanados por ratificação posterior. Não há aí alteração do ato
celebrado. ~ apenas uma criação que a lei do registro público
ensina como processar.
A prova, por excelência, do casamento é o termo que,
após a sua celebração, se lavrou, mas pode faltar o termo por
muitas razões. Pode faltar por extravio do livro ou porqu~~ as
partes se mudam para um país diferente, não tendo meios de
fazer vir uma certidão do termo que foi lavrado. Enfim, várias

a

2

Ver o art. 227. § 6•, da Constitu!ç!Io Federal em vigor.
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circunstâncias podem deixar um casal em situação de não dis~
por de prova para atestar o seu estado de casado. Como su.prir a prova nestes casos? Ressalvem~se, em primeiro lugar,
os casamentos celebrados antes de 1890 que ainda ho;e são
de freqüência. Antes de 1890, quis o Decreto n. 9 181 que, não
tendo havido casamento civil, não haver:a como fazer prova
com o respectivo termo, devendo servir de prova o termo ·de
casamento ecles ástico extraído das paróqu ·as até 1891. Para
que a falta ou perda, devidamente justificada, autorize a pro.dução de uma prova. para re~taurar o ato extrav:ado, discute..
se apenas um ponto: se o meio idôneo para restaurar o termo
extraviado é a simples justificação avulsa ou se há necess:da~
de de uma ação declaratória.
Há ações declaratórias cuja imfortância no processo civil
é enorme : aquelas em que não se pede a condenação de nin..
guém num determinado feito, mas exclusivamente que o ma~
gistrado declare se existe ou não uma relação jurídica. Por
exemplo : alguém tem contrato passado com terceiro, mas tem
dúvida. se é contrato de· sociedade ou se é contrato de locação;
pelo entendimento que têm eles com a parte adversa, não se
chega à uma conclusão sólida. Então propõe~se uma ação de~
claratória. Nada se reclama. Pede~se apenas que o magistrado
diga qual é a natureza do vínculo. Esta sentença é mero acer..
tamento, como a chama o magistrado ital:ano, para apurar as
sentenças constitutivas e as sentenças de condenação. Parece
que a ação dec~aratória seja o meio escolhido de justificação
avulsa, pois re faz prova de um fato .e ·não a de uma relação
jurídica. A prova de uma relação · jurídica está cercada de
muito mais cu:dado. Exige-se um procedimento muito mais
amplo do que a justificação avulsa. Isto é quase u;.n processo
gracioso. Pode .. se just;ficar o que se qu'ser. Pode~se apresen..
tar as testemunhas do casamento como prova do que se ne..
cessita. Há aí uma tal eficiência de meio processual que sem.pre se deve guardar para as documentações do futuro. Para
estabelecer, porém, a existência de rdação judídica, para pro-
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var que existe um matrimónio, a mulher lança mão da ação
declaratória como meio mais idõneo.
Um elemento muito importante é a chamada posse de
ertado. 3 Que era casamento à morganheiro ou do "mar:do des~
conhecido", senão a posse de estado, a circunstância de duas
pessoas viverem maritalmente e serem assim tratadas? Hoje
não se tem mais a posse de estado como elemento suficiente
para constituir o víncu:o matrimonial, mas tem~se, em certos
casos, como um elemento probatório muito importante. Para
haver posse de estado são necessários três elementos, que os
autores antigos assim denominavam : nomcn, tractatus e fa~
ma. Nomcn quer dizer: é preciso que as peséoas se tenham
comunicado o nome; se a mulher não usa o nome do marido.
não pode pretender que tenha a posse de estado éle casada.
Por tractatus se entende que o marido a trata como esposa.
Se se pode fazer prova de que o marido a trata de maneira
subalterna ou se habita numa casa. e ela em outra, ou num
aposento à parte, sendo o do marido, de patrão e o dela, de
um subalterno, não se pode pretender que haja tractatus. A
fama cu reputatio: é preciso que o público os tenha como marido e mulher. Se os três elementos se reúnem estão os dois
na posse de estado de casados. não podendo pretender com
isso registro de seu casamento; podem ut:Iizar-se disco como
uma prova para, na ação declarat5ria, contradefender o seu
vínculo e mostrar que ele existe. A lei dá até uma eficácia
especial à posse de estado, quando diz que, se houver equi~
valência das provas pró e contra a existência do vínculo. de~
cide~se segundo a posse de estado.

a Confrontar o art. 203 do Código Civil com o art. 227. § 6•, da
Constituição de 1988.

Capítulo XV

CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO RELIGIOSO.
FORMALIDADES PRELIMINARES E EFICACIA CIVIL
A atual legislação civil reconhece, ao lado do casamento
celebrado de acordo com os preceitos do Código, o casamento
religioso, desde que a habiLtação preliminar, que o precede,
seja feita de acordo com a prescrição da Lei n9 379, de 16
de janeiro de 1937.1
Cessou, assim, o laicismo em matéria de Direito matrimonial. o qual fora introduzido com o Decreto n.• 181, de
1890, reconhecendo~se a eficácia da união religim·a. O Estado
não toma propriamente partido em questões espirituais; ele se
limita a compreender e a dar o seu justo valor a uma institui~
ção que nasce das práticas mais radicadas na tradição da so~
ciedade e que o povo sempre estimou, até mesmo mais altamente do que a própria instituição do casamento civil; quer
pela sua divulgação no seio das populações, quer pelo prestigio de que goza, junto às classes mais altas, o casamento religio~:o sempre sobrepujou no Brasil o casamento civil, intra.
duzido há 50 anos. E não deve ter sido estranha à razão legislativa da Lei n.9 379 a recente adição do casamento religioso nos países em que vigora o regime de colaboração entre
a Igreja e o Estado, nos termos de uma concordata. Reintroduziu-se o casamento religioso, não só o que é celebra'élo segundo os preceitos da Igreja Católica, como o que se celebra
1 Matéria atualment~ regida pe'a Lei n• 1.110, de 23 de maio de 1950.
Ver também a Lei n• 6.015, de 31.12.1973.
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segundo os preceitos do culto grego, do culto ortodoxo, israelita, do culto protestante e de quaisquer outros que não contravenham expressamente a moral e os bons costumes. Mas
não há interesse no estudo do casamento religioso segundo
esses vários cultos, cujo uso não é consideravelmente espalhado
no seio da população brasileira. Basta considerar o matrimônio celebrado segundo o culto católico. Quais são os princípios fundamentais da Igreja, em matéria de Direito matrimonial? Segundo sua concepção, o matrimônio como sacramento
está na base de todas as prescrições canônicas.
O matrimônio, que se administra como um sacramento
entre os nubentes, produz um vinculo indissolúvel a que só
a morte ou a anulação põe termo, admitindo-se em vida dos
nubentes exclu~ivamente aquela separação a toro que oferece
tanta semelhança com o desquite civil. No mais, o matrimônit>'
se define pelos fins que o Direito Canônico lhe prescreve :
criação e educação da prole, adjutorim mutuum e de remédio
concupiscentiae.
Cumpre estudar mais detidamente a execução do casamento re!igioso, não só considerando a sua fase preliminar,
em que se investiga a capacidade dos nubentes, como o momento de sua celebração. após o qual o vinculo está perfeito
e produz efeitos religiosos e civis.
A capacidade para casar que os romanos reservavam
apenas aos indivíduos revest!dos do jus connubii, a Igreja a
estendeu a todas as pessoas naturais. Toda a teoria da capaciâade matrimonial é feita segundo um critério negativo. Afirma-se como regra a capacidade, e, como exceção, excluem-se
os casos em que, pela incidência de impedimento, o ca~amento
não pode ser contraído entre as pessoas em causa. ~ o mesmo
sist.ema da lei civil brasileira. A atual, como já se viu anteriormente, inspirou-se no exemplo canônico. Os impedimentos
matrimoniais são, no sistema canônico, requisitos negativos de
capacidade. ~ preciso que não ocorram, para que se possa va..
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lidamente contrair o matrimônio. O Direito Canônico os class:fica segundo vários critérios, todos eles de cons:derável a!can..
c.e prático. O primeiro é a classificação dos impedimentos em
àirimentes e impedientes. No Direito Canônico estas expressões
têm um sentido um pouco diverso daquele já fixado no
Direito Civil. Os impedimentos dizem-se dirimentes, quando
invalidam o matrimônio contraído, e dizem-se impedientes,
quando eles impedem a realização de um matrimônio: se este
se realiza, porém, não fica invalidado nem sofrem os nubentes
qualquer conseqüência no regime de bens estabe!ecido. Ai é
que está a diferença : no impedimento civil impediente, a vio..
lação acarreta uma pena que pode ser a separação de bens
como regime obrigatório.
No Direito Canônico, a única eficácia do impedimento
impediente é proibir a realização do matrimônio. Se violado,
os seus efeitos são intempestivos, já não podem mais se fazer
sentir. Também se dividem os impedimentos em públicos e secretos. São os que se julgam no foro externo os públicos, e secretos os que se julgam no foro interno, os que só se conhecem através da confissão: e conforme a origem da norma que
os criou, dividem-se os impedimentos em impedimentos de direito natural, impedimentos de direito divino e impedimentos
de direito ec!esiástico. Esta última diferenciação é importantíssima, porque, se os impedimentos de direito eclesiástico são
passiveis de dispensa. dos outros todos nem mesmo o Sumo
Pontífice pode conceder a dispensa. Ainda do ponto de vista
de dispensa, costuma-se dividir os impedimentos impedientes
em impedimentos menores e impedimentos graves. Os impedimentos de grau menor são os que com facilidade se dispen..
sam: a consangüinidade na I:nha colateral, a part r do terceiro grau, a afinidade colateral do segundo grau, aquela que
se chama a publica honestas, a cognatio spiritulllis; só se dispensam porque são de direito eclesiástico. Para dispensar estes .
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impedimentos, o órgão competente verifica se o impedimento é
público. Se o impedimento é de foro externo, as partes interessadas pedirão dispensa, que será encaminhada a Roma, a fim
de ser concedida pela Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum. Esta corporação administrativa é a competente para os cons:derar. Se o impedimento é de direito eclesiástico
mas oculto, a consulta será feita pelo sacerdote que tiver ouvido o impedimento em segredo confessional. Não se menciona a pessoa interessada, e o sacerdote recebe a autorização
ou a dispensa, mas já então é a Sacra Penitenciaria, um tribunal de penitência, que tem, a seu exercido permanente, um
ramo do órgão competente para a concessão. Há certos impedimentos que dizem mais respeito à conservação da fé, os
quais ficam sujeitos ao tribunal do Santo Ofícío, o único que
pode pronunci.Jr-se a respeito.
A dispensa pelos bispos, pelos missionários com po<l.eres
especiais ocorre muito raramente. É sempre necessário que o
bi~po ou o missionário esteja munido de poderes expressos, se
não a dispensa por ele concedida é nula. Só pode o ordinário
conceder a dispensa, ou em perigo de vida, caso em que não
há tempo de se: consultar a Congregação, podenâo haver então um interesse em legitmar a prole ou em tranqüilizar a
consciência, ou no caso de perigo de escândalo, quando, '\ÕS•
tando as núpcias preparadas e ró havendo um impedimento
ccles'ástico de grau menor, compreende o ordinário que ocorrevá maior dano para a sociedade, suspendendo-se o casa~
mcnto do que permitiedo que se realize.
Quais são os impedimentos canónicos? O impedimento de
idade é o primeiro. O Codex de 19172 estipulou a idade de
16 anos para o holl).em e de 14 anos para a mulher como li~
mite e deu '..!ma regra acomodatícia, já referida, para os casos
2

Atua!mente a matéria é regida pelo novo Código de Diretio Ca-

nOnico, em vigor desde 1983.
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em que a legislação civil estabeleça outro termo. O pároco
fará com que os nubentes se conformem em esperar a superveniência da data fixada pela lei civil. Outro impedimento é
a impotência. O Código Civil brasileiro não colocou a impotência entre os impedimentos, porque para a legislação ela já
dirime o vínculo matrimonial, quando era desconhecida do
outro nubente na época cm que as núpcias foram contraidas:
ou então ela entra n::t cc::tegoria dos erros substanciais quanto
à pessoa do nubente, e não precisa ser conceituada como im~
pedimento matrimonial; a Igreja, porém, trata a impotência de
modo diferente: quando não é generandi, constitui impedimen~
to dirimente, mesmo quando as partes sabem da sua existên~
cia. ~ que a Igreja age com certa sabedoria, quer evitar que
um casamento, ao qual falta um dos requisitos essenciais para
proporcionar depois ;:os nubentes uma vida em comum tran~
qüila e proveitosa, se venha a estabelecer sob o impulso da paixão c . depois, se corromper no decurso dos anos.
Outro impedimento é o casamento anterior. Desde cedo
a Igreja condenou a poligamia; apesar dos exemp~os do An ..
tigo Testamento, a lei nova do Novo Testamento propõe neste
ponto a integridade da instituição familiar, condenando a poligamia, naquela passagem do Evangelho segundo Matheus.
que já se teve ocasião de estudar a propósito do conceito :5acramental do matrimônio; e sob este ponto são expressos os
textos pontifícios. O Concílio de Trento expressamente anatematizou todo aquele que defendesse a legitimidade da poli~
gamia. A encíclica Casti Connubii volta recentemente a este
ponto com ênfase.
A consangüinidade é outro impedimento importante e di~
retamente deriva do direito natural, dela não se concede dispensa, a não ser que se trate de consangüinidade co!ateral no
3• grau canônico; o grau canõnico competente se dá de modo
diferente do cível. Ao invés de se contar por intervalos, conta-se por gerações, mas é mais fácil contá~los do seguinte
modo: conta-se. o grau civil e subtrai~se, depois, um, e encon-
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tra-se sempre o grau colateral. A afinidade ~ impedimento de
que o canonista trata de modo diferente: enquanto que. para
o legislador civil, a afinidade subsiste à anulação do casamento, e só não sobreexiste, se se prova que o casamento, em
vez de nulo, era inexistente, o canonista só reputa afinidade
quando esta deriva de casamento válido. Então, ~ impedimento
dirimente, embora de direito eclesiástico. Se a afinidade resulta de um casamento inválido ou de um matrimónio putativo,
então há impedimento muito mais exrlusivo: ~ aquele que o5
canonista! chamam pública honestas.
Outro impedimento é a cognação legal. Não se conhece
no Direito Canónico o parentesco civil resultante da adoção,
mas o Codex faz uma remissão às legislações civis neste particular e diz que. onde a lei civil do país admitir o estabelecimento de parentesco adotivo ou parentesco civil, haverá impedimento canónico entre o adotante e o cônjuge do adotado
ou entre o adotado e o cônjuge do adotante. Era o que o
Ministro Rocco chamou a canonização do impedimento civil.
O Codex colocou-se de acordo com a legislação civil, harmonizando consideravelmente os sistemas de direito concorrentes. Além disso, existem alguns impedimentos tipicamente religiosos. a disparitas cultus.. por exemplo. Quando o casamento se promove entre um católico e um infiel, um não batizado,
um paganus, é impedimento dirimente. Na disparitas cultus
só se pode estabelecer esse casamento, só se pode obter a dispensa da autoridade competente, ~e o cônjuge puder dar uma
caução. que lhe pede o pároco, de que ele não se oporá à
educação católica da prole.
Outros impedimentos canónicos: a ordem, o voto solene
de castidade; o voto simples é um impedimento impediente: é
a mixta religio, que ocorre, quando, sendo ambos os nubentes
batizados, um deles, entretanto, abandonou a prática da religião. São impedimentos impedientes facilmente dispensáveis.
Mais difícil, porém dispensável, é a cognatio spiritualis,
que é o parentesco derivado do paraninfado do batismo. Além
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disso, o Direito Canônico cria certas dificuldades, certas exor~
As dificuldades são os casos em que o ordinário, antes
de conceder a realização do casamento, aponta certos obstá~
cuJos morais e procura julgá~:os ou afastá~los. Está neste caso
a denegação do consentimento paterno, que o Código Civil
trata como impedimento, e o Código de Direito Canônico,
como simples dificuldade. Cita~se também o caso do casamen~
to cem um indivíduo ímpio. em que o ordinário, exercendo a
sua função de cura das almas, procura antes sindicar sobre
as vantagens ou dcswmtagens para a família na realização
daquele matrimônio; e, finalmente, as exortações. Estéls têm
importância mesmo só para o fiel.
Veja~se agora quais são as formalidades preliminares ao
estabelecimento do vínculo matrimonial. Todo o processo de
formalidade preliminar ao casamento é uma criação do Direito
Canónico. A lei civil nL!da mais fez do que recolher a lição
do direito da Igreja. de maneira que há muita semelhança, a
esse respeito, entre o Direito Civil brasileiro e o Direito Ca~
nônico. Pode~se dizer que há três elementos essenciais em
todo o processo de habilitação matrimonial: apresentação de
certos documentos nece~sários; atestação de condição não im~
peditiva para a reabação do casamento; e a publicação do
casamento próximo, para que terceiros possam vir a opor os
impedimentos que conhecerem. O Direito Canônico distingue
os elementos em três fases consecutivas; o Direito Civil os
distingue em duas fases consecutivas, apenas a primeira fase
canónica é a da npresentação de documentos. Só se exige um,
o batistério ou certificado de batismo, passando-se logo à se~
gunda fase que é a da atestação das condições não impediti~
vas: e em vez de os nubentes redigirem eles próprios um requerimento. que só se fará no foro civil, é o pr5prio pároco
quem procede a uma pequena sindicância, chamada "pequeno
processo", que se faz geralmente mediante pergun.as d:rigidas
aos próprios nubentes, ou, se necessano, aos seus próximos
parentes. Uma vez formado este "pequeno processo". passa~se

t~ções.
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imediatamente à publicação que outrora se chamava bana, de
onde o termo banhos por que são conhecidos. Faz-se três
vezes consecutivas, nas missas, de preferência nas missas solenes, e, uma vez qu~ nenhum dos fiéis oponha impedimentos
até a hora da realização do matrimónio, passa-se à sua celebração. Isto se faz na Igreja paroquial de preferência, mas
pode se fazer noutro lugar qualquer, com licença do ordinário.
Acompanhe-se o paralelismo que há entre o Direito Civil e
o Canónico, e se verá como o Civil se inspirou na prática canónica em que os nossos costumes estavam vazados. Quem
deve celebrar o casamento é o próprio vigário, definindo-se a
sua competência pelo critério territorial de residência dos nubentes, e prevalecendo a residência da noiva sobre a do noivo,
apenas pela razão de que o pároco deve tutelar, de preferência, a liberdade da noiva no consentir. Muitas vezes o pároco
delega os seus poderes a outro sacerdote. É essencial que a
delegação seja expressa e que se faça para um matrimónio
determinado, sob pena de não ser válida a sua realização.
Devem estar presentes duas testemunhas, que segundo o Direito Canónico podem ser quaisqÚcr pessoas, desde que estejam em idade da razão e que possam saber o que testemunham. Admite-se que os nubentes exprimam seu consentimento por meio de um intérprete, se necessário, e admite-se que
intervenha, em lugar de um dos nubentes, um procurador. A
doutrina a respeito do representante é a mesma que passou
para as nossas instituições civis; uma vez no lugar adequado
de se reindagarem estas pérsonalidades, procede-se à celebração do matrimónio, o qual, na sua parte essencial, é de direito muito simples. Exige-se que o sacerdote, considerado pelo
Direito Canónico mera testemunha ativa do matrimónio, interrogue os nubentes sobre o seu propósito de contraírem matrimónio; a pergunta e a resposta devem ser feitas na língua
do pals, rara que os presentes o entendam, após o que o sacerdote pronuncia uma fala solene que varia de país para país,
conforme v ritual que se encontra em vigor. Em alguns países
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diz o ~acerdote: ego conjugo vos in matrimonium ... Esta f6r~
mula é censurada pelo Cardeal Gasparri no seu novo tratado
sobre o casamento, porque. observa. não traduz a verdadeira
intervenção do sacerdote no ato, que é o de mera testemunha.
Propõe. então, uma fórmula muito g~neralizada. hoje em dia,
adotada em quase todos os países, que demonstra bem a natur~za da intervenção do sacerdote. que é ~melhante à intervenção do magistrado no casamento civil, mas doutrinariamente
definida como de muito menor significação; enquanto o casamento cvil só se consuma com a pronúncia da fórmula pelo
magistrado, o casamento religioso fica contraído pela simples
manifestação do consentimento, que, uma vez enunciado, tor~
na-se irrevogável. Há alguns casos em que este rito ordinário
do matrimônio não se observa; são os casos de rito extraordinário, do matrimônio de consciência, o matrimônio in extremis, que podem admitir a supressão das formalidades preli~
minares, como até mesmo a ausência do sac~rdote. Convém
notar que o matrimônio contraído sem o rito ordinário não é
capaz de produzir efeitos civis, porque a lei civil exige sempre
a presença do ministro e das publicaçõ~s preliminares. de
modo que. se o casamento canônico for segundo rito extraordinário, não se pode pretender que produza os seus efeitos.
A Lei nQ 379, para atribuir ao matrimônio os efeitos civis,
exige um duplo processo de habilitação: de um lado, que o
matrimônio seja precedido de todas as formalidades impostas
pelo Direito Canônico; de outro lado, que o processo de habilitação se faça perante o oficial de registro civil. tal como
se se fosse celebrar um casamento civil. Exige~se apenas que
os nubentes, ao requererem ao juiz competente a sua habilitação matrimonial, declarem, desde logo, que pretendem ca~
sar-se religiosamente e mencionem o culto em que o vão fazer
e. se possível. qual o ministro que vai celebrar o ato.
Processando-se a habilitação com a reunião desses documentos, tem o Ministério Público audiência do processo,
para examinar se o culto alegado. não sendo católico ou orto-
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doxo ou israelita, é um culto que contravenha à moral e .aos
bons costumes ou à ordem pública; depois nos proclamas, publicados no período da habilitação civil. inclui~se sempre a
indicação de que· os nubentes contrairão matrimônio religioso,
segundo aqueles cultos, e perante tal ministro. Visa~se a permitir que se faça aplicação conveniente de dois impedimentos
novos: o do culto contrário à ordem pública e do ministro não
autorizado. O impedimento do culto contrário à ordem pública
deve ter sido oposto pelo órgão do Ministério Público; mas
toda a sociedade está interessada na sua oposição, de modo
que, se porventura, o órgão do Ministério Púb!ico não conhecer as verdadeiras práticas daquele culto, pode ser que
alguém do povo tenha elementos para indicar a sua invalida~
ção. :a a sua oportunidade para fazê~lo. Quanto aos impedimentos de ministro não autorizado, estão interessados neles
não só o público em geral, mas especialmente os órgãos da
hierarquia eclesiást:ca que velam pela integridade do poder
de jurisdição sacerdotal. Pelo munus da Igreja Católica os sa..
cerdotes têm dois poderes: o de ordem e o de jurisdição. Um
ministro, não autorizado para celebrar determinado matrimônio, está infringindo o poder de jurisdição de outros, e, por
conseguinte, os órgãos eclesiásticos interessados podem intervir, para apurar o impedimento, indo ao encontro dos interes~
ses da Igreja no particular. A própria Lei nq 379 dispõe que
as autoridades eclesiásticas autorizam que os próprios bispos
podem comunicar ao registro civil quais são os ministros au~
torizados para os diferentes matrimônios nas diferentes loca~
!idades, dando~se logo ao oficial do registro civil os elementos
para apreciar a autorização deste testemunho.
Terminado o p;:ocesso de habilitação, expede~se aquela
cert!dão que já se conhece, válida por três meses, mas que,
para celebração de casamento religioso, fica sendo válida ape..
nas por 30 dias, pois a lei age com muita caute!a em matéria
de casamento religioso, não tanto porque tema que as autoridades religiosas se sirvam das faculdades concedidas pela
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Igreja de maneira contrária à ordem pública, mas para que os
nubentes não se prevaleçam da duplicidaae do regime matri~
monial, para infringir o preceito de que ninguém está autorizado a contrair núpcias indevidamente, de modo que as medi.das cont!das na Lei n'~ 379 seriam meramente precautórías,
coordenando-se todas para a obtenção daquele objetivo.
Uma vez celebrado o matrimônio perante o ministro com~
petente, deve este lavrar termo circunstanciado do ato, em
que o ato e a certidão do oficial do registro civil venham
transcritos em duas vias, uma das quais é entregue a um dos
nubentes; depois disso, o próprio ministro comunica ao oficial
do registro civil, de quem emanou a certidão, que o casamen~
to foi celebrado, para que se anote no lugar adequado com
o fim de se evitar que, passados alguns dias, venham os nubentes pedir nova cert:dão para contra ·r outro casamento, o que
determinaria confusão e dif:culdade em qualquer processo pos~
terior de nulidade ou mesmo naquele em que os nubentes pedirem baixa da habilitação de que já se tinham servido pe~
rante o ministro do culto indicado.
Recebido o termo, em segunda via, das mãos do ministro
religioso, deve o nubente promover a sua inscnçao no regis~
tro civil. Se é menor, o pai ou tutor está obrigado a esta ins~
crição, pondo termo ao processo matrimonial pertinente, para
que imediatamente o casamento produza todos os efeitos de
um verdadeiro enlace civil. A Lei nQ 379 ainda é muito severa
para todos os casos em que as partes, prevalecendo~se das
facilidades que a nova legislação lhes criou, contraiam matrimônio duplo; a lei imediatamente taxa como bigamia, reme~
tendo às disposições competentes do Código Penal aqueles
que as infringirem. 8
3 A Lei n• 1.110, de 23 de ma:o de 1950, que revogou a Lei n• 379
e derrogou o Dec. n' 3.200, de 19 de abril de 1941. na parte em que este
se referia àquela lei, muito simplificou a matéria, sendo, até mesmo, omissa
em pontos fundamentais, não dispondo, por exemplo, que a celebração não
deve contrariar a ordem pública e os bons costumes, nem falando em
outros aspectos que têm acarretado controvérsias ainda não superadas.

Capitulo XVI
CASAMENTOS ESPECIAIS. DISPENSA
DA PUBLICAÇÃO DE PROCLAMAS. CASAMENTO
NUNCUPATIVO. CASAMENTO PERANTE
A AUTORIDADE CONSULAR. CASAMENTO DE
ESTRANGEIROS. EFICACIA DO CASAMENTO
CONTRAlDO NO ESTRANGEIRO
Serão agora estudados os casamentos especiais, as normas
especiais que vigoram para certos casamentos, aos quais a lei
deve dar normas próprias, diferentes daquelas que constituem
o rito ordinário da celebração dos demais casamentos. O ca~
sarnento especial é aquele de que primeiro se encontra noticia
no Código. t!: aquele que pode ocorrer entre quaisquer pessoas, desde que haja um motivo urgente para a sua celebração,
ou desde que um dos nubentes se encontre em risco de vida.
Admite o Código nestes casos a dispensa de proclamas: é esta
a única norma especial para esta espécie de casamento. Ale~
ga~se por petição a causa da urgência e, desde que o juiz a
julgue procedente, autoriza o oficial do registro civil a expe~
dir imediatamente a certidão de que os nubentes estão habilitados. Evidentemente é necessário que tenha havido antes a
formação do processo preliminar, que os nubentes tenham
apresentado seu memorial. pedindo habilitação para o matri~
mõnio e que tenham instruído com os documentos necessários.
A única regra especial introduzida é a dispensa de proclamas,
mas a boa prática recomenda que se faça quaiquer publica~
ção, se possível, ainda que se não obedeça ao prazo de 15
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dias, prescrito pela lei. Pode ocorrer que o perigo de vida em
que se encontre um dos nubentes seja tal que nem mesmo o
processo preliminar se possa formar, e não haja meio de solicitar a um juiz de casamentos o seu comparecimento ao local
Para isso, a lei criou o chamado casamento nuncupativo. Casamento nuncupativo ê o que se faz mediante uma declaração verbal dos próprios interessados. O Código disciplina-o
no art. 199, parágrafo único, e no art. 200, parecendo que hâ
entre os dois dispositivos algumas pequenas contradições. 1 A
primeirà exigência para ter lugar este tipo de casamento ê
que o nubente esteja não apenas doente, mas em perigo de
vida, razão pela qual se diz que este é o casamento in extremis.
Desde que este ocorra, o próprio doente pedirá que se chame'm seis testemunhas, as quais deverão ser escolhidas entre
pessoas que não tenham com os nubentes parentesco direto
ou colateral até o segundo grau. A exigência é do rito.
No Direito de Família compreende-se bem aquilo a que
se visa com a presença de estranhos: assegurar ·ao matrimónio
uma publicidade que lhe faltaria, se os familiares mais próxf ..
mos estivessem presentes ao ato; a lei visa também a se acau~
telar contra os falsos casamentos que a piedade familiar po-deria introduzir, depois da morte de um parente que morreu
amancebado, mas que se quer fazer crer que à última hora
se casou, seja pma se legitimarem filhos. seja para se modificar chamamemc :, herança. Tudo isto justificaria muito que
os parentes próx>.,·
a existência de um matri~
mônio nuncupativ;:, ·. ; iúOGo que se exige, no interesse da
veracidade do vinc,
testemunhas sejam escolhidas
entre estranhos, ao c.J;:U.u:~;;:
que sói acontecer no Direito
de Família; os estranhos ;:.:.,;si~c:cr,, c:o ato que não te:n ritual;
aliás, dificilmente se podeila p~(.sc·~;:ver algum t'm circunstâncias tão difíceis. Bastará que os l.!'.:bentes declarem, de modo
1 Confrontar o art. 200, §
da Constituição em vigor.

1~.

do C5di.go Civll com o art. 227, ! 6•,
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coletivo, que têm o propósito de se casar e que o fazem, na~
quele instante, para a cerimônia estar consumada. No prazo
de cinco dias que se segue ao ato, as seis testemunhas devem
comparecer juntas perante o juiz competente e devem então
pedir que se tome por termo o que vão relatar. Relatam que
foram convocadas pelo enfermo, que parecia realmente em pe~
;Jgo de vida e que ouviram dele e do outro nubente a deda~
ração expressa de se pretenderem tomar por marido e mulher.
Reduzido a termo o depoimento, o juiz procede então a uma
habilitação posterior. Não se tendo podido formar o processo
antes do ato, formadse depois, para se verificar se o casamen~
to
contraído com algum impedimento dirimente que o torne
nulo cu anulável, ou se foi contraído com impedimento impediente, que motive o regime de separação. Autua~se o termo,
e o juiz ordena a proclamação dos editais. Note-se que já o
Código Civil fornece .uma pequena contradição. O art. 199
diz que o oficial do registro, à vista dos documentos exigidos
no art. 180, dará a certiêãc ::ie habilitação, quando algum dos
contraentes estiver em iminente risco de vida, e, no seu pará~
grafo único, diz que, neste caso, o casamento poderá ser ce~
Jebrado em presença de seis testemunhas que com os nuben~
tes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral e:m
segundo grau. Muitos autores foram levados a sustentar que
o casamento nuncupativo exigia que se de:vesse realizar o processo de habilitação prévia. Do art. 199 .~~e depreende que o
oficial dará a certidão à vista dos documentos exigidos no
art. 180 que formam o processo de habilitação. 1\ifas, eviden~
temente, essa interpretação estdta
lei n2o
haveria
contradição entre e!a e a
;·,,,tureza c::~ casa:nento in
extremis que, sendo um s:;;:-:ctci'!:tl.".<:'!< de últi::;1:S t:::gência, não
comporta a realização, a ..
''TC, ·:~z~)~2':so preli~
minar.
,:t'if,,~r::·::.c; exi.::idos no
art. 180, exp:,..~S!.'HC":·1tt:
" _, ":Ua:ndo os nubentes não a têm er:.
r,,"'=' ferem registrados na
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própr:a cidade em que se achem, é uma prova difldl de se fazer.
exigindo ou uma diligência demorada, o pedido de vinda de
uma certidão do lugar onde o registro foi feito, ou então a
realização de uma prova por testemunhas, mediante o proces..
so de justificação. Já se vê que há uma contradição com o
casamento in extremis e, por isso. sustenta com muita razão
o Dr. Eduardo Espínola que se deve dar ao Código uma fn~
terpretação muito imperativa. O que se pode entender é ape~
nas o seguinte: se, porventura, se faz processo de habi~itação
e ocorre a necessidade de se celebrar o casamento in extrem/3,
pois os cônjuges podem ter tido tempo necessário de se habl~
Jitar e só depois ter aparecido o perigo de vida, chamam-se
as testemunhas e faz-se o casamento nuncupativo com a van.
tagem de se ter procedido à habilitação prévia. Se, porém, não
houve tempo para ta] habilitação, nem por isso se deixa de
admitir o matrimónio nuncupativo, com a dispensa de quaJ..
quer formalidade preliminar, convocando-se as testemunhas,
apesar de se não ter um documento e de não se terem feito
proclamas. Uma vez que não haja sido feita habilitação prévfa,
o juiz ordena que se publiquem as propostas.
São as diligências a que se tem de proceder na expressão
da lei, a Íim de se procurar colher a existência do Impedimento; diz o Código Civil, também, que o juiz deve verificar
se os nubentes podiam se ter habi!itado. Hã necessidade de
uma indagação neste sentido. Provavelmente muitas perguntas
urgentes são dirigidas às próprias testemunhas convocadas, e
talvez aos parentes próximos dos nubentes.
Parece que a recomendação do Código é inútil ou, se se
preferir, é .apenas oficial. O juiz poderá fazer mais do que uma
s:ndicância sobre os impedimentos, não só para ver se as pe~
soas evitaram a habilitação, por temerem o aparecimento de
um impedimento, como também para saber se as pessoas t~
nham ou não meios de se habilitar. Se o juiz constatar que
as pessoas podiam ter se habilitado e não o fizeram por sim~
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pies negligência, não pode nem mesmo aplicar uma pena,
porque a lei não indica qual possa ser uma sanção desta
ordem. O juiz verifica se não ocorre impedimento, ratificando
ou não, o casamento. Diz o Código no seu art. 200, num dos
parágrafos, que, verificada a idoneidade dos cônjuges para o
casamento, assim decidirá a autoridade competente, com recurso voluntário das partes.
Pode acontecer que falte o consentimento dos pais e,
nesse caso, o juiz deve verificar se está ou não diante de um
daqueles casos em que ele pode suprir. Pode suceder que haja
impedimento de outra natureza e de outros fatores; deverá
verificar se se trata de impedimento impediente, quando surge
a necessidade de aplicar a sanção legal que é o regime de
separação de bens. Verificando~se que as partes são idôneas,
que não ocorrem impedimentos dirimentes, ele ratificará o
matrimónio, que passará a produzir os seus efeitos, desde a
data em que foi contraído. O Código acrescenta em relação
aos filhos: desde a data em que eles nasceram. Podia dispensar a afirmação, pois se sabe que a legitimação que decorre
do matrimónio retroage s~mpre à data do nascimento dos
filhos. Os filhos anteriores ficam legitimados. e quanto basta
dizer. Ai está o processo de casamento nuncupativo.
Outro casamento especial que se encontra regulamenta·
do nas nossas leis é o casamento dos militares. Os militares
estão sujeitos a disposições e~peciais para casarem, em conseqüência da natureza das atribuições e do interesse que tem
o Estado em impedir que eles tomem estado, antes de terem
atingido certa idade e de haverem prestado uns tantos servi·
ços às Forças Armadas. A lei que regula o assunto, o Esta~
tuto dos Militares, proíbe, de um modo geral o casamento às
praças, aos escreventes do Exército, aos guardas-marinha e
aos alunos das escolas de preparação de oficiais da ativa.
Todos estes não podem casar. Hã ai um impedimento absur·
do. Fora desses casos podem casar, desde que se verifiquem
certas circunstâncias. Por exemplo, exige·se que o nubente
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militar reúna condições de capacidade, definidas no Estatuto
dos Militares, e que, além dessas condições, obtenha uma autorização especial da autoridade a que está subordinado. A condição preliminar é a idade de vinte e cinco anos. Antes dessa idade
não podem os oficiais contrair matrimónio. Só num caso o poderão; é se já tiverem atingido a patente de primeiro-tenente.
Visa-se a permitir que o oficial contraia compromisso tão
grave na vida civil, depois que já passou pelos primeiros postos em que a sua dedicação aos serviços precisa ser mais integral e em que a sua identificação com as responsabilidades
do seu cargo talvez ainda não este'ja completa. Antes dessa
idade, se não desse posto, o oficial ainda não se identificou
plenamente com a vida militar. De maneira que, só depois de
integrado plenamente nas iniciações do verdadeiro estado que
é a profissão militar é que pode pensar em mudar o estado
civil, em contrair vínculo, que, nessa idade, já se presume que
não venha a prejudicar a sua completa identificação com a
tropa a que pertence.
Quanto aos suboficiais e a todas as patentes daí até sargento, em ordem decrescente, exige-se mesmo a idade de vinte e cinco
enos e nove anos de serviço nas Forças Armadas. Para os cabos
exige-se que tenham já três anos na ~ua graduação de cabo e
dez anos de serviço nas forças militares. São essas as condições exigidas. Quanto à autorização, ela deve ser dada, em
se tratando de oficial do Exército, pelo comandante da Região;
em se tratando de oficial da Marinha, pelo diretor do pessoal.
se o oficial se encontra na sua sede; se se encontra em ~er
viço fora da capital, pelo comandante das forças navais a que
pertence a sua unidade. Se se trata de suboficiais atê cabo,
então a autorização deve ser dada pelo próprio comandante
da unidade.
Se a mulher -com quem pretende casar o oficial ou
suboficial é estrangeira, então o enlace depende de uma autorização do Ministro de Estado. AI intervêm razões superiores.
Convém que o Ministro de Estado possa exercer a sua fisca~
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lização amplamente, a fim de se evitarem enlaces prejudiciais
à segurança do serviço militar. Que pena sob a qual fica co.locado o casamento contraído com infração das condições de
impedimentos militares? O vínculo matrimonial propriamente
dito não é atingido pela infração, apenas se verifica, se se tra..
tar de oficial ou de suboficial, a sua imediata transferência
para a reserva e, se se trata de pessoa com graduação inferior
a suboficial ou aspirante ou guarda-marinha ou de outras
pessoas sobre quem recaia tal proibição, a pena é a imediata
exclusão das forças militares. Note-se que a autoridade, incumbida de dar o seu consentimento, antes de fazê-lo, procede a uma sindicância sigilosa, para depois concedê-la. A sindicãncia permanece em segredo mi:itar e fica arquivada nas
seções dos Estados-Maiores, onde se arquivam e se estudam
os papéis secretos das forças militares.
Outro casamento que merece tratamento especial é o casamento dos estrangeiros no Brasil, que pode ser feito de dois
modos: ou perante a autoridade consular do próprio país a
que os estrangeiros pertençam, ou perante as autoridades brasileiras. Para se fazer perante o cônsul é necessário que nenhum dos nubentes seja brasileiro e, neste caso, toda a regu ..
lamentação do enlace m:'trimonial é dada pelo Direito estran..
geiro cuja aplicação está sendo feita pela autoridade consu..
lar. O que interessa mais de perto é o casamento celebrado
pela autoridade br,.;s: ~ü:a, quer se trate de casamento entre
dois estrangeiros, quer se trate de casamento de estrangeiro
com brasileira ou vice-versa. Diz o art. 89 da Lei de Introdução ao Código Civil: "A lei nacional da pessoa determina a
capacidade civil, os direitos de família, as relações das pessoas
dos cônjuges e o regime dos bens do casamento". 2
Vigora no Brasil, a respeito do estatuto que deve reger
o matrimônio, o princípio da lei nacional. Este ponto é versa2

pe~o

Trata-se da antiga Lei de Introdução ao Código Civil,
D.creto-Lei n? 4.657, de 4 de outubro de 1942.
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do no Direito Internacional Privado. Vê~se que a lei brasilei~
ra só será aplicada, no caso de haver devolução, de haver r-e~
torno em conseqüência do princípio legal contido no Direito
Internacional Privado do Pais a que pertence o nubente. Se
a lei do país a que pertence o nubente prescreve para as relações de familia a lei do domicí!io, então haverá retomo à
lei brasileira, senão será a lei estrangeira. Mesmo que se aplique no enlace, convém distinguir dois aspectos completamente
diversos no caso. Em primeiro lugar o que diz respeito à capacidade matrimonial; em segundo, o que diz respeito à forma, isto é, à celebração do matrimônio. Para a celebração do
matrimônio, o que vigora é um princípio diverso contido no
art. 11. A forma extrínseca dos ates públicos ou particulares
reger~se~á segundo a lei do lugar em que se praticaram: locus
regit actum. A lei rege a forma do ato, diz como ele se prati~
ca; o modo pelo qual se celebra o matrimônio obedecendo
sempre ao princípio da lei brasileira; haverá processo preliminar de apelação, e será feita a celebração segundo os principias do Código Civil. A aplicação dos impedimentos matrimoniais estrangeiros está sujeita a um grande princípio-limite,
o qual na maioria das vezes confere a cada pessoa um· Di·
reito Internacional Privado. ~ o princípio de ordem pública.
Hã impedimentos criados no Direito estrangeiro e que no
Brasil não são reconhecidos, apesar de vigorar o estatuto
pessoal, porque estes impedimentos contrariam a ordem pública no Brasil; e há impedimentos brasileiros que, embora não
reconhecidos pela legislação estrangeira, vigoram para os enlaces dr; estrangeiros no Brasil. porque são impedimentos de
ordem pública, que são impostos por um critério de estrutura
moral da sociedade e, por esta razão. mesmo que a lei estran~
geira. não os contemple, a lei brasileira a eles submete os nubentes que queiram contrair núpcias no Brasll.
Os princípios de ordem pública têm duplo efeito: primeiro, o de recusarem a vigência no Brasil aos impedimentos estrangeiros que infringem a ordem pública nacional: segundo,
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suJeitarem os estrangeiros no Brasil aos impedimentos nacionais que são impostos pela ordem pública nacional.
Para se examin;.1r a capacidade matrimonial do estrangeiro, tem-se preliminarmente que examinar quais são os impedimentos brasileiros de ordem pública e depois quais são os
impedimentos estrangeiros que podem ferir a ordem pública
nacional. O impedimento derivado de parentesco parece ser
daqueles que mais se impõem como impedimentos de ordem
pública. Permitir o casamento com este impedimento, permi-tir a união incestuosa são coisas que ofendem a ordem pública
nacional. Pontes de Miranda, sustentando uma opinião origi-nal mas completamente insubsistente, procura contestar istp
no seu Direito de Família. dizendo que, uma vez que a legislação brasi!eira não pune o incesto, como figura criminal. nlo
hã motivo de considerar de ordem pública o dito impedimento
matrimonial. Ora, não é apenas o critério de incriminação o
que permite reconhecer o caráter de ordem pública, no impedimento. Basta que se pense no preceito da lei civil que prolbe investigar a paternidade, quando tem por fim atribuir prole
incestuosa à mulher solteira, para que se veja como repugna
à estrutura moral da sociedade brasileira o casamento entre
parentes. Vai tão longe a repugnância do ca~mento incestuoso, abala tanto os fundamentos morais da sociedade que se
chega ao extremo de impedir o reconhecimento de filhos incestuosos, mutilando-se um interesse legítimo do filho ao reconhecimento, apenas para não se abalar uma das bases morais da família; esse impedimento é evidentemente de ordem
púb!ica.
Na conferência de Haia de 1902, a respeito do Direito
matrimonial, decidiu-se mesmo que esse impedimento fosse
considerado de ordem pública pelos efeitos. Jâ os -impedimentos que se relacionam com o consentimento, com a livre manifestação do consentimento e que são quase todos os demais,
com exceção da turbatio sanguinis e da idade, parecem aos
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autores impedimentos de ordem privada. A lei nacional dos
nubentes não os contemplando, não hã motivo para que o
Direito brasileiro imponha a sua observância. E parece dever
apenas exigir, quanto ao que diz respeito aos impedimentos de
coação, aqueles impedimentos que dizem: estão impedidas as
pessoas incapazes de consentir, parecendo que aí se há impe~
dimento matrimonial, é manifestamente de ordem pública.
Quando há impedimento de ordem matrimonial, o fato
de que parece não haver impedimento e, sim, um daqueles
vícios do ato jurídico capazes de anulá-lo, mas que não cons~
tituem um impedimento em que as pessoas se encontrem, não
afeta a capacidade matrimonial. Como a lei civil brasi~eira não
cons'derou o erro como impedimento e, simplesmente, cau~
sa de anulação, também não havia motivo de considerar
a violência, a coação, como impedimentos, apenas vícios de
vontade capazes de anularem o ato jurídico praticado; mas,
uma vez que considerou impedimento, deve-se entendê-lo como
de ordem pública. Chama-se incapaz de consentir o louco. Não
contrai matrimónio, porque o seu direito nacional não o torna
disso capaz. ~ evidente que o Direito brasileiro não poderá
tratar como matrimónio aquele ato que se praticou sem um
dos seus requisitos substanciais sobre o consentimento. Deve-o
se abrir esta exceção de que se valem geralmente alguns
autores.
Quanto à idade, há impedimentos também de ordem privada. Se. pela lei nacional do nubente, a idade não é de 18
ou 16 anos, mas 14, 18 ou 17 e 19, deve-se entender que a lei
nacional aí prevalece soberana. Ainda parece pos:-ivel pôr }:mite ao critério, entendendo-se que, se a lei nacional permitir o
casamento em idades anteriores à da nubilidade, deve-se entender que, neste caso, foi ferida a ordem pública nacional.
Se se pensa niEso, semelhantes prescrições estão fora da ordem
pública nacional e não podem ser admitidas. Já na turbatio
sanguinis discute-se se há impedimento de ordem pública ou
privada. A opinião geral é que é de ordem privada. Se a lei
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nacional do nubente permite que a viúva se case, com lapso
menor de 1O meses de intervalo entre a viuvez e as novaa
núpcias, não há motivo para se impor este intervalo. Deve-se
defender o interesse do brasileiro. Se a viúva era casada com
brasileiro, não se lhe permitirá novo enlace, antes do prazo
decorrido, porque se está tutelando o filho de brasileiro: do
mesmo modo, não se permitirá novo enlace à viàva, ainda que
nacional. que se casar com um brasileiro, porque ai entra a
turbatio sanguinis e tem~se todo interesse em impedir que haja
dúvidas sobre a paternidade do novo filho.
Parece, entretanto, relativamente à questão de ritos, que
seria preferível considerar o impedimento de prazo de ordem
pública, e não se permitir o casamento de viúva antes de 1O
meses, salvo as conseqüências da lei de impedimento, porque,
se o casamento vem a se celebrar no Brasil, havendo possibilidade de que venha a nascer um filho dentro do prazo legal,
o filho seria necessariamente brasileiro. Assim como se estende a proteção da lei ao marido, pela morte de brasileira, ou
aos viúvos brasileiros com quem primeiro vai se casar, com
mais forte razão se estenderá a proteção aos filhos que qualquer cidadão brasileiro tivesse e, por conseguinte, deve se assegurar. no seu interesse, aquela conseqüência do matrimõnio
contraido com turbatio sanguinis: a separação de bens e a
separação do usufruto legal dos bens deste filho.
Passe~se aos impedimentos extremos. Não se pode enumerar, por que nos levariam a pesquisas em todo o Direito
Civil dos demais países, mas há uma regra geral que se pode
seguir, para se saber se ferem ou não a ordem pública nacional.
Ferem a ordem pública nacional os impedimentos fundados em religiões, os fundados em desigualdade de raças, os
fundados em regimes políticos. São os três que ferem a ordem
pública nacional, porque, de certo modo, afetam os fundamentos da nossa convenção política. A sociedade brasileira vive sob uma convenção política em que são fundamentais
certos · princípios: a igualdade, a liberdade de crenças e a
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dos homens perante o regime político. Impedimen-tos desta ordem não podem prevalecer no Direito nacional.
Não prevalecem no Brasil os impedimentos oriundos de desigualdades de raças, proclamadas no Direito alemão: não prevalecem no Brasil impedimentos derivados de ordem religiosa, como os há muitos no Direito espanhol. Não prevalecem
os impedimentos, como em certos países há, para os membros
da família real, os casos principescos, porque, em todos estes
casos, fere-se o principio fundamentul da igualdade que existe
no pacto politico brasileiro. A celebração propriamente dita
rege-se pela lei brasileira, e, se for celebrada a cerimônia perante o cônsul, rege-se pela lei do pais. ~ o que se deve saber
quanto ao lugar do casamento.
Em caso de casamento de brasilefn.. no estrangeiro, se o
casamento se faz perante uma autoridade do país onde o brasileiro se encontre, então não cabe examinar apenas esse direito sobre a questão, é o Direito estrangeiro que decide se
vigorará a lei do Brasil ou se a lei do domicílio. Precisa-se
saber se o brasileiro pode casar no estrangeiro perante a autoridade consular brasileira. Foi o Decreto n9 181. de 1890, que
regulamentou bem a questão do casamento contraído perante
a autoridade consular. Depois, pôs-se em dúvida, muitas
vezes, se continuava em vigor, porque o Código Civil, na passagem em que a ele se referiu, foi emendado expressamente pela
Câmara. A Câmara retirou o artigo do Código Civil com que
se repetiria a precaução, mas o que se deve entender do nosso
sistem~ atual, o que existe, é o casamento perante a autoridade consular. Em primeiro lugar, o Código a isso se refere,
incidentemente, no art. 204, a propósito da prova de casamente,, a que as nossas leis de registro público expressamente se
referem, dizendo que os brasileiros casados no estrangeiro
perante a autoridade consular devem trazer uma via do ter..mo da realização do ato e, uma vez chegados no Brasil, nos
três meses subseqüentes à sua chegada, têm de promover a
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inscrição do termo de registro civil, ou no ofício do lugar onde
estiverem domiciliados, ou no 19 Ofício do Distrito Federal. 3
Resta examinar o casamento de estrangeiros celebrado no
estrangeiro e reconhecido pelas leis nacionais, quando eles vêm
para o Brasil. O problema aparentemente não oferece dificuldade, po.:que a doutrina diz que, desde que o casamento se
faz segundo a lex fori celebrationis, quer dizer, segundo a lei
do lugar da celebração, o casamento é válido, e o Direito bra~
sileiro o reconhece, considerando casados aqueles que o con~
tralram.
Entretanto, hã necessidade de se pôr um limite a esta am,
plitude do preceito, pois pode acontecer que, sendo o casamento um instituto que varia de um lugar para outro, às vezes
profundamente na sua organização, não se pode identificar
como casamento aquele ato que, no país da celebração, assim
se denomina. O problema é interessante e pouco versado pelos
~rftores brasileiros. Ocupam~se muito dele os civilistas ingle...
ses. especialmente Falcombridge, que fez estudos percudentes
a respeito da validade dos casamentos de estrangeiros na
Inglaterra e sobre opiniões de ordem doutrinária que talvez
possam ser aplicáveis no Brasil. Há certos elementos pelos
quais se distinguem os casamentos; se esses elementos não
ocorrem, não se pode chamar casamento àquilo que se celebra, ainda que no dicionário bilíngüe haja equivalência entre
a palavra casamento e o termo empregado no pais em causa.
Por exemplo, as uniões poligâmicas não podem ser chamadas
casamento, nem tão pouco as uniões chamadas de experiência; os casamentos t~mporários não podem também ser cha~
:macios casamento no Brnsil. Há certos elementos fundamentais que distinguem, que classificam o instituto.
Falcombridge diz que só são casamentos aquelas uniões
em que se observam os elementos essenciais do casamento, tal
3

Art. 32,

§

11', da Lei de Registros Públicos, n• 6.015, de 1973.
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como ele é conhecido na Cristandade. Há uma maneira ocJ..
dental de se compreender o casamento e, talvez, uma maneira
africana que se afasta de tal forma do modelo brasileiro que
não se lhe pode reconhecer eficácia. De modo geral. pode-se
dizer que casamento é todo aquele em que a união seja contralda com a intenção de permanência e que se oficia com a
exclusão de qualquer outro vínculo idêntico com outra pessoa.

Capítulo XVII
CASAMENTO NULO E ANULAVEL.
EFEITOS DA INFRAÇAO DOS IMPEDIMENTOS
MATRIMONIAIS. ERRO ESSENCIAL
QUANTO A PESSOA DO CONJUGE
O Código Civil fez a distinção entre casamento nulo e
anulável, para saber os que podem posteriormente ser sanados: Explicita os que não admitem espécie alguma de sanação, que são irremediavelmente nulos e incapazes de prestar
efeitos, ainda que decorra sobre eles o tempo e a confirmação
dos interessados. Quando o ato é nulo, a ação que tem o fn ..
teressado, para fazer declarar a sua nulidade, não prescreve.
Pode ser proposta em qualquer tempo; precisamente porque o
ato é nulo, não existe, não vale, e toda época será oportuna
para se demonstrar judicialmente a sua inexistência.
Quando o ato é anulável, não só é admissível que as
partes o ratifiquem, por meio de uma ação posterior, como
também é admissível que, se os interessados com ele se conformem durante certo tempo, não lhes seja mais facultado pro·
mover a ação de anulação. Os atos nulos são insanáveis e a
ação de nulidade é imprescritível.
Os atos anuláveis são sanáveis, passíveis de uma ratificação posterior e a ação que se pode mover para anulá-los prescreve dentro de certo prazo. A mesma divisão cabe em matéria de casamento, que, no sistema do Código brasileiro, ou
é nulo ou anulável e, tal como acontece com os atos jurídicos
em geral, é nulo, quando, a qualquer tempo, o interessadC>
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pode promover a declaração de sua nulidade e quando não
admite sanação. :g anu:ável, quando pode ser sanado e quan~
do há prazo para prescrição do direito de anular.
A fonte para a boa interpretação no tratamento das nu~
!idades é o Código Civil alemão, que faz a mesma diferença
entre o casamento n!hil, nulo, e aquele em que apenas se pode
declarar a nulidade através de uma ação de anulação. Entre~
tanto, apesar da identidade de agrupamento, não se pode es-tender aos ca~amentos nulos e anuláveis todos os preceitos que
na parte geral do Direito Civil se estudam para o ato juridico
nulo e para o ato jurídico anulável. :g este um daqueles pontos
em que a parte geral do Direito Civil sofre profundas grada~
çôes, quando aplicado ao Direito de Família.
A teoria da nulidade do matrimônio se afasta em muitos
pontos da teoria do ato jurídico em geral. Assim, por exem~
plo, um dos casos de nulidade ou de anulabilidade do ato jurídico está na incapacidade de quem o pratica. Se há incapacidade relativa, o ato é anulável, mas, em matéria de matrlmõnlo, isto quase desaparece, ou por outra, se absorve no caso
especial da incapacidade.
Que é a incapacidade matrimonial? Não interessa saber
se a parte é cap«z ou incapaz para o matrimônio. Se tem 18
anos sendo homem, e 16 anos sendo mulher, apesar de relativa e absolutamente incapazes do ponto de vista do exercido
juridico do direito, para o conúbio estas pessoas são matrim~
nialmente capazes, e, embora incapazes de exercer os direitos
em geral, são capazes de exercer este direito em particular. 1
Do mesmo modo, o homem que tem menos de 18 e a mulher
que tem menos de 16 anos são tratados, aqui, como incapazes,
no sentido especial de impedidos para o matrimônio, e não
naquele sentido que lhes dá a teoria geral do negócio juridico.
t Confrontar o impedimento decorrente de idade com o art. Sq, 1, da
Constituição Federal em vigor.
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Também os vícios de forma que invalidam os atos jurldicos, sempre que a lei prescreve uma forma especial, estão su ..
jeitos, em matéria de casamento, a um tratamento à parte:
somente certas formalidades são necessárias à validade do matrimOnio, e há algumas que, se fa!tarem, não criam casamento
inexistente, que se deva distinguir do casamento nulo, diferença que não se faz a propósito dos atas jurídicos em geral.
Finalmente, uma das causas da anulabilidade dos atos juridicos é a incidência dos vícios da vontade: dolo, erro, simulação, violência ou fraude. Sempre que um ato jur1dico está
eivado por um desses vicias, é anulável, mas o mesmo não se
pode dizer, quando o ato jurídico em causa é c casamento.
Aqui somente certos vicies são ponderáveis e o grau de sua
ponderabilidade varia, é específico para o matrimônio, O vklo
da vontade só inutiliza o matrimõnio, quando ele é capaz de
transmitir os seus efeitos viciosos ao status que, através do
matrlmõnio, se adquire. Quando o ato jurídico propriamente é
vicioso, mas o status familiae, que se at1ng.e com o matrimónio,
não sofre um prejuízo capital em razão daquele vicio, o vicio
é irrelevante.
O direito prefere defender a familia que se constitui a
defender a liberdade das partes cuja vontade foi viciada.
verdade que se encontra em alguns autores modernos uma
tendência para se desconhecerem as particularidades do Direito de Família e para se conduzir, sempre que possivel, a teoria
do ato juridico matrimonial aos princípios que regem a generalidade dos a tos jurídicos. É a tendência de Jemolo, por exemplo, mas essa tendência, muito privatística, que desconhece as
peculiaridades do Direito de Familia, é o grande relevo que
se dá ao interesse público sobre o interesse particular. Diante
do Código brasileiro, o critério se afasta realmente da razão
que inspirou o legislador pátrio, ao tratar das instituições fa-
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Quais são os casos de casamento nulo e de casamento
anulável, e os casos de casamento inexistente?
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O casamento inexistente se distingue do casamento nulo,
distinção que não é fácil fazer~se a propósito dos atos jurídicos
em geral, embora não faltem autores que admitam, ao lado do
ato jurídico nulo o ato jurídico inexistente. Dizem que o ca~
sarnento é inexistente, quando lhes faltam três requisitos essenciais, três requisitos sem os quais repugna reconhecer que
houve casamento, mesmo invál do: primeiro. a diversidade dos
sexos; se não fão de sexos divtrsos os nubentes, o ato não é
nulo, o ato é inexistente, não chegou a existir matrimónio, não
se formou vínculo para se declarar, pois, que é inválido; se~
gundo, o consentimento. Note-se que não se faia em consenti~
mento válido, fala-se em consentimento propriamente dito. Por
exemplo, se as partes interpeladas pelo juiz responderem: Não!
Neste caso não se pode falar de confentimcrlto vicioso, de
.consentimento coacto, nem de consentimento n~;lo, tem que se
falar é na inexistência de consentimento: finalmente, o terceiro
elemento, que é a celebração. ~ preciso que tenha havido alguma celebração que ao homem médio possa aparecer como
celebração de matrimónio. Se dois nuben<:,~s s:c: apresentam perante o pai de um deles e pedem a u:~"' desconhecido que os
case, não se pode pretender que a cerimônia aí realizada seja
uma celebração de casamento; não chegou a haver casamento.
Faz~se o que se quiser, faz~se uma repre:ientação do melhor
ou pior go:to, mas não se faz nada de semelhante a uma cep
lebração de casamento. ~ indispensável para a exi~têncla do
matrimónio que tenha havido uma celebração externamente
aceitável. sob pena de o casamento ser inexistente.
Nos casos em que faltam os três elementos essenciais.
não se pode promover uma ação de nu1idade de mP.trimónio,
não é fundamento para uma ação de nulidade. O que se pode
promover exclusivamente é aquela medida que não tem outro
objetivo senão obter do juiz uma sentença na qual de declare
se estão ou se não estão em relação jurídica. Assim, tendo~se
interesse em comprar a casa de uma pessoa, mas supondo-se
que esta pessoa fez um casamento que se reputa inexistente,
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porque lhe faltou por completo o consensus ou porque não houve celebração, tem-se interesse em que o casamento seja de~
clarado inexistente, porque, enquanto houver dúvidas, não se
pode comprar a casa com tranqüilidade, sem se obter que a
pretendida esposa dê a outorga uxória. Quer-se comprar a casa: o vendedos diz: não sou casado, o que se passou foi um
casamento inexistente; retruca-se : enquanto isto não for acer.tado em juizo, temo comprar a casa sem outorga uxória: ele
responde: não posso pedir outorga uxória, uma vez que isso
seria um ato meu de existência do vinculo. Só se tem então
em caso semelhante uma saída : promover a ação declaratória
de inexistência do matrimônio. Para se promover esta ação
declaratória, mais não é preciso do que haver legitimo interes-se moral ou económico no seu resultado. Aplica-se o art. 76
do Código Civil que declara que pode promover uma ação
todo aquele que tem um legitimo interesse. moral ou econõmlco
no seu resultado.
O casamento é nulo, quando vigoram certos impedimentos
a que a lei atribui uma tão grande importância que nenhuma
sanação posterior é possível. O vínculo está dirimido de um
modo absoluto. g esta a razão de se fazer entre os impedi~
mentos classificação muito importante. Dirimentes absolutos,
de um lado, são os que conduzem ao matrimônio nulo. Impe~
dimentos dirimentes relativos são aqueles que conduzem a um
matrirnônio anulável. Os impedimentos que conduzem a um
matrimônio nu:o são derivados de parentesco, de casamento
anterior e de delito.
Tanto o casamento entre ascendentes e entre descententes
e afins, entre pessoas ligadas pelo parentesco civil, entre co~
laterais até o terceiro grau, inclusive, todos são casamentos
impedidos em razão do parentesco; se contraídos, são nulos,
O mesmo acontece quando há casamento anterior: se há
uma nulidade, a qualquer tempo poderá ser proclamada: e o
mesmo acontece. quando o casamento está eivado pelos impedimentos derivados de delito, seja de adultério, ou de conju~
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cídio. Sendo estes casamentos nulos, a respeito deles vigoram
as duas caracterfsticas de nulidade: primeiro, a imprescritibili.ciade da ação de nul:dade. A qualquer tempo pode ela ser
proposta; segundo, a insanabilidade. Nenhum ato jurídico pos~
terior tem força de ratificá~los.
Qual a razão de ser da sanção tão rigorosa imposta pela
lei aos três casos de casamento nulo? Por que motivo se per~
mite que um casamento contraido, por exemplo, entre parentes
impedidos, mas sobre o qual já foram decorridos 10, 20, 30
anos, esteja sempre exposto à ação de nulidade que uma pes~
soa com interesse legitimo pode propor? Parece, à primeira
vista, que a lei se afastou do seu soberano critério, que é
defender sempre o interesse da família, mas, se bem se medi~
tar, ver~se~à que é o contrário o que ocorre. Casamentos contraídos com infração dos impedimentos capitais são ofensas
graves à moral social. A situação que eles criam é escandalosa.
Ferem a moralidade comum, de maneira que a longa duração
da união contraída, longe de aplacar o escândalo, o aumenta,
A circunstância de um filho estar vivendo maritalmente com
sua mãe, durante 20 anos, s6 torna o caso moralmente mais
grave do que se ele vivesse há 10. O decurso de tempo s6 faz
.:1umentar o escândalo, só faz agravar o dano moral causado
à sociedade. O decurso de tempo não pode pôr fim ao exercício
da ação e não pode implicar uma sanação; e da situação irregularmente criada ainda se pode deduzir um argumento de
ordem dogmática. Se o casamento é nulo, todo tempo será bom
para se !!Xduir sua validade, pois o que é nulo juridicamente
não existe por não se permitir em tal hipótese noção de tempo, como por exemplo, numa espécie de usucapião.
Há um caso ainda de nulidade que a lei trata com esse
nome mas que será mdhor considerar-se de anulabilidade; é
o caso do casamento contraído perante autoridade incompetente. A diferença entre o casamento nulo e inexistente torna~
se sutil. Se uma pessoa vai contrair matrimônio perante o dele·
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gado de polícia, por exemplo. não pode haver dúvida de que o
casamento não é nulo. é inexistente. Falta a exterioridade capaz
de induzir os nubentes e o público à suposição de que houve
celebração de matrimônio. Mas, se a pessoa vai casar-se pe~
rante um juiz de paz. num Estado em que o competente é um
e~crivão. supondo que o escrivão é autoridade competente. não
se pode negar que existe simulação (simulacro) de celebração
e que o caso é antes de casamento nulo do que de ca8amento
inexistente. A diferença é sutil e é admissivel que certos casos
muito limltrofes possam causar a inexistência e. em outros
c.asos. a nulidade. Alguns autores. como Carvalho Santos, pro~
curam traçar um critério diferencial. dizendo que há casamen~
to nulo somente onde a autoridade for incompetente ratione
loci, e que há casamento inexistente somente onde a autorida~
de for incompetente ratíone materiae. l~>se incompetente rati~
ne materiae, quando casar não figura entre as atribuições de
uma autoridade, e é-se incompetente ratíone locí quando a autoridade pode casar, mas não naquele lugar.
O critério é sedutor. mas muito estreito. A lei diz que a
:nulid.ade, decorrente da incompetência da autoridade que o celebrou, sana~se em dois anos. Decorridos dois anos, se a nulidade não foi alegada, já não se pode mais atacar o matri~
mônio. Há um grande interesse prático na fixação do limite.
Se se restringir somente à competência ratione Zoei, deixa-se
um sem-número de matrimôn'os, que poderiam ter sido contra!dos em plena boa fé e com a compreensão e aprovação da
sociedade, . entre os casamentos inexistentes que qualquer inte~
ressado pode com uma simples ação declaratória destruir.
É melhor procurar um critério um pouco mais elástico,.
Admita-se que, desde o momento em que a autoridade seja
competente para casar e para atos muito afins, como, por
exemplo, para habilitar para o casamento, para julgar o casamento possível. enfim, desde que a autoridade tenha compe~
tência em matéria matrimonial, uma vez que competência não
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seja a de casar naquele lugar e aquela pessoa, mas seja uma
competência em matéria matrimonial, em geral se pode adml~
tir que é o caso de nulidade e não caso de inexistência; é uma
questão para o intérprete. O problema é mais de hermenêutica
do que de dogmática juridica. Pode-se fazer variar um pouco
o seletor das opiniões.
Os casos de casamento anulável são aqueles em que as
partes estão impedidas por impedimentos diretamente relativos,
a saber: os derivados da idade, da falta de consentimento dos
pais ou responsâveis, da incapacidade ou de coação. Estes
impedimentos dão lugar aos casamentos anulâveis, que podem
ser sanados posteriormente, transformando-se em casamento
vâlido e que, antes da sanação, podem ser atacados por uma
ação de anulação prescritivel. A prescritibilidade tem prazos
especiais. O impedimento de idade não dá lugar a grandes
problemas.2 Se o casamento foi feito, sem que os nubentes tivessem atingido a idade da aptidão matrimonial. 18 anos para
o homem e 16 para a mulher, é anulável, salvo naquelas hipóteses que já se conhecem e em que o impedimento se exclui,
o caso em que o casamento é contraído para se evitar a impo"ição de uma pena: o casamento de deflorada com o seu deflorador, e em qt!C do casamento, mesmo contraído por mulher imatura, resultou gravidez. Já se esclareceu que não parece certa a explicação do mesmo pelo Dr. Clovis Bevilaqua,
de que a lei tinha querido conhecer na gravidez a prova da
maturidade. Não é bem isso, porque bastaria que se provasse
a inexistência anterior da cópula para que se houvesse demostrado a imaturidade. A maturidade em que se pensa no
matrimônio, que é maturidade física, é muito mais a maturidade para a cópula do que mesmo para a concepção. A lei
purga o impedimento por outra razão, para proteger a família
já constituída e especialmente o filho, que, estando em pers~
pectiva, já passa a merecer uma tutela.: então é preferível con~
2

Ver o art. 5', I. da Constituição de 05.10.1988.
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servar aquele casamento, mesmo com o impedimento da idade,
a sacriLcá*lo com o detrimento do filho eventual. O que im~
porta é o modo pelo qual se pode sanar o casamento anulável.
A sanação aí deve ser um ato de ratificação, devendo ser praticada, logo que os menores atinjam a maturidade necessária.
Se a ação de anulação foi proposta, antes de eles atingirem
a maturidade, e se foi julgado que nenhuma ratificação era
possível, o casamento se desfaz, e, se os menores perduram
na sua inclinação para o matrimônio, contrairão novas núpcias. Se a ação está proposta e ainda não foi julgada, quando
os menores atingirem a maturidade legal, podem ratificar o
matrimônio. A ação se extingue, não pode ter mais curso nem
atingir o julgamento.
No casamento em que hé impedimento por falta de consentimento também cabe uma ratificação, desde que os menores atinjam os 21 anos de idade. Atingida essa idade, se a
anulação ainda não foi decretada, podem ratificar o seu matrimônio e a ação não terá mais curso.
Verifiquem <:s causas de coação. Com o impedimento de
coação entra-se propriamente nos vicias da vontade, que podem eivar de anulável o negócio jurldico matrimonial. Os vícios
de vontade que conduzem à anulação dos atos jurídicos em
geral são o erro, o dolo, a coação, a simulação e a fraude;
nem todos estes vícios são capazes de levar à anulabilidade do
matrimônio. A le1 so reteve dois: a coação e o erro. O dolo,
a simulação e a fraude são irrelevantes em matéria matrimonial. A impossibilidade da ocorrência de fraude é muito fácil
de se compreender, porque não existe fraude contra credores
possível no matrimônio, porque, embora o matrimônio produza
o regime de comunhão de bens, nem por isso os credores ficarão privados de executar as suas dívidas no inteiro patrimônio, desde que mostrem que eram anteriores ao estabeleci~
mento do vinculo.
O dolo já é mais discutlvel. Pode-se admitir que uma
pessoa se valha de um ardil, para induzir outra ao matrimõ-
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nio; um psicólogo malicioso diria que esta regra é ac:eitã~
vel. Daí o caso do dolus bonus de que os romanos falavam. Só
terá grande importância, se o .ardil induzir a outra parte a
um erro grave, a respeito da pessoa daque~e com quem se vai
casar, mas neste caso o dolo se confunde com o erro, bastando
que se tenha disciplinado o erro, como razão de nulidade, para
se ter acautelado o interesse das pessoas. O Código Civil
alemão contempla o dolo como uma das causas de nulidade,
dá-lhe esta posição e nisso o legislador agiu muito bem. Em
primeiro lugar, pela possibilidade de se converterem em erro
os casos graves de dolo; em segundo lugar, porque convém
proteger o vínculo familiar de uma alegação muito fácil como
seria a de dolo, pois é fácil demonstrar que uma das partes
seduziu a outra para o matr:mõnio. A sedução não está até desaconselhada pelo costume e o que o Direito pune é quando
à sedução não se segue o matrimónio; mas, quando se segue
o matrimónio, parece que o Direito sanciona as pequenas habilidades de que se tenham valido os nubentes num periodo
anterior à consumação do vinculo.
Simulação. Na teoria dos atos jurídicos, o ato juridico só ê
nu!o quando com ele se pretenda violar a lei ou causar prejuízos a terceiros; senão a simulação é benigna, podendo ser
desfeito ou ser mantido o ato, se as partes assim o entenderem. Se a simulação do matrimónio tiver tido por fim fraudar
a lei, haverá necessariamente anu~ação~ porque a lei que se
pode ter querido fraudar é a que dispõe sobre os impedimentos matrimoniais e, portanto haverá a nulidade ou anulabilidade em conseqüência dos preceitos fraudados. Mas nenhum ouüo caso de simulação de matrimónio tem interesse para o Diteito. Embora simulado, o matrimónio é Vlâlido. :e válida, a
celebração do matrimónio com intenção de prejudicar a terceiro, porque a sociedade coloca o matrimónio em questão acima dos interesses de terceiros. :S inválido, quando as partes
não tiveram a intenção de se casar, mas quiseram apenas celebrar uma cerimônia ludendi céUlsa, isto ·é, com a intenção de
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brincar: porque as expl'cações de cunho moral são muitas, deve-se explicar isto dogmaticamente, tendo em vista a própria estrutura do matrimõnio como ato juddico.
Realmente, o que é essencial no matrimõnio é a sua natureza de ato juridko complexo, em que participam três pessoas. os nubentes e o magistrado que representa o Estado e
pronuncia a fórmula depois da qual o vínculo matrimonial se
estabelece entre os nubentes. A simulação de um contrato pode
ser irrelevante e não criar conseqüência para as partes, porque o contrato é fruto exclusivo da vontade das duas partes
que o ajustam e que aí estão, de livre acordo sobre a simulação, e podem não dar nenhuma eficácia àquilo que combinam; mas, se as duas pessoas estão de acordo em simular o
matrimônio e o magistrado não está, então não podemos pretender que neste ato tenha havido simulação, o que houve foi
apenas reserva mental que a lei não torna eficiente para anular
espécie alguma de ato jurídico. Realmente, se uma pessoa
contrata com outra uma compra e venda, mas uma acha que
esM brincando intimamente e a outra acha que está contra.tando, o contrato é válido, porque não houve simulação, mas
reserva mental.
Para que haja simulação é preciso que ambos não este.jam no propósito de dar eficácia ao ato que vão praticar. No
matrimónio não pode haver simtdação, porque o magistrado
que representa o Estado nunca pode estar nesse estado de
espfrito. O estado de espírito não lhe é legalmente reconhe.dvel, como não se pode, do mesmo modo, reconhecer o Minis-tério Público a favor do réu, ou qualquer outra situação do
gênero: o modo pelo qual estiver se comportando o juiz não
importa, o que importa é que legalmente ele só se pode com.portar de um modo : a sério, e, portanto, não há simulação no
matrimônio; o que pode haver é reserva mental, embora pensem que estão se casando, para brincar, ludendi causa; mas,
desde que intervém o magistrado, que não pode estar neste
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estado de espírito, c, como o ato 'jurídico não é bilateral, é
complexo, o matrimônio não tolera simulação.
A coação. que é um dos vícios reconhecidos pela lei, tem
uma importância fundamental; em primeiro lugar, porque a lei
tutela de uma maneira especial a liberdade do nubente. No
instante em que ele contrai o matrimõnio, não convém que
tsto ocorra, sem que a pessoa esteja nas melhores condições
de Lberdade no momento em que se vai realizar a cerimônia.
A lei tutela a liberdade de consentir, que assume no neg6cio
matrimonial uma intensidade maior do que nos outros negócios de Direito Privado. Para se reconhecer que uma compra
e venda, uma locação, um mandato foram estabelecidos coati~
vamente, basta a coação. como critério; para se reconhecer se
o matrimõnio foi realizado sob coação, isto é, graças à violência, graças ao medo, exige~se um critério muito mais fino.
A coação é impeditiva lã onde, num negócio juridico patrimonial, não se admite a existência de vício; é natural que
assim seja; a lei, que não permite considerar coação o simples
temor reverencial dos filhos perante os pais, com facilidade
adm:te que esse tem0r seja coação nos casos de matrimônio,
Admite com muita largueza a apreciação subjetiva do medo,
levando em conta o sexo, a saúde, a idade, a condição social,
a comodidade, enfim todos os elementos que podem entrar. na
apreciação do estado de espírito do coacto, os quais são pe~
sados numa balança mais precisa do que aquela de que se
serve nos negócios puramente patrimoniais. Aí reina como critério de avaliação. g a consciência do juiz que fornece o critério, a lei não traça nenhum e a própria doutrina não pode
mprir a lei. g o juiz que se colocará em presença do caso e
ca:culará, graças aos seus elementos de apreciação, para verificar se aquela causa intimidativa era ou não capaz de t~
lher a liberdade de consentimento do nubente. Vem a filha e
diz : "casei~me porque meu pai me disse que, se não casasse,
sua falência seria requerida". Isto não seria suficiente para
anular um negócio jurídico matrimonial.
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Examine-se se podia ter sido isso a causa de uma coação:
se a filha era indiferente e se jã assistira a outros reveses financeiros do pai, não ·se deverá tomar isso em consideração:
agora, se a filha era um modelo de dedicação e de sacrifício,
ver-se-â que houve temor reverencial e será pronunciada a
nulidade do vínculo.
O matrimônio dos coactos está naturalmente sanado
se, depois de cessada a coação, o coacto deixa passar o
prazo extintivo dentro do qual poderia propor a ação de nulidade. Se e!e deixa que o prazo se extinga, não poderá alegar
nada, a coação está purgada. Pode acontecer que se tenha casado coagido, mas, como matrimônio tranforma o sentimento,
pode acontecer que, cessada a coação, o convívio com o seu
esposo já lhe seja plenamente suportável. ou que, tendo surgido filhos, não se quer mais destruir o que se fez: a lei vem
com o prazo prescritível certo das uma única oportunidade ao
coacto, para promover a anulação do matrimônio: se ele não se
serve deste prazo de direito, e espera, o matrimônio está sanado para sempre. O prazo é de seis meses.
Os incapazes precisam de tratamento mais rigoroso do que
o coacto. O coacto está momentaneamente impedido de sua
liberdade de decidir, ao passo que o incapaz, tal como um
louco, um surdo-mudo, não pode consentir por uma razão permanente, fundamental: ass'm, a incapacidade do coacto cessando, pode promover a anulação do matrimõnio. Mas exige-se
que o ratifique, depois de ter deixado passar o periodo de incapacidade. E"ta ratificação d~ve ser expressa, diz o Conselheiro Cândido de Oliveira, no Direito de Famitia. Que o
coacto precise ratificar, evidentemente é um engano, s6 quem
precisa ratificar ai é o incapaz. O coacto ratifica com o seu silêncio.
Vejam-se, para concluir, as causas de erro. Na teoria
geral do ato jurídico conceitua-se o erro capaz de anular o
ato. Em termos muito gerais, caberá depois ao juiz, na apreciação do erro alegado, ver se ele se enquadra no conceito
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que foi elaborado pela lei. Em matéria de matrimônio, o legislador julgou dever ser mais taxativo e exigiu não só que o
erro fosse essencial. que fosse erro do qual houvesfe dependido o consentimento do nubente, como deu taxativamente as
causas em que o erro se reputa essencial. Devem-se considerar
os casos que são apresentados num daqueles tipos discrimina~
dos pelo legislador. Com isso se quis, evidentemente, proteger o vínculo matl imonial. Não basta que uma pessoa
prove que estava em erro, quando se casou com a pes-o
soa do nubente, para pedir que o juiz destrua o vinculo formado: isto porque nunca é possivel conhecer-se plenamente a
outra pessoa e, por conreguinte, jamais haveria casamento em
que não figurasse um erro: depois porque um erro sobre a
pessoa do nubente é a regra. Nem todos vêm a conhecer a
pessoa do nubente. S preciso dizer logo quais são os erros
capazes de dirimir o consórcio. A vid3 em comum não é pos~
sível com a pessoa nestas condições, e é preferivel tutelar a
estabilidade da famil:a a tutelar a felicidade e o bem-estar de
um particular.
Primeiro, os casos são típicos. 8 Erro sobre a identidade:
fulano pensou que estivesse se casando com uma pessoa,
quando, na realid:2de, estava casando com outra: fulano diz-se
chamar João e mais tarde verifica-se ser o nome suposto, a
identidade dele era outra. Precisa-se saber se a identidade é
pessoal ou se somer.te certos elementos de identificação são
vãlidos. Exemplo de erro: fulano disse que era brasileiro.
quando era estrangeiro: disse que era filho de fulano, quan~
do era filho de beltrano. O critério deve ser sempre o mais
severo em matéria de interpretação de casos de nulidade de
matrimônio. O jurista só tem um critério: dificu:tar a nulidade. Por conseguinte, exclui-se tudo que não tem importância
para o bom convívio matrimonial: que uma pessoa se tenha
a Código Civil, art. 219, Ines. I a IV.
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casado com argentino, pensando casar com brasileiro, salvo
se puder mostrar que o erro quanto à qualificação ia longe.
~ grave a alteração profunda a respeito da honra ou boa fama
das pessoas. Pode-se pensar num impedimento fusto, no caso
de uma pessoa se casar com alguém, ~em saber que era judeu?
(o impedimento de raça tem importância para certas pessoas);
o conhecimento da raça israelita dos nubentes pode tornar
depois a certos individues a convivência repugnante, se bem
íJUc nisto quase que se não possa pensar muito no Brasil;
pode-se enquadrar isto em outros ambientes, em outras situaçl'.',r:s, aqui se pode responder, parece, rigidamente pela negativa.
Outro caso é quando houve erro no que diz respeito à
honra e à boa fama do nubente, sendo esse erro tal que seu
conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao
cônjuge enganado. A lei distingue a honra e a boa fama, tal
como o faz o Código, porém a honra é subjetiva, é da pessoa.
O erro sobre a boa fama, a reputação, como em tudo, ~ evidentemente um erro ponderável. Por ex.: alguém se casou com
uma mulher supondo-a honesta, e descobre depois, nos seus
antecedentes, que se tratava de uma mu:her pública. Alguém
se casou com um homem, supondo-o de reputação ilibada, e
vem a descobrir, depois, que já foi parte em algo como num
processo de lenocínio. As hipóteses podem se supor às centenas; desde que a honra e a boa fama estejam atingidas desse
modo, o caso é suficiente para nulidade.
Um caso de erro sobre a pessoa é o defloramento da mulher anteriormente ao matrimónio, e desconhecido pelo mari~
do: « o caso está ligado ao sentimento social de que a mulher
que foi deflorada é desonesta ou, que, pelo menos, a desonestidade no caso é a regra e precisa ser esclarecida, graças ao
conhecimento das suas condiÇões pessoais. Sabendo-se as condições em que a mulher foi deflorada, pode~se reconhecer que
-t

Ver o art. 5•, I. ela Constituição Federal em vigor.
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ela é honesta, mas a regra é a presunção de desonestidade.
Se a mulher não participa ao seu marido, antes de contrair
matrimónio, ou se não foi por ele próprio deflorada, pode ele
repelir o casamento, fundado sobre erro essencial quanto à
pessoa. A única coisa que a pessoa tem é prazo exíguo, de
10 dias, para esta alegação de nulidade. Se nos 10 dias con~
secutivos não foi alegada, a nulidade não poderá mais ser pleiteada. Compreende-se a razão: é da prova, porque a mulher
só se poderá defender por meio de recursos médicos legais
que a himenologia forense põe à disposição do jurista e que
não podem ser usados senão dentro desse prazo exíguo.
Finalmente, o último erro é defeito físico ou moléstia
grave transmissível por herança ou contágio, anterior ao ca..
sarnento, desconhecidos do outro cônjuge. Entram aí os defeitos físicos, o caso da itnpotentia coeundi é discutido pelos autores, e todas as outras doenças quer pela sua transmissibilidade hereditária, quer pelo alarme do outro cônjug.e tornem
o convivia insuportável. Desde que os cônjuges se tenham mutuamente esclarecido a respeito, antes do matrimónio, e, apesar
disso, o tenham querido contrair, não pode depois um dos cônjuges vir a pedir anulação do matrimónio, dizendo que tentou
suportar, mas não o conseguiu. Só no Dir.eito Canónico é que
isto ocorre, no caso de impotentia coeundi.

Capítulo XVIII

ANULAÇÃO DE CASAMENTO. LEGITIMAÇÃO
ATIVA. EFEITOS DA SENTENÇA
ANULATóRIA OU DECLARATIVA DE NULIDADE.
ANULAÇÃO DO CASAMENTO RELIGIOSO
O casamento inexistente é o casamento a que faltam os
requisitos essenciais para a sua existência, como a diversidade
de sexo, a celebração externa e o consentimento manifestado,
Rompe~se pela ação declaratória, pois, a rigor, nenhum vin~
culo jurídico se constituiu e não se pode discutir a sua validade.
Apenas só se mantém a exterioridade do matrimónio e, se
alguém tem dúvida sobre a sua existência ou inexistência, o
que cabe propor é a ação dedaratória, para que o juiz, numa
sentença de mero acertamento, declare se hã casamento ou
não hã. Todos podem mover tal ação, desde que reúnam
aquela condição de legitimação ativa, estabelecida no art. 76
do Código Civil, bastando que o autor tenha legitimo interesse moral ou económico no resultado da demanda. O interesse
económico pode ser individual, pode mesmo ser indireto. Uma
pessoa quer comprar um imóvel de um indivíduo que sabe ter
contraído um casamento que se supõe inexistente; pode ter re.ceio de fazer a aquisição, porque, se o casamento existir, será
necessária a outorga uxória, o consentimento da mulher, para
a venda, e, diante da disputa entre os que dizem que há ca~
sarnento e os que dizem que não há, o adquirente eventual
pode propor a ação declaratóría, para acertar a existência ou
a inexistência do matrimônio.
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O legítimo interesse econômico ou moral serve e, provap
velmente, quem mais interesse terá será uma das part~;s írue~
diatamente interessadas, a esposa presuntiva ou os esposos que
desejem resguardar a nitidez do seu estado civil. provando ao
público que nenhum esbá ligado a vínculo algum nem suJeito
a negócio algum matrimonial. Já no casamento nulo, como no
anulável. precisa~se fazer a anulação por meio de uma ação
própria. a qual se diz ação de anulação, quando o casamento
é anulável, ação de nulidade, quando o casamento é nulo, mas
que tem o mesmo rito processual.
A ação de nulidade ou de anulação é sempre ordinária
nos termos do Direito Pncessual de hoje. Isto quer dizer que
ela tem o rito comum. !''o Direito Processual antigo a ação
ordinária se opunha à sur 1ária e à sumaríssima.
O foro em que se deve propor a ação de nulidade é o da
mulher. ~ o único momento em que o domicíiio conjugal não
é o do marido; mas se compreende; teme~se que a mulher esteja já separada de fato do marido. Procura~se evitar que a
ação seja proposta no foro do marido, quando se supõe que
é a mulher quem deve ter maiores dificuldades financeiras ou
simplesmente sociais, para acompanhar o processo, pois que
a regra é ser o marido quem sustenta o casal e a ação será
um dos õnus do matrimonio civil a ser repartido per ambos.
Mandando a ação p.ara o foro da mulher, procura a lei evítar
que a parte financeiramente mais fraca tenha os ônus e as di~
flculdades da locomoção e do ajuizamento em foro estranho.
Proposta a ação, admite~se que a parte contrãr!a reconvenha. A reconvenção não é a regra nas ações de estado.
Todas as vezes que se demanda sobre o estado civil, seja
para reivindicar um estado, seja para negá~lo, exclui~se a pos~
sibilidade da reconvenção que é contrária à índole ·do pedido.
As ações de estado devem ser muito nitidas, excluindo--se
a intercorrência de pedido contrário, mas abrem~se duas ex~
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ceções~

a ação de nulidade do matrimónio e a ação de des~
quite. 1 Em ambos os casos pode a parte demandada demandar
por sua vez e demandar pelo processo adequado, que é a reconvenção. Entretanto, antes que uma pe~soa proponha contra
outra uma ação de nulidade ou de anulação de matrimõnio,
há um pequeno processo preparatório que a lei julga imprescindível: é o de separação de corpos, instruindo-se o ped'do
<:om os necessários documentos, como a certidão de casamento, alegando-se o propósito em que se está de propor a ação
de nulidade. A parte autora pede ao juiz que decrete como
medida preliminar a separação de corpos. Por que se impõe
esta medida preliminar? Por uma razão de moralidade geral.
O diuidio entre os cônjuges, que a demanda de nulidade traduz, não se coaduna com o convivia conjugal. Não se pode
admitir que estejam demandando um contra o outro marido
e mulher que vivam sob o me!imo teto e que se presumem na
plena prática da vida conjugal. Se estão na plena prática da
vida conjugal, é estranho que se demandem. Se cessaram a
plena prática da vida conjugal. é imoral que continuem a conviver. A medida preliminar é a separação de corpos, que é
uma espécie de trégua no matrimõnio.
Separam-se os nubentes e ajulzam o seu pedido de nulidade. A separação de corpos faz parte, no Direito Processual.
das medidas acautelatórios que o Código enumera e entre as
quais estão o arresto, o seqüestro da coisa sobre a qual se litiga, o depósito dos filhos etc. Decretada a separação de corpos, pode acontecer que a mulher, autora ou ré, veja-se .sem
rectrrsos para v:ver, para financ:ar a própria lide e, então, a
lei a autoriza a pedir alimentos provisionais ao seu marido. 1
O Juiz condenará então o marido a esses alimentos. ainda que
Atualmente, separaçlio judicial.
Confrontar o art. 224 do Código Civil com o art. 226.
Con.stltuiçlio Federal.
1
I

I
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se trate de alimentos, para instruir o litígio contra ele. e que,
de outro modo, a mulher ficaria privada do meio de fazer
valer o seu direito; é justo que este figure entre o~ ónus que
o matrimônio lança sobre o marido.
Uma vez concedidos os alimentos provisionais, pode-se
ingressar logo em juízo, apresentando o pedido. Algumas
vezes a ação de nulidade envolve questão importante sobre
a pessoa dos filhos e a autoridade sobre eles. Uma das partes
contesta à outra o legítimo exercido do pátrio poder. Raramente isto se caracteriza logo de início, mas, muitas vezes, faz
parte do pedido e pode fazer parte também da reconvenção.
A mulher, por exemplo, ajuizando o pedido, nega que o pai
esteja em condições de exercer o pátrio poder, e o pai, por
sua vez, r·econvindo, nega que a mulher esteja em condições
de exercê-lo no seu lugar. Tem,se uma situação que, provisoriamente, é de incerteza, a respeito da posse dos filho! e
do exerdcio da autoridade sobre eles. Pode,se impor outra
medida acautelatória, que é o depósito dos filhos. Qualquer um
dos nubentes pode requerê~lo, como pode fazê~lo um estra~
nho que tenha interesse na causa: o avô, por exemplo, como
tutor legítimo eventual.
Sendo o depósito dos filhos ordenado pelo juiz, ê nomeado por ele um depositário, podendo ser um depositário adoti~
vo ou judicial ou p~ssoa nomeada livremente pelo juiz. Respeitadas estas formalidades, ingressam as partes em juizo. O
rito processual não oferece peculiaridades consideráveis, a não
ser a existência necessária de um curador ao vinculo. Real ..
mente. o interesse da sociedade em toda ação de nul:dade de
matrimónio é a defesa da famíl'a constituída, cuja destru ção
S>! ameaça.
Algumas vezes um dos nubentes luta contra a nulidade
do matrimônio e poder~se-ia pretender que, neste caso, este:
nubente já tomasse a defesa do vínculo matrimonial, mas, quet
um dmJ nubentes sustente a legitimidade, quer ambos preten ..
dam anular o matrimônio por quaisquer razões diferer1tes,
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sempre se entende que o interesse do vínculo é di5tinto do
interes..•H; dos nubentes, convindo que o vinculo tenha um
defensor próprio, que é o curador ao vínculo. O seu papel no
processo é resistir à ação de nulidade. Ele procura defender
a ieg:timidade do que se constituiu, mostrar por todos os meios
ao seu alcance que o matrimônio foi válido e que deve ser
mantido. Poder~se~ia supor que a função do curador ao vín~
culo pudesse ser ~xercida par qualquer órgão do Ministério
Público, por um dos promotores públicos ou por um curador
autorizado. Não é assim. O Ministério Público é, acima de:
tudo, um fiscal da lei e o fiscal da lei nem sempre pode ser
um defensor do vínculo porque pode perfeitamente aconteter
que a lei no caso deponha em favor da destruição do vínculo.
Já o curador ao vinculo não, porque é o defensor de um ln·
teresae que ele encarna.
Quaisquer que sejam as exigências àe ordem juridica no
proce~o. precisa*se conhecer a legitimação ativa. A legitima~
ção ativa é uma das condições para se proporem ações de nu~
lidade. Na e.ção de anulação de matrimónio, se se trata de
matrimónio nulo, é parte legítima qualquer interessado, e a lei
acrescenta expressament~: o Ministério Público pode propor
a ação, salvo se um dos cônjuges já tiver falecido. Compree11~
de-se a razão de ser da ressalva do Ministério Público que,
encarn<lndo os interesses atuais da sociedade, se levanta contra o mat:rimônio cuJa permanência seja um motive de escân·
dalo. Assim, com rebção ao matrimónio celebrado entre pes·
soas impedidas pelo casamento anterior, pelo parentesco pró~
ximo ou pelo delito, cujo vínculo matrimonial já se destruiu
precedentemente pela morte de um dos nubentes, o interesse
da sociedade não vai ao ponto de permitir que uma ação retrospectiva alcance no passado o matrimónio para destrui-lo.
pois que a sociedade já não se importa nem se escandaliza
que tenha sido estabelecida aquela situação ilegal: a situação
já desapareceu, a sociedade: já está satisfeita. Só os particulares interessados é que podem pretender atacar um matrí~
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mônio já rompido pela morte de um dos conJuges. Esses in~
teressados, em geral, podem atacar o matrimônio em que haja
<tm cônjuge falecido. Quem é o interessado? O interessado ~
todo aquele que tem interesse legítimo, moral ou econõmico
no resultado da demanda. Ainda aqui se aplica integralmente
a regra do art. 76, que diz:
"Para propor ou conte.:tar uma ação é necessãrio ter
legítimo interesse econômico ou moral."
Mas há certos casos que a doutrina tende a excetuar por
motivos compreensíveis de moralidade social. Assim, discute~
se se o filho é parte interessada para promover a nulidade do
casamento de seus pais. Note~se aqui o interesse moral. Pa~
rece claro que o filho não possa ter tal interesse. Não se compreende que tenha o filho interesse legítimo em transformar e:
seu estado em estado de filho ilegitimo, por meio de uma ação,
e em patentear à sociedade a natureza incestuosa ou pol:gâmica do matrimônio celebrado pelos seus próprios pais. S verdade
que Clovis Bevilaqua admite que haja um interesse do filho na
apuração da verdade, mas com razão pondera o Dr. Espinola
que o interesse é antes um interesse de consciência, que se
confina nos limites da ciência própria, e que não atinge ou
não tem poder para produzir, na ordem juríd:ca, uma muta~
ção no estado dos pais e reflexivamente no estado dele pró--·
prio. O natural é que o filho defenda as justas núpcias dos
seus genitores e não se pode admitir que ele tenha um interesse moral em contestá-las. S verdade que ele pode ter um
interesse econômico, mas então é de se supor que o interesse
econômico não fere vivamente a moralidade social.
Pode o filho, anulando o casamento dos seus pais, mostrando que o casamento era nulo, destruir a comunhão de
bens estabelecida entre eles e excluir, por exemplo, se o pai
é que era o nubente rico, a mãe da sucessão e aumentar a sua
participação na herança. Há um caso em que o filho tem in-
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discutível interesse econom1co na ação, pois, declarando~se
nulo o casamento dos seus próprios pais, se se exclui o cón~
juge sobrevivente da sucessão, herdará sozinho todos os bens
que seu próprio pai, ou mãe, houver trazido para o casal, mas
semelhante interesse económico fere tão vivamente o interesse
social que a doutrina mais sen~ata se inclina pela permissão
de o filho propor semelhante ação, pois se teria o pretexto
para as mais odiosas demandas e para o acesso de uma cobiça
profundamente anti~social nos seus resultados e, afinal de con~
tas, dar-se-ia a uma expectativa patrimonial o poder de des~
truir certas situações sociais cuja manutenção só poderá ser
moralmente útil ao autor da demanda, embora prejudicial a
terceiros.
Já não se pode discutir este direito quando se trata de
filho do leito anterior. Aí é um direito legítimo que lhe assiste
o de defender seu interes~e económico, excluindo da sucessão
o cônjuge do casamento posterior.
Outro interessado é o colateral, desde que seu parentesco
seja tão próximo que ele seja chamado a partilhar do patri~
mônio. Em determinadas condições. ele pode ter interesse eco~
nómico em promover tal ação e sua pretensão é cabível. O
mesmo acontece com os que, estranhos por completo ao pa~
rentesco, podem beneficiar~se economicamente com a anula~
ção do casamento, como os credores, os adquirentes de bens
que queiram purgar as suas aquisições de qualquer vício; em
uma palavra, todos os que robustecem um dir·eito que já têm
ou adquirem um direito novo, em conseqüênc:a da destruição
do vinculo matrimonial nulo.
Discute~se, ainda, uma questão, a propósito do casamento
nulo, nos casos em que o Ministério Público, intervindo no
procesgo, se pronuncia de~iberadamente contra a validade do
matrimônio; mas há certos casos em que o Ministério Público
se pronuncia a favor dele. Pergunta~se, então, se o Ministério
Público pode recorrer para a instância ~uperior para pleitear a
validade do matr!mônio ou se deve deixar o recurso exclusiva~
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mente ao alcance dos interessados e do curador do vinculo. A
discussão parece introduzida entre nós apenas pelo exemplo
da doutJ:ina estrangeira, porque, no Direito brasileiro, não
pode haver dúvida algu!lla. o Ministério Público pode apelar
sempre no sentido da lei: se a lei dispõe em favor da validade,
ele apela pleiteando a validade: se ocorre o contrário, ele apela
no segundo sentido. A questão af está resolvida em termos
muito mais amplos, quando se admite que o Ministério Público pode, inclusive, apelar da sentença condenatória, para pedir
a absolvição do réu, desde o momento em que nas .auas ale~
gações finais se tenha manifestado por uma absolvição.
O Ministério Público é considerado fiscal da Jd, ma. na
concepção da doutrina atua], da doutrina de que se está tratando, ele não é mais o fiscal da lei. Já nos casos de ca.amento meramente anulável, a conceituação da doutrina ~ mais
delicada do que nos de casamento nulo. Aqui não ae admite
absolutamente que a parte se legitime, simplesmente pela circunstância de ter interesse econõmico ou moral na demanda.
Poucas são as pessoas que podem promover a ação de anu~
lação do matrimônio. A legitimidade é muito rara. Muito cau~
tel.o:so é o interesse que tem a lei em proteger a establl"dade
do vínculo e isso se corrobora ainda com a imposição de prazos prescritivos muito curtos.
Os impedimentos que conduzem ao casamento anulável
são tod05 os que as partes podem ratificar, podem afa5tar.
por meio de um ato sanatório, a respeíto de idade Imatura,
condição de incapacidade. falta de consentimento paterno. Jm,
pedirnentos que, se bem sejam dirimentes, pois produzem a
anulabilidade do vínculo, entretanto não ~ão impedlrnentoe de
ordem pública cuja gravidade aumenta com o di!cur~o do terlpo, porque não está na vontade das partes exduí.-los. O fm·
pedimento nasceu de uma insuficiência removível, de modo
que a sua remição pode ocorrer posteriormente à nu1idade de
que o casamento estava eivado: purga-se aí o vínculo que
readquire a plena integridade da sua estrutura. São por isso
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casos de casamento anulável e, não, de casamento nulo. O
razoável é que a lei restrinja o número daqueles que podem
mover ações de anulação e submeta o exercício do direito a
prazos de decadência muito curtos.
Tem~se, em primeiro lugar, o caso de coação. O casa~
mente contraído por coacto que, no momento das núpcias, estava incapaz de dar livremente o seu consentimento. Os atos
jurldicos que se realizam. sob condição metus cattsa, como
diziam os romanos, são anu~áveis dentro de um prazo de quatro anos. O casamento realizado, porém, nesta circunstância,
é anulável dentro de um prazo muito mais curto. O prazoque a lei estabelece é de seis meses contados a partir da data
cm que terminar a coação.
Duas razões inspiraram o legislador na exigibilidade desse
prazo. Em primeiro lugar, a proteção da família que de!'leja
estabelecer o mais rapidamente possível; cm segundo lugar, a
crença de que. se a coação realmente entrava todo o consen~
timento ao esposo, a situação de casado, assim, é insuportá~
vel, e ele não espera mais de seis meses. para ajuizar a ação
de nulidade competente. Se o cônjuge vivia com outro apenas
sob o império do medo, o natural é que, cessado o medo, a
parte ofendida acorra ao tribunal, pois que a situação da vida
conjugal, quando não é. voluntária, é vexatória. e não se pode
pretender que se sofra por períodos de um, dois, três e quatro
anos. A lei, dando esse prazo, quer atingir a duplo fim: pri~
meiro, identificar como realmente legítimas as aspirações do
cônjuge que quer anular o casamento com justa razão; em
segundo lugar, dar estabilidade à família, impedindo que o
vinculo se rompa, quando as partes já tiveram brga oportunip
dadc para o rompimento.
Quem pode ajuizar a ação de nulrdade é o próprio
coacto, evidentemente; mas se admite também o seu represen~
tante legal, caso que parece a Espínola um absurdo, talvez
mesmo um engano da lei, pois que o coacto não tem repre~
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sentante legal. Tratar~se~ia, porventura, dos pais no exercido
do pãtrio poder. Mas o pátrio poder cessa com o casamento.
De sorte que, provavelmente, houve ai mesmo um lapso
ou engano do legislador. Outro caso é o de incapaz.
O incapaz também tem o prazo de se:s meses para promover a anulação do vinculo contrafdo. Ai Q p.razo de sela
meses não é dado só a ele: é dado ao seu herdeiro e ao seu
representante legal. Os representantes legais têm o prazo de
seis meses a contar do casamento. O hetdeiro tem o prazo de
seis meses a contar da morte do incapaz, pois que só a partir
deste dia é que o herdeiro existe como tal e como parte legitima. E o incapaz tem o mesmo prazo, de seis meses, a contar
da sucessão do outro incapaz. Quanto ao menor de 18 ou de
16 anos, também se lhe dá um prazo para promover a anulação do matrimõnio. O prazo é de seis meses após a supervenf!ncia da idade lega]. E os seus pais podem promovl~la dentro do mesmo prazo: se não o fizerem dentro daquele periodo,
o casamento fica sanado e estãveJ. Entretanto, podem estes
menores ratificar o ~eu matrimõnio depois de atingida a idade
da aptidão, e, se a ratificação ocorrer antes de proferida a
sentença definitiva no processo de anulação, aquele que houver proposto a ação anu~atória decai da ação e o casamento
se estabiliza por força do ato ratificatório.
Também são partes legitimas para propor a ação que cabe
nesse caso os .Parentes em linha reta e os colaterais do segundo grau, isto é, os irmãos. Se o impedimento que conduziu ao
casamento anulável foi a falta de consenfimento paterno, então
só é parte legítima para anular o matrimônio o pai cujo consentimento faltou. 3 Pode ele propor esta ação num prazo de
três meses que, evidentemente, se conta desde a data em que
ele teve conhecimento do matrimônio; mas ai debatem~se ai~
gumas questões. Se já morreu o pai que era aquele cujo con~
sentimento seria decisivo, pergunta-se se pode a mãe opor ação
a Conferir o art. 5•, I, da Constituição em vigor.
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de nulidade por falta de consentimento paterno. O problema
é discutido, porque, evidentemente, se a mãe negasse o seu
coo!!lentimento ou se a mãe o desse, o que prevaleceria era a
vontade paterna nos termos da lei civil. De sorte que não se
pode admitir que a circunstância de o pai ter morrido anteriormente venha a robustecer o consentimento materno. Evidentemente está se vendo o caso em que o pai tenha morrido,
depois do casamento contraído, não antes do casamento, caso
em que c pátrio poder ficaria devolvido à mãe na sua integridade. A opinião de Carvalho Santos de que, se o pai morre
antes de contraído o casamento, a mãe não pode mais propoc
ação por falta de consentimento, é opinião aceitável, porque
aí entraria, em larga escala, o poder que tem um juiz de suprir
o coosent:mento largamente.
Outro caso de casamento anulável é aquele em que se
verifica erro essencial quanto à pessoa do nubente. Só é parte
legHima para propor a ação o cônjuge enganado, e a lei lhe
confere um prazo Je dois anos para essa propositura, prazo
que se começa a contar da data em que o erro foi conhecido.
POl' que motivo a lei estende para dois anos esse prazo, enq·Janto no de coação se contentara com os limites mais exiguos de seis meses. compreende~se bem. ~ que aqui a lei vi~a.
minguando os seus prazos, a proteger de preferência a esta~
bilidadc da família.
Quando uma nessoa descobre o erro essencial em que
ca!ra a respeito da r.essoa do nubente, o primeiro movimento
é anular o matrimônio, mas é evidente que, se a anulação não
se fizer logo, devido à precipitação do cônjuge enganado ou
devido ao erro, passarão alguns dias, eventualmente alguns
mese!, em que tn!vez o cônjuge enganado se conformou com
o erro qu·c descobriu.
O afeto conjugal pode muito, e pode afastar o que no
prlmeiro momento parcela caso de dissolução do matrimónio
ma5 que, com o decurso do tempo, parece defeito ou circu:n.s~
tãnda tolerável.
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Se o conJuge enganado tem diante de si um prazo de
aeis meses para anular o matrimônio, ele evidentemente se precipita, pois não deseja perder a escassa oportunidade que a
lei lhe dá, mas, se e!e sabe que tem diante de si um prazo de
dois anos, então possivelmente ele se abala a uma experiência
mais prolongada, e pode ser que da ~xperiência resulte a conformidade com o estado de coisas descoberto. A lei vem em
socorro da família, dando um prazo largo, para que o cônjuge
enganado experimente chegar à conformidade. Se passaram
dois anos, sem o cônjuge sentir necessidade de anular o ma•
trimônio, então, evidentemente, já é tarde, porque, quem suporta, durante dois anos, erro essencial quanto à pessoa do
outro cônjuge, é de crer que não pensa ou não vai admitir
que um arrependimento tardio venha aí a destruir a obra do
afeto ·e do bom senso. Aí está a razão do prazo.
O único prazo muito exíguo em matéria de. erro quanto
à pessoa é o concedido pela lei, para anular o ca~amento contraído com mulher já deflorada. • Aqui as razões são outras
e pode~se dizer que não diz·em mais respeito a nenhuma dessas
circunstâncias, mas é fácil descobrir-se a razão do legis!ador.
Em primeiro lugar, é essencial o prazo de 10 dias, para que
se possa opor à veracidade do erro alegado. Um prazo mais
longo, com os recursos de que dispõe a himenologia forense,
jâ não permitir-á mais ao juiz nenhuma convicção plena sobre
a veracidade do que alega o marido. Se, ao contrário, passados dois anos ou mesmo seis meses, vem ele dizer que contraiu
matrimfwio com mulher já deflorada, de que prova ee pode
lançar m/io para verificar a procedência do alegado? A perícia não tem mais valor, fica absolutamente irremediável. e prejudicada a acusação.
Por outro lado, há também razão moral, pois, se a mulher estava deflorada ~o momento do casamento, o marido só
poderá indignar-se com isto e levantar-se contra o que veri•

Ver o art. 5•, I, da Constituição de 1988.
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ficou, nos dias imediatos. Posteriormente, tudo que constituir
lapso de tempo corrido após essa verificação importa em con~
formação por parte do marido e não se pode admitir que pos~
teriormente ele, provavelmente por motivos diversos, tomando
esse fato como pretexto; venha a pretender anular o matrimô-nio. O prazo é exíguo e bem se compreende, porque convém
notar que todos esses são prazos de decadência e não prazos
de prescrição; embora a nossa lei não tenha dado exemplos
para distinguir, seguiu a doutrina e fez diferença clara, com•
pleta, igualmente na prática, pois os prazos de prescrição
estão sujeitos a interrupção e suspen!:ão, enquanto os prazos
de decadência não se interrompem nem se suspendem.
Na linguagem do foro são prazos fatais porque decorrem
inflexivelmente, quaisquer que sejam as providências tomadas
pelas partes interessadas. É o que cumpre explicar sobre a
anulação do matrimônio.

Capítu:o XIX

CASAMENTO PUT ATIVO. EFEITOS EM
RELAÇÃO AOS NUBENTES, AOS FILHOS E
A TERCEIROS
As sentenças declaratórias de nulidade operam ou ex
nunc, a partir de agora, desde o momento em que elas foram
prolatadas, deixando intactas as conseqüências anteriores do
ato, ou ex tunc, retroagindo a uma data anterior, de modo não
só a impedirem que um ato jurídico qualquer tenha os seus
efeitos no futuro, como a destruírem também aqueles efeitos
que ele anteriormente 'já produziu. Assim acontece com os
a tos anulados: as sentenças anulatórias operam ex tunc, isto
é, não só impedem que os atos jurídicos continuem a produ~
z:ir efeitos, como destroem aqueles efeitos que já foram pro~
duzidos anteriormente. Abre o Código uma exceção importan~
te a respeito do casamento anulável. Mas se é de casamento
nulo que se trata. a sentença declaratória de nulidade ope.ra
ex tunc. Tanto os deites produzidos até aquela data como o:>
que se produíziriam daí por diante são cancelados.
Quando se trata de anulação de casamento, de casamento
anulável c não de casamento nulo, a sentença opera e.pena:!.
ex nunc, quer dizer, destrói os efeitos que dai. por diante o
casamento devia produzir e deixa intactos os que, até aquela
data, foram produzidos. Isto. bem entendido, não em relação
n todos os efeitos do casamento, mas especialmente em rela~
ção àqueles que interessam mais de perto à :::olctividade e
que são os que dizem respeito ao estado de família adquirido
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pelos filhos. Dispõe a respeito o art. 217 do Código Civil.
quando diz: "A anulação do casamento não obsta à legitimi~
dacle do filho concebido ou havido antes ou na constância
dele." 1 Quer dizer que o filho de um casamento anulado é
filho legítimo, embora desapareça, por comp!eto, o vínculo que
se estabelecera invalidamente entre os cônjuges, tanto no caso
de o filho ser concebido e havido durante o cas'amento, caso
em que teria havido nascimento de filho legítimo, como no
caso de o filho ser havido antes do ca1:amento e haver sido
legitimado por ele. Se os nubentes tivessem um filho natural
e depois, por contraírem casamento, este filho se houvesse le~
gitimado, mesmo que se viesse a anular o matrimónio, a Ie~
gitimidade do filho ter-se-ia estabelecido para sempre.
É muito fácil a:cançar a razão que inspirou o legislador;
para abrir uma derrogação tão importante à nulidade dos atos
jurídicos. Em geral, está se tutelando o Interesse da socie~
dade que é favorável à existência de filhos legítimos e que é
altamente prejudicada com o estabelecimento de filiações na~
turai~.

O casamento anulável não ofende a consciência social,
tanto que se admite a sua sanação e, em alguns casos, a sua
ratificação. De sorte que o filho havido na constância do ca~
sarnento anulável ou por ele legitimado não precisa decair do
estado civil no interesse da sociedade.
Já é diferente, quando se trata de casamento nulo. Os
impedimentos que conduzem ao casamento nulo são impedi~
mentos de incesto, de bigamia ou de delito anterior e, nestes
casos. é a própria ordem social que se insurge contra o estado
civil porventura adquirido pelo filho, em conseqüência de tal
casamento. Entretanto, a lei ainda admite certos efeitos do
casamento, mesmo no caso de nulidade, e não de anulabilida~
de, sempre que, visando a tutelar o interesse social, ele sobre~
puja os destinos do ato jurídico praticado pelas partes. Esta
1

Confrontar com o art. 227, § 6•, da Constituição Federal em vigor.
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extensão dos efeitos civis do casamento, até mesmo de certos
matrimónios nulos, constitui o caso do chamado matrimónio
putativo.
O casamento putativo tanto pode ser um casamento nulo,
como um casamento anulável, e ocorre, quando ambas as par~
tes ou pelo menos uma delas estava de boa fé a respeito de
sua capacidade matrimoniaL ignorando o impedimento.
Se um homem e uma mulher contraem um casamento nulo
ou anulável, por existir impedimento matrimonial, ma~ fica
provado que ambos ignoravam a existência do impedimento,
ou tinham razões para desconhecer por completo a sua exis~
tência, ou mesmo se se provar que apenas um deles desconhecia o impedimento que destruiria o vínculo, o casamento,
embora nulo ou anulável, é casamente putativo. O que é ne~
cessãrio, para que o ca~amento se considere putativo, ~ a exis~
tência de boa fé ou em ambos os nubentes ou em um dos
contraentes, a de.:peito da capacidade matrimonial de amboe; as
conseqüências da putatibilidc;de do matrimónio são semelhan~
tes às que foram expostas para os casos de casamento anu~
lável.

Os efeitos do vinculo matrimonial. durante a vigência do
matrimónio, são respeitados entre os nubentes, e os filhos que
do matrimónio resultam gozam de uma legitimidad~ putativa.
São assemelhados aos legitimos, .a eles equiparados para todos
os efeitos da lei.
O artigo que dispõe sobre o casamento putativo ~ o
:art, 221 do C5digo. ''Embora anulável ou mesmo nulo, se con~
traldo de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento em J:e..
lação a estes como em relação aos filhos produz todos os efd~
t~ civis atê o dia da sentença ::mulatória. Parágrafo único.
Se um dos cônjuges estavn de boa fé ao celebrar o ca;o;amento,
os seus efeitos civis :;6 a esse e aos filhos aproveitarão." São,
país, dois os casos a serem considerados no casamento
putativo: o caso em que a boa fé é bilateral e o caso em que
a boa fé é unilateral. Os efeitos variam um pouco, por envol~
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verem os conJuges de razões mais extensas no caso de boa fé
unilateral do que no caso de "boa fé" bilateral.
Antes de mais nada, procure~se o sentido da boa fé de
que se serve o Código e a que a doutrina tem conseguido
dar um emprego variável. Desde logo, deve~se entender que
só há a boa fé onde existe erro escusável. Para reconhecer a
um cônjuge boa fé a respeito de impedimento matrimonial,
para que seja escusável a sua ignorância ou o seu engano, não
podem resultar de falta grosseira, de negligência no conhecer
a sua própria condição, sob pena de o cônjuge não poder re~
colher os benefícios do casamento putativo. Se uma pessoa
se casa com seu irmão e pretende ter~se casado de boa fé:
por ignorar essa qualidade, não poderá escusar~se se o irmão,
embora se supusesse irmão unilateral apenas por parte de pai
ou mãe, gozar no seio da famCia de certa posse de estado.
Quantas vezes uma pessoa ignora que outra seja sua irmã,
porque se trata de uma filiação adulterina, êle uma filiação
escandalosa que os parentes trazem oculta! Admite~se mesmo
que possa uma pessoa estar em plena boa fé a respeito dessa
ignorância, mas desde o momento em que a filiação oculta
seja vencida por certos indícios que ao homem comum não
podem deixar de alertar, não se pode invocar a boa fé, porque
o er.ro não é escusável. Se o filho oculto tiver tratam!ento de
filho, tiver um daqueles requisitos de posse de estado e de
fama, isto por si só é suficiente para indicar, embora não para
provar, o estado de família.
Se só de erro escusável se pode prevalecer o cônjuge de
boa fé:, é evidente que o casamento inexistente nunca pode
ser putativo. Casamento nulo pode ser putativo, mas casamen~
to inexistente, não, porque, se não houver celebração, se não
houver consentimento, se não houver diversidade de sexos, é
evidente que nenhum dos cônjuges pode declarar~se de boa
fé no engano que cometeu. Quem se casa perante um par~
ticular ou ~m delegado de polícia ou perante uma autoridade
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administrativa qualquer, contraindo casamento inexistente, não
pode invocar os benefícios do putativo, porque o seu erro ~
grosseiro, é inescusável, e não se pode p.çetender que esteja
de boa fé. O mesmo acontece a respeito de todos os impedimentos matrimoniais e a respeito de erro essencial quanto à
pessoa do nubente. Alguns autores indagam se o erro deve
ser apenas erro de fato ou se pode também ser E:rro de direito.
Por exemplo: uma pessoa sabe que o seu noivo contraiu ca··
sarnento anterior, sabe, porém, que existe um processo de
anulação já aforado c já julgado cm primeira instância. Pensa
então que pode casar~se, porque o víncu~o anterior jé parece
rompido. Aí existe erro de direito e não erro de fato. A pessoa
não está enganada quanto ao fato e, sim. qua:1to ao direito,
pois julga que, a respeito da anulação do casamento, jâ se
tinha produzido a coira julgada, para considerar rompido o vinculo anterior. Mas isto a parte ignora. Pode haver casamento
putativo neste caso ou deve-se aplicar com rigor o princípio básico de que ninguém se escusa, alegando ignorar a lei? O problema
é discutido, mas há a opinião vencedord .I respeito do putatlvo,
Não se deve fazer uma diferença tãCJ marcada entre o erro
de fato e o erro de direito, pois o que se quer resguardar,
através desta idéia de erro, é a boa fé e esta pode existir ln·
tegra, tanto em re!açã.o aos enganos sobre o fato como em
relação aos enganos sobre a lei.
O caso tomado por exemplo parece perfeitamente inchtivel nos cams do putativo. O cônjuge poderia estar em erro
de boa fé. Não há por que diferenciar no caso a lgnorãncla
juris da ignorância facti. ~ a opinião de um dos m;1is doutos
escritores sobre a matéria que é Piela Caseli.
Outros autores discutem se a boa fé deve cingir-se ao
conceito de erro ou se, pelo contrário, pode se estender tam,....
bém à coação. Dizem eles: a pessoa que se casa coagida não
tem uma conduta moral. sabe da existência de um imped.ímento, mas, porque está coagida, a ponto de não poder r~cusar
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o seu consentimento ao matrimônio, está também coagida, a
ponto de não poder denunciar o impedimento existente.
A mulher a quem o pai intima que se case com determi,
nado indivíduo, sob pena de lhe acontecerem certas infelicida..
des, está tão impedida de recusar o seu consentimento como
de dizer se há tal impedimento matrimonial.
lnspirando~se neste ponto de vista de que a boa fé se
julga segundo um critério puramente ético, Galgano, que tem .
sobre o matrimônio putativo um estudo muito indicado, sus·
tenta que se deve estender também a coação ao caso do ma·
trimõnio putativo, sempre que houver coação e que não tenha
sido denunciado o impedimento, mas a opinião dos autores
não comporta o seu modo de ver. Não só Jemolo discute, par..
ticularmente, o caso; muitos outros mostram que, pe!o contrâ..
rio, ai há uma ocorrência de natureza completamente diversa.
Se coação de alguém significa impedimento matrimonial, isto
apenas significa que esta pessoa teve medo de se expor aos
perigos do cumprimento da lei em causa e:, por temor de ou..
trem, de fazer da própria liberdade um uso precip:tado ou contrârio aos desejos. Outra coisa é, por temor de outrem, in~
fringir expressamente o direito.
Como não se admite a escusa para os atos ilícitos, por
terem sido praticados por medo de um terceiro, também não
!e pode admitir para o matrimônio impedido a escusa de haver
o nubente infringido a lei, por ter medo de outra pessoa ou
de conseqüências que lhe pudessem advir. A razão de mora~
lidade que paira sobre o matrimónio putativo exclui a coação
e deixa apenas o erro que é, evidentemente, a justificativa de
boa fé do nubente.
Quais são os efeitos do mat:;.:mõnio putativo? Tome-se,
em primeiro lugar, o caso em que a boa fé é bilateral. Entre
O! nubentes, se houve boa fé de parte a parte, a eficácia do
matrimónio putativo está em manter os efeitos do matrimónio
até a data da sentença anulatória. Sobrevindo esta, cessam os
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seus efeitos, respeita~se apenas aquilo que já se passou. O
putativo, nos casos de matrimônio nulo, transforma a eficácia
da sentença, que devia operar ex nunc•. em uma sentença ope~
rat~ria ex tunc; está aí, em linguagem jurídica, a transforma~
ção havida; quanto a0s filhos, o efeito do putativo é torná~los
legítimos; 2 embora nascidos de um matrimônio nulo ou anu~
lável. são legítimos, protegendo~se a boa fé dos nubentes. :a
esta, realmente, uma provisão legislativa do maior alcance e
a reõpeito de sua amplitude, têm~se visto numerosas indicações. A lei proíbe que se reconheçam os filhos adulterino! e
oc; incestuosos.
Pode~se pretender que os incestuosos e os adulterinos
sejam legítimos, em conseqüência de um matrimônio putativo?
A opinião reinante não é uniforme. Hã os que sustentam que
não, pois consideram o f%o adu~terino e o incestuoso um
escândalo e não admitem que a simp!es boa fé do pai seja
suf:ciente para introduzir na sociedade, como filhos legítimos,
os espúrios; mas a opinião mais benévola a respeito, que é a
de Clovis Bevilaqua, sustenta que, não tendo a lei feito res~
salva alguma, mesmo que se trate de filho incestuoso ou adul~
terino, est'á transformado em filho legítimo pela putatibilidade
do matrimônio. Aceita-re que esta é mesmo a interpretação
que se impõe, do ponto de vista do Direito Positivo, porque
filho de um casamc::J.to nulo ou é adulterino ou é incestuoso
ou então é filho de pais entre os quais existia o impedimento
derivado de de!ito.
O impedimento derivado de delito é o caso mais raro e
o mais importante. Se a lei diz expressamente que os filhos
de casamento nulo putativo são legítimos, e não exclui os casos
mais abundantes que são justamente os de incestuosos e de
adulterinos, é evidente que a lei não os quis excluir; pelo con~
trário, quis estender a eles o benefício do preceito, de modo
2
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que se deve entender que os filhos incestuosos ou adulteri~
:nos s.ào legitinos se os pais estão de boa fé a respeito do
impedimento matrimonial na hora em que contraem as núpcias.
Alguns autores fazem distinção e uns querem que somen~
te os adu!terinos. h·avidos na constância da sociedade conju~
gal, sejam beneficiados pela putatibilidade do matrimônio.
Outros querem que não, que tanto os anteriores como os ha·
vidos durante a sociedade conjungal sejam beneficiados. Todas
estas distinções que a doutrina estrangeira faz não parecem
licitas ao Direito brasileiro.
O verdadeiro é estender o putativo amplamente, uma vez
que os pais não estavam no conhecimento do impedimento.
Senão, veja~se: diz um autor, que contesta a legitimidade dos
filhos adu!terinos havidos antes do casamento, que a lei proíbe
o reconhecimento de filhos adulterinos ou incestuosos, de sorte
que não se pode admitir que eles venham a se tornar legítimos
pelo subseqüente matrimônio, uma vez que não podiam ser
filhos comuns dos dois nub-entes, antes de o matrimónio se
contrair, De fato, pai e mãe estavam impedidos, suponhapse
por serem irmãos: o filho não podia ser reconhecido. Como
admitir, então, que este, que não podia ser reconhecido, se
venha a tornar depois legitimo, quando pai e mãe contraem
núpcias? Â primeira vista, não há nenhuma viabilidade práti.ca. :S claro que o pai e a mãe, antes de contraírem o matrimô-nio, desconheciam que eram irmãos, do contrário não poderia

haver boa fé depois e não poderia haver putatíbilidade de ma··
trim(nfo. DescoPheciam o parentesco e, portanto, o provável
ê que tenham reconhecido o filho, que tenham declarado no
assen.to de nas:-inunto: "Filho 1~gíthno de Fulano e Beltrano.''
Se não houver S<'mdhant<':: assento ou ato posterior de
reconhecimer:to, não pode haver também legitimação alguma,
porque só se legitimam pelo subseqüente matrimónio os filho~
comuns ~ não aqueles que sejam simplesmente filhos da mu~

lhet.
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Veja-se agora o caso de boa fé unilateral. A boa fé
unilateral ocorre quando um cônjuge sabe do impedimento, e
o outro o ignora. Aí o putativo tem efeitos mais amplos do
que no caso anterior, por uma razão : porque e!e não só pro-tege a boa fé do cônjuge inocente como pune a malicia do
culpado. Assim é qu~ não só o casamento putativo unilateral
produz aqueles efeitos até a data do matrimónio, até a data
do rompimento judicial ou do vínculo, como ainda produz
efeitos posteriores em benefício do cônjuge inocente. Se o casamento é putativo apenr.s em relação a um dos cônjuges, só
a este aproveitam os benefícios do casamento, não só no período que vai desde o contrato matrimonial até a anulação,
como também no período que se segue à anulação.
Vejám-se algumas aplicações desta eficácia. O dever de
prestar alimentos: o dever de prestar alimento~. que ex:ste
entre os cônjuges, se se trata de casamento putativo unilateral, não se rompe, embora o casamento venha a rer anulado por sentença.. A qualquer tempo em que o cônjuge
inocente pr·ecise de alimentos, pode pedi~los ao cônjuge culpado: ele se beneficia desta vantagem defin:tivamente.
Diz o Dr. Clovis Bevilaqua, e com ele a maioria dos comentadores, que os alimentos são apenas os que se podem
tcrnar necessários em conseqüência da miséria ou do estado
de necessidade em que venha a cair um dos nubentes. Não
parece que haja ab:mrdo algum em dar maior amplitude a
esta obrigação, assim como ocorre nos casos de desquite contencioso: se o cônjuge inocente é a mulher, fica
marido
obrigado a lhe dar uma pensão, desde o momento em que
seja pobre, sem recursos para se sustentar. Nada mais justo
que, nos casamentos putativos anulatórios, condenar o marido
culpado a pagar, daí em diante, uma pensão alimentar à mulher inocente, desde o momento em que ela também não tenha
recurso para viver: ifto se explica por uma razão de moralidade geral muito justa. É que a mulher que uma vez casou, cujo
casamento se rompeu por sentença dedaratória de nulidade,

o
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fica perfeitamente em posição de paridade social com a mulher
desquitada. pelo menos até o dia em que lograr contrair novas
núpcias. Até o momento em que ela venha a contrair novas
núpcias, essa obrigação compete àquele com quem ela se casou,
sem a advert:r do impedimento matr'monial, isto é, do ponto
de vista ético, delicado, ninguém poderá contestar que a cons~
ciência pública o exige e que pode perfeitamente tornar~se
liquida nos tribunais.
As doações que um cônjuge tenha feito ·a outro, em
conseqüência do matrimónio, rompem~se, de acordo com o cri~
tério de boa e de má fé. As doações, feitas pelo cônjuge de
mâ fé, o outro pode reter; e as que o cônjuge de má fé faz
ao de boa fé, estas estão anu!adas e devem ser devolvidas.
Os frutos do dote, se o marido estava de boa fé, ele os
pode reter; se estava de má fé, deve devolvê~los. O dote pr~
priamente dito parece que deve ser devolvido, sempre que seja
destruído o matrimónio, quer o marido e~teja de boa fé quer
esteja de má fé. Deve-se restituir o dote à mulher, porque perdeu a sua razão de ser. Ele era dado ad onera matrimonii
ferenda e, se não existe mais o matrimónio para se sustentar,
não se compreende que p~rmaneça nas mãos do marido o dote
que, por força de lei, estava obrigado a devolver. O dote não
é propriedade do marido e, dissolvida a sociedade conjugal.
deve ser devolvido.
Dizem alguns comentadores que, se a mulher está in~
cente, continua a aprovcitar~se da hipoteca legal. É um lapso.
Desde que o matrimónio se rompe, o dote terâ que ser resti~
tuído à mulher e, se o dote for restituído. não se sabe o que
tenha a fazer a hipoteca legal. uma vez que o marido já não
é coisa a!guma: tt um lapso insignificante e, se não ocorresse
em obras de comentadores abalizados, não valeria a pena
chamar a atenção sobre ele.
Os filhos, se há boa fé unilateral, ficam numa situação
curiosa. Eles têm um duplo estado de familia: em relação
ao cônjuge culpado, são filhos ilegítimos e, em relação ao
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conJuge inocente, são filhos legítimos. De modo que o seu estado de família é duplo em relação a cada um dos seus pais.
Esta duplicidade não acarreta nenhum inconveniente, porc1ue
é apenas uma situação e~drúxula, mas, na realidade, significa
que, morta a mãe de quem são filhos legítimos, sucedem como
estes: morto o pai de quem são filhos ilegítimos, sucedem na
proporção que a lei reserva aos filhos naturais. 3
Quanto ao exercício do pátrio poder, não há dúvida, o
filho pertence ao cônjuge inocente, àquele de quem f: filho legítimo; e daí, igualmente, tudo quanto constitui conseqüência
de pátrio poder : usufruto legal, autorização para casar, tudo
compete sempre ao cônjuge inocente de quem ele é filho legítimo.

Até mesmo em relação a terceiros. o casamento putativo
tem certos efeitos especiais. Se terceiros fizerem doação aos
nubentes em conseqüência de matrimónio, se o matrimônio vem
a ser dissolvido por sentença declaratória de nulidade ou anulatória, pode o autor pedir a devolução do que doou ao cônjuge culpado; ao cônjuge inocente, não: este conserva direito
pleno sobre as doações em conseqüência da putatibilidade do
matrimônio. :S o que compete estudar sobre o casamento
putativo.
Passe-se, agora, à anulação do casamento canônico. A rigor, no Direito Canõnico, para a anulação do matrimónio,
está estabelecido que esta s6 se concede em casos excepcionais : matrimoni.um favore juris: o matrimônio goza do favor
do direito. Este favor matrimonii manifesta-se, numerosas ve..
zes, no sentido de excluir as posssibilidades de anulação, desde
que se entremo~trem circunstância! capazes de exduirem a
ofensa à moral e aos bons costumes.
a Conferir o art. 227, § 6•, da Constituiçllo de 05 .1 O.19M, que
estabelece que "os filhos. . . . . terão os mesmos direitos e qualificações.
proibidas qua.l3quer designações discriminatórias relativas à fillaç:lo N.
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O Direito Canônico cerca a anu!ação de muitas precau~
ções. Como acontece no Direito Civil, a anulação precisa ser
proferida por duas instâncias extrapenais. Há um primeiro jul~
gamento e um recesso deste julgamento para instância supe...
rior e, mais rigorosamente ainda que no Direito Civil, exige-se
que as duas instâncias deddam do mefmo modo. Se elas não
o fazem, a sentença anulatória não adquire estabilidade e ê
preciso rever, dentre certas circunstâncias, o juizo. g o que se
chama, no Dire:to Processual, a dupla conformidade.
Ao contrário do que acontece no Direito Cívil. a ação de
anulação só pode ser proposta pelos cônjuges e, a não ser por
eles, por meio do Ministério Público, que é o promotor da
Justiça, promotor justitiae. que existe em todas as dioceses.
O promotor age mediante denúncias que lhe são apresenta~
das por qualquer pessoa que tenha um interesse legítimo na
anulação do matrimônio. É um costume prático, e não será
de se admirar, com o tempo, o Direito Civil não venha a incor~
parar a tradição canônica, porque isto evita que os processos
de anulação de matrimônio obedeçam a um fim contumelioso
ou a uma vingança de família. O promotor examina a denún~
cia e estuda o que for trazido pelos pais, parentes e pelos
simples interessados e, desde o momento em que se perceba
que existe realmente matéria para anulação, promove~se o
processo perante os órgãos competentes; senão, propõe de o
arquivamento da denúncin. No proces~o existe um curador do
vinculo, como no processo civil, que neste nada mais faz do
que tomar a lição do Direito Canónico e pode se estabelecer
o processo sanatório no seio mesmo do processo de anulação.
O Direito Canónico conhece duas espécies de sanações:
a sanação na raiz e a convalidação simples. 4 Con validação
simples é o processo sanatório que se estabelece, para pleitear
a dispensa de impedimento canônico perante os órgãos com' Ver Código de Direito Canõn:co, arts. 1.161 a 1.165 (Da Sana•
çlio Radical) e arts. 1.156 a L160 (Da Convalidação Simples}.

238

SAN TIAGO DANTAS

petentes. Não se pleiteia a di~pensa apenas antes de se celebrar o casamento: se jâ se celebrou o casamento e vem~se a
propor a sua anulação, podem as partes inter.essadas pedir
dispensa do impedimento e se o impedimento é daqueles que
se dizem de d ·rei to eclesiâstico, é necessário intervir o órgão
competente que concede a dispensa pelos trâmites legais. Concedida a sanação, da anulação já não se cogita mais, é a convaUdatio simples. O mesmo acontece, se houver vício de forma ou de consentimento. Examinada a nulidade argüida, verificada a sua existência, promove~se a anulação do ato, tomando-se de novo o con~entimento e ratificando~se a forma e al
tem~se de novo, uma convalidação simples.
A sanação de raiz é a que ocorre por decreto pontificio.
Pode o Pontífice, por meio de um decreto de si emanado, sanar
o matrimônio nulo: ele não o podP. fazer, se o impedimento
for daqueles que o Direito Canônico classifica como de direito
divino natural, mas, desde que o direito seja eclesiástico, o
Pontífice, por ato unilateral, purga o matrimônio inválido.
Nota~se que, no Direito Canônico, não existe a diferença que
existe no civil entre o matrimônio nulo e anulável. Só se cogita de uma coisa, de anulabilidade matrimonial, o que se
compreende bem, quando se pensa na natureza sacramental
do Direito Canõnico.
Sendo o matrimónio um sacramento, tudo está em saber
se o sacramento foi ministrado ou não: não existe grau intermediár:o. Se não foi m:nistrado, é nulo. Se o foi, é válido.

CAPITULO XX
CHEFIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. UNIDADE DA
FAMILIA E SUAS CONSEQQgNCIAS QUANTO A
NACIONALIDADE. AO NOME E AO DOMICILIO.
DEVERES CONJUGAIS. RESTRIÇOES A
CAPACIDADE CIVIL DOS CóNJUGES.
AUTORIZAÇÃO MARITAL. OUTORGA UXóRIA
O efeito preclpuo do matrimónio é fundar a famllia le..
gítima. O mntrimõnio é nm ato de fundação. A partir dele, a
família está constitu!c~~. compondo~se dos nubentes e dos filhos
que tenham ou que venham a ter. Os filhos tidos anterior..
mente ao matrimónio, e que eram filhos ilegitimos, por terem
nascido fora da fnmília, todos se legitimam, e os que nascem.
depois de contraldo o matrimónio, jã nascem com a categoria
de filhos legítimos, desde que tenham sido concebidos na
constância dele.
O g;:upo marido e mulher, que é a célula fundamental da
família, designa~~~ com a expressão "sociedade conjugal."
Cumpre não confundir ~ociedade conjugal com "vínculo conjugal." Este é aquela comunhão d~ vida que se estabelece entre os nubente2, depois de celebrado o casamento; só a morte
o destrói. Ou a anulação, porque, neste caso, ficará demons ..
trado que o vínculo não se estabelecera. 1
A sociedade conjugal, pelo contrário, é convivência física
e social entre o marido e a mulher; sendo uma decorrência do
1

Ou, a:ualmente, o divórcio.
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vínculo, pode cessar, sem que o vínculo se desfaça. S o que
acontece: no desquite,= que é uma fórmula de dissolução da
sociedade conjugal, mas que não atinge o vínculo conjugal.
Deixa-o intacto, de tal sorte que, se um dos nubentes, mais
tarde, quiser co~1trair novas núpcias, está impedido, pela exis~
tência do precedente matrimônio. Também é por isso que o
divórcio costuma ser chamado â vórc:o a vínculo, porque nas
legislações que o admitem destrói não apenas a sociedade mas
o próprio vínculo conjugal.
Ter~se-á agora o estudo da sociedade conjugal e das relações jurídicé!s que .:10 seio dela se formam e que prendem,
um ao outro, marido e mulher. Marido e mulher são os no~
mes por que a lei designa os dois membros da sociedade con~
jugal. O marido ocupa r.esta sociedade uma dupla posição, a
posição de chefia e a de sócio. 3 A mulher, por sua vez, ocupa
uma pos:ção de rócia e uma posição de ·auxiliar ou consorte.
São as expressões que a própria lei emprega.
A razão pela qual o marido é o chefe da sociedade conjugal escapa ao exame do jurista. Evidentemente a sociedade
conjugal exige uma chefia; como todo grupo social, privado
ou púb~ico, precisa ter uma cabeça da qual irradie uma perfeita
unidade de comando. A cheta se atribui ao marido e podepse
dizer que, p1ra t:mto, existem razões sociais e razões morais
ou psicológicas. As r;-:zões sociais pertencem uo sociólogo.
Nem sempre a fzmília se organiza sob a chefia do marido.
Conhecem~se exemplos históricos de familias chamadas matriarci.lis, em que a chefia é dada à mu!her; e mesmo a fam!lia
patriarcal mais comum nem sempre apresenta o homem. numa
Separação judicial.
A luz da Constituição de 1988, o que está e.stabelec'do no
art. 233, I a IV. do Código Civil, deve ser entendido como poderes e
dever-s atribuídos conjuntamente ao marido e à mulher ( art. 226. f 5•,
da CF).
• O artigo refere-se ao dlspo~to na antiga redaçlio do art. 240 do
Código Civil, modificado pela Lel n• 4.121. de 1962.
2

8
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posição de eminfn:i~ muito destacada. Faz~se até mesmo a
diferença entre a família patriarcal e a famllia quase patriarcal,
justamente conforme o grau de ascend!ncia que o marido conquista no grupo doméstico. No grupo familiar parece que isto
está l:gado ao tipo originârio de civilização. Quando as civilizações saem da fase primitiva, em que não se define muito bem
a supremacia do marido, a não ser como uma ascendência pes-o
soai, Imediata sobre a mulher, elas entram numa fase que se
chama primária e em que se forma um tipo de cultura capaz
de qual'ficar aquele estágio de civil·zação. Tem~se o ciclo primár'o pastoril, o ciclo pr:mãrio da grande caça e o ciclo primário da pequt;na agricultura. A escola histórica cultural que
estuda estes exemplos designa, como caracterlstica de cada um
dos drculos ou ciclos culturais, a forma predominante de ex~
ploração económica a que se obedece naquela sociedade.
Nas sociedades de pequena agricultura o que domina,
como forma de vida econômica, é a agricultura em pequena
escala ou a pequena caça, isto é, a caça é ocasional assim como
a criação de animais domésticos. Na grande caça o que domi·
na é a organ zac;ão da caça em grandes exped:ções. A pequena caça, aquela que se faz do animal que passa ao alcance
do homem, é característica da civilização primitiva.
Quando o homem se organiza para caçar, ele sai da organização primitiva e entra no ciclo primário: no ciclo pas-toril o homem submete os animais, domestica-os e trata-os
em rebanho.
A cada um desses ciclos da çivilização primária corresponde certa concepção religiosa, certa organização politica e
certo tipo de família. O tipo de família que corresponde à grande caça e ao pastoreio é que é o tipo verdadeiramente patriarcal. O homem se sobrepõe amplamente à mulher, e o chefe da
sociedade conjugd é até chefe das grandes unidades familiares, ao passo que, no ciclo da pequena horticultura, florescem
com facilidade as civilizcções matriarcais.
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Haveria muito que dizer sobre esta especialização, mas
não é aqui o lugar próprio; dá~se apenas uma indicação.
Ao lado des~as razões sociais que, desde cedo, se impõem
a uma civiliznção, para a eminência do homem na sociedade
doméstica, atuam certas razões morais psicológicas que, com
o volver da civihação, se tornaram mais imperiosas talvez do
que as imposições da forma social primitiva. A medida que a
civilização social evo!ui, vai se tornando mais independente
das condições culturais que lhe são impostas, e o homem vai
adquirindo a fac11ldade de escolher, por motivos racionais, o
seu tipo de governo e as suas característ:cas sociais. Em uma
civilização como a atnal, a supremacia social do homem resulta
de uma longa tradição social, mergulhada nas formas culturais
primitivas, e tamtém do império de certas razões morais e
psicológicas que, aos olhos do legislador de hoje, parecem
justificar, amplamente, que seja o homem, e não a mulher, o
chefe da sociedade conjugal.
Que razões morais são essas? São as que derivam do
conceito em que se tem a capacidade moral do homem, com~
parada com a ôa mulher, para o comando. O homem tem a
psicologia do comando, a mulher tem, antes, a psicologia da
obed~ência. Não quer dizer que lhe faltem qualidades psicológicas de governo de ':Í mesma e mesmo de governo dos outros.
Não é isso. Comando e obediência são coisas que estão ligadas
no espírito hu::nano, e o homem deve saber obedtce.r do mesmo
modo que deve s:-.be~ governar, o mesmo acontecenc!o à mu~
lh~r. Mas as qualid.,des psicológicas que dominam no tipo
masculino são as <Ji.ta!idê.dcs de mando ou, pdo menos, devem
~er, enquanto que as qualiaades psicológicas que dominam na
mulher são outras, ditadas pelo seu destino biológico, pela
longa experiência histórica que a muiher sempre teve no seio
da família. Ela parece muito ma:s feita para obedecer e para
fazer sentir o império da sua vontade e da sua experi~ncí:a.
através da colabor<:ção e. não, através do governo. Esta é uma
razão que se impõe à consciência pública, não interessa saber
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se todos estão, ou não, de acordo. I! o que a opmtao pública
aceita, é o que está na consciência coletiva e que se exprime
na vontade do legislador. Entregar a chefia da sociedade
conjugal ao marido é um propósito que se encontra rea:izado
em todas as legiskções civis modernas. Existe uma tendência
reformista, no sentido de se dividirem as atribuições entre o
homem e a mulher no seio da sociedade coníugal, de modo
que o homem seja o chefe dç família, em relação a certas
atividades, e a mulher seja o chefe, em relação a outras.
Estas idé ·as não tiveram, até hoje, expressão legislativa,
são tendêndas doutrinárias que só apresentam interesse de
jure constituendo; mas não parece que elas sejam abonadas
nem pelo bom senso nem pelo interesse social. Se a sociedade
está interessada em manter a família como um organismo capi~
tal para o seu funcionamento, tudo quanto importa em diminuir
a autoridade do chefe de famíl:a, seja ele quem for, importa em
diminuir o prestígio social e a própria autonomia da família.
!! natural, porque, :::?. se discrimina entre duas pessoas uma
função de comando, cria~se entre elas a possib:lidade de con ..
trovérsia, prestigia~se um órgão desempatador e o que domi~
na é então o órgão cujo comando foi dividido entre as duas
individualidades.
Não é por outra razão que, na República romana, po ..
dia haver dois cônsules, ao invés de um só; era para que, no
caso de coerção de um cônsul sobre o outro, recobrasse o
Senatus a plenitude do seu poder. No entanto, a evolução
social da mulher, nos últimos séculos, traduziu-se poderosamente no Direito de Famil:a; traduziu-!:e sobretudo, pela adoção
clara d.::t regra de que a mulher substitui o marido na chefia
da sociedade conjt..gd, quando o marido sofre uma incapaci~
dade definitiva, ou um impedimento tcmporãrio. O nosso
Código consogrou o princípio no art. 254. Não só se admite
que a mulher assuma a chefia da sociedade conjugal, quando
o marido está interdito, como também quando se acha em cárcere por mais de dois anos, ou simplesmente desaparecido, em
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lugar remoto ou não sabido, distante do ponto em que se ache
a família. ou então, distante ou próximo. porém ignorado.
A unidade da família. o tratamento da famllia como um
grupo social autônomo, impõe a comunicação de certos direi~
tos e qualidades entre os membros da sociedade conjugal.
Para que a família possa ter um só destino, ~ preciso que se
identifiquem os destinos dos seus membros. e resulta que.
constituídà a sociedade conjugal. certas qualidades juridit:M
de um dos membros da sociedade necessariamente se comu~
nicam ao outro. Da unidade da faml!ia decorre, em primeiro
lugar, a unidade do nome: o mesmo nome designa, dai por
diante, o marido e a mulher.
o nome tem papel importante na vida civil. n o designa-dor do indivíduo, ~ o que destaca o indivíduo da multidão; ao
mesmo tempo que isto, fornece, atravb da sua mutação, uma
pelo nome que se sabe o estado
indicação do estado civil.
de filiação que possui um determinado individuo, ~ pelo nome
que se sabe o seu estado, se solteiro ou se casado. quando o
casamento obriga a uma mudança. a pelo nome que se conhe~
ce se volta a mulher à independência civil. quando se lhe dis~
solve a sociecfade conjugal. :S pelo nome, enfim, que se conhe~
cem as várias mutações que o individuo sofre na vida civil e
que o identificam em todas as atuações para estabelecer a con~
tinuidade dos ato5 jurídicos por ele praticados. O nome do
marido se comunica então à mulher, não o prenome. mas o
nome; e a mulher perde o nome do marido e volta a usat o
seu nome anterior, se a sociedade conjugal se desfaz. 1
Também por cat:sa da unidade da família exige~se que
os membros da sociedade tenham um domicilio. Sendo o ma~
trimônio essencialmente um dever de coabitação por toda a
vida, não se poderia compreender que o matrimônio não en~
volvesse a adoção de um domicílio comum. O domicílio comum

a

IS Com o advento da Lei n9 6.615. de 27.12.1977. a legislaç!o a
respeito se alterou.
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deve existir. É o domicílio familiar e é um dos pontos em que
mais se faz sentir a chefia da sociedade conjugal, pois cabe
ao marido determir..ar qud é o domicílio do casal. 11
Igualmente a unidade da família importa numa certa
comunhão patrimonial, mas este ponto está sujeito a uma regulamentação muito especial. porque pode suceder que marido e mulher tragam bens à sociedade que constituem. e pode
acontecer que queiram gerir e~ses bens de maneira muito va•
riável; podem criar, para os bens um regime comum, como
podem também querer para os bens um regime de administração separada, podem criar dotes, podem, enfim. adotar
muitos sistemas de organização, mas, qualquer que seja o regime de bens adotado, sempre será necessário que a família
tenha um vínculo econômico fundamental, que é a obrigação
de sustento, que se comunica entre marido e mulher. Um
fica com a obrigr.ç.ão de sustentar não só a si próprio como
ao outro. Claro é que aqui não se pode tratar de marido e
mulher em pé de igunldade. 7 É o marido que tem a obrigação
de sustentar a mulher. Porém, se a mulher tem bens próprios
ou se exerce uma atividade lucrativa, ela partilha da obrigação de sustento, nas forças da sua capacidade matrimonial.
Finalmente, discute-se se o matrimônio comunica ou não
a cidadania, se, pe:a circunstância de se casar um homem de
uma nacionalidade com uma mulher de outra, se deve ou não
estender a cidadania do marido à mulher. Neste particular,
a solução adotada pelo Direito brasileiro é contra a unidade.
O casamento com brasileiro não comunica à mulher estrangeira a nacionalidade brasileira, dá-lhe apenas vantagens espec'ais, para poder pleitear a sua naturalização. Entre os requisitos da nacionalização figura o de residir durante 1O anos
no país, no Brasil. 8 Se, porém, a pessoa que se deseja natut
Ver o art. 226, § 5•, da Carta Magna em vigor, que
a paridade de direitos entre os esposos.
7 Conferir o art. 226, § 5•, da Constituiçlio em vigor.
8 Veroart.l2 da Constltuiçlio Federal de 05.10.1988.
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ralizar é casada com brasileiro, a exigência pode se dispensar,
desde que os outros requisitos da naturalização estejam preen-chido~.

Também os títulos, nos países em que se admitem, comunicam-se pelo matrimnio, sejam titulas nobiliârquicos ou de
outra natur·eza qualquer.
Os títulos profissionais não se comunicam senão em
casos muito especiais em que, pela natureza da atívidade desenvolvida pelo marido, toda a família fica implicada no desempenho d~ suas funções. Pode-se discutir, como se fa: em
muitos paises, se ce::tos títulos, como o de embaixador e o
de general ou de coronel são ou não transmissíveis A mulher,
mas a tendência é para que a transmissão seja meramente
honorifica, não passe dos domínios das normas de convivtncla
social que não são normas jurídicas.
Quais são as relações pessoais que se formam entre o
marido e a mulher, na vig~ncia da sociedade conjugal? Em
primeiro lugar, devem ser considerados os seus deveres reei..
procos, sendo o primeiro deles o dever de fidelidade. O Có-digo não definiu o dever de fidelidade, mas ê claro que ele
abrange não só a fidelidade física, isto é, a manutenção de
relaçÕes sexuais exclusivamente com o esposo, como também
a fidelidade moral, o dever de lealdade em todas as circunstâncias; constitui mais uma norma ética do que jurídica, uma
vez que não se conhece uma sanção para as suas vlolaç6es.
Já a fidelidade sexual violada tem sanção, não só constitui
crime de adultério, como pode civilmente agir o esposo ofendido, pleiteando a dissolução da sociedade conjugal por meio
de desquite contencioso. Se o cônjuge adú!tero tem bens e
contribui, graças a eles, para a manutenção do casal, a sentença que o condenar no desquite o obrigará a contribuir,
mesmo depois de dissolvida a sociedade conjugal. para o sustento dos filhos e mesmo para o sustento do cônjuge inocente,
se o cônjuge inocente for a mulher.
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Outro dever é o de vida em comum. Devem viver em
comum o marido e a mulher. Também aí o Cód"go não define
o conteúdo da obrigação. Deve~se entender que a vida em
comum é não só a residência no .mesmo lar, como a coabitação
física a que o marido e mulher· estão obrigados. Está~se numa
das normas, a que se referiu na parte geral do Direito de
Familia, em que as sanções da lei não atingem senão muito
indiretamente o transgressor, pois que só se pode invocar a
sanção, nos casos limites, não para obrigar ao cumprimento
da norma, mas para se tirarem conseqüências remotas da sua
infração, dissolvendo a sociedade conjugal.
O marido, cuja mulher se recusa a vir habitar no domicilio conjugal. que recurso tem, para promover a vinda da
mulher? Não resta dúvida de que tem os meios privados, de
cunho não jurídico, para promover essa volta e é bom que 05
use, pois que a solidez do grupo doméstico já está irremedia~
velmente comprometida, no dia em que a autoridade marital
precisa de se fazer valer em juízo, mas, se se chegar a um
caso limite, a sanção da norma jurídica é pleitear o marido o
desquite contencioso, por haver a mulher abandonado o lar.
Uma espécie de reivindicação a mover~se contra a pessoa da
mulher é coisa que não entra nos costumes juridicos.
Outra obrigação é a mútua assistêucia. Devem prestar~se
mútua assistência, tanto moral como económica. 9 Aí, como
referido há pouco, a obrigação de sustentar a família é do
marido, mas pode se chamar a mulher a colaborar, desde que
tenha bens; e se, porventura, abandona ela o lar, pode o ma~
rido pedir que, de seu rendimento, seja reservada uma parte
para sustento das obrigações matrimoniais. Há o dever de
educação e sustento da prole e de mútua assistência, porque
marido e mulher devem colaborar e se assistirem mutuamente;
justamente isto é que é uma das funções precípuas da socie~
dadc conjugal.
I

Ver o art. 226, § 5', da Constituição Federal de 1988.
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Quais são as funções próprias do marido, aquelas que ele
exerce usualmente, sem reciprocidade? 10 Muitos autores não
desejam que, hoje em dia, se fale de poder marital, firmados
na impressão de que o poder desapareceu, que é uma sobrevivência de outras épocas em que a mulher estava em posição
de submissão hoje desaparecida. Não há nesse escrúpulo
senão romantismo. A expressão cabe, uma vez que o marido
tem certa soma de poderes sobre a sociedade conjugal e sobre
a pessoa da mulher. Não há inconveniente nessa expressão,
uma vez que, hoje em dia, o poder marital'já passou por uma
evolução em que não se caracteriza mais nem pela rudeza nem
pela preeminência de tempos primitivos. Em primeiro lugar, o
marido tem a função de representante legal da familia em
jutzo, ou perante terceiros: mesmo que a sua mulher seja demandada, não poderá vir a juízo, senão juntamente com o
marido. Se sua intervenção é capital, e se, atravês dJ: uma
demanda, alguém se dispuser a obter o cumprimento de uma
obrigação pecuniária que onerará o patrimõnio fami!iar, ~ indispensável que se mova a demanda contra o chefe de familia,
porque é•ele o representante legal dela e do seu patrimOnio.
Compete ainda ao marido, no exercício do poder marital,
fixar a sede do domicílio conjugal. 11 Tem-se discutido hoje
se a mulher pode rebelar-se contra essa fixação, pedindo ao
juiz que a dispense de acompanhar o marido a um domicilio
conjugal man:fe1:tamente impróprio. Deve-se acatar a inovas..
ção, se estiver contida nos limites da doutrina do abuso de
direito, que já se conhece de estudos precedentes. Há abuso
de direito, sempre que o direito é exercido de maneira con1o Ver os arts. 59 , I, e 226, § 5•, da Carta Magna de 19!&. A luz
des-ses-- arttgos :se deve analisar tudo que o autor escreve att o fim do
presente capitulo.
11 Código Civil, atr. 233, com a nova redaçlio da Lei n' ,..121, ressalva a possibilidade de a mulh:r recorrer ao ju::z:, em caso de preju!:z:o,
com a fixação arbitrária do domicilio pelo marido.
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trárla A aua destinação social. Se o marido, ao fixar o domid~
lio impróprio, não tem outro fim senão o de criar para a mu~
lher uma situação vexatória ou uma situação de perigo, l:
evidente que o juiz deve conceder à mulher o direito de não
acompanhar o marido nesse domicílio, para que possa ficar
patenteado o fim lesivo, o fim de prejudicar a outrem. Se o
domicilio 1: impróprio, por mais Impróprio que o seja, mas es,
tabelecido em razão de uma utilidade real para o marido,
ent!o não ae deve admitir nenhuma restrição -ao poder marital, pocque, de outro modo, ~ estaria tornando letra morta
l!tquela passagem do Código Civil que define a mulher como
consorte, que quer dizer: individuo que partilha a mesma
oorte. Se o marido, em razão do seu cargo, ~ obrigado a habitar em lugar insalubre ou perigoso, não pode a mulher esqufvar~ae a partilhar da sua sorte, mas pode se esquivar ae o
marido quiser ir para um lugar que ela sabe lhe ser fatal ou
se qulaer Ir para um lugar imoral, como fixar domicilio num
prostibulo. Cai no abuso de direito e t por esta porta que
intervirá o magistrado.
Cabe· ainda ao marido a administração do património conjugal, quer se trate do regime de comunhão de bens, quer se
trate de regime diferente em que alguns bens estejam colocados sob a administração do marido. Desde que haja bens
comuns, estejam sob o regime da comunhão ou sob regime
de reparação, o marido está, por principio, autorizado a administrá-los. embora sujeito a limitações.
ll função do marido, na unioade da familia, sustentá-la
com o seu próprio trabalho, desde que a mulher não disponha de modo algum de colaboração no terreno económico.
Como colabora a mulher na administração da sociedade
conjugal? Tem a colaboração da mulher um caráter de conselho e não de governo, razão pela qual o legislador a introduziu sob a forma do que so chama a "outorga uxóriã". A
"outorga uxória" é a participação da mulher em certos atos
praticados pelo marido. A "outorga yxória" precisa ocorrer
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em cada ato. Não pode ser suprida por uma autorização ge~
nérica, porque ela é um ato de colaboração. Quer dizer que,
cada vez que o marido pratica certos atas reputados pela lei
muito importantes para o destino da família, a mulher deve
ter uma oportunidade de enunciar a sua vontade ao lado da
do marido, fazendo~lhe ver as inconveniências ou a~ vanta.
gens que o ato praticado possa trazer.
A outorga uxória deve ser dispensada ato por ato. Quais
são os atas que a exigem em virtude de lei? São, em primeiro
lugar, todos os atas de disposição sobre imóveis. Não são atos
de disposição apenas os alienatórios. Também são atos de dis~
posição aqueles que gravam a propriedade com direito real:
servidão, hipoteca, aforamento e anticrese. A intervenção da
mulher é essencial, deve assinar com seu marido a escritura
ou dar procuração especial para aqueles atas. Também exigem
a colaboração da mulher todas as ações que se propuserem
sobre direitos reais, quer o marido figure como autor, quer
seja ele também o citado. Se for citado, a mulher também o
deve ser. São as açõe::; que se chamam reipersecutórias, em
que o pedido versa sobre um direito real. Esta é uma das
razões por que é muito importante definir se certos direitos
são reais ou pessoais, direitos de cuja natureza real ou pessoal
o Código não nos dá notícia expressa, necessitando~se saber
se são reais ou pessoais para saber se, demandando sobre eles,
se está na obrigação de citar também a mulher ou pedir a
outorga uxória.
Outro ato que o marido também não pode praticar sem
outorga da mulher é a fiança. Não pode dar fiança, sem que
a mulher dê outorga uxória, Isto se compreende bem, por~
que a fiança é uma liberalidade, um ato de favor feito com
o patrimônio. Não se lucra coisa alguma pelo fato de se dar
fiança a um terceiro. Faz-se uma tberal:dade e é justo que
previamente se assegure do consentimento da mu:her, para
não se fazer liberalidade de um patrimônio do qual depende
a vida de toda a sociedade conjugal.
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As doações estão no mesmo caso. Não pode o marido
fazer doações sem outorga uxória, porque ~ão liberalidades, salvo pequenas doações, liberalidades com caráter de recompensa a um serviço que foi prestado e para o qual não
foi convencionado pagamento. Este evidentemente escapa à
regra e a falta da outorga uxória não expõe o ato à nulidade.
Se a mulher, em vez de colaborar com o marido na sociedade conjugal, se prevalece da outorga uxór:a com o simples fim de lhe criar dificuldades nos negócios, é justo que a
outorga uxória seja suprida pelo juiz que decidirâ, depois
de ouvir as razões da mulher. Se se convencer de que a mulher não está agindo por capricho, de que ela tem uma razão
ponderável, não dará suprimento, porque tem de respeitar o
direito da mulher de concordar, ou não, com certos atos previstos na lei. Quem pode anular o ato praticado sem a outorga uxória da mulher é somente a mulher ou o seu herdeiro.
A ação está, no caso, sujeita a um prazo prescritível de quatro
anos e, se acontecer que, do ato anulado, hajam resultado benefícios para a sociedade conjugal ou mesmo apenas para um
dos seus membros, o indivíduo que for prejudicado com a
anulação pode pedir que se lhe componha o prejuízo, nas
forças do enriquecimento havido pela sociedade conjugal.
Pratica-se um ato sem outorga uxor1a e dele resulta um benefício para ambos os cônjuges ou para um deles.
Posteriormente a mulher vem e anula o ato. A parte contrária,
quer dizer, a parte que tinha praticado o ato, tendo sofrido
o prejuízo, pode pedir compensação pelo prejuízo, pode demandar por perdas e danos, e pode demandá-los nas forças
do enriquecimento que o ato anulado trouxe ao patrimônio
do casal. É o que se chama versio in rem.
Quais são os atas jurídicos que estão reservados à livre
ação da mulher? A mulher está sujeita ao poder marital; por
principio, todos os atos que ela queira praticar devem ser praticados com o consentimento e a autorização expressa do ma-
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rido. É sabido que existe uma questão muito do g0l5to de
alguns civilistas brasileiros, a respeito do dispositivo do C6-d!go Civil em que se declara que a mulher casada está entre
os relativamente incapazes. Muitos civilistas fizeram disso uma
ideologia, a exclusão da mulher da categoria dos relativamente incapazes, tomando como coisa vexatória e como desapreço
pelas qualidades intelectuais da mulher casada a sua fnclua.io
entre os relativamente incapazes, juntamente com os maioces
de 16 anos e menores de 21. com os pródigos etc. 11 Aflnal.
ai não se trata de questão juridica nem de expRsaão ~da,
porque a expressão "relativamente incapaz" não é expre;saão
humilhante. Ninguém se humilha dizendo que é relativamente
incapaz, e a única coisa que se quer dizer é que os atoc poc
essa pessoa praticados ficam dependendo, para sua validade,
da assist~ncia de alguém; e a mulher casada, enquanto cuad
da, em conseqü~ncia da unidade da família, não pode praticar atos jurídicos sem a assist~ncia do marido, mas ceaaado
o poder marital, a mulher sucede ao marido na chefia do poder
conjugal ou no pátrio poder e toda a capacidade psicológica
da mulher se revela na amplitude dos poderes jurldfcos que
lhe são cedidos.
J! q~estão rid!cula, e não se deve considerá~la obfeto de
qualquer espécie de discussão. O Código colocou a mulher
entre os relativamente incapazes, porque hã diferença entre
·a tos que dependem da autorização do marido e os at06 que
dependem da autorização da mulher. 2 que o marido pode
praticar, sem autorização, todos os atos, com exceção daqueles
que exigem outorga uxória, e a mulher precisa de autod:r;a..
ção para todos os ates, com exceção daqueles que a. lei lhe
permite que pratique livremente. S claro que aí existe uma
relação de capacidade.
12

A Incapacidade relativa da mulher casada fol extinta pda Lei

n• 4.121. de 1962. art. 6•.
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Vejam-se agora os atos que a mulher pode praticar livremente. O Código os define no art. 248. 13
"A mulher casada pode exercer o direito que lhe
competir sobre as pessoas e os bens dos filhos do
leito anterior."
Este ê um caso em que, se a ação da mulher dependesse
da autorização do marido, ver-se-ia a ~ua ac;ão embarac;aqa e
o marido compartilhando de pátrio poder sobre filhos que não
são seus.
Pode ainda desobrigar os imóveis do casal que o marido
haja alienado sem outorga uxória, anular as fianças concedidas sem outorga uxér!a. Pode a mulher, de um modo
geral, anular os atos praticados sem outorga uxória e que
desta dependiam para sua validade. Pode ainda, além disso,
reivindicar os bens móveis doados pelo marido à concubina.
A lei pune as doações à concubina. São defraudações do patrimOnio familiar. Seria um pouco imoral que se impedisse a
mulher de agir contra essas doações por falta de outorga
uxórla, pois não se pode admitir que a mulher pudesse dar
outorga uxória para · doação à concubina. De maneira que,
nesse caso, ao invés de se propor a sua ação anulatória, baseada na falta de outorga uxória, a mulher reivindica o bem
em ação anulatór:;.: que exerce independentemente da assist!ncia do marido.
O assunto de doação à concubina é delicado: mais delicado no seu tratamento prático do que no seu tratamento teórico. Teoricamente a questão é simples: havendo doação A
concubina, a mulher pode reivindicar a doação: mas praticamente o problema é difícil e constitui tortura para os advoga13 O assunto está regulado atualmente pelo art. 248 do Cód1go
Civll, com a redaçlo da Lei n• 4.121, de 1962, e da Lei do Divórc:lo que
lhe permite p!'opor a separaçAo judicial e o divórcio.
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dos, porque o marido nunca deixa de fazê~la mediante ato
simulado, e as dificuldades da simulação são grandes, não s~
mente de ordem probatória, mas também de ordem teórica.
Se o marido faz doações, disfarçando~as como compra e
venda, é fácil, provando-se que a mulher é sua concubina e
daí deflui quase a evidência de que a doação é simulada: mas
raramente o marido age assim. Ele prefere fazer doação, ai,mulando uma compra a terceiro com venda a um outro ter~
ceiro, e a escritura se faz sem que o marido tenha participado,
de modo algum, na relação. Neste caso. que os modernos au~
tores italianos chamam de "contestação de bens em nome
alheio", a doutrina tem duvidado se se deve exercer a reivín~
dicação em nome da mulher. Deve~se af responder que sim.
A relação jurfdica decompõe-se muito facilmente. Tinha a
concubina dinheiro para adquirir o imóvel, ou não? Se tinha.
pode-se perder a esperança de uma reivindicação com bfto,
mas se a concubina não tem fontes de renda de onde lhe
possa ter vindo o dinheiro para a aquisição da propriedade,
o advogado deve procurar fazer a prova de que foi o marido
quem forneceu à concubina o numerário necessário para faz:er
a aquisição.
Desde que se prove isto, destrói-se a transação, porque
há um complexo de dois negócios jurídicos: uma doação de
dinheiro do marido à concubina e uma compra e venda feita
pe!a concubina com esse dinheiro, a terceiro. Pode-se admitir
que, um negócio tendo Eido a causa imediata do outro, a Interposição da concubina foi um ato simulado, com as caracte~
rísticas de uma simulação maliciosa, pois visava a fraudar a
lei. A mulher pode re ·vindicar o imóvel adquirido com aquele
dinheiro, pois, na realidade, está reivindicando a doação kta
pelo seu marido. O problema é interessante e delicádo. O
grande Ferrara escreveu, recentemente, sobre o assunto um
artigo que se lê na Revista de Direito Privado, de um ano atrás
mais ou menos.
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Outros casos em que a mulher pode agir sem o consenti~
menta do marido são casos de Direito de Familia em qúe ··
ela está exercendo direitos que lhe são próprios e que têm o
marido como adversário; por exemplo, proposição de ação
anulatória, reivindicação de pessoa dos filhos, pedir alimentos,
fazer testamento, tudo isto são atos jurídicos para os quais
a mulher está livremente autorizada. Mas há atos em que a
mulher precisa de autorização do marido; mas a lei achou por
bem, no art. 242 do Código, enumerar alguns, para os quais
a autorização do marido é essencial. Que sentido se deve dar
a esta exigência? Deve~se dizer que estes atos são os únicos
em que a autorização do marido é necessária? Não, a autori~
zação do marido é necessária em todos os atas, exceto naqueles a que há pouco se referiu e que a lei reserva à livre prã~
tica da mulher.
Mas há alguns atas em que a autorização pode ser tácita,
c alguns em que a autorização precisa ser dada expressamen~
te, sob pena de nulidade. Os atas para os quais a autorização
deve ser expressa, sob pena de nulidade, é que são os atos
do art. 242. São atos como, por exemplo, dispor de imóvel,
a tos como: aceitar ou repudiar herança, aceitar ou recusar
tutela, contrair obrigação que possa envo!ver os bens do casal,
aceitar mandato, quer dizer, certos atas que estarão nulos,
se, no instrumento da sua constituição, não constar a autori~
zação marital. 14
A mulher não pode exercer profissão, sem que o marido
autorize, mas, se a mulher já está exercendo a profissão hã
certo tempo, sem que o marido haja oposto qualquer razão
contra esta profissão, a mulher está autorizada. A lei diz, en~
tretanto, que o marido pode retirar, a qualquer momento, a
autorização. Discute-se se isto se aplica, quando se trata de
profissões liberais, mas parece insubsistente essa discusão. g
H
Revogado pelo art. 246 do Código Civil, redação da Lei n• 4.121,
de 1962.
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claro que pode o marido retirar a autorização a qualquer
tempo, nem há motivo para o contrário, e, se ele pode fazê-lo
no caso de comércio, como não permitir, quando se trata do
exercício de profissão liberal, pois, no caso do comércio, os
intere~ses soem ser até mais graves? :S mais difícil interromper
o exercício de um comércio do que o exercício da advocacia.
Há outros casos em que há assentimento tácito: são os
que dizem respeito às funções doméstica~ da mulher. Para
fazer as compras necessárias à economia doméstica, seja para
fazê-las à vista, seja para fazê-las a crédito, a mulher se pre5ume autorizada pelo marido; nem seria admissivel que a mulher precisasse exibir a autorização marital a cada compra de
gêneros ou de outras vitualhas. Também seria inadmiasivel
que, depois, pudesse vir o marido a anular um compromisso. Hã
ai uma presunção que se exclui, desde que o marido avise a
determinada pessoa que a mulher não está autorizada. Não
é uma presunção juris et de jure. O mesmo acontece com os
empréstimos que a mulher porventura contraia, para atender
às disposições de sustentação do casal: embora não autorizada, se se prova que estes empréstimos tiveram tal fim, estão
autorizados. O marido tem ação contra a mulher, por todos
os atos praticados sein o seu consentimento, prescrevendo em
dois anos, ao invés de em quatro anos, quando é a mulher
que move ação, porque é de supor-se que o marido tenha vigilância mais estrita, a respeito dos atas que comprometem o
património conjugal.

Capítulo XXI

REGIME DE BENS. HISTóRIA E COMP ARAÇAO
DOS REGIMES ATUAIS. PACTO ANTENUPCIAL.
EFEITOS E FORMALIDADES*
Fundando a sociedade conjugal, o matrimônio cria a
nece.ssidade de se constituir para ela um patrimônio próprio.
O dever de sustentar a família recai sobre o seu chefe, mas
é neces!ário saber se os bens de ambos concorrem para a sus-tentação do casal, se um dos nubentes participa de algum
modo do direito de propriedade do outro. Mesmo que, no
momento do matrimônio, um dos nubentes não tenha bens,
ou que nenhum deles os tenha, pode suceder que, no futuro,
depois de constituida a família, venha algum dos cônjuges,
pela sua atividade, a adquirir bens. ~ necessãrio saber se esses
bens permanecem no seu patrimônio próprio ou se se comunicam, de algum modo, ao patriniônio do outro cônjuge. Dai
o problema de o regime de bens no matrimónio constituir um
do! a!pectos mais importantes do Direito de Família, não só
pelas conseqüências de ordem social que daí derivam, como
pela importância ética que, num domlnio como o do casamento, podem ter as questões patrimoniais.
O natural não é que se contraia matrimónio por motivos
de interesse econômico; o interesse económico é subalterno e,
* Na leitura do presente capítulo e dos dois seguintes (XXII e
XXIII), 01 arts. 260 •. 263, X, 266. parágrafo único, 271, 274, 275 e 277
devem acr necessariamente confrontados com o art. 226, § 5•, da ConstitulçAo de 1988.
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por conseguinte, o regime de bens, a titulo de transmissão dos
interesses entre os cônjuges, está atualmente submetido a uma
defesa dos fins morais do casamento que a própria lei ae ln~
cumbc de promover.
O regime de bens passou por uma evohíção histórica
muito importante. No matrimónio romano, o regime de bens
era o de dote; a instituição dota! se tornou mesmo, a longo
da evolução jurídica do Ocidente, uma característica da procedência romana das instituições. Numa época remota, podese supor não ter havido dote no Direito l.omano, mas um
pagamento feito pelo pater do marido ou pelo próprio marido
à família de onde saía a mulher. Disso se encontra um vesti~
gio na coemptio, do mesmo modo que, nas instituições de
outros povos primitivos, surge um .casamento por compra, que
parece ser, ao lado do casamento pelo rapto, uma forma básica, quase que se poderia dizer pré~histórica, falando~se aqui em
história jurídica da organização matrimonial; mas, em época
histórica, o matrimónio romano está intimamente vinculado à
constituição do dote. Este é que evolui, muda de sentido, muda
até mesmo oe proprietário, ao longo das transformações que
as instituições familiares vão sofrendo. No princípio, na época
do casamento cum manu, é uma quota hereditãria a que a
mulher teria direito, se permanecesse na familia do pater, a
qual, uma vez que ela emigra para uma família nova, lhe é
dada imediatamente pe1o pater, no momento em que ela sai do
seu lar originário, dada não a ela e, sim, ao marido ou, por
outra, ao pqter do marido, o qual, entretanto, terá sido introdutor do costume de se constituir, com o dote recebido, um
pecúlio profectício, em favor de seu filho que casou com mu~
lher dotada.
Mais tarde, ao longo dessa evoluçào, quando o casamen·
to sine manu se estabelece, o dote perde o sentiao de antecipação da legítima, porém, como estava radicado nos costumes,
continua a se fazer como uma contribuição do pater da
mulher aos ónus do matrimónio que se vai estabelecer, consi·
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derado simplesmente como uma contr:b11ição ad onera matri~
monii ferenda. O dote continua a ser .::dlculado na base da
quota hereditária a que a mulher casad... teria direito, e, como
essa quota lhe será paga na sucessão do pater, uma vez que
o casamento é sine manu e que ela não sai da família, estabelece-se o háb:to da dcsherdatio. O patet da· mulher deserda
a mulher no momento em que lhe constitui o dote. Graças a
uma transformação jurídica, mantém~se o funcionamento eco~
nômíco da instituição.
Com o tempo, a evolução se faz no sent'do de se diminuir
a plenitude dos poderes do marido ou do pater do marido
sobre o dote. Introduz~se a obrigação de restituir o dote, por
meio de uma stipulatio feita no próprio momento da constitui~
ção e, mais tarde, introduz~se mesmo a idéia de que a stipulatio se subentende até o momento em que, provavelmente pela
influência do Direito grego, se chega a afirmar que o dote é
propriedade da mulher e não propriedade do marido, e que o
marido possui apenas o usufruto dota!. Toda essa evolução
cria no Direito Romano um regime de bens tecnicamente
muito bem organizado e que não pode deixar de impressionar
todas as legislações posteriores. É verdade que esse próprio
regime sofre uma alteração fundamental com a introdução das
donationes. Cria-se a idéia de uma contribuição bilateral dos
cônjuges, para se constituir o patrimônio da sociedade conju~
gaL Assim como a mulher entra com o dote, que fica na sua
propriedade mas em usufruto do marido, também o marido
entra com uma dona.tio, a quaL a maioria das vezes, consistia
na simples promessa que se efetivaria, no caso de se romper
no futuro, o vínculo conjugal.
Não h::wia necessidade de se versar no patrimônio a impor·'
tância da donatio. Bastava que ela ficas;:e como uma promes ...
sa, o que mostra muito bem a sua função histórica primitiva
de garantia da mulher contra o injusto repúdio. Parece, aliás,
que, no Oriente, foi mesmo esse o caráter tomado pela donatio,
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além de ser um pretium pudicitiae, coisa que, no Ocidente,
não se conhecia tão bem que houve um momento em que,
dada a paridade da donatio e do dote, constituiu-se um regime muito vizinho daquele da comunhão, no seu sentido ~tico,
talvez mesmo vizinho, quando se consideram as suas conseqüências econômicas em caso de dissolução da sociedade conjugal, mas sempre muito diverso, quando se pensa na organização do patrimônio, no funcionamento da lei a respeito das
disposições dos bens singulares.
A idéia da comunhão pode-se dizer que ~ germânica:
pelo menos é um ponto assentado pelos hi~toriadores do Direito ocidental que se deve aos germanos a introdução do regime comunista entre marido e mu!her; a comunhão chamada
a "comunhão das mãos juntas", porque marido e mulher agem
como se tivessem uma s6 mão. Não se diz que cada um deles
é proprietário da metade dos bens. Na realidade, cada um
dos nubentes é proprietârio de tudo, o todo é indivisivel. Não
se chega a esta idéia da quota ideal que se encontra no condominio, não se trata de quota, cada um é dono de tudo. Esta
comunhão que, além do mais, é indivisivel, permanece na prâtica de quase todos os povos bârbaros, dos povos de origem
germânica, e se transmite ao direito costumeiro, ao direito
popular na Alemanha, até a época em que se sistematiza o
estudo do chamado Deutsches Privatrecht.
Sempre se considerou a comunhão como modo natural
do regime de bens e, na França, a comunhão dominou. S6
nos palses em que se desenvolveu o direito costumeiro reserva-se ao regime dota] outro campo de influência. Nos paises
de direito escrito, a influência romana prevalecia .e, por conseguinte, o dote. Nos países de direito costumeiro prevaleciam
as instituições de fundo germânico e com elas o ;regime da
comunhão. Outros países, como a ltâlia, onde dominaram os
bãrbaros, menos marcados pelas origens germânicas, as instituições não conheceram o sistema da comunhão, a não ser em
formas muito mitigadas que não permitem nenhuma equipara-
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ç;ão aos grandes mode!os históricos. Os lombardos, os astrogodos, foram povos que disseminaram menos o regime da
comunhão, mas, em Portugal. os visigodos introduziram o regime da comunhão numa forma bem ácentuada, embora, nas
instituições portuguesas primitivas, não se encontre aquele
conceito da comunhão indivisível e, sim, da comunhão por
metade. "Carta de metade" ainda é o termo pelo qual nas
Ordenações é referido o regime comunista, por ser regime em.
que cada um dos cônjuges se torna proprietário da metade
dos bens. É mais um condomínio, mais um regime de quota
do que um regime de indivisão.
Qu:mdo se codificou no século XIX o Direito Civil francês, o Código de Napoleão tinha de escolher entre o regime
da comunhão' e o regime do dote que até aquele momento
continuavam a dividir o campo de influência, dentro da nação
francesa. O Código de Napoleão. que é um código extremamente popularizante, quer dizer, de reação contra a nobreza, a favor das instituições populares, adotou o regime
comunista que era muito naturalmente o mais defendido no
povo, e deixou de l~do o regime dotai, regime aristocrático,
que era mais praticado pelos nobres. É bem um código saído
da Revolução Francesa no seu regime de sucessões, no seu
regime de inovar, na Eua técnica de transmissão da propriedade. O Código de Napoleão recebera certo espírito político
que foi o de apressar a decomposição da aristocracia e introduzir insftuições mais democráticas, mais igualitárias.
Na Itália, quando se codificou o Direito Civil, o modelo
napoleónico, que foi o paradigma do Código italiano, não
consultou as tradições do povo, no capítulo do regime de
bens. A comunhão só tinha sido praticada na Itália, numa
área muito restrita, numa área de certo exotismo jurídico, que
era a Sicilia e a Sardenha. A evolução jurídica sardenha e
siciliana é sempre um ·pouco extravagante da evolução jurídica peninsular, de maneira que não havia como introduzir o
tal regime de bens. O regime de bens se impõe por circuns-
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tâncias históricas e o legislador não pode fazer variar a seu
arbítrio; é quase sempre um costume da população, um costume muito imperioso. O legislador italiano se inclinava pelo
dote, mas o dote é um regime de bens que exige sempre a
assinatura de um pacto antenupcial. Em Roma, este pacto se
fazia sempre. Eram as tábulas, mas, depois da Idadl! Média,
só se fazia raramente. Era necesrário criar-se um regime que,
tendo o espírito do regime dotai. dispensasse, entretanto, a
redação de um pacto, antes do matrimónio. E foi este regime
que o legislador encontrou no chamado regime da separação.
Cada um dos nubentcs entra com o seu património próprio e
o conserva, podendo-se, depois, admitir que, ou os bens supervenientes sejam comuns, ou que, pelo contrário, sejam de
propriedade individual do cônjuge que os adquiriu. Formamse, assim, dois regimes de bens muito claramente distintos: o
regime de separação absoluta, que é aquele em que os cônjuges preservam a propriedade individual dos bens anter:ores e
posteriores ao matrimónio, e um regime de comunhão parcial
ou de separação parcial, que é aquele em que os bens anteriores continuam na propriedade individual de cada cônjuge e
os bens supervenientes ao matrimónio se intercomunicam.
Costuma-se dizer, até, comunhão dos aqüestos, comunhão dos
adquiridos posteriormente.
No Direito brasileiro, quando se pôs o problema diante
do legislador, a escolha era fácil, depunha em favor do regime
da comunhão de bens uma tradição ininterrupta, secular. Desde
o antigo Direito português até as instituições mais modernas,
a idéia de que o casamento envolve uma comunhão patrimonial é ininterrupta na consc:êncla juríd'ca do povo, de modo
que o legislador veio ao encontro dessa consciência, consagrando-se a comunhão universal como regime legal, regime
legal mas não regime único. A idéia que prevalece na consciência jurídica moderna é de que, sobre o regime de bens, os
cônjuges podem estipular Lvremente quanto queiram. Isto jã
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vem da Ant:güidade, do tempo em que se estipulava no pacto
antenupcial o dote, com todas as suas peculiaridades e formas.
Hoje, pelo contrato antenupcial, as partes podem convencionar o regime que preferirem e podem mesmo estabelecer,
a respeito de certas categorias de bens, normas próprias extravagantes que não estão geralmente contidas çm alguns dos
regimes típicos estabelecidos. A solução do legislador brasileiro é diferente da do suíço. O suíço manda que se escolha,
no pacto antenupcial, um dos regimes típicos. O legislador
brasileiro vai mais longe, permitindo ou que se escolha um
dos regimes típicos ou que se escolha mesmo um regime original, sendo que, pela disposição dos regimes conhecidos,
podem-se introduzir peculiaridades a respeito de certas dasses de bens.
Aparecem no Direito Civil alguns regimes típicos e tolera-se que as partes componham com os seus elementos certas
soluções originais de sua preferência. Os regimes típicos são:
o da comunhão, cuja característica predominante é a participação de ambos os cônjuges, por metade, em todos os bens
anteriores ou posteriores ao casamento: o regime de comunhão
parcial, cuja característica é a supressão dos bens anteriores
e a comunhão dos adquiridos posteriormente: o regime de separação, cuja característica é a não participação de um cônjuge nos bens do outro, quer adquiridos antes, quer adquiridos
depois do matrimónio: e, ainda, o regime dotai, cuja característica é a existência de um dote, constituído pela própria mulher ou·por outra pessoa em favor dela, dote de que o marido
é um usufrutuário durante a vigência da sociedade conjugal.
Note-se que o regime dotai é sempre misto de bens que não
fazem parte do dote, a respeito dos quais as partes precisam
dizer se vigora o regime da comunhão ou o da separação.
Em todos estes· regimes há bens comuns e bens individuais: mesmo no regime da comunhão universal há certos bens
que não se comunicam, que se não transmitem de um cônjuge a outro. Note-se que a palavra bem é parcela de patrimô-
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nio, envolve também o passivo patrimonial, os débitos que ora
se comunicam, ora não.
No regime de separação hã bens que necessariamente
caem em comum, como no regime da comunhão há bens que
necessariamente se separam, por isso é que a comunhão ou
separação é a característica dominante do regime, embora su~
jeita a exceções, a respeito de certas categorias singulares.
Vigora, a respeito da determinação do regime de bens, o
princípio da liberdade. As partes escolhem o que desejam,
salvo em certos casos em que a lei impõe obrigatoriamente o
regime da separação. Se as partes nada convencionam sobre
o reg:me de bens, o que vigora é o regime dD comunhão universal e, por esta razão, se diz que este é : ':egíme da lei. 1
Vigora ele, não só quando as partes não c:nvencionam outro,
como no caso de insubsistir o regime convencionado pelas
partes. Por exemplo, se se prova que é nula a convenção
pré-matrimonial. então e!a cai e o que fica de pé é o regime
da lei, o regime da comunhão.
Quais as razões que levaram cr !cgislador a preferir o
regime da comunhão como o regime k:sal? Em primeiro lugar,
as razões históricas já aludidas e que, no caso melhor, são
razões sociológicas, porque não é pela circunstância de se ter
praticado sempre o regime da comunhão que este se adota.
!!: pela circunstância de ser ele o que está incorporado ao sentimento e à conduta do povo. É o seu arraigamento na sociedade, e não a tradição, que depõe em favor dele. Além dessas,
há razões morais, razões de ordem técnica, que aconselham
o regime dz comunhão. É ele o que corresponde melhor ao
conceito do matrimônio, sobretudo ao conceito brasi:eiro do
~atrimônio, que se vê como comunhão indissolúvel de vidas,
como ·comunhão de tal forma indissolúvel que não se com1 O Código Civil, art. 258, com a redação da Lei n' 6.515, de 1977,
estabeleceu o regime de comunhão parcial de bens à falta de convenção
entre os cônjuges ou quando o casamento for nulo.
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preenderia por que razões, justamente os bens, as utilidades
de que as pessoas podem dispor, ficassem na propriedade
particular dos nubentes, assegurando~se a cada um deles um
estado diferente de fortuna.
Assim como a mulher segue o destino do homem, assim
como o homem responde irremediavelmente pela sorte de sua
famllia, assim como nada destrói, a não ser a morte, o vínculo
conjugal que entre eles se estabelece, assim não se pode admitir que sejam diversas suas fortunas, que um seja rico e o
outro seja pobre. V crdade é que os autores apontam alguns
inconvenientes no regime da comunhão universal. apontam a
circunstância de que ele favorece os casamentos de interesse,
pois que, muitas vezes é contando com a meação dos bens do
nubente que a~guém se decide pelo matrimónio; o argumento
não se pode negar que procede. Tudo está em se colocarem
na balança os prós e os contras e se ver de que lado se inclina a nossa decisão.
As vantagens do regime comunista são inúmeras, sobretudo em face da concepção brasileira de matrimónio; o perigo
de se casar alguém ror interesse pode ser mais acentuado no
regime comunf;.!a, mas não estranho aos outros regimes de
bens. Efetivc.mer.te, mesmo no regime de separação ideal absoluta, pesa sobre o cônjuge mais rico o dever de sustentar a
sociedade conjugal. tta proporção da sua maior riqueza, de
sorte que aquele que quiser viver à custa de outrem, sabendo
da abundância do seu património, não se desiludirá do intento,
por saber que o regime que vai vigorar é o da separação absoluta. e, muito mc~os. se souber que é o dotai. Aliás, o Código Civil brasileiro fo{ muito prudente a respeito dos inconvenientes, a respeito do regime da comunhão.
Evideí:temente, qa2ndo se fala em abuso, no regime da
comunhão, pe:1sa~se cm abuso em detrimento da mulher, pois
não abusa do mürido a mulher que vive às expensas dele,
abusa, sim, o que v:ve às expensas da mulher. O que se poderia temer, sobretudo, eram os atos de dilapidação, de apro.-
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veitamento rápido, d::t conversão dos bens de raiz em bens
móveis, fáceis de se sonegarem e de se transportarem e, também, de se gostarem. Por isso, criou o Código o seu sistema
estrito de outorga uxória, exigindo que a mulher colabore num
grande número de ates jurídicos, precisamente naqueles que
podem ter efeito a diminuição da garantia do seu patrlmõnio:
conversão de imóveis em móveis, atos de disposição em geral.
fiança, doação, enfim todos os ates que podem diminuir a
estab:lidade e riqueza e que a mulher, se não foi consultada
sobre eles, está em condições de anular, dentro dos quatro
anos que se seguem ao conhecimento dos fatos praticados à
sua revelia.
Os casos de separação obrigatória, em que a lei impõe
aos nubentes o regime da separação, ~ão poucos. Em primeiro
lugar. são os casos contraídos com infração de impedimento
impediente. Em segundo lugar, são os matrimônios contraidos
com impedimento de imaturidade e de fa!ta de consentimento
do responsãvel.
Se se casa o menor de 18 ou 16 anos, o regime da separação de bens é obrigatório. Se se casa o menor, sem o consentimento de seus pais, a separação é obrigatória, não se
comunicam os bens entre os nubentes. Por que razão estabelece a lei este regime? Em primeiro lugar, para acautelar os
inconvenientes da comunhão àqueles que podem ter consentido precipitadamente no matrimônio de menor de 18 ou 16
anos. Na idade muito imatura eles estão ainda em condições
de anular o seu casamento, dentro do prazo de seis meses,
que se seguirá à idade legal, ao advento da idade legal. Por
conseguinte, é melhor que os bens não se comuniquem.
Quanto ao menor que se casa sem consentimento, mesmo
que o consentimento tenha sido suprido pelo juiz, aí o regime
de separação é uma espécie de último obséquio que a lei faz
ao consentimento paterno, pois é provável que o consentimento paterno seja denegado, pelo temor de más conseqüências
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do matrimônio, envolvendo a segurança do estado ou do pa~
trimônio do nubente menor. Para dar à denegação do consen~
timento uma derradeira eficácia, estabelece~se que, se o consentimento foi negado, o regime obrigatório é o da separação.
O mesmo acontece no caso de maiores de 60 ou de 50
anos. Homem maior de 60 e mulher maior de 50. 2 É pouco
provável que, numa idade tão avançada, o casamento seja lns-·
pirado pelo afcto. É melhor uma medida premonitória, que é
impor o regime de separação aos nubentes. Todas as pessoas
que dependem, para se casar, de uma autorização judicial.
estão sujeitas ao regime de separação. A lei inspira~se nos
mesmos motivos e teme uma autorização que não seja dada no
interesse do nubente protegido e, sim, no interesse do outro
que quer participar dos seus bens.
Como se estabelece o regime convencional? Estabelece~se
sempre por um pacto celebrado antes da realização do matri~
mônio. O pacto tem talvez a sua origem confundida com os
pactos dotais; é mais do que certo que, numa determinada
época, ele se confunda com o pacto esponsalício.
O pacto esponsalício, ao mesmo tempo em que cont!nha
a promessa de contrair matrimônio, era, nesse ~entido, um
pacto de contrahendo, dispunha sobre o regime de bens que
devia vigorar no matrimônio. Encontra~se esta identificação,
feita com perfeita clareza, na famosa lei do fim do século
dezoito, em que a Rainha D. Mar·a I introduziu como obri~
gatória a forma de escritura pública para os esponsais. Os
esponsais, no Direito brasileiro, só foram convencionados; não
têm eficácia, constituem um mero compromisso moral e os
pactos antenupciais não têm outra intenção senão de disporem
sobre o regime dos nubentes. O pacto antenupcial é um ver~
dadeiro contrato, como se deduz dos comentários feitos em
torno do Código de Napo!eão e do Código italiano. Encontra~
se nessas obras a expressão "pacto antenupcial" que se aplica,
2

Ver o art. 5•. I, da Constituição Federal de 1988.
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exclusivamente, ao pacto de matrimónio que aparece com
esse nome de pacto antenupcial. A conhecida obra de Bianchi
sobre matrimónio é sobre contrato antenupcial. Entretanto, em
contrato que versa sobre assunto tão delicado, as exigências
de ordem pública são tão imperiosas que a sua excepcionalidade gerava princípios que vigoram sobre os outros tipos de
contrato. Aqui já se encontram exceções. Por exemplo, quanto
à capacidade. A capacidade para se contratar difere da capacidade para se fazer o pacto antenupcial. A mulher de 16
anos feitos e o homem com 18 estão hábeis para fazer o contrato antenupcial, embora não possam celebrar os outros contratos de Direito Privado em vista do aforismo, segundo o
qual: Habilis ad nuptias habilis pactum matrimoniorum, pois,
sendo o pacto antenupcial um acessório do matrimónio, é justo
que quem possa fazer o ato principal possa fazer também o
acessório. Entretanto, se se trata de menor, a assistência do
responsável é necessária, porque, como este consente no matri·
mônio, deve intervir assistindo ao pacto antenupcial. Deve elo
consentir expressamente no pacto antenupcial? Parece que não.
Os autores nem sempre esclarecem este aspecto da questão,
mas o direito que têm os responsáveis de consentir no matrimônio não é de consentir no pacto antenupcial. Devem intervir no pacto, mostrar que dele têm conhecimento. Se o pacto
lhes parecer atentatório dos interesses das pessoas, devem sobrepor sua responsabilidade, exercer os direitos de defesa, n~
gando consentimento ao pacto antenupcial.
Não é necessária cláusula, dizendo que os responsáveis
concordam com o pacto antenupcial. Intervêm como meros
assistentes, como testemunhas do ato. Se se tratasse de um
contrato comum, no Direito Privado, intervindo menor de 18
anos, o responsável deveria intervir como representante e não
como assistente. Em tempo próprio só se pode celebrar o pacto
antenupcinl, como o nome o indica. Antes de se realizar o
matrimónio, pode-se modificar o pacto, introduzir alterações
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nele, fazendo-se outro pacto antenupcial, contanto que o se..
gundo pacto também ocorra antes do matrimõn·o.
Sobrevindo o matrimônio, o pacto gozarâ de imutabilidade
absoluta, ninguém pode alterar o seu regime de bens. 8 uma
das normas cardiais da nossa matéria com a característica de
que, sem pacto antenupcial, submetendo-se o matrimônio, ao
regime da lei, não pode, mais tarde, ser o regime alterado, do
mesmo modo que, sendo feito pacto antenupcial e alterando-se,
por conseguinte, o regime da lei, não pode depois voltar-se
ao regime legal do matrimônio nem se introduzirem alterações
na sua convenção. Em primeiro lugar, assiste a razão moral
poderosa de que o pacto antenupcial, sendo um dos elementos
fundamentais do consentimento e da disposição de vida que
os nubentes tomam antes de contrair o matrimônio, não é justo
que depois venha a sofrer alterações, tanto mais que o principio visa a impedir que, mais tarde, durante a vigência do matrimónio, um cônjuge, pela ascendência que conquistou sobre
o outro, seja ascendência afetiva, seja ascendência atemorizadora, venha a alterar o regime de bens e a introduzir o que,
em tempo, embora estivessem livres, o cônjuge mais fraco teria
podido evitar, pe!o menos denegando o seu consentimento.
Há um caso ew que o regime matrimonial pode ser alterado, mas ai não é propriamente uma alteração do pacto
anterior. Pode-se, depois de sanado o matrimônio, constituir
o dote que não existe, desde, porém, que seja constituido por
terceiro e não pela própria mulher. Aí se compreende a razão
do legislador. Trata-se de uma doaçãc que aproveita ao casal
e que assume a forma de dote. Não podem vigorar a respeito
dessa doação as razões impeditivas que nos levam a afirmar
a imutabilidade da convenção.
A forma do pacto antenupcial é particularmente solene.
Exige-se a escritura pública, não ad probationem mas ad substantiam. Se não tiver sido observada a escritura pública como
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forma de pacto, não existe, está nulo. A introdução de escritura pública data do fim do século XVIII, como já referido,
e hoje constitui uma providência complementar.a
Estabelece-se que a escritura deve ser levada ao regi~tro
de imóveis, para se estabelecerem contra terceiros todas as suas
conseqüências. Quanto ao conteúdo, o pacto antenupcial pode
variar livremente, adotando um dos regimes da lei. Pode~se
criar situações originais, compreendendo os vários preceitos
legislativos, mas a liberdade dos contraentes está cingida a uma
limitação estabelecida e, dado que não se pode contravir às
disposições de direito imperativo, em matéria de regimes matrimoniais, mu:tas das dispos'ções do Código Civil constituem
o jus cogens, direito que as partes não podem derrogar pela
decisão de sua vontade.
Todas as disposições devem ser obedecidas na redação
da convenção matrimonial. Não se pode dispor contra elas.
Também não se pode dispor contra o que contravenha aos
direitos conjugais. Pela expressão "direitos conjugais" a lei
faz alusão àquelas prerrogativas do mar'do e da mulher. Não
se pode, assim, dispensar no pacto antenupcial a outorga ux6ria para certos gêneros de atos, nem dizer que a mulher casada
está autorizada a praticar outros tantos em que a autorização
do marido é expressamente exigida, devendo~se ir mais longe:
não se pode mesmo submeter à autorização do marido nenhum daqueles atos que a lei reserva à livre competência da
mulher. Porque estes atos ou constituem o exercício dos direitos que tem o marido como adversário ou, então, são atos que
contrariam o interesse do marido e que, portanto, não podem
ficar na dependência de autorização dele.
Também não se pode dispor, com ofensa aos direitos paternos, sobre prerrogativas tanto pessoais como patrimoniais que
a lei faz defluir do pátrio poder. Não podem os cônjuges com3 Código Civil, arts.
art. 167, I. 12.

131, 1.261, e Lei dos Registres Púb'icos,
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binar que um dele~ terá usufruto sobre os bens do filho que
o outro cônjuge tem de leito anterior. Não se pode decidir
que, das vantagens do usufruto legal sobre os bens dos filhos
comuns, fique excluído um dos cônjuges, nem se pode reservar
a um certos poderes, e a outro, outros poderes, porque em
tudo isto a lei provê no interesse da família e não no interesse
dos indivíduos. Como estes direitos são irrenunciáveis, são
também imodificáveis pela parte.
DlS<:ute-se se é possível, no pacto antenupcial. dispor sobre a sucessão mútua, deC:dindo~se logo de que modo, um dos
cônjuges sucede ao outro. O assunto é delicado. Há jurisconsultos de valor que opinam pela permissão desses pactos, talvez pela influência das antigas convenções que se aproximavam dos testamentos de mão comum, testamentos feitos juntamente pelo marido e pela mulher e em que não só mutuamente se reconheciam certos direitos hereditários, como se
dispunham de bens em favor de terceiros: mas o que parece
certo é que, nos pactos antenupciais, nada se pode convencionar sobre a sucessão. O Código proíbe os pactos de succedendo
e o faz fundado em razões de ordem pública, em razões morais
que pre.valecem, tanto entre marido e mulher, como entre o
de cujus e um terceiro: aquilo a que se visa com a proibição
dos pactos de succedendo é criar nos nubentes ou em terceiros
uma expectativa agradável relativa à doação de herança.
Aquilo a que se visa, mais remotamente, é evitar, até,
que, por este motivo, se cometam ações criminosas; graças a
isso, tuteia~se em certos pactos o respeito ao sigilo sucessório.
Cada um faz a sucessão como surpresa e s.ó não a faz
como surpresa, se o testador for tão mal-avisado que dê parte
do seu te.!;tamentCl às pessoas a quem vai favcrecer.
É o que convf:m conhecer sobre os regimes de bens em
gera!.

Capitulo XXII

REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL
O regime de comunhão universal é aquele que a lei prescreve, sempre que as partes não convencionarem expressamente outro regime. A sua característica dominante é estabelecer
entre os cônjuges uma comunicação dos bens e da parte passiva do patrimõnio; o que é de um passa a ser igualmente do
outro, e o que, dai por diante, qualquer um deles adquirir,
adquire simultaneamente para si e para o outro cônjuge, para
a comunhão familiar. A natureza do regime comunitãrio tem
sido objeto de uma va~ta exposição teórica. Poucos problemas
hã que tenham apaixonado tanto na teoria do Direito Civil,
m·as tais teori::ts parecem mais condicionadas pelo Direito estrangeiro do que, propriamente pelo Direito nacional. O regime
de comunhão de bens é o regime legal na França. Dai serem
os autores franceses os que mais detidamente o estudaram
além dos germânicos. No Direito italiano a comunhão ~ muito
rara, é regime convencional que se estabelece esporadicamente
de maneira que poucos autores ítalianos têm versado o tema
com eficiência. g verdade que uma das boas monografias sobre o assunto é a escrita por Messineo Da natura Jurídica de
La Comunione de Benes.
Em toda figura juridica que se estabelece em conseqüência da aplicação de certas normas, a doutrina procura, em
prime'ro lugar, examinar a possibilidade de identificar a figura
nova a uma das figuras jâ elaboradas e conhecidas. Se se
reconhecer que uma das figuras juridicas é nova, que uma das
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figuras jurídicas é sui generis, quando já se mostrou que real~
mente ela tem elementos refratários à sua identificação com
qualquer outro instituto; se se tem dúvida a respeito de certo
direito, se é real ou pessoal, não se vai logo afirmando que
ele conatitui uma terceira categoria, um tertium genus, pots
isto repugna à natur~za intelectual, pelo menos, seguramente,
do Direito Civil.
Trata-se de examinar se não há uma possibilidade extrema de se reduzir a espécie nova a um dos g~neros conhecidos:
se fito se revela imposslvel, é que se conforma em adm!tir~se
um rertium genus.
Com o regime da comunhão de bens isto não se passa.
Os autores t~m procurado conceituá-lo, servindo~se dos insti~
tutos que oferecem semelhança e, assim, tlm~se formado vãr!as
teorias para se defender a natureza da comunhão. A primeira
teoria não chega a merecer hoje em dia o apofo de quase
ninguém; é a aue v~ na comunhão de bens uma propriedade
atual do marido e uma propriedade eventual da mulher. Pre~
tendem esses autores que, enquanto vigora o regime da co~
munhão, o marido é o proprietário do património doméstico;
a mulher colabora com ele, não hr! dúvida, interferindo em
certos atoa para os quais o seu consentimento é indispensável,
mas essa colaboração não é ato que resulte da propriedade, é
introduzida pela lei por critério de moderação, mesmo para
tutelar os direitos eventuais, mas dono é apenas o marido.
Esta idéia evidentemente se inspira no modelo romano,
pois no patriarcado romano o proprietário do património doméstico era o pater. Não se pode falàr eni comunhão, a propósito do património da famí!ia romana; ele é propriedade in~
dividual do pater.
No Direito moderno, entretanto, é forçoso reconhecer que
a situação mudou radicalmente. A mulher tem, em face do
patrimõnio doméftico, uma posição que é indiscutivelmente a
de proprietária. Em primeiro lugar, ela pode praticar sozinha
numerosos ates que independem de autorização do marido e
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que envolvem o patrimônio familiar. Basta que se pense: nos
direitos defluentes da maternidade de leito anterior. Ela pode
também assumir a chefia da sociedade conjugal e praticar todos os atas que o marido pratica; pode aceitar doações que
lhe são feitas com cláusula de incomunicabilidade, estando na
plenitude da sua vida patrimonial.
Em face da nossa lei positiva, sobretudo, e dos preceitos
contidos no Código, a primeira doutrina acima é insustentável.
Não se harmoniza com as palavras expressas, do legislador,
que tratam a mulher como proprietária. A teoria mais tradi~
cional no Direito francês é a da sociedade, exposta pelo gran~
de Potier, no seu tratado da comunhão de bens1 que goza de
maior prestígio entre os autores antigos, entre os comentado~
res do Direito Civil. Pretendem e~tes que entre marido e
mulher se estabeleça uma verdadeira sociedade civil, podendo~
se aplicar os princípios que: regem a vida e a constituição das
sociedades, sempre que se tratar da comunhão de bens. A dou~
trina é também insustentável, porque repugna profundamente
admitir a existência de uma sociedade onde a massa de pa~
t.rímônio envolve simultaneamente os bens de um cônjuge e
de outro.
É da índole da sociedade, embora não seja da sua essén~
cia, que haja uma especialização patrimonial e que haja a
possib:lidade, sobretudo perante terceiros, de se di~tinguir a posição do indivíduo isolado da posição do indivíduo como sócio.
O que caracteriza a comunhão de bens é que ela ·envolve de
uma maneira tal' os patrimônios e as personalidades dos côn~
juges que eles não têm outro patrimônio, perante terceiros,
serã0 aquele sobre que versa a comunhão. Não se faz nenhuma diferença entre o patrimônio e a responsabilidade dos
bens comuns, e o patrimônio ou responsabilidade individua!
dos nubentes, tanto assim que, quando a lei diz que deter~·nados ônus recaem apenas sobre um dos cônjuges, quer d:zer
l

7'ra:té du Contrat de Mariage, Paris, 1821.
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que recaem sobre a quota do património comum, não sobre
bens à parte que eles possuam, nem, isoladamente, sobre a
quota que lhes está reservada na comunhão.
Outros preter..dem que o regime de comunhão constitui,
entre nós, um tipo de comunhão germânica que existiria no
Direito positivo ao lado da comunhão romana, da comunhão
pro diviso. Os que opinam deste modo estão impress:onados
com a indivisibilidade da comunhão de bens. Como a comu~
nhão de bens entre os cônjuges é indivisível, são eles levados a
pensar naquela "comunhão de mãos juntas" que os germanos
conheciam, e, por isso, faz-re a identificação, mas o paralelo
é grosseiro, se bem seja feito por autores de nomeada.
Na "comunhão de mãos juntas" dos germanos, de tal sor&
te se identificam as pessoas do marido e da mulher, no exer~
cício do direito de propriedade, que nenhum ato de aquisição
ou alienação pode ser praticado por um, sem o concurso do
outro; a unidade é perfeita, solene e definitiva, e dispõe o Di~
reito de tal modo que não se admite que um dos nubentes
seja proprietário de uma quota, mas, sim, proprietário da to~
talidade do património. O direito de cada um vai ~empre ao
todo; nunca se circu:1screve a uma parte e esta idéia de si~
multaneidade de dois direitos de propriedade, um dos quais
não ocupa o lugar do outro, repugna ao nosso senso jurídico,
educado no padrão romano.
Falar.do~se, r..o r,osso Direito Civil, que o problema de
uma comunhão gt>rmânica não tem nenhuma oportunidade nem
viso de seriedade, pode~se, ao contrário, dizer que sim: que
a nossa comunhão vem historicamente da comunhão germânica; que foi o hábito da comunhão entre os povos germânicos,
e de cujo Direito o nosso também deriva, que vigora até hoje.
Tem-se hoje o direito por quotas. Já a ordenação falava
em "carta de metade" que dá, com rigor, o sentido com que
se entende a pa;avra comunhão de bens: como partilha e, não,
como divisão. Ambos são proprietários por metade e não, cada
um deles, proprietário do todo.
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A teoria da personalidade jurldica ainda ~ mais rigorosa
que todas estas. Pretendem alguns que, entre marido e mulher, quando hã comunhão ae bens, surge uma verdadeira
personalidade juridica. Tem-se então uma terceira pessoe, distinta do marido e âa mulher, pessoa que ~ a comunhão ou.
melhor, o casal ligado pela comunhão de bens. Neste caso o
patrimônio ~ o desta pessoa, não o t de nenhum doe nuben..
tes em particular. A teoria da ·personalidade jurldica também
fere fundo os nosso:~ princfpios de direito objetivo. 7\ personalidade jurídica que não se constitui por ato de estado e que
a lei não reconhece como preexistente t mais diffcil de conceituar-se dentro dos quadros do Dire'to Civil do que a afirma•
ção, pura e simples, de que a comunhão de bens t uma terceira
categoria, sui generis: não se constitui por nenhum dos modoa
previstos pela lei para a constituição da pessoa jurldica. Ademais, a personalidade jurídica envolveria larga distinção, completa, radical. entre o patrimônio da pessoa juridica e o petrlmõnfo das pessoas que a compõem. Se um dos cônjuges tomete um delito que envolve uma responsabilidade pecuniária, a
própria lei diz que, por este delito responde a metade doa bens,
responde o patrimônio da pessoa juridica. O conceito t impres ..
tãvel, nada esc:lare;ce, não se aproxima da realidade. A verda..
de ~ que, ~m face do Direito brasileiro, a comunhão ae bens
é um insftuto juridico, não constitui um trabalho autonotno,
não cria um vinculo entre os côn1uges a propósito de todos os
bens: cria, s!m, uma multiplicidade de vlnculos, cada um deles
com a sua natureza própria, a sua natureza juridica definida
em outra parte do D!reito Civil.
Não hã necessidade de se expor uma definição unitãrfa,
confirmando-se que existe .um víncu!o de comunhão que é o
mesmo para todos os direitos, ligando as partes que interferem na comunhão: pelo contrãrio, existem tantos vínculos
quantos são os direitos. A comunhão é um complexo de vlncu!os, distintos, todos eles encontrando o seu nomem juri.s em
outras partes do Direito Civil. Por exemplo, em relação aos
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bens móveis ou imóveis que são da propriedade dos cônjuges,
o vinculo é, inquestionavelmente, de condomínio. Marido e
mulher apresentam-se como condóminos e a única coisa de
característico do condomínio não é uma relação jurídica au•
tônoma, é uma relação jurídica que deflui do estado de famí•
lia, porém não originariamente da comunhão de bens, sem a
característ:ca de todos os direitos patrimoniais de família, pois
todos eles nada mais são do que emanações de um status.
Assim como o usufruto legal que o pai tem dos bens do
filho não é direito que se possa autonomizar como o usufruto
puro e s:mples, mas é defluência do estado de família, decorrendo da condição de pai e filho, assim também o condomínio
entre marido e mulher é uma decorrência lógica do estado de
casados que os liga. Se há peculiaridade, não é peculiaridade
do regime de comunhão. 1! peculiaridade do direito de família
patr:monial. Poder-se-ia pretender dissemelhança entre a comunhão nesse ponto e o condomínio, alegando-se que os
condóminos podem exercer metade do direito de administrar
os bens comuns, enquanto que, no direito de família, no caso
do regime de comunhão, isto não se verifica. Mas ainda o
obstáculo é insignificante. A única coisa a se considerar é que,
no condomínio puro e simples, o administrador do condomínio
é esco!hido, de comum acordo, pelos condóminos, que escolhem entre si o administrador, do mesmo modo que se se tratasse de um prazo enfitêutico comum. Escolhem entre si um
cabecel que não repugna ao conceito do condomínio, para que
a administração seja deferida obrigatoriamente a um dos condóminos. Isto é admissível, se o condomínio foi instituído
morti3 causa. Se o testador, ao deixar a casa em condomínio,
nomeou o administrador, este não se tem por escolhido. Aí se
admite, é verdade, que um dos condóminos pode não aceitar
este administrador, mas não pode, neste caso, r.emover a sua
ação; pode é pôr termo ao condomínio.
Para sair da indivisão, é coisa diversa. Se ele quer permanecer no condomínio, aceita o administrador testamentaria-
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mente nomeado. Ora, se se admitir que no condomínio o administrador pode ser nomeado por terceiros, quando não for escolhido pela parte, não se vê como repugnaria teoricamente
que o administrador fosse designado pela lei; e o que ocorre
em condomínio entre marido e mulher é que o administrador
dos bens já está dado pela lei.
A indivisão resolve-se na circunstância de não serem
autõnomos os direitos patrimoniais da famíiia que decorrem
logicamente do estado. Desde o momento em que se faça a
mutação de estado pela morte, casamento ou desquite, a di~
visão se faz, partilham-se os bens comuns, do mesmo modo
como ocorre nos condomínios válidos, não restando, asslm,
dúvida alguma a respeito da natureza da comunhão. Quando
se trata de comunhão de bens apropriados, quando se trata
de comunhão em créditos, co-existe. Tem-se apenas caso de
crédito com titulares, caso que é corrente na economia do direito das obrigações. Este é de todos os dias, e apenas se
discutem os casos em que os créditos são relativos, e os casos
em que não o são.
No Direito de Família, por todos os câditos que esião
dentro da comunhão, os cônjuges são soiidários, como acon~
tece nas obrigações assumidas por mais de um titular nu r.:o.o
munhão dos débitos, o que é coisa da vída comum. Do:s de~
vedares podem se ccmandar um ao outro, porque há solida~
riedade entre eles; só não há lugar para a ação regressiva,
porque. se a divida é comum, a ação regressiva não tem interesse nem oportunidade, uma vez que o rateio já se produziu.
Ação regresôiva é a que tem um dos deveres solidários. quando paga a dívida, para cobrar das outras partes as dívidas
que devem ser entre elas rateadas. Se os devedores solidários
são marido e mulher, e se um deles paga, não há razão, para
que se mova contra o outro ação regressiva, porque, se o património é comum, naquele pagamento já saiu metade da quota
de cada um, e só por esta razão é que não há ação regressiva.
e não por originalidade da relação juridica.
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Como se processa o regime da comunhão de bens que,
no Direito brasileiro, é princípio geral?
Todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, bem
como dívidas passiveis, se comunicam entre eles. Entretanto,
não há, no Direito de hoje, um regime de comunhão absoluta:
mesmo o que se chama de comunhão universal ainda é um
regime que excetua certos bens da comunicabilidade, que mantém separados certos bens, não certos débitos. A lei os enumera no art. 263 do Código Civil em seus incisos de I a XII.
O primeiro é constituído por aquilo que se chama herança
administrativa ou militar. Herança administrativa ou militar
são as pensões, meios soldos, montepios, ou outras denominações que tenham sido pagos às viúvas ou órfãos, aos sucessores, aos soldados ou funcionários. Essas tenças, em geral,
não se comunicam. Se são do marido também não se comunicam, mas caem na categoria dos seus rendimentos próprios,
que estão destinados ao sustento dos ónus do matrimónio; se
são da mulher, são bens dela própria e não beneficiam o marido, senão à medida que a mulher entender de lhe facilitar
alguns destes benefícios.
O mesmo acontece com todos os bens doados ou legados
com a cláusula de incomunicabilidade. É um direito que tem
qualquer pessoa de, nas doações feitas a um cônjuge, estipular a incomunicabilidade, qualquer que seja o regime de bens,
const:tuindo, ass:m, património distinto do cônjuge não beneficiado.
Também há um bem que, mesmo quando não é doado
com a cláusula de incomunicabilidade, fica isento de comunhão .- é o fideicomisso, instituto que se estuda no Direito
das Sucessões. Diz-se im:tituição f:deicomissória, quando uma
pessoa, no seu testamento, nomeia dois herdeiros para um
mesmo fim, estabelecendo que um deles, o segundo, só entrará
no domínio daquele bem por morte do primeiro. É a chamada
sucessão por substituição sucessiva. "Deixo minha casa a
Pedro, e por morte de Pedro, a Paulo." Pau1o fica fideico-
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missaria e Pedro, f:dudár:o. Por que razão não se çomunicam? Porque, se acontece que o fidr.icomissário morre antes
do fiduciário, está destruído o direito do fideict>missário e os
seus herdeiros não têm nenhuma preten::ão. Morto o fideicomissário, a propriedade do fiduciário torna~se plena e, por
morte do fiduciário, o bem pertencerá aos filhos dele ou descendentes que forem chamados a suceder. Se se permitisse
que o fideicomisso se comunicasse ao cônjuge, no regime da
comunhão de bens, morto o fideicomissário ficaria o cônjuge
com direito a recolher o bem, por morte do fiduciário. O Direito reso!ve o problema, dizendo que se não comunica até o
dia em que se realizar a condição suspensiva e o herdeiro fideicomissário se tornar herdeiro-pleno.
O dote também, prometido a filho do leito anterior, não
se comunica, e explica-se que, sendo constituído em benefício
do filho do leito anterior, é justo que saia dos recursos do
côn:uge que o instituiu; é razão moral compreensível. O mesmo acontece às obrigações de atos ilícitos e às dívidas anteriores ao casamento. Estas só se admitem quando forem contraídas no interesse do matrimônio. A dívida que homem ou
mulher faça com seu enxoval comunica~se, é contraída em
benefício do casamento que se vai constituir. Depois, diz o
Código em termos que tem constituído um problema para os
juristas: "Não se comunicam também as fianças dadas pelo
marido sem outorga uxória", e esta palavra parece estar em
confLto com outro dispositivo, segundo o qual a mulher pode
anular as fianças concedidas pe:o marido sem sua ortorga.
Como se devem harmonizar os dois dispositivos? Não faltam
jur:sconsu:tos abalizados que resolvem d:undo que o direito
da mulher de anular a fiança é letra morta, pois que o Código
jn deu o verdadeiro remédio, quando estipulou que a fiança
recai exclusivamente sobre os bens do marido. A mulher só
pode anular a fiança quanto à parte que exceder a meação
do marido e que, por conseguinte, atingir a meação dela no
património; mas o raciocínio parece completamente absurdo.
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A mulher pode anular a outorga uxória, porque, quando há
condomínio, a p.::.rte do marido prejudica também a mulher,
porque o património de ambos está vinculado a uma destina~
ção, que é o sustento do casal.
Se é verdade que não fica prejudicado no momento da
sucessão, porque aí se reconhece que tem direito à maior parte,
abatendo~se ao marido o que afiançou; entretanto, durante a
vigência da sociedade conjugal, está a família prejudicada, se
o marido comprometer a metade em fiança e a lei exigíu a
outorga uxória, para que tais atos de l:beraLdade recaiam es~
pontaneamente sobre os dois cônjuges. Como harmonizar os
dispositivos? l't simples. Tome~se isto como raciocínio tipico
em matér:ca de hermenêutica, porque o legislador disse que as
fianças saisscm só da metade do marido e não disse que as
doações saíssem só da metade do marido. A razão é a mesma
pela qual se proíbem as fanças sem outorga uxória e as doações
sem outorga uxória. Se o legislador não contemplou as doa~
ções e apenas disse que as fianças saíssem da metade :1o ma~
rido, é porque o legislador quis proteger a terceiros; é porque
nas doações, não há terceiros a serem prejudicados, enquanto
que, nas fianças, há. Se uma pessoa dá sua fiança a uma dívida
e depois esta dívida não é paga, haverá grande prejuízo para
o credor, se no momento de promover a sua cobrança contra
o fiador, for surprendido pelo pretexto da mulher que vem
anular a fiança por falta de outorga uxória. Logo, o que o
legislador quis foi proteger o credor, mas, para isto, só há um
momento próprio, é aque!e em que a dívida já se venceu, em
que o credor vai cobrar. Por conéeguinte, exige~se a responsabilidade dos dois. É simples. Se a dívida afiançada ainda
não se venceu, a mulher pode sempre exercer sua ação anu~
lável e destruir a fiança por falta de outorga. Se a dívida já
se venceu e o credor já apresentou sua cobrança, então é tarde
para a mulher exercer ação anulatória. Não há dúvida, não
pode ser outra a intenção do legislador; se quisesse abolir a
anulatória da mulher,. tcr:a contemp!ado as doações.

Capítulo XXIII
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL
REGIME DE SEPARAÇÃO
Nos casos em que a lei não prescreve o regime de bens,
as partes podem escolher aque!e que desejem que vigore. Se
não o fazem, vigora o regime da comunhão universal. 1 Se o
fazem, podem escolher um dos regimes típicos, descritos pelo
Cód go, ou compor um regime que se adapte melhor às suas
necessidades, às particularidades do seu patrimônio. A ampla
liberdade de pactuar sobre os bens do casal, no que for mais
conveniente aos cônjuges, só encontra limite na proibição de
se contrariarem as normas imperativas da lei. As normas in~
troduz'das por uma razão de ordem pública devem prevalecer,
até mesmo quando pareçam contrariar o interesse das pessoas.
Os tipos legais que o Código prescreve, além do regime da
comunhão universal, são: o regime da comunhão parcial e o
da separação e o do dote.
O estudo do regime da comunhão parcial compre~nde, no
Direito Civil brasúiro, aquilo que outras legislações chamam
de comunhão dos adquiridos ou dos aqüestos. Comunhão dos
aqüestos, dizem os juristas franceses. A comunhão dos aqüestos é caracterizada pela existência de três massas de bens: a
massa dos bens comuns, a respeito da qual os cÇmjuges se
partem como comunistas; a massa dos bens particulares do
marido e a massa dos bens particulares da mulher. Para se
1
Atualmente o da comunhão parcial, em v'rtude do disposto na Lei
do Divórcio, que deu nova redação ao art. 258 do Código Civil.
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adotar esta forma de regime patrimonial, é preciso que, na
escritura. as partes expressamente a mencionem ou que, pelo
menos, a designem por uma expressão equivalente.
Pode-se dizer comunhão dos adquiridos, dos aqüestos,
dos bens supervenientes, enfim, não se é obrigado a adotar a
exJXessão legal de comunhão parcial, mas é preciso deixar bem
claro que a intenção foi perfilhar o regime e, como no regime
em questão, se faz distinção capital entre os bens anteriores
e posteriores ao casamento, importa que haja um inventário
dos bens anteriores, para que se saiba bem quais são aqueles
subtraidos pelos cônjuges à comunhão. Este inventário não
hã necessidade de ser feito no próprio pacto antenupcial. Há
necessidade de que seja feito antes do matrimónio, mas pode~
se perfeitamente fazer em documento separado. Sem ele, o regime da comunhão a rigor não se estabelece, porque diz o
Código que o bem não incluído no inventário tem·se por co~
mum. Se o inventário for omitido, o regime comunit·ário se
estende a toda a massa dos bens.
Os bens que a lei exclui neste regime de comunhão são,
em primeiro lugar, os bens adquiridos an_tes do matrimónio:
· em segundo lugar, aqueles que, até mesmo adquir:dos depois
do mntrimônio, o são a título gratuito, a título de liberalidade
para com um dos cônjuges, não apenas liberalidade entre
vivos, mas, também, liberalidade mortís causa. De modo que,
quando um cônjuge recolhe, na sucessão de um seu parente,
algum bem, este bem não se incorpora à massa comum, vai
fazer parte da massa dos seus bens particulares, o mesmo
acontecendo com as doações so:idárias, se o doador fizer ex.
pres~amente menção aos dois cônjuges, indicanco por aí o seu
desejo de que o bem dele se incorpora à massa comum. Acon.
tece, muitas vezes, que os bens particulares de um dos côn~
juges vêm a ser vendidos, e o dinhe:ro apurado na transação
é invest'<lo na aquisição de outro móvel ou imóvel. Tem~se,
então, o caso dos chamados bens sub·rogados. Estes bens que
se sub·rogam nos primeiros e continuam fora da massa co~

284

SAN TIAGO DANTAS

mum como bens particulares daquele cônjuge, estão sub~roga"
dos e isto é comum em matéria de bens inalienáveis: nestes
casos ela é mesmo obrigatória. Não se comunicam também
as obrigações anteriores ao matrimónio nem tão pouco as or.i~
ginárias de delitos, quer anteriores, quer posteriores. Se o
cônjuge, em conseqüência do ato ilícito que pratica, vem a se
obngar a compor uma indenização, esta obrigação não ultra~
passa as forças do seu património próprio, não pode envolver
os bens comuns, nem mesmo os bens particulares. Deve~se
discutir se, no caso de insufic:ência do patrünônio particular,
não se estende esta obrigação por ato ilícito à meação que
tem o cônjuge responsável na massa comum; parece ind:scuti~
vel que sim, embora a lei não tenha declarado expressamente:
assim se deve entender, porque o marido ou mulher comunis~
ta, se se obriga por ato ilícito, responde por esta obrigação
nas forças da metade do patrimônio. Logo, no regime de co~
munhão parcial, não há motivo algum que lhe diminua o alcance da responsabilidade. Tem ele de pagar, em primeiro
lugar, com os seus bens particulares e, se estes são insuficien~
tes, com os bens comuns, nas forças da sua meação.
O Código Civil, no seu art. 271, enumera os bens que
expressamente se incluem na massa comum. São eles, em pri~
meiro lugar, os bens adquiridos na constância do casamento.
Isto quanto a· aquisições onerosas e não quanto àquel<ls que
já estejam prev:amente excluídas da comunhão e que ocorram a título gratuito, por doação ou direito hereditário.
Além desses bens, incluem--se na comunhão os que são
adqtúidos a título eventual por um dos cônj'Jges; entende~se
por bem adtjuirido a título eventual aquele em que a causa
da aquisição foi uma causa aleatória, ci.1paz de: produ:dr ou
não, segundo uma circunstância fortuita, o iato aquisitivo. Por
exemplo, o bilhete de loteria sorteado é o bem adquirido por
causa eventual. Não se pode provar que haja uma causa benéfica, uma liberalidade, nem causa onerosa. Só faz jus ao
prêmio quem adquire o bilhete, mas a causa é aleatéría, isto
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é, depende de c:rcunstâncias fortuitas, e de que se verifique
ou não o fato que determina a aquisição. Esta regra tem muita
importância para se saber aquilo que o Código Civil não de~
fine, se o seguro premiado entra na comunhão ou fica na
massa dos bens particulares de um dos cônjuges. A analogia
manda introduzir o seguro na massa dos bens comuns, por~
que se trata de contrato aleatório típico, que só pela interfe~
rência de uma causa a!heia à vontade das partes torna~se
retroativo.
Nos contratos não aleatórios, ambas as partes têm segurança de que a outra lhes faz a devida prestação; nos aleat5rios, uma das partes faz seguramente a pre~tação, mas a outra
faz ou não, conforme intervenha, ou não, um fato fortuito
que não está ao alcance dela precisar.
No contrato de seguro, uma das partes paga necessariamente o prêmio, mas a outra tem, ou não, o direito ao montante do seguro, conforme se verifique ou deixe de se verificar o sinistro. O fato eventual uma vez pago, a apólice do
seu valor se recolhe à massa comum. Os bens adquiridos por
doação, se a doação se estende a ambos os cônjuges, entram
na massa comum e o mesmo se diz dos frutos dos bens co~
muns, ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na cons~
tância do casamento. Só permanece na massa particular de
cada cônjuge o bem com que ele e.ntrou no momento da cons-tituição da sociedade conjugal; os frutos que este bem engendrar não ficam na massa particular, lançam-se na massa co~
mum, são adquiridos, ao contrário, ao mesmo titulo que todos
os rendimentos de trabalho, o mesmo acontecendo com as benfeitorias que a lei geralmente trata em paridade com os frutos.
Se num terreno que faz parte da massa pa.rticu:ar de um cônjuge se construiu uma casa, esta entra para a massa comum.
Deve-se dizer então que o imóvel, no seu conjunto, é ob;eto
de condomínio, mas que, neste condomínio, enquanto os cônjuges são meeiros em relação à benfeitoria, em relação ao ter~
reno originário, só um dos cônjuges é intrressado. Sé se des~
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truír a benfeitoria, restabelece~[e o bem particular. Enquanto a
benfeitoria se mantiver, o que existe é uma desproporção nas
quotas ideais.
Ainda a respeito dos frutos civis do trabalho, pode-se
discutir a que massa devem ser recolhidas as pensões. Parece
que não há dúvida alguma de que as pensões estão na massa
particular de um cônjuge, pois o Código no próprio regime
da comunhão de bens exclui as pensões, montepios, meios
soldos etc., da massa de bens comuns e os torna particulares,
mas, a respeito da aposentadoria, hoje em dia se excede a
doutrina. A tendência moderna é não considerar mais a apo~
sentadoria como pensão. É pensão aquilo que se paga à viúva,
aquilo que se paga ao filho menor, mas não é pensão o salário que se paga ao aposentado, porque a aposentadoria parece
ainda fazer parte da remuneração do trabalho prestado.
A doutrina moderna, em matéria de remuneração do trabalho, abandona, cada dia mais completamente, a velha tese
de que o contrato de trabalho seja um contrato de locação.
A locação foi uma idéia que surgiu no antigo Direito Romano e que o Direito moderno restaurou, apenas para combater
os títulos de vassalagem que o Direito medieval havia introduzido, mas a idéia moderna é que, na relação do empregado,
não há propriamente uma locatio operis; existe uma espécie
de sociedade entre o empregado e o patrão. Existe, pelo me~
nos, uma comunhão que determina deveres de um para com
o outro e que,· muitas vezes, a simples relação locativa não
seria suficiente para explicar. Não se pode explicar na relação empregatícia o dever que tem o patrão de indenizar o
acidente do trabalho que ocorre por causa fortuita e circunstância alheia à vontade do patrão; e mais, a tendência do
Direito moderno é mandar o patrão pagar o acidente, até mesmo quando este ocorra por culpa do empregado. Estes deveres o contrato de locação não os explica direito, tem de tratá~!os como anomalia. A idéia de uma comunhão entre patrões
e empregados explica todas estas regras, porque, numa comu-
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nhão, os encargos se distribuem, não segundo critério de utilidade, mas segundo critério de distribuição equitativa, proporcional aos encargos, por aqueles que os podem suportar.
A empresa suporta o risco do trabalho dos seus empregados, porque ela os pode suportar, ao passo que os empregados não os podem. A empresa garantiria certos direitos 11gados à licença e à moléstia e também à aposentadoria, que,
afinal de contas, é um salário post laborem, que se paga,
quando o empreeado teve necessidade de cessar a prestação
do serviço por circunstância alheia à sua vontade. Se se trata
como pensão a aposentadoria, como salár:o post laborem, deve-se entender, cm matéria de regime de bens entre os cônjuges, que a aposentadoria entra na comunhão como fruto
civil do trabalho e não permanece nas massas çarticulares,
como se se tratasse de uma simp:es pensão. H:l um caso em
que os bens, ainda mesmo adquiridos na vigência da sociedade conjugal e adquiridos a título oneroso, não entram na comunhão; é o caract:rístico de que a aquisição deriva de uma
causa anterior ao estabelecimento da sociedade conjugal; o
bem permanece no patrimônio particular que deu lugar ao seu
aparec'mento, ta's como: contratos celebrados anteriormente,
e que só vêm a ter execução, depois de contraída a sociedade
conjugal: seguro, cujo prêmio foi pago, antes de se estabelecer a sociedade conjugal e cujo sinistro se verificou depois:
fatos aquisitivos de qualquer natureza, sujeitos ao implemento
de condição ou de termo, tudo i~to entra nesta categoria e
não dã lugar ao estabelecimento da comunhão.
Quem administra o patrimônio familiar? Nos cásos de
comunhão parcial, o administrador do patrimônio .é o marido
que administra não só a massa comum como ainda os bens
particulares da mulher. Este regime não compromete, do
ponto de vista econômico, a unidade da família, o marido é
sempre o administrador, e sua ação está restrita pe:os mesmos
deveres conjugais que perduram em todos os regimes. A mulher tem de conceder sua outorga uxória em certo número de
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atos, e o marido tem de autorizar a mulher, expressamente,
em certos casos, e, tacitamente, em outros. São normas gerais,
porém o mar:do é sempre o administrador e, como tal. responsável pelos atos que ela pratica e de que resultem ônus
para a sociedade conjugal. Responde, em primeiro lugar, o
patrimônio comum, mas, se o patrimônio comum não for suficiente para cobrir a responsabilidade, respondem o patrimônio do marido e o da mulher na proporção do proveito tirado:
há o princípio de que, em caso de dúvida, recai o ônus sobre
o patr;mônio do marido.
Regime de separação ...- O regime da separação pode ser
legal ou convencional. É legal nos casos em que a lei exige
que o regime adotado seja ele como nos casos de impedimento
impediente e de impedimento dirimente relativo. O regime de
separação é convencional, quando as partes, podendo casar
no regime da comunh.ão, entretanto abraçam deliberadamente
o de separação, por meio de pacto antenupcial. O regime de
separação é muito simples e é tàlvez, na sua estrutura, o mais
prático, se bem que crie para a família uma duplicidade econômica que muitos acharão que não se harmoniza com a conceituação da famíl:a no dire:to positivo. Os bens, tanto antericres como supervenientes ao matrimônio, permanecem na
propríedade particular de cada cônjuge. Estabelece-se a comunhão a respeito dos bens adquiridos conjuntamente por
eles, bens que os dois cônjuges adquirem e que então ficam
no seu condomínio, tal como ficariam no condomínio de dois
estrar hos que congregassem os seus esforços, para adquirirem
um I:H~smo bem; mas a separação é a regra e o que caracteriza c regime é que cada um dos cônjuges é o administrador
de sua quota patrimonial. Cada um deles administra livremente os seus bens. Entretanto, distingue-se, no regime de separação. o regime de separação absoluta, que é esse regime de
que ora se fala, e o regime de separação relativa, que é o
que mais comumentc se verifica. No regime de separação
absoluta, tanto os bens anteriores como os bens posteriores ao
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casamento se separam, mas no regime de separação relativa
admite~se que os bens futuros se comuniquem, o que quase
confunde este regime com o de comunhão pareia~: não o confunde, porque resta sempre o característico diferencial predominante na comunhãó parcial: o marido administrar a massa,
ao passo que, no regime de separação, cada um dos cônjuges
administra a sua quota, e os dois juntos administram a massa
comum como condôminos.
Para que haja regime de separação absoluta, é preciso
que, no contrato nupcial. conste expressamente a cláusula de
que os cônjuges desejam a separação absoluta, desejam separar os bens futuros; se esta não consta, os adquiridos são
sempre comuns. Esta é uma regra geral no Direito brasileiro,
estabelecida taxativamente pelo art. 259 do Código Civil. Se
é verdade que cada cônjuge administra os seus bens, não é
verdade, entretanto, que na prática isto ocorra com freqüência; a natureza pede a administração marital e por isso mesmo
onde a pacto nupcial estabeleceu que cada cônjuge administra
os seus bens, o que ocorre comumente é a administração do
marido, neste caw feita a título precário, mais como um estado de fato do que como um estado de direito.
Pede acontecer que c marido administre com poderes expressamente concedidos pela mulher ou que. pelo contrário,
administre precariamente, sem que a mu:her lhe tenha dado
poder algum e, neste caso, é preciso dcf:nir o tipo de responsabilidade do marido ou, por outra, a natureza dos poderes
que ele exerce, para se conhecerem as possibilidades que tem
o outro cônjuge de lhe exigir a prestação de contas.
A lei determina que o marido pode ser tido como mandatário ou depos:tário dos bens da mulher. Será mandatário,
com poderes expre~1sos; será tido como depositário, no caso
contrário. Ao depositário pode o depositante exigir em qualquer tempo que restitua a coü:a depositada; ao mandatário,
porém, competem poderes mais largos, ele administra no in~
teresse do mandante, os seus atos gozam de maior liberdade.
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O depositário é um detentor em nome de outrem in aliena.
enquanto que o mandatário é outra espécie de detentor. No
regime da separação de bens, ambos os cônjuges estão sujei~
tos a uma contribuição ad onera matrimonii ferenda. Esta contribuição é fixada de acordo com a substância dos seus patrimónios particulares. O mais rico contribui com uma parcela·
maior, fixada de dois modos, seja para se est pular uma contribuição efetiva que se deva fazer, seja para se estipular apenas
proporção para o rateio das responsabilidades.
Se a mulher é duas vezes mais rica do que o marido, já
está estabelecida a proporção em que seus respectivos patrimô:lios responderão pe:os débitos familiares. Se a família tiver
de ser acionada por bens patrimoniais, serão estes divididos
nesta proporção: a mulher pagará 2/3 e o m·arido 1/3 do
débito. No te-se que esta norma é declarativa, a lei condiciona, mas não a impõe. Os cônjuges podem pactuar diversa~
mente, estabelecendo outro critério de separação.
São do regime de separação de bens as características
essenciais. O múltiplo problema que se antolha a este regime
e ao da comunhão parcial é o de s~~ saber a que massa se re~
colhe a indenização por danos sofridos pelo casal. Quando
se trata de uma indenização por danos sofridos pessoalmente
pelo cônjuge, é fácil definir o património a que deve ser recolhida a soma da composição, mas, muitas vezes, se trata de
indeninção que abrange a L:uenda de ambos, e pode haver
dúvida se se deve repartir a indenízação pelas duas fazendas
ou s~. pelo contrár:o, se deve fazer dessa indeniznçi~o um bem
comum. A opinião hoje dominante é que se deve wnsidcrar
comum a indenização cobrada. Não há para essa solução mo~
ti v o senão este: a tendência nZ~tural na legislação, para fazer
prevalecer, sempre que possíveL i1 solução com~nitária.

Capítulo XXIV

DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO E DA
SOCIEDADE CONJUGAL. DESQUITE JUDICIAL E
POR MúTUO CONSENTIMENTO
O grupo conjugal pode acabar de três modos: primeiro,
pela anuL:.ção ou dec!~rução de nulidade do vinculo conjugal:
segundo, pela dissolução do vinculo conjugal; terceiro, pela
dissolução da wciedade conjugal; ~ão três caws diversos. O
Cód:go Civil brasileiro eng~obou, cçmo caso de dissolução de
sociedz.de conju0d. ta::-.to os casos de anulação com declaração
de nulidade, como os casos de dissolução do vín.:ulo e os casos
de dissolução da própria sociedade. Mas a doutrina discrimina
entre eles com bcas razões, porque hã uma grande diferença
de estruturas nas re!ações que se fundam nesses difermtes
aspecto-1.
A diferença entre a dissolução do vínculo conjugal e a
sua ant:lnção ou dt:.cbrvção de nulidade é nítida. Na anulação
ou declaração de nuli.:la.ie, a causa em que se fundara a de~
manda é uma cau.::0 ar:tiga anterior ou contemporânea da
constituição do víncu:o conjugal. Ou se anula o casamento,
porque, antes de e:e se celebrar, havfa um impedimento matri~
monlal. ou porque h9via um erro essencial quanto à pessoa do
nubente, ou porque o casamento foi celebrado por autoridade
incompetente, ou por qualquer um daqueles outros motivos jã
famillares. Seja como for, ou são casos que preexistiam ao
casamento, ou que oco::::eram no momento da sua celebração.
Eis por que se diz que a anulação e declaração de nulidade
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decorrem ex causa antiqua, enquanto que a dissolução do vinculo conjugal decorre sempre ex causa nova.
A dissolução do vínculo conjugal decorre de um fato
novo posterior ao matrimônio, o que vem dar lugar à sua
comp:eta dissolução.
No sistema do Direito Civil brasileiro só existe um caso
de dissolução do vínculo conjugal: é o de morte de um dos
nubentes. Em outros s:stemas jurídicos existe, além deste, ô de
divórcio que, por esta razão, se chama divórcio a vínculo,
pois os seus efeitos se fazem sentir justamente na rotura do·
vínculo conjugaJ.l
1 A matéria foi substancialmente modificada a partir da Emenda
Constitucional n• 9, de 1977, dando nova r~dação ao art. 175 da Cons•
tituiçiío Federal de 1967 e da conseqüente Lei nq 6.515, de 1977, que
inst:tuiu o divórcio, e que, segundo sua ementa "regula os casos de dis·
solução d<J sociedade conjugal, seus efeitos e respectivos processos e dá
ou~ras providências".
A nova Lei tem aspecto amplo: além de disciplinar o divórcio no
prisma substancial e formal, inova em inúmeros temas tradicionais do
Direito de Família; abrange os casos de separação judicial - nova denominação do d~squite - destacando-se ainda a substituição da comunhão universal de bens pelo regime da comunhão parc·at como regime
supletivo; as inovações na questão do reconhecimento dos filhos adulterinos e dos direitos sucessórios dos descenden~es ilegítimos, de disposições
sobre a posse e guarda de menores, anulação de casamen~o. do uso do
nome civil pela mulher casada, do modo de fixação de alimentos e das
garantias para o s:u pagamento.
D:vlde-se em quatro capítulos:
I - Da dissolução da sociedade conugal;
H -- Do divórcio;
III -- Do processo;
IV - Das disposições finais e transitórias.
n~starte, cm virtude do novo d·pJoma art. 29 , a sociedade conjuga!
termina pi:'a mort:: de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do
casamento, separação judiciai e divórcio, estabelecendo que o casamento
vál.do só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou ainda pelo
divórcio.
Os casos comuns ensejadores da separação judicial e do divórcio
4!stão no art. 5' e §§ 19 e 2•: condu~a desonrosa ou qualquer ato que
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Ao lado da anulação ou declaração de nulidade do ma~
trimô:J.io e da dissolução do vínculo matrimonial coloca~se
agora a dissolução da sociedade conjugal. caso bem mais res~
trito nos seus efeitos, pois que as pessoas a respeito das quais
esta dissolução opera não perdem o seu estado civil de casados.
A dissolução da sociedade conjugal ocorre no desquite, o que
diferen~ia fundamentalmente o desquite do divórcio conside~
rado nos seus efeitos práticos. ~ que o divórcio restitui o nu~
bente ao seu estado civil de solteiro, enquanto que o desquite
não opera esta restituição, caso em que, terminando os deveres
recíprócos entre os cônjuges, termina a sociedade conjugal.
persistindo cu perdurando, entretanto, o vínculo conjugal.
Qualquer novo matrimônio está impedido pela bigamia.
O desquite é um instituto cuja introdução no Direito Civil
se deve ao Direito Canônico. Os romanos não o conhecem.
Os romanos só conheciam a dissolução do vínculo conjugal.
O repudium. também chamado divórcio, era uma dissolução
do vínculo conjugal em que cessava o matrimônio e todos os
importe em grav~ violação dos deveres do casamento, tornando insupO!'•
tável a vida comum; a separação judicial também pode ser pleiteada,
quando houver a ruptura da vida em comum por mais de cinco anos e
imposslbil"dade de sua reconstituição e, finalmente, quando um dos côn·
juges estiver acom:tido de doença mental grave, manifestada após o ca.
sarnento, que torne impossível a continuação da vida comunitária, d~sde
que, após a duração de cinco anos, a enferm:dade tenha sido reconhecida
de cura improvável.
A separação judicial poderá s~r negada, se se constitu:r em causa
de agravamento das condições pessoais de doença de outro cônjuge ou
de conseqüências morais de excepcional gravidade para os filhos menores.
De regra segundo a nornia constitucional, ch:ga-se ao divórcio pela
prévia separação judiC:al hã mais de três anos ..
Mas prevê também a lei, excepc:onal· e transitoriamente, o divórcb
direto nos casos de separação de fa~o pelo prazo de cinco anos, quando
iniciada antes de 28 de junho d~ 1977, data da promulgação da emenda
cons!ituc:onal que instituiu o divórcio no Brasil.
Ver também o art. 226, § 6, da Constituição de 1988.
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seus efeitos. Pela concepção que os rcmanos tinham do matrimónio, o divórcio não se chocava com a idéia da affectio
maritalis, do desejo de se levar uma vida comum para sempre,
porque, se bem que os romanos exigissem para o matrimónio
o propósito de os nubentes viverem um com o outro para sempre, entretanto, este prop-ósito devia ser constante, não bastava
que existisse no momento em que se casavam, precl~ava
perdurar e se. algum dia, desaparecesse, estava virtualmente perdida a substância do matr:mônio. Não havia mais affectio
maritalis do matrimónio, aquele quid facti. Os canonistas é
que introduziram a noção da perpetuidade do vínculo matrinial, estabelecendo que o consensus não era exigível durante
toda a duração da sociedade conjugal; bastava que existisse no
momento de se contraírem as núpcias, para que o vinculo
matrimonial se estabelecesse para sempre, pouco importava,
depois, que a affectio maritalis, o sentimento de vida comum,
viesse a desaparecer entre os nubentes. Isso não a~terava os
efeitos do matrimónio para os quais só se exigiu o consensus
inicial. Entretanto, numerosos são os casos em que a vida
comum dos nubentes se torna impossível.
]~ da própria definição do matrimónio que entre os nu..
bentes devem vigorar certos deveres e direitos conjugais, de
modo que a violação desses deveres principais não pode deixar
de se refletir na estabilidade da sociedade con;ugal. Ficariam
eles sem nenhuma sanção, se um cônjuge pudesse faltar livremente, certo ae que isto comprometia a estabilidade da sociedade conjugal que constituíra. Era imprescindível admitirem
certos casos o rompimento da convivência, embora, no entender
dos canonistas, isso nada tivesse a ver com o rompimento ao
vinculo jurídico. Foi então que o Direito Canónico disciplinou
a teoria da separação de cama e mesa: a toro et mensa separatio. Essa separação a toro et mensa é a origem formal do
desquite. A primeira causa pela qual foi admitida foi natural-
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mente o adultério, po:s, sendo a fide!idade conjugal o dever
básico do matrimónio, a sua violação não podia deixar de ter
a mais grave das conseqüências: a terminação da sociedade.
No Direito atual admitem~se numerosas outras causas para o
desquite. É uma observação interessante, já feita por muitos
autores, a de que o desquite tem sido tratadO' mais como uma
matéria prática do que como matéria teórica. Desenvolvem~se
muito os seus aspectos práticos, as causas que podem dar lugar
ao desquite e pouco se investiga·n as da natureza íntima do
desquite: sua natureza íntima, é de fato, difícil de se precisar.
Pode~se dizer que o desquite é uma alteração substancial
das conseqüências jurídicas do matrimónio. É a meihor maneira
de conceituá~lo. O desqu:te É: um ato jurídico que determina
uma alteração substancial nas conseqüências jurídicas do ma~
trimõnio. Não afeta o matrimónio, muda~lhe apenas o regime,
razão pela qual mu:tos autores propõem que os Códigos tratem
do desquite, que importa apenas numa alteração do sistema de
deveres e direitos, somente na parte relativa aos direitos e de~
veres que o matrimónio cria para os cônjuges.

A dissolução do vinculo só se opera pela morte, convindo
lembrar, de estudos anteriores, que não se conhece no Direito
Civil brasileiro nenhuma equiparação de ausência e morte para
efeitos matrimoniais. O ausente, o desaparecido, aquele cuja
morte não se constatou, que não se sabe onde se encontra,
po:s está em lugar remoto e não sab'do, tem a sua sucessão
aberta, faz~se~lhe o inventário dos bens, partilham:.se~lhe os
bens, a princípio cm caráter provisório, depois em caráter de~
finitivo, mas, para efeitos matr:monia:s, a ausência jamais
equivale a morte. Nas ocasiões de guerra e comoções militares
que determinam um grande número de desaparecimentos, leis
especais costumam regular estes casos, estabelecendo certa
equiparação, admitindo que, em determ:nados casos, a equivalência se produza: mas é sempre objeto de uma lei especial.
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Quais ~ão no sistema do Código brasileiro as causas de
desqu·tes? 2 São, em primeiro lugar, o adultério; em segundo
lugar. a tentativa de morte; em terceiro lugar, a sevícia ou
injúria grave e, cm quarto, abandono voluntário do lar conjugal. durante dois anos consecutivos. O adultério é, eviden~
temente, a causa precípua do desqu:te. O dever de fidel"dade
recíproca, que é o pr'meiro dos deveres a que estão v·nculados
os cônjuges, rompe~se com o adultério, justificando-se muito
naturalmente a dissolução da sociedade conjugal proposta pelo
outro cônjuge.
Discutia-se, outrora, se a conceituação do adultério do
marido equivaleria à conceituação do adultério da mulher.
Consuma-se o adultério da mulher pe~a simples circunstância
de ter e~a. uma vez, relações sexuais com outra pessoa que
não o seu cônjuge, enquanto que, o do mar:do re consuma
somente por ter concubina teúda e manteúda. É a expressão
do Direito antigo: concubina permanente e mantida à sua
custa; mas, no Direito atual, a noção de adultério se equipara,
quer cm matéria penal. quer em matéria civil; e a idéia que
temos de adultério, para o efeito de desquite no Código Civil
brasileiro, não oferece nenhuma dissemelhança, conforme se
trate de adultério do marido ou de adultério da mulher.
O adultério é o rompimento da fidelidade conjugal. não
havendo necessidade de que o rompimento seja habitual nem
que se faça sempre com uma mesma e determinada peswa. O
adultério é, de todos os casos de desquite, o mais simples na
sua taxação.
Sevícia ou injúria grave já implica, da parte do juiz, em
estimação própria do caso, que: corresponde à indeterminação
desta palavra: "grave"; é o juiz quem vai decidir se há sevícia,
2 Cf. a nota anterior e o art. 5•, §§ 1• e 2• da Lei do Divórc:o,
que revogou o art. 317 a 324 do Código Civil; no art. 317, da legislação
revogada, estavam arrolados os mot:vos supracitados do desquite, analisados pelo autor.

DIREITO DE Ji'AMÍLIA

297

ou não e se as injúrias são graves. Sevícia são os maus tratos,
devendo entendcr~se tipicamente por maus tratos físicos, pois
os maus tratos morais são injúria. Const:tui sevícia tudo o
que não está compreendido nos .costumes ordinários, na maneira ordinária de se tratarem Ós cônjuges, e que revele da
parte deles especial turbulência; considera~se injúria tudo o
que pode ofender a honra e a boa fama. O ~digo Civil não
dá uma noção de injúria, mas ela cx:ste no D:re:to Penal,
podendo~se transportar para o Direito Civil.
A tendência é para se def!nirem sempre os crimes que ~ão
objeto da tutela penal. A tutela aqui recai sobre a honra e a
boa fama. A honra é aquela estima que cada um tem de si
mesmo. A boa fama é aquela estima que os outros têm a
respeito de uma pessoa. Desde que seja ofendido um desses
bens, há injúria. Resta apenas saber se é grave, se não é
mera!, por meio de um daqueles casos ou daquelas causas jus..
tificativas que o Direito Penal conhece e que tolhe a antijuridicidade do fato. Não se pode discutir sobre injúria em matéria de desquite senão com os critérios do Direito Penal.
Se a injúria irrrogada ou foi com o animas narrandi ou
com a intenção de corrig:r ou de edificar a pessoa com conhecimento de sua própria culpa, havendo retratação na injúr:a,
enfim, se houver qualquer dos casos que, segundo o Direito
Penal. tirnm a injuricidade ou condição ob;etiva da penalida~
de, niio há mais injúria, Também para o Direito Civil é com
o critério do Direito Penal que: se tem de focalizar a hipótese.
Quanto a ser grave ou nfio, é domínio do officíum judieis.
é o juiz quem deddirá se houve ou não gravidade.
A tentativa de r::JOrh~ é, evidentemente, caso de desquite,
nfw só pelo que ela r•:presr01ta como rompimento àos deveres
•,:on.jugais como tarnb::m p•Ja ameilça que significa para o futuro. Nesse particular, os tribunais do cível são muito liberais,
não são tão rigorosos como os tribunais do crime. Em primeiro
lugar, não é preciso qv·'! a tentativa de morte esteja apurada
em processo criminal, pode~se prová~la no processo cível, ins-
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taurado para a apuração do caro de desquite; os critérios
muto rigorosos que o Direito Penal usa em matéria de ten~
tativa não são necessários no caso de desquite. Em Direito
Penal não se pune a tentativa, quando houve desistência . por
parte do agente. Se o agente, na execução do delito, desiste
de motu proprio, sem intervenção de fator alheio, a tentativa
desaparece. É o único caso que os penalistas, os criminalistas
italianos, por exemplo, chamam de arrependimento operoso.3
Desaparece a criminalidade da tentativa, mas não é motivo
para se ser tão exigente a respeito da tentativa provada para
promover-se o desquite.
Se um dos cônjuges iniciou o envenenamento do outro
e, depois de lhe ter propinado as primeiras doses, arrependeuse e desistiu de continuar a sua ação, não haverá possibilidade
de punição criminal, mas há base para a propositura do desquite com esse fundamento.
Na hipótese, o que é necessário importar da doutrina
penal são aqueles elementos que configuram a ação criminosa,
porque não se tem outro modo de identifioá-la. Em primeiro
lugar, a intenção de matar; em segundo, o começo de execução,
que é o que mostra que a intenção deixou de ser um simples
propósito e passou a ser um ato, passou a ter alguma parte
executiva.
O quarto caso de desquite é o mais grave: abandono
voluntário do lar, por dois anos consecutivos. Exige-se, em
primeiro lugar, o clenento voluntário; se a pessoa abandonou
o lar premida pelas circunstâncias, não o abandonou volunta~
riamente e, por conseguinte, não há causa para o desquite. A
mulher maltratada no seu lar, e que dele se retira, não pode
ser perseguida em juízo por abandono voluntário; também, do
mesmo modo, aquela que deixa de habitar determ:nado lugar;
o caso de abandono do lar ocorre com freqüência, quer quanto
3 Mais precisos, a esse r~spelto, são os alemães, com a expressão
Tãtig R.eu, arrependimento efic:3Z.
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ao marido, quer quanto à mulher, mas a sua caracterização é
sobretudo delicada com relação à mulher.
Ao marido cabe fixar o domicílio. 4 Se ele abandona o
lar e não declara à mulher onde fica situado o novo, sabe~se
que abandonou o lnr. É fácil determinar esta voluntariedade.
É mais difícil quanto à mulher. O marido se muda e a mulher
não o acompanha, a não ser que ela prove que o marido, ao
retirar~se do lar primitivo, não lhe deu ciência da nova m~
radia ou então que ela estava moral e materialmente impedida
de acompanhá-lo nesta nova moradia, como, por exemplo, se
ele se houver mudado para a casa de uma concubina ou para
um lugar moralmente inconveni·ente ou em que não se tornava
admissível a permanência dela, por uma razão qualquer, até mesmo por motivo de saúde, como por exemplo, mudança para
um lugar de altitude onde sabidamente a mulher não pode
viver. O abandono d:> lar tem que se processar por dois anos
consecutivos. A lei procura dar ao cônjuge que aóandona o
lar uma oportunidade para se arrepender e voltar à convivên~
cia conjugal. Se ainda não são decorridos dois anos, não há
motivo, para que se autorize o desquite. ~ melhor dar uma
oportunidade para a volta do cônjuge, que a lei assegura por
meio desta ausência consecutiva dentro do referido prazo.
Estes são os casos em que se concede o desquite de um côn~
juge contra o outro.
A respeito do caso de adultério, entretanto, pode haver
certos casos que excluam o pedido nele fundado. Exclui~se o
desquite fundado no adultério, quando se provar ou o perdão
do outro cônjuge ou a concorrência aeste para o adultério
por meio da sua própria conduta. O perdão do adultério se
consuma. com a cc-habitação. Aquele que co~habitou com o seu
cnjuge, depois de verif:cado o adultério, perdoou o adultério,
não pode mais propor desquite fundado nisto.
4

Ver o art. 226, 5', da Carta Magna de 1988.
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A concorrência para o adultério é de prova bem mais
difícil, bem mais sutil. Em que caso se pode dizer que o ma~
rido concorre para o adultério da mulher ou que a mulher
concorre para o adultério do marido? Cai~se num campo de
indagação tão psicológico, tão fundado em critérios alheios ao
Direito que a lei não pode faz.er mais do que dar esta indica·
ção geral e confiar na conduta do marido que vai pela indagação da prova formar sua convicção. tt óbvio que o marido
que se afasta do lar conjugal durante certo tempo. deixando
sua mulher sem meios de subsistência não poderá alegar adul~
tério, porque concorreu para ele, salvo re se: tiver afastado
da soc:edade conjugal por motivos alheios à sua vontade: prisão
por exemplo. Do mesmo modo, aquele que proporcionou à
mu~her uma vida devassa, participando também dessa exis~
tência, não poderá alegar o adultério dela, nem ela o adul~
tério do marido. Aceitaram ambos um tipo de existência que
roça moralmente pelo adultério e não se poderão recriminar
mutuamente, mas sempre será o juíz quem poderá ajuizar,
através do conhecimento das c:rcunstâncias de fato, da existên~
cia do adultério ou de dirimente. Aí estão projetados os casos
em que cabe a um dos cônjuges propor desquite contra o
cutrc.

Além desses casos, pode-se admitir o desquite sem causa
algum3 predeterminada, se ambos os cônjuges o desejam: o
chamado desquite amigável. para o qual a lei não estabelece
nenhuma espécie de requisito, a não ser que hajam decorridos
dois anos de constituição da sociedade conjugal. A exigência
tem, ev:dentemente, o fim de impedir os nubentes de te acordarem a respeito do desquite por uma desinteligência passa~
geira, que a convivência conjugal possa sanar. Passado o pe~
ríodo em que o desquite seria evidentemente prematuro, ad~
mite~se que os côn;uges convenham em pôr fim à sociedade
conjugal, mesmo sem declarar qualquer causa, bast;mdo que
manifestem a resolução em que estão, de pôr fim à r;ociedade
conjugal.
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No primeiro caso, quando o desquite se funda num dos
quatro casos enunciados pela lei, o desquite é proposto unilateralmente, sendo desquite contencioso ou judicial. No último
caso, chama-se desquite amigável. cu melhor, desquite por
mútuo consentimer.to.
De que modo se processa o desquite contencioso e o
desquite por mútt:o cor.sentímento e quais os principais incidentes a que podem dar lugar?
Começa~se pelo desquite amigável. A primeira coisa a
ser considerada no d~squite amigável é que o magistrado precisa se acautelar c::~ntra os desquites por mútuo consentimento,
extorquidos por uma das partes. O matrimónio cria feqüentemente uma situação de sujeição psico:ógica de um cônjuge ao
outro e é comum que um cônjuge, que domine, force a vontade do outro, no sentido de lhe conceder o desquite amigável.
A lei limita-se a traçar normas precisas para evitar, tanto
quanto possível, o estado de coação; são quase todas normas
p::ocessuais e pertencem mais ao Direito Judidário que ao
Direito Civil propriamente. Exigiu--se que o juiz, depois de
lhe ser apresentada a petição de derquite, ouça os nubentes
em audiências separadas, para que pos~a ouvir cada um de
per si e penetrar no ínt mo da vontade de cada um; a cr:ação
de um período de 15 dias depois desta audiência pode dar às
partes como que um prazo de arrependimento. Se, passados
15 dias, o juiz volta .:1 ouvir os desquitandos e .aí reafirmam
o seu propósito dr: se desquitarem, então o juiz homologará
o desquite que ambos previamente apresentaram.
Não interessa desenvolver a matéria mais detalhadamente
quanto à maneira de se fazer o acordo, que é o desquite amigável, oas convém frisar que os grandes pontos a respeito
dos quais o desqu;te deve dispor são a posse e educação dos
filhos e r. repart!ção dos bens. O regime de bens dá uma
orientação capital neste sent:do. Se o regime de bens hr o da
comunhão, as partes são livres de dispor, neste momento, so~
bre os bens que devem pertencer a cada um. Pode~se conven-
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cionar a pensão, o sustento e a educação dos filhos. Quanto
à posse destes, é indiferente, o desquite amigável regulará, a
respeito, de uma maneira soberana.

O desquit-e contencioso é de composição e de desenvol~
vimento bem mais difíceis, A ação obedece ao rito ordinár·o
e se desenvolve precedida do pedido de separação de corpos.
Pede~se a separação de corpos para isolar os cônjuges e pô--los
em estado moral e social de litigarem. 5 A ação só pnde ser
proposta pelo próprio cônjuge, salvo se um deles estiver in~
capacitado de exercê~la, caso em que um a~cenden~ ou irmão
pode tomar o seu lugar e propor a ação. Por exemplo, o cõn~
juge que se ache completamente aniquilado por uma doença,
por loucura ou por qualquer outro motivo enfim, que lh~ tolha
a atividade, e que está sendo objeto de sevícia ou de abandono
por parte do outro. Aí é lícito a ascendente ou irmão propor
ação. 6 A lei não quis ai contemplar a iniciativa do próprio
Ministério Público - mas seria uma solução humana, porque
bast3 que não exista ascendente ou irmão para que o cônjuge
fique reduzido à escravidão, pois o Ministério Público tomaria
o seu partido mediante a denúncia de qualquer pessoa do
povo.
Uma vez proposta a ação, pode acontecer que a mulher
não tenha meios seq'.ler de custeá~la; então tem o mesmo di~
reito que lhe assiste a propósito da anulação de casamento.
A mulher pode pedir alimentos provisionais, dados pelo mari~
do, para que ela contnue a lide: e pela lei de alimentos provisionais ela pede, se for o caso, al:mentos para o seu sustento
efetivo. 7 A ação de desquite se desenvolve então algumas ve~
11 A separação de corpos poderá ser determinada como provid(!ncia
cautelar ( CPC. art. 796) .
6 Art. 3•, § 1•. da Lei n• 6.515.
7 Matéria atualmente regulada p:la Lei n• 5.478, de 25 de julho
de 1968.
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zes, chamando-se a juízo o co-réu, quando exista necessidade
disto, por haver adultério; outras vezes, ela se desenvolve
simplesmente entre as partes e tem-se, isto é muito importante, o problema da posse dos filhos decidido na ação de desquite. A regra é que a posse dos filhos cabe ao cõnjug~ inocente e, S·e ambos forem culpados, então, até certa idade, a
posse dos filhos cabe à mãe por ser ai a assistência dela mais
net:essária e, a partir de certa idade, a posse caberá ao marido. Se, porém, a culpa que deles se apura é daquelas que
podem ref:etir-se sobre a educação dos filhos, os pais perdem
o pátrio poder, e o juiz dá um tutor aos menores. :É a regra
geral.
Como se pode verificar a regra de serem ambos culpados? VeriLca-se todas as vezes em que um cônjuge propõe
co:1tra outro ação de desquite, fundada num dos casos previstos na lei, se este cônjug.e, demandaao como réu, também tem
motivos para pedir o desquite com o mesmo ou com outro
fundamento. Por exemplo, o marido propõe ação de desquite
por adultério e a mulher alega abandono do lar. O expediente de que se valem é a reconvenção. O demandado reconvém
e imediat<Jmente se forma o processo em que ambos são autores e réus. Se o juiz julgar tanto a ação como a reconvenção,
espow a idéia de culpa de ambos os cônjuges e dispõe sobre
a posse dos filhos de uma maneira conveniente. É um caso
comum, porque o desquite contencioso por um dos cônjuges
é raro.
No tecido de ações e reações em que a incompatibilidade
normalmente se desenvolve, nunca falta a um dos cônjuges
motivo para reconvir, é o mais encontradiço nos processos de
desqui:e contencioso.
Para concluir o assunto convém não se esquecer de que
uma das conseqüências fundamentais que se tem do con:eito
do desquite é a possibilidade para ambos os cônjuges de
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restabe!.ccerem, a qualquer tempo, a ~ociedade conjugal. A
sociedade conjugal está dissolvida, mas o vínculo matrimonial
perdura entre os cônjuges. Por mútuo acordo poderão a qualquer tempo restabelecer a wciedade conjugal, fazendo~o por
meio de ato adequado perante o juiz competente, pois que a
dissolução da soe edade terá alterado apenas certos efeitos da
ordem jurídica entre os cônjuges. Aí, em síntese, o assunto.

Capítulo XXV
O PROBLEMA DO DIVóRCIO. EFICACIA DAS
SENTENÇAS ESTRANGEIRAS DO DIVóRCIO
Considera~se de um modo mais completo o problema do

div5rcio, ou seja, a dissolução não apenas da sociedade conju~
gal. mas do próprio vínculo conjugal. com o efeito de se res~
tituírem os nubentes ao estado civil de so~teiro que tinham
antes do casamento. ~ o que os autores chamam de divórcio
a vinculo, instituição talvez tão antiga quanto o casamento.
Durante toda a antigüidade, o divórcio foi praticado abunda~
temente entre os povos, e o Direito Romano, que serve de
modelo para as instituições civis, conheceu o divórcio com
mu:ta latitude, porque ele se concilia com a concepção que os
romanos tinham do matrimônio, especialmente da affectio
maritalis.
Os sistemas jurídicos antidivorcistas datam da cristiani~
zação do Ocidente. Foi a doutrina cristã da indissolubilidade
do matrimônio que generalizou nos países o casamento indis~
solúvel e que introdt:ziu, como única forma da cessação da
convivência entre os cônjuges a separatio quoad ad torum et
mensam, que é a forma originária do desquite. A tradição do
Direito brasileiro é ininterruptamente antidivorcista. Atê o
decreto 181. de 24 de janeiro de 1890, que introduziu o ca~
sarnento civil, vigorava o direito matrimonial da Igreja, a pr:n~
cípio adotado pelas leis portuguesas e, depois da Independên~
cia, aprovado por lei própdEts do país, e o decreto 181, em~
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hora tivesse aJotadu a palavra divórcio, e consagrado o seu
emprego, designava pelo nome de divórcio a simples separa~
ção pessoal, o simples desquite como hoje se conhece. O C6~
digo Civil ratificou a tradição do Direito brasileiro, e na vida
jurldica não se encontra a experiência do divórcio. O problema
tem sido agitado muitas vezes de jure constituendo, do ponto
de vista da política leg:slativa, para que se pesem as razões
favoráveis ou contrárias à su·a adoção no Brasil. O problema.
não é propriamente jurídico, é metajurídico, que ~e coloca fora
das fronteiras do D:reito, po's não é à luz de critérios tirados
da disciplina que o legislador pode determinar se há conveniência ou inconveniência da adoção do divórcio. O Direito
não faz outra coisa senão dar forma técnica a uma imposição
ditada por certas normas éticas ou por certas conveniências
socia:s.
A questão da oportunidade ou inoportunidane do divórcio é, portanto, um problema para o soció!ogo, para o mora~
lista; não é um problema para o jurista. Ao jurista cabere,
sim, dar forma aos partidos que tenham sido tomados pelos
sociólogos, estruturando o instituto, estabelecendo como ele
deve funcionar. Já houve um tempo em que a paixão do jurista era debater estes temas no campo do Direito Civil, a
saber, se podia, m•. r:.ão, e s-e havia, ou não, conveniência
nisso, se se devia reconhecer ao homem liberdade de testar,
ou não, se se devia ou não, no campo do Direito Penal. punir
o aborto voluntário. Hoje, preza~se muito a ciência jurídica
e sabe~se que, como ciência, oferece problemas da mais alta
investigação, não se:1do necessário ir buscar no domínio próprio de outras c!iscirlinas problemas que dêem maior brilho
aos debates juríd:cos. Estes não são problemas jurídicos, são
problemas para o moralista, para o sociólogo. A ciência do
D're:to começa depoi~. quando o politico já determinou o partido que se d'eve tomar, e é quando se cai no domínio técnico
da humanização, da aplicação das normas coercitivas com as
quais se vai fazer valer o ponto de vista. Seria um absurdo
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que, num .:urso de Direito de Família, não se tocasse no problema do divórcio, principalmente porque a questão é sempre
aberta, interessando aos legisladores, devendo fazer parte da
educação jurídica de cada um. Pode-se dizer, apreciando o
probJ.ema de um ponto de vista geral, que as teses divorcistas,
ou antidivorcistas, só se compreendem bem, quando colocadas do ponto de vista da filosofia da história.
O div.:)rcio está intimaniente ligado ao individualismo fi~
losófico e jurídico, e o antidívorcismo está ligado ao antiindividualísmo, aos grupos de ideais que procuram fazer prevalecer os grupos sociais sobre os indivíduos que os compõem.
Em todas as épocas de individualismo claramente afirmado,
em que os interesses do homem e os direitos do indivíduo são
afirmados com particu:ar ênfase e sobrepostos aos interesses
dos grupos de que eles fa::em parte, em todas estas épocas
vê~se sempre- surgir uma f0rte corrente divorcista. O melhor
exemplo é: diido pela própria Re,·olução Francesa, que. sendo
a cúpula fundamental da história do individualismo na Euro~
pa, determinou o momento em que o divórcio se introduziu
precisamente na legislação civil dos países europeus. Indivi~
dualismo e divórcio são idéias que guardam entre si uma
concepção íntima, não é que seja uma conexão de causa e efeito, pois a· sociologia ensina que relações de causa e efeito são
raras na sociedade; o que existe são as relações de correia~
ção ou de depend~ncia mútua, existente entre divórcio e in~
dividual"smo.
Em todas as épocas em que predominam os grupos intermediários. a classe, o sindicato, 1 corporação, os interesses,
os direitos, as qualidades dos inaivíduos passam para o se~
gundo p:ano e com muita facilidade a legislação sacrifica os
interesses dos indivíduos pelos interesses do grupo em que
eles se enquadram. Daí acontecer que esses são os períodos
ou ép'ocas <le regimes cm que ma:s freqüentemente se vê o
divórc'o ser repudiado e retirado das legislações. Há uma
cau'3a importante na evoluç.'ío histórica do problema. Os paí-
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ses em que a Influência cristã sobre a legislação se manteve
muito viva, geralmente não adotaram integralmente o divór·
cio, ou o adotaram com cautela, de forma bem minorada, com
hesitações.
Os argumentos apresentados em favor do divórcio costumam ser distribuídos em três grupos: argumentos jurid~cos,
psicológicos e sociológicos.
Dos argumentos jurídicos, o mais importante e o que Impressionou fortemente, durante longa época, foi o da teoria
do matrimônio contrato. É o argumento que se vê defendido
na Revolução Francesa por aqueles que propuseram a introdução do divórcio, tomarido o casamento como um simples
contrato civil e admitindo, de um modo geral, que os contratos por mútuo conser..timento são passíveis de rescisão. Admi·
te~se que o casamento, sendo um contrato, é passível do mesmo efeito, e pode ser rescindido pela vontade comum das partes, conforme projeto do famoso Sieyes na Arsembléia Francesa, que passou ao Código de Napoleão. Hoje, que já se
submete o instituto jurídico do matrimônio a uma análise teó·
rica mais profunda, a identificação do matrimônio ao contrato
é uma tese que não agrada ao Direito moderno.
O que existe de comum entre o matrimônio e o contrato
é que ambos são atos bilaterais, que se aperfeiçoam pelo consentimento recíproco das partes, mas isto não basta para
que se diga que o casamento é um contrato como os demais,
com tradição do direito real, com transcrição de título em
registro de imóveis, como numerosos outros atos jurídicos que
são bilaterais, porque nele intervêm duas pessoas, alcançando
certo efeito, mas a nenhum destes atos se dá a denominação
de contrato, porque, na técnica do Direito Civil moderno,
faz-se questão de dizer que contrato é o acordo de vontades
que cria obrigações e o termo obrigações está empregado no
sentido técnico, no sentido de direito pessoal, de direito de
crédito, de direito de natureza patrimonial; a tradição de um
ch)eto estudada nos d:reitos reais não é um contrato, embora
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seja um acordo bilateral de vontades, porque dele não nasce
nenhuma obrigação; pelo contrário, o efeito deste acordo é
transferir a propriedade do objeto, o qu·e não é direito de
crédito nem obrigação técnica propriamente falando.
O conceito restrito de contrato não se coaduna com a
definição do casamento. Do casamento não nascem propriamente obrigações no sentido patrimonial, direitos de créditos
recíprocos, nascem deveres jurídicos que são coisas distintas
das obrigações propriamente ditas. Acresce que para se afirmar que o casamento ê um contrato, precisa-se demonstrar
que a ele se aplicam todas as normas gerais que no Direito
Privado regem os contratos, e semelhante demonstração é impraticável, pois os ates jurídicos do Direito de Família têm
uma teoria g·eral própria, que não é a mesma aplicada para
os outros atos jurídicos que no Direito Privado se praticam.
A teoria do contrato era mais um jogo de palavras do
que propriamente um argumento ponderado. A doutrina moderna conceitua· o matrimõnio como um ato jurídico bilateral
complexo. Há uma teoria mais avançada que vê no matrimônio um ato de criação do próprio Estado através de um
órgão que o representa e vê no acordo enfre os nubentes um
simples pressuposto deste ato de criação. Outro argumento
muito comum em prol do divórcio é o que se funda no direito
à liberdade. Pretende-se que o direito à liberdade é um desses
direitos abso:utos que o homem não pode abdicar, como o
dire~to à vida, o d:reito à honra. Não pode também abdicar
o seu direito à liberdade e, assumindo um compromisso perpétuo, o homem como que abdicaria de uma parcela da sua
liberdade para sempre. O argumento pode ter um grande
valor psicológico e os psicólogos podem dar-lhe a maior importância, mas os juristas, raciocinando com .o método dos
princípios gera·s do D:reito, não lhe podem dar nenhum relevo. O que se não permite ao homem é abdicação total da
sua liberdade, mas a pri!tica de alguns atos que, uma vez pra-
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ticados, irremed'avelmente impedem <) seu autor de voltar
sobre eles, para reconsiderá~los, é não s6 permitida, como
aprovada muitas vezes pelo Direito; por exemplo, quem cons~
titui um usufruto em favor de um terceiro, aliena de si irremediave1ment.e o dirflito de usar e o de fruir e enquanto o
usufrutuério viver, terá o uso e gozo daquele bem e o autor
não poderá, qualquer que seja o seu arrepenclim~nto, voltar
atrás, exigindo indenização , ou reparação pecuniária. O ato
se desprende dele, o efeito se produz a respeito daquele obje~
to, daquele bem, e o homem não recupera mais a sua liberdade; o mesmo acontecendo muitas vezes no direito pratico a
respeito de outras atividades que o homem pede ter e que
mudam particularidades do s~u estado, da sua qualidade juridica ou da sua posição jurídica.
Em todas estas ocasiões não se pode pretender que o
homem esteja se escravizando por partes; o que se pretende
é que ele, no gozo da sua liberdade, praticou um ato com
caráter definitivo, e, desde que o ato seja lícito no seu objeto,
nem sequer se pode pretender que moralmente esteja exposto
à anulação. Muito importantes são, entretanto, os argumentos
psicológicos dos àivorcistas que se fundam geralmente no Es~
tado de instabilidade dos sentimentos humanos. particularmen~
te na instabilidade do amor; são argumentos ponderáveis e
que cada um é livre de estimar de um modo mais ou meno3
decisivo. Já os argumentos sociológicos parecem muito eviden~
tes, não depõem a favor nem contra o divórcio. porque o que
vemos é que os argumentos sociológicos, fundados cm corre~
lações estatísticas,_ variam de maneira extrema, estão à mercê
de outros fatores diferentes do divórcio e, nos livros divorcistas, encontram~se a favor da tese; nos livros antidivorcistas
eles aparecem, corroborando a tese antidivorcista.
Relativamente ao divórcio e suicídio, abre-se um livro e
vê-se que, em determinados países, quando se introduziu o
divórcio, aumentaram os suicídios. Haverá ou não relação de
causa e efeito? Terão os suicídios sido acrescidos per introdu~
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ção do divórcio, ou por outra causa, que só uma analise mais
demorada revelaria? As estatísticas são contraditórias. Há
quem diga que o divórcio faz decrescer a natalidade, aumen~
tar os suicídios etc., parecendo que os argumentos das teses
divorcistas e antidivorcistas dão e tiram razão a todos.
Os argumentos antidivorcistas, no· terreno psicológico,
fundam-se principalmente na idéia de que a estabilidade da
sociedade conjugal e as vantagens que proporcionam ao ho~
mem não decorrem exclusivamente da constância do amor, de
modo a se admitir perfeitamente que este sentimento não se
mantenha no nível e na significação que inicialmente parecia
ter entre os nubentes, e que outras formações psicológicas de
natureza diversa possam permitir ao matrimônio que produza
todos os frutos de çue é capaz. No domínio das preferências
psicológicas, da apreciação sobre a natureza humana, existe
todo um campo de variabilidade que oscila com a maneira de
crer do homem, com a sua experiência e com a maneira de
encarar a existênéia. 1l: difícil alguém pretender que sobre tal
terreno se construa um sistema de idéias obietivas; estarão
sempre essas idéias impregnadas de subjetivismo, qualquer
que seja a atitude assumida por quem opina.
A crítica histórica dá uma dedução que parece essencial
para a ponderação do legislador. Consideremos o aspecto, não
do ponto de vista do moralista, mas do ponto de vista do le~
gislador, que pode, numa determinada emergência, ser chama~
do a opinar sobre a adoção, ou não, do divórcio num deter..
minado país. Parece que muito mais que consultar às suas
opiniões próprias sobre o problema, o que o legislador deve é
investigar o estado da consciência coletiva, a respeito da ques~
tão, pois o legislador deve ser apenas um homem que põe ··em
evidência o sentimento comum, qual é a atitude de uma determinada sociedade em face do problema, de que modo ela reage e sente, de que modo ela encara a sua presença, ou a sua
falta? Isto é o que o legislador deve investigar, e não se o
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homem é inconstante, ou não, no amor, ou se o casamento
se nut_re melhor da amizade do que das paixões. A atitude
realista, que ao legislador cabe tomar em face do caso, é investigar a consciência públ:ca do pais para o qual vai construir
a norma jurídica. Esta não é apenas a regra, em matéria de
divórcio, é regra a assumir em muitos outros problemas cuja
importância se desloca, conforme o estado da consciência pública. A pena de morte é justificada, ou não, em certas circunstâncias e países, conforme se manifeste uma determinada
reação da consciência pública, perante o prob!ema, segundo
o julgamento popular. Também o divórcio e o reconhecimento
dos filhos naturais e uma série de outros problemas que estão
em intima conexão com a ·psicologia coletiva.
Nessa hipótese é que se vê, inquestionavelmente, a procedência do ponto de partida de hã pouco. A organização
da sociedade ora se faz, atribuindo-se extraordinârio realce ao
grupo familiar, ora atribuindo-se extraordinârio realce ao individuo e à sociedade em geral, pois o socialismo extremo se
conftmde com o individualismo neste ponto. Todas as vezes
em que, numa sociedade, os direitos do individuo desfrutam
de uma especial proteção, não hã dúvida alguma de que essa
sociedade caminha para a adoção do divórcio. Nessas sociedades, o Estado toma a si numerosas funções que, em outras
sociedades, são atribuídas ao grupo familiar, numerosas funções relativas à preparação da mocidade:, ã própr!a u·açãu
da prole e a certos serviços de assistência que são assumidos
pe:o Estado, pela coletividade, desaparecendo da familia algumas atribuições fundamentais. Nessas organizações sociais
e politicas, em que a coletividade, no seu todo, assume um
grande número de funções familiares e em que ·as leis procuram asses:Jurar ao i~dividuo o máximo de proteção nos seus
interesses individuais, o divórcio é quase que uma decorrlncia lógica, mais ou menos inevitável.
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Os politicas e sociólogos, que desejam evitar a adoção
do divórcio, não devem procurar apenas. agir sobre a legisla~
ção para impedi~lo, devem agir sobre a estrutura da socieda ..
de, para que se restabeleçam as funções familiares, não to-mando atitudes apenas proibicionistas. Pelo contrario, nas so..
ciedades em que o grupo familiar desfruta de grande auto-nomia, tem prestígio social mantido e em que a lei protege o
interesse da família fortemente, sobrepondo..o ao interesse dos
individuas, a tese contrãria é que se estabelece com mais fa ..
dlidade, porque é quase evidente que, para o gr~po familiar
funcionar, precisa estar Integro, não dividir a sua função nem
perder a sua unidade de comando, e, sobretudo, a sua unida..
de de formação. ).!;: preciso que não haja multiplicidade de
vínculos de parentesco, estabelecidos em torno das mesmas
pessoas, e isto é o que acontece em toda parte no estado
atual da legislação mundial. Encontram~se pafses em que se
admite o divórcio, outros em que só se admite o desquite, e
outros em que se admitem o divórcio e o desquite simultanea..
mente, embora este tenha quase sempre aplicação temporâria.
Os países unicamente divorcistas são sobretudo os países nórdicos europeus e mais a Rússia, a Rumânia e mais alguns. Os
países em que a legislação apenas consagra o desquite são
Brasil. Itâlia, Espanha, Argentina e alguns mais. Os pafses
simultaneamente divorcistas e separacionistas constituem, talvez. o maior número: França, Inglaterra, Alemanha, Suiça e
grande outro número. Esta variedade das legislações no mun..
do inteiro, a respeito de problema tão fundamental, dã lugar
a um grande problema, dentro da especialidade e que chama
a atenção e o interesse do jurista: é o problema do casamento
no Brasil de indivíduo divorciado no esiJangeiro. ~ um pro..
blema para o jurista e não para o sociólogo ou para o mora~
lista, porque pertence ao Direito Internacional Privado.
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A questão resulta da circunstância de serem as relações
de família governadas, no Brasil, pelo Estad~ e ser a lei pessoal
do indivíduo que determina os seus direitos de fam!lia.1 Se
um indivíduo pretende casar-se no Brasil, investiga-se sobre
a sua lei pessoal, para saber dos impedimentos matrfmoniais.
A propósito de divórcio com simples aplicação da lei pessoal,
o primeiro problema que se poderia colocar seria esse: podem
dois estrangeiros autorizados ao divórcio por suas leis pes·
soais divorciarem-se no Brasil? Este problema estã exclu!do
pelo princípio geral de ordem pública que domina na aplica·
ção da lei estrangeira num país. Todas as vezes em que a
aplicação da lei estrangeira fere princípio de ordem públka
nacional. não se aplica a lei estrangeira. Não é permitido a
dois estrangeiros, embora divorciáveis por suas leis pessoais,
celebrarem o divórcio no Brasil, porque contraria a ordem pública brasileira e os tribunais brasileiros de!e não conhecerão.
Mas há casos mais freqüentes, casos em que o divórcio
foi pronunciado no estrangeiro e agora o individuo que lá
obteve o seu divórcio pretende te casar no Brasil.1 Qual a regra
a ser segu:da? Em primeiro lugar, hã que te d:stinguir duas hf·
póteses: se os dois divorciados eram individues da mesma na~
donalidade ou de nacionalidades em que a ambos se permite o
divórcio, ou re, pelo contrár:o, em uma delas se pode, pelas
suas leis, divorciar e, na outra, não. A primeira hipótese é
muito simples de se solucionar, a segunda já clã lugar a maiores controvérsias.
Veja-se a primeira hipótese: dois franceses ou um francês e um americano divorciados nos Estados Unidos. Quer
dizer, divórcio feito em país onde há divórcio, a respeito de
1 Era a regra vigorante na antiga Lei de Introdução ao Código
Civil ( art. 8•). Hoje aplica-se em matéria de D:reito de Família a lei do
domicílio pessoal ( art. 7• da Lei de Introdução ao Código Civil),
2 Ver o art. 226. § 6•, da Constituiç!io de 1988.
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dois indivíduos autorizados ao divórcio por suas leis pessoais.
Um desses inoivíduos pretende se ca~ar no Brasil e, então.
deve~se ou não reconhecer se e1e goza de estado civil neces-sário a contrair núpcias no Brasil. É evidente que sim, pois,
por sua lei nacional, por seu estatuto pessoal. readquiriu o
estado de solteiro, e.:Jtando o estado civil acertado por tribunais competentes, de maneira que nenhuma dificuldade se
pode opor ao seu novo matrimônio contraído no Brasil. Já a
segunda hipótese é mais delicada. Um dos nubentes era divorciável, segundo sua lei nacional, e o outro, não. O que se
deve então entender neste caso? A legislação de alguns pai..
ses, por exemplo, a legislação alemã, pretende que o assunto
se decida pe!a lei nacional do marido e esta foi a opinião jã
desposada no Brasil durante muito tempo, não só por alguns
eminentes internacionalistas como também pelo Supremo Tribunal. Mas a doutrina mais respeitada, hoje em dia, é a oposta: decide~se do assunto para ca'da cônjuge segundo sua lei
pessoal, pouco importando se se chegue a uma solução mista
aparentemente contraditória, que não é senão aparente: se
dois e~trangeiros querem casar-se com leis pessoais diferentes,
examina~se a lei pessoal de um ·e de outro e, se houver impedimento para um deles, o casamento não se realiza. Se se es-tabelecer o casamento, consultando-se a lei pessoal de cada cônjuge, é evidente que, no dissolver o casamento, o mesmo critério deve inspirar. Por conseguinte, apresentado ao oficial do
Registro Púb:ico o pedido de casamento de um divorciado no
estrangeiro, verifica~se primeiro se o seu divórcio foi legalizado; em segundo lugar, verifica-se se sua lei pessoal permite
o divórcio e realização de novas núpcias, e, se lhe são permitidos, d•á-se-!he novo casamento, mas, se este último não se
encontra na sua lei, então não se lhe dá a licença, ainda que
seu cônjuge tenha adquirido esta faculdade pelo divórcio pronunciado.
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Outro ponto importante: saber se as sentenças estrangeiras de divórcio precisam ou não ser homologadas no Brasil. As
decisões do tribunais estrangeiros dependem, no Brasil, de um
ato judiciârio que se chama homologação, após o qual as sentenças estão em condições de receber o exequatur, quer dizer,
podem ser cumpridas no Brasil. A homologação de sentença
estrangeira é homologação privativa do Supremo Tribunal. Ele é que examina se cabe ou não conceder a homologação; e concede-a, desde o momento em que a sentença reúna certo número de requisitos fundamentais, entre eles o de
não ofender a ordem pública brasileira e, também, o de ter
sido prolatada por juiz competente, segundo a lei do Estado
onde a sentença foi dada, preenchidas todas as formalidades
legais, segundo a lei do pais em que ocorreu a sentença, e
outros requisitos, de conformidade com o Código Civil ( lntr).
No Brasil discutiu-se, longo tempo, um assunto a respeito do qual os tribunais não estão inteiramente pacificados, a
saber: se a homologação da sentença é necessária, quando se
trata de sentença que se limita a acertar o estado civil das
pessoas, sentença, por conseguinte, que não tem uma execução; decidir se fulano está casado ou solteiro; reconhecer a
paternidade de beltrano; quer dizer, sentenças que terminam
por constituir apenas um estado civil para o interessado. 3 No
Brasil, estas sentenças não carecem de homologação. Dizia-se
que as sentenças estrangeiras para fins pessoais não necessitavam de homologação e que para fins patrimoniais necessitam.
Esta opinião provinha da Intima relação existente entre
a homologação e o exequatur. Dizia-se: se se homologa a
sentença estrangeira, porque vai ser executada no Brasíl, se
3 A matéria estâ totalmente superada em face da nova Lei de ln·
troduç:io ao Código Civil. art. 15, parágrafo único: Nlio dependem de
homologaç:io a.s sentenças meramente declaratóriM do estado da.s pessoas.
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se trata de sentença, que não tem execução, não precisa ser
homologada. Se a sentença se limita a dizer que fulano e
beltrano estão divorciados e não há nada em seguimento, o
tribunal nada tem a dizer. Mas o assunto hoje está transfor..
mado, e a jurisprudência dominante já é no sentido de se
.exigir a homologação em qualquer caso.
O assunto está bem estudado pelo Dr. Edmundo Lins
em acórdão relatado anos atrás e publicado no seu livro Estudos de Direito. Mostra S. Ex~ como os argumentos que cabem
em favor da homologação vão muito além do problema do
exequatur. Por exemplo, se a sentença estrangeira não for
homologada, terá de ser produzida em atas onde eventualmente seja necessária como simples documento. Por exemplo:
homem divorciado no estrangeiro, que quer casar-se no Brasil,
ao fazer seu processo de habilitação, juntará a certidão que
possui da sentença estrangeira, que é simples documento. O
juiz que examinar estes papéis, para autorizar os proclamas,
terá de opinar sobre o documento, e aí é que se vê então a
validade formal da sentença estrangeira examinada por um
juiz que não é o Supremo Tribunal, ao qual compete privativamente examinar a validade daquelas sentenças.
Por conseguinte, é mais lógico que o Supremo Tribunal
tenha de homologar primeiro esta sentença, para que dai por
diante nenhum outro juiz ou tribunal possa negar validade ao
documento, isto é ar fJ\tmento capital.
Outro argumento: a homologação visa a resguardar direitos de soberania brasileira, impedindo homologação de sentenças que ferem a ordem pública nacional e isto ró se lograrA
obter, se, porventura, se proceder à homologação, senão as
sentenças estabelecem situações de fato que as partes farão
valer, sempre que tiverem interesse. A boa doutrina, pela qual
se inclma o Supremo Tribunal, é a da homologação exigível
sempre, quer se trate de efeitos pessoais, quer se trate de efeitos patrimoniais na sentença, e, portanto, se algum estrangei-
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ro divorciado no estrangeiro pretende casar.se no Brasil, pre~
cisa preencher os seguintes requisitos: primeiro, provar que,
segundo a sua lei pessoal~ o divórcio a vinculo é admitido: se~
gundo, provar que se divorciou em país estrangeiro: terceiro,
faZer homologar esta sentença pelo Supremo Tribunal Federal.
São estes os requisitos, para que os divórcios pronuncia~
dos no estrangeiro tenham validade no Brasil.

Capítulo XXVI

RELAÇÃO DE PARENTESCO. SUAS
ESP~CIES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
CARACTERíSTICAS FUNDAMENTAIS
Remrde~se o estudo das relações de família do Direito
Romano. Viu~se que, em torno da família proprio jure, havia
um agrupamento mais indefinido, chamado, de modo geral,
os agnatos. Os agnatos, ou parentes por linha varonil. eram
pessoas que tinham, todas, um ascendente comum, mas entre
eles não havia aquela unidade própria do núcleo familiar. A
família era o aglomerado dos que viviam sob a chefia de um
pater. Os agnatos eram um grupo de parentes sem estrutura
juridlca, tão fechada, tão definida, era a família communi jure.
No Direito atuai. o mesmo, mutatis mutandis, se passa.
A família em sentido estrito é formada pelos cônjuges e pelos
seus descendentes, pois existe a família não mais do tipo pa~
triarcal, porém do tipo paternal. Marido, mulher e filhos, eis
a familia stricto sensu, a família proprio jure dos dias de hoje.
mas. em torno deste agrupamento nuclear, existe um grande
número de indivíduos, ligados aos membros da família por
certos vincules juridicos, que se denominam relações de parentesco. Estas relações de parentesco são de natureza muito
diversa: podem consistir no fato de todos os parentes descenderem de um antepassado comum, sendo o caso típico dó
parentesco consangüíneo.
Pode também acontecer que os laços de parentesco se
introduzam, não pelo sangue, mas, artificialmente, por meio
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de um instituto jurídico chamado adoção, que cria o chamado
parentesco civil.
De modo que existem dois parentescos: o civil e o conA
sangüíneo; o primeiro, criado artificialmente pelo lado da
adoção, e o segundo criado naturalmente pela relação de
sangue que existe entre os que têm um ascendente comum. Ao
lado destes tipos fundamentais, tem~se ainda uma forma de
aliança a que só impropriamente se pode chamar parentesco
e que é a afinidade.
Os afins não são parentes. são aliados. são pessoas apro~
ximadas por um vínculo jurídico que não tem a mesma inten~
sidade do parentesco. Dizem~se afins os que t~m parentesco
com o cônjuge de um determinado indivíduo. Entre o sogro
e o genro existe afinidade. Por quê? Porque o sogro é pai da
mulher do individuo que se chama seu s:Jenro. O sogro e a
nora, a sogra e o genro. os cunhados entre si são os afins da
organização social e juddica moderna, embora, na vida pr6ti~
ca, ainda se estenda a afinidade a certos laços de parentes~
co mais remotos. como o que ocorre entre tio e sobrinhos e
entre primos.
O parentesco pode ser modificado amplamente pela exis~
tência ou inexistência do casamento. Quando os vínculos con~
sangüíneos se processam sempre entre pessoas ligadas pelo
vinculo do matrimónio, o parentesco se diz legítimo; quando
uma das gerações que ocorrem na cadeia do parentesco não
está marcada pela existência de um casamento legal, então,
o parentesco se diz natural.l
O parentesco é natural entre os filhos e os pais, quando
os pais não são ligados pelo casamento; é natural entre os
sobrinhos e o tio, quando os pais não são ligados pelo casa~
mento; é natural entre primos, quando uma das duas uniões
1 Â luz do art. 227. § 69 , da Constituição de 1988, as classes de
parentesco, estabelecidas no art. 332 do Código Civil, não têm mais razão
de ser.

DIREITO DE FAMÍLIA

321

verificadas na cadeia deste. parentesco não é uma umao ceie~
brada de acordo com a lei, não é um casamento. Diz~se: fu~
lano é . meu primo natural quando meus próprios pais não são
ligados pelo casamento.
A idéia de parentesco é maís larga do que a de familia
legftlma. Pode haver parentesco ~em hav.er família: é o que
acontece todas as vezes em que se está diante de um caso
de filiação natural. O filho natural tem pai e mãe, mas não
tem família, não pertence a um agrupamento familiar, pois
que a família se funda pelo casamento e, se não houve casa~
mento, não se pode cogitar do estado de família legítimo.
O parentesco gera numerosas conseqü~ncias jurídicas que
não são as mesmas, quando se trata de parentesco legítimo.
natural ou civil: nem mesmo dentro de uma destas espécies
de parentesco se pode pretender que as conseqü~ncias sejam
sempre iguais.
Para se compreender a mutação de efeitos que existe na
relação de parentesco, hã que se considerar dois aspectos fundamentais: a linha e o grau. Existem duas linhas de parentesco: a linha reta e a linha colateral. Parentes em linha reta
são os individuas que descendem uns dos outros. São parentes em linha reta o pai e o filho, o avô e o neto. Parentes em
linha colateral são os indivíduos que não descendem um do
outro, porém têm um ascendente comum. Dentro mesmo da
linha, podem existir subdivisões importantes: as estirpes.
Todos tem duas linhas retas a que pertencem: uma que é a
linha dos ascendentes paternos, outra dos ascendentes matemos.
Em relação aos descendentes também se pode classificar
mais de uma estirpe. Depois que os filhos por sua vez têm
descendentes; encaram-se os descendentes de um dos filhos
como constituindo uma estirpe e encaram-se os descendentes
de outro filho como constituindo uma estirpe à parte. Isto terá
muita Importância quando se estudarem direitos sucessórias,
porque às vezes se faz a sucessão por cabeça, outras vezes
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por estirpe. Por exemp~o. se morre alguém e deixa filhos, os
filhos sucedem por cabeça. Consideram~se como fonnando urn
todo homogéneo e, se são cinco filhos, cada um deles recolhe
um quinto da sucessão. Se morre, porém, alguém, deixandc,
filhos e netos, sendo certo que algum dos netos já não tem
mais pai, quer dizer, se já desapareceu o filho e só existem
os netos, então a descendência se faz por estirpe, isto é, não
se chamam netos e filhos conjuntamente por cabeça, chamam.·
se as estirpes. De dentro delas é que os netos sucederão por
cabeça.
Por exemplo: um homem teve cinco filhos, três vivos e
dois mortos; sendo estes, os mortos, representados por seus
filhos, será a herança dividida em cinco partes e cada uma
será atribuída a uma estirpe; onde o filho estiver vivo, reco~
lhe a quinta parte: onde não estiver vivo, virão os netos recolher aquelas quintas. partes, partilhando, assim, a herança
por estirpe.
Na linha colateral, hâ algumas alterações a se fazer. O caso
mais simples é o de parentesco colateral; o caso fundamental
é o de parentesco entre irmãos. Os irmãos são colaterais em
segundo grau, pois a contagem de graus é feita em Direito
Civil por intervalo de gerações. O Código diz que se conta
por geração, mas não se conta o ascendente comum: contam~
se as gerações: primeiro, subindo até ao ascendente comum,
depois descendo. Os irmãos são colaterais no segundo grau.
na maneira mais simples. Contam--se os intetvalos de gera~
ções: de um irmão ao pai, um intervalo; do pai ao outro irmão,
outro intervalo.
Podr~ haver o parentesco entre irmão bilateral ou lateraL
Chamam-se irmãos bilaterais aqueles que têm pai e mãe comuns; innáos unilaterais, aqueles que sô têm pai comum ou
só têm mãe comum, situação muito importante, não só por
ocasião da relação dos direitos sucessórias, como também para
se regularem certos aspectos do Direito de Família, pois,
quando há irmandade legítima, isto significa necessariamente
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a existência de um casamento anterior. São os filhos de dois
ldtos, como se costuma dizer. O irmão bilateral é também
chamado de irmão germano.
Examinados estes diferentes aspectos que o parentesco
pode assumir, vejam~se quais são os efeitos das relações de
parentesco sobre as relações jurídicas em geral.

O parentesco não exerce influência apenas no campo do
Direito de Família, exerce--a no campo do Direito Processual.
no campo do Direito Privado e do próprio Direito Público.
Em primeiro lugar, o parentesco exerce uma influência impe~
ditiva e essa é talvez a sua maior importância. Não podem,
por exemplo, os parentes, até certo grau, ser aceitos como
testemunhas, não podem funcionar num mesmo Tribunal, como
juiz e advogado, dizendo <t lei em favor de quem se resolve o
impedimento, quem se deve dar por suspeito, coisa que varia
de caso para caso. Não podem ocupar certas funções um em
relação ao outro, quando o Direito Administrativo impõe uma
restrição de natureza recíproca que pareça incompatível com
a intimidade própria de parentesco. Não podem, se são funcionários públicos, servir na mesma repartição, um como chefe
imediato do outro.

Todos estes impedimentos, todas estas situações especiais,
a que o parentesco dá lugar, ocorrem indiferentemente nos
vários ramos do Direito, ma$ onde indiscutivelmente o paren~
tesco faz sentir mais particularmente os seus efeitos é no cam~
po do Direito de Família. No Direito das Sucessões, o parentesco exerce uma influência capit<:~l, pois a regra do Direito
de hüje enl d;ia é. r,)J:r'.\) setnpr:c~ foi, desde a ;>ntigüidade ro~·
mana, que a sucessão se abra em fa·vor dos parentes, estabelecer..do-se a ordem em que são chamados segundo as linhas
e os graus. A sucessão se abEe primeiro em favor dos des~
cendentes, depois, em favor dos ascendentes, depois em favor
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do cônjuge, depois em favor dos coleterais até o sexto 2 grau,
porém os colaterais do terceiro gra!-1, os sobrinhos, não herdam por direito próprio, mas por estirpe, quando são chamados pelo direito de representação, noção que agora não é
preciso aprofundar muito, porque se voltará a ela na época
própria. 8
No Direito das Sucessões é capital a importância do parentesco e igualmente capital no Direito de Família. Os impedimentos matrimoniais impedientes só podem ser alegados por
parentes, não é licito a um estranho alegar ou opor ao oficiai
do reg:stro civil o ·mpedimento matrimonial impediente; é o qut
diz o art. 190, do Código Civil. O casamento de menor de
16 ou 18 anos só pode ter sua anulação promovida pelos
parentes, não se admitindo, a respeito desta anulação, nem
a interpretação muito restrita dos outros casos em que se clã
ação ao próprio interessado ou ao responsãvel. nem tão pouco
a situação ampla como em relação ao casamento nulo, para
o qual se permite que qualquer terceiro oponha a nulidade,
argúa a nulidade havida.
Igualmente a propositura do desquite deve set· feita pelos
interessados, pelos cônjuges, mas, se um dos côn1uges se acha
em estado de não poder exprimir a sua vontade e não pode
agir de motu proptio, admite-se que os parentes próximos até
os colaterais éto segundo grau, até os irmãos, venham a propor
a ação contenciosa de desquite, em lugar do cônjuge impossibilitado.
Aos parentes cabe a tutela, se, porventura, o pai e a mãe
perdem o pátrio poder ou desaparecem, deixando os seus filhos
na orfandade; se não foi nomeado tutor no testamento, a tutela cabe aos parentes, e a ordem em que os parentes exercem
a tutela é também definida pela lei, segundo certas preferên2 Em 1945, já não era mais até o 6• grau, ex vi do que preceitua·
va o Dec.-lei n• 1.907, de 1939, mais tarde alterado.
8 Atualmente, a sucessão dos colaterais estende-se só até o quarto
qrau (Código Civil, art. 1.612).
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das e, evidentemente, segundo a linha e o grau. Ã preferência
recai, por exemplo, no avô paterno, antes do avô materno,
para atender um pouco ao paralelismo com a responsabilidade
do marido na sustentação dos encargos conjugais.
Assim como a tutela cabe aos parentes, quanto à cura...
tela, todas as vezes em que se dá a alguém curador legítimo, é
entre os parentes que se vai buscar o curador, e a lei dá a
ordem em que são chamados os parentes ao exercido desse
munus. Todas essas obrigações que tocam aos parentes, todos
os encargos familiares cedem, porém, em importância a um úl ...
timo, que é a característica fundamental do parentesco: a
obrigação alimentar.
Quando se define o parentesco, pode-se aproximá-lo imediatamente da função alimentar. ~ por ela que se identifica
a função social do parentesco, da famllia lato sensu •. do mesmo
modo que na antigüidade se reconhecia a família pela sua
função precfpua que era a vendeta. Na antigüidade, o parente
estava, acima de tudo, obrigado a prestar o concurso das suas
armas, a vendeta tirada por um dos familiares; na vida moderna o que caracteriza o parente é a sua obrigação alimentar.
Em que consiste a obrigação ai mentar·? ~ um dos institu..
tos mais curiosos do Direito Civil, que tem estrutura mais
própria; talvez em nenhum outro instituto, como neste, se
denotem as particularidades do Direito de Família. Preliminarmente, nota ... se que a palavra alimentos tem no Direito Civil uma acepção muito lata.
De um modo geral, "alimentos" indica a prestação pecuniâ·
ria que alguém faz para sustento de outrem. A idéia de sustento é fundamental. A idéia de prestação pecuniária não o ê
tanto. Podem-se prestar al:mentos em dinheiro e podem prestar...
se alimentos em natureza, dando-se ao alimentando o sustento
físico e o abrigo, que sãó os dois elementos fundamentais.
Comer, vestir e abrigar-se, a esta tríplice fase corresponde a
idéia de alimentos.
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Ao se estudarem os direitos reais sobre a coisa alheia,
trava-se conhec'mento com dois ou três institutos que se
caracterizam como tendo finalidade alimentar: o usufruto, o
uso, a habitação, as rendas constituídas sobre imóvel. Costu~
ma~se dizer que estes institutos têm finalidade alimentar. mas
está~se referindo à sua finalidade econômica, não à sua natu~
reza jurídica. A finalidade econômica destes institutos é a fi~
nalidade alimentar. Quem estabelece um usufruto em favor de
alguém geralmente não está procurando enriquecê~lo; se o
estivesse, lançaria mão de outra técnica,
O usufruto não enriquece ninguém. O usufruto é um direito incõmodo dentro de um patrimônio. Não se pode alienar.
deixá-lo em sucessão, não se pode fazer outra coisa senão
usar o objeto ou viver dos seus redimentos, de maneira que
só se lance mão do usufruto, das rendas imobiliárias ou de
qualquer outro destes institutos enumerados, para se dar a alguém
uma prestação alimentar e, por isso, se diz que tais institutos
têm uma finalidade econômica alimentar. Quem vai ao tabelião constituir uma renda, para viver ou deixar a seu parente,
não está querendo enriquecer, está assE:gurando uma pensão.
No Direito de Família encontra~se a palavra alimento com
sentido mais amplo que o da simples finalidade alimentar.
A obrigação alimentar é o dever de prestar alimento, o
dever de sustentar alguém que não pode sustentar~se por si
próprio; a obrigação alimentar pressupõe três elementos. São
pressupostos da obrigação alimentar: primeiro, que entre
quem dá alimento e quem o recebe haja vinculo de parentesco;
segundo, que um dos parentes esteja n~essita~o e não possa
prover o seu sustento por si próprio; terceiro, que o outro parente esteja em condições de dar o sustento, sem se privar do
que é necessário à sua própria subsistência. Se faltar um desses pressupostos, não há obrigação alimentar; se ocorrem, n
obrigação alimentar se estabelece. Hã que diferenciar a obrigação contratual e a extracontratual de dar alimentos.
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Nada impede que se celebre com uma pessoa contrato
pelo qual se obrigue ou a dar~lhe aliment,os ou a dar alimentos
a um terceiro. Nada impede que se deixe no testamento uma
cláusula pela qual se incumba o herdeiro ou um dos legatá~
rios de prestar alimentos a determinada pess:oa. nada impede
tampouco que o juiz, diante de um ato ilicito que causou a
alguém uma perda irreparável, dê ao autor do ato ilícito a
obrigação de alimentar a vítima. Os alimentos podem sur~ir
de um contrato, de uma cláusula testamentária, de uma pr~
messa unilateral ou de um delito, como reparação, mas em
todos estes casos não se está diante da obrigação legal de
alimentos, está-se diante de uma obrigação contratual ou ex~
tracontratual de alimentos, cuja disciplina jurídica é comple~
tamente diversa da obrigação legal de alimentos. Esta resulta
apenas daqueles três pressupostos: parentesco, estado de ne~
cessidade, poss:bilidade do 1\>Utro parente de sustentar o necessitado.
Desde que ocorram os três pressupostos en~merados,
surge uma obrigação legal de alimentos. A obrigação' legal de
alimentos não se confunde com as demais, porque ela tem
caracterlsticas próprias, ela tem uma disciplina especifica que
o Direito de Família lhe confere e que não se confunde com
a disciplina das outras obrigações. Para bem se compreenderem estas características e a sua razão de ser, deve-se partir
de um ponto de vista teórico fundamental: qual é a origem da
obrigação legal de alimentos? A origem é única, ou seja, a
ohrigação de prestar alimentos decorre naturalmente do direito
à vida.
O direito à vida que a ordem jurídica consagra e protege
não só se assegura através de leis penais e de leis administrativas, que a assistência do estado distribui, como se protege
também graças à lei civil, que faz recair sobre os parentes a
obrigação alimentar. Como cada indivíduo tem o direito de
viver, se tste indivíduo tem parentes, os seus parentes tém o
dever de lhe facultar os meios de manter a sua existência. Se .
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o indivíduo não tem parentes ou se os parentes que tem
não têm a possibilidade de socorrê~lo, então a obrigação ali~
mentar recai sobre o Estado e o Estado dela se desincumbe
através das suas obras de assistência.
Na obrigação alimentar o grupo familiar desempenha um
papel que, se não for capaz de cumprir, passará ao grupo
politico: a função está em íntima relação com o direito à vida
que assiste a todos os seres. Assim, pode~se, com facilidade,
compreender as características da obrigação alimentar, do di~
reito aos alimentos e da obrigação de prestá~los. Em primeiro
lugar, o direito aos alimentos é impenhorável. Não se pode
conceber que, por circunstância de dívida não paga, alguém
veja os seus alimentos penhorados, pois que o direito à vida
protegida é impenhorável, inalienável e irr.enunc·ável. Não se
pode penhorar o que não é mais do que a forma de sua pro~
teção: do mesmo modo que o direito aos alimentos é impenho~
rável, ele é, também, inalienável, não se podendo admitir que
alguém negocie seu direito de alimentos, que o transfira a
outrem. Não se pode dizer ao parente que sustenta: de hoje
em diante, deixe de me sustentar e passe a sustentar fulano.
Este direito é inseparável, porque é emanação do próprio di~
reito à existência.
O direito de alimentos é irrenunciável, pois não se pode
pretender que alguém renuncie aos direitos alimentares, e se
alguém houver firmado semelhante renúncia, é nula de pleno
direito, porque contraria o direito objetivo. É claro que se é
livre ou não de aceitar a prestação alimentar. Alguém pode
dizer: eu não quero esta prestação alimentar: mas não se pode
renunciar ao direito aos alimentos. Pelo fato de recusá~los hoje
não se está impedido de aceitá~los depois, porque o direito aos
alimentos está sempre intacto, embora a pes~oa possa recusar
os alimentos que lhe estão dando: do mesmo modo, o direito
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aos alimentos desaparece, desde que def.apareça um dos pres~
supostos, ou porque a necessidade deixou de existir, ou por...
que o que alimentava o necessitado deixou de poder fazê~lo,
por ter piorada a sua situac;ão financeira.
Outra característica: uma pessoa não pode trocar a obrigação de pr"'star alimentos por uma prestação global. lmagi~
ne-se que uma pessoa calcula que terá de alimentar alguêm
a Cr$ 200.00 por mês e resolve simplificar a questão, entregando-lhe Cr$ 24.000,00. Se a outra gastar os Cr$ 24.000,00,
no m~s seguinte ela poderá pedir alimentos outra vez. bastando alegar e provar que é nectssitado e que é parente da
outra, porque o direito alimentar decorre do direito à vida. e
se não tem como viver. tevã sempre direito aos afiment\JCJ. O
direito alimentar é imprescritível quanto aos alimentos atuais.
Os alimentos passados não se podem reclamar. Não se pode,
por exemplo, d1zer: há um ano que vivo necessitado, não tenho
como viver, peço ao meu parente fulano alimentos daqui por
diante e que me pague também os alimentos correspondentes
ao ano passado: não é possível, porque se viveu durante este
tempo.
O direito aos alimentos é para que a pessoa possa viver
e, para o tempo passado, já são inúteis os alimentos. Só poderá
reclamar alimentos pretéritos, se provar que se endividou,
para viver durante aquele tempo. Neste caso, podem-se recla~
mar os alimentos correc;pondentes ao período decorrido. Todas
estas características da obrigação legal de alimentos não se
estendem às obrigações contratuais e extracontratuais.
As obl'igações assumidas por contrato ou decorrentes de
delito regem-se pelos princípios gerais próprios do Direito das
Obrigações. Se se contrata com alguém prestar alimentos a
terceiros, pode-se, desejando desobrigar-se daquele encargo,
tomar uma quantia ulobal e pagar os alimentos de uma s6 vez.
Como nada impede que o herdeiro a quem o testador incum-
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biu de prestar alimentos a uma determinada pessoa pal:}ue de
uma só vez todos estes alimentos, está-se no domínio das
obrigações típicas às quais se aplicam todas as regras do Direito Privado de obrigações: no domínio legal, alimentar encontra-se num campo delicado em que só a natureza da obrigação alimentar, isto é, as regras aplicáveis a essa obrigação
entram em jogo.

Capítulo XXVII

PESSOAS OBRIGADAS A PRESTAÇÃO DE
ALIMENTOS. OBJETO E CONDIÇõES
DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
O instituto de alimentos estâ caracteristicamente ligado
à relação de parer..tesco: é a obrigação al;ment;::;r. Os parentes
devem-se alimentos reciprocamente. S uma obrigação legal que
se não confunde com outras obrigações que as pessoas possam
contrair com a mesma finalidade. Os alimentos devidos em
conseqüência de um contrato ou em conseqüência de um ato
ilícito são ob!"igações no sentido técnico da palavra e regem-se
pelos princípios gerais a que estão sujeitos os direitos de crf:dito. Mas os alimentos devidos em conseqüência _de parentesco.
a obrigação legal de l!!imentos, regem-se por principias pró~
prios que lhes dão uma fisionomia à parte e características
muito especiais.
A característica fundamental da obrigação legal de alimentos está na íntima rehçâc.· entre o direito aos alimentos e
o direito à vida. Como cada um tem direito à vida, é justo
que o grUJX\ social a que o individuo pertence lhe forneça
os meios necessãrios para viver. Se o indivíduo não é capaz,
com recursos próprios, de assegurar a sua subsistência, esta
obrigação compete <lO Estado; mas antes de caber ao Estado,
cabe aos parentes, aos membros da família lato sensu, da qual o
individuo faz parte e que tem a obrigação de sustentá~lo. Esta
íntima relação entre o direito à vida e ao alimento define todas
as características da obrigação alimentar.
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Essa rehção explica por que razão o direito ao alimento
é irrenunciável. Cm~.o não se pode renunciar à própria vida,

também não se pode renunciar ao direito aos alimentos, uma
decorrência lógica do primeiro. Pode~se, sim, renunciar tem~
porariamente ao direito aos alill!entos, de modo que, embora se
recusando hoje um:-. p~estação alimentar e outra amanhã, sem~
pre se estã em condições de, a qualquer momento, retomar o
exercício do direito de exigir aliment0s dos parentes que os
devem. Do mesmo modo explica-se por que os alimentOIS são
impenhoráveis. Não se pode penhorar o que serve de sustento
à v:da individual. E por que razão são indispensãveis? Não se
pode permitir que o alimentãrio ceda esse direito a alguém ou
mesmo negocie ou o abdique em favor de outro parente mais
necessitado.
Não se pode àizer: abro mão dos alimentos que me deve
o meu irmão, cm favor do meu sobrinho. Não é aceitãvel. O
direito aos alimentos está, no caso, entre aqueles direitos esta..
belecidos intuitu personae, em que se tem em vista a própria
pessoa que é titular. Esse direito adere ao seu sujeito ut lepra
corpori. Do mesmo modo, ninguém se deve escusar do dever
de dar alimentos, alegando que já prestou ao afimentário um
auxílio financeiro corre.~pondente à obrigação alimentar, du~
rante um largo p<'riodo. Já se examinou este caso. Se alguém
está obrigado n alimentar o parente à razão de Cr$ 200,00
por mês, não pode p?.gar logo c- corresrondente a 16 anos
desta prestação e pretende ficar exonerado durante este
prazo. Se o parente alimentário gastar rapidamente a quantia
e se vir novamente em P!ltado de necessidade, poderé pedir
de novo alimentos e estes não lhe poderão ser negados, sob
a alegação de que já se fez uma prestação muito grande, por~
que o de que ele precisa é viver e, se ele está em condições
de não sobreviver, o dever alimentário se restabelece, quaisquer
que tenham sino as liberalidades anteriores.
Como se fixam os alimentos, quem os deve e quem os
merece? A fixação elos alimentos estabelece~se segundo um
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duplo critér:o: de um lado, a necessidade do alimentário; de
outro, as possibilidades económicas do alimentante. Quem
dá os alimento!3 só está obrigado, porque os pode fornecer.
Se provar que a sua situação económica não lhe permite dar
alimentos, senão com desfalque do seu próprio sustento, a
obrigação não se estabelece. Se, porém, a pessoa tem recursos
para auxiliar o parente necessitado, a medida do auxilio será
dada por essas possibilidades. Podem ser largas. podem ser
pequenas e, conforme a amplitude das possibilidades, a prestação de alimentos será maior ou menor, variando ainda se~
gundo outro critério, o da necessidade do alimentário.
O alimentário pode precisar de muito ou de pouco ali~
men.to, mas. em todo caso, nunca as necessidades do alimen~
târio poderão atingir o nível do supérfluo; não se poderá pre~
tender que a prestação alimentar ven!:'a a consistir em outra
coisa senão em alimento propriamentE.' dito, abrigo e vestuário
e, quando se trate de uma pessoa que ainda está em época
de aprender um oficio, educação. Pretender, além disso, obter
mais de uma prestcção alimentar é uitrapassar os limites pró~
prios do dever. Já é esquecer o seu fundamento, que está no
direito à vida e não numa espécie de comunhão de bens entre
parentes. Se se tiver um irmão riquíssimo de um lado e um
irmão necessitado de outro, não se pode, baseando~se nas
grandes possibilidades de um deles, estabelecer uma presta~
ção alimentar muito a!ta, porque ai se há de ver que o fundamento do direito aos alimentos era uma espécie de comunhão de bens entre parentes, o que não existe no Direito
brasileiro.
A única coisa que existe no Direito brasileiro é o dever
de se darem alimentos, para sustentar a vida do alime-ntário, e
não se pode estabelecer, além do direito à vida, aquilo que
constitui o dever do alimento. Pode acontecer, depois de fi~
xada a prestação alimentar, que estes dois elementos, sobre
os quais repousa a s11a fixação, venham a v<triar, que as ne.:.
cessidades aumentem ou diminuam, que as possibilidades do ali-
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mentante tam!Jém sofram alteração.
sempre licito ao inte~
ressado promover o reajustamento da prestação de alimentos,
para se adequar às novas circunstâncias.
Em que objeto deve ser fixada a prestação alimentar? A
rigor. a prestação alimentar deve ser sempre pecuniária e gra~
duada sob a forma de prestações periódicas que assegurem
realmente o seu fim: sustentar o alimentário e, não. pôr entre
as suas mãos um capital. Pode, porém. suceder que a pessoa
chamada a cumprir a obrigação alimentar não esteja em condições de retirar do seu património uma verba mensal de
auxílio. mas possa dar ao alimentário abrigo e sustento em
sua própria casa. Admite-se que a presta~wão alimentar seja
fixada deste modo. Tem-se então os alimentos em natureza.
quer dizer, a comida é dada sob a forma de comida, o abriçro
é rlado sob a forma de abrigo, mas a lei muito cautelosame:n~
te introduziu aqui amplos poderes ao juiz. O iuiz no exercido
do seu officium judieis pode determinar se hã ou não conveniência na prestação em natureza, porque, algumas vezes, ela
não é mais do que o modo de que se serve o alimentante para
tornar a prestação tão vexatória que o alimentário espontaneamente deixa de procurá-la. Por exemplo, sabendo de incompatibilidades morais ou de uma situação de tratamento
evidentemente vexatória, o juiz não concorda com a prestação
em natureza e ordenará que ela se faça em dinheiro.
Quem deve os alimentos? Em primeiro lugar, devem all~
mentos os ascendentes aos descendentes. Esta obrigação pre~
cisa ser distinguida de uma outra obrigação alimentar muito
mais lata, que se passa no seio da família proprio jure, e que
é o dever de sustento que têm os pais para com os filhos me~
nores que se acham sob o pátrio poder. Aí se está diante de
uma obrigação alimentar, não há dúvida, mas diante de uma
obrigação muito mais lata do que aquela estudada sob a de~
nominação geral de alimentos.
O sustento que os pais devem aos filhos menores é muito
maior, envolve toda a sua fazenda, não está condicionado por

DIREITO DE FAMÍLIA

335

aquele simples direito à vida, que é o fundamento da obriga~
ção alimentar e o pai não pode recusar ao filho o supérfluo
que está em condições de assegurar para si próprio. Ele não
pode tomar como limite o tríplice fim: de sustento, de abrigo
e de vestuário. Tem obrigação de fazer fazenda comum com
os seus descendentes e partilhar com eles todas as vantagens
do seu patrimônio. Quando se fala em "obrigação alimentar"
entre pais e filhos, no sentido restrito que esta expressão obrigação alimentar tem na lei, fala-se da obrigação entre os pais
e os filhos que já não se acham sob pátrio poder, a respeito
dos filhos menores ou daqueles que estejam compreendidos em
·algum dos casos previstos na lei, antes dos 21 anos de idade.
Perante estes filhos é que o pai tem obriÇJac;ão alimentar:
perante os outros, os filhos sob pátrio poder, perante os seus
( alieni juris), o pai tem um dever mui to mais am pio, que é
o de partilhar todos os proventos do seu patrimônio na medida das necessidades do desfrute do menor. O dever alimentar diante do menor, diante do filho sui juris, cabe ao pai:
se ~ste não está em condições, cabe aos avós e, se estes também não estão, aos bisavós. A obrigação alimentar passa de
grau em grau, os mais próximos preferindo aos mais. remo.tos. Acontecendo que os pais não estejam em condições de
sustentar os seus filhos sui juris•. a obrigação vai recair sobre
os avós de linha paterna e de linha materna. No grau de
bisavô enc.ontram-se quatro casos.
Como repartir a obrigação? Não por quotas iguais, mas
na proporção das possibilidades de -cada um, de modo que,
se um tem possibilidades maiores, sobre ele pesa uma quota
maior. É o que diz a lei. Não há solidariedade entre aqueles
que devem a obrigação alimentar. A obrigação alinientar não
é uma obrigação solidária. Quer dizer que. se se pleiteia para
o constituinte uma prestação de alimentos de Cr$ 1.000,00
mensais, não se pode escolher um dos avós, para se mover
contra ele a ação de alimentos por hum mil cruzeiros, esperando
que, depois, por sua vez, ele mova contra os outros coobriga~
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dos uma aç&o regressiva para reaver a obrigação que lhe é
devida. Tem~se que dirigir logo a ação contra todos os coobrigados. Se se dirigir apenas contra um, ele dirá que só lhe
cabe uma quota e o juiz o condenará dentro desta quota, uma
vez que, pelas quotas restantes, se terá que acionar os outros
coobrigados. Esta é a regra fundamental.
Pode acontecer até que um dos ascendentes, de grau
mais próximo, não tenha patrimônio capaz de atender a todas
as necessid?.des do alimentário. Este prova necessidades de
Cr$ 1.000,00, e o pai obrigado mostra que não lhe pode dar
senão Cr$ 300.00. Neste caso, pelo excedente podem ser demandados os parentes de grau mais remoto. O rateio pode
se fazer entre graus diversos. Só se chamarão os parentes de
grau superior, depois de esgotadas as possibilidades dos parentes de grau inferior. Pode ser que haja concurso entre o
ascendente adotivo e o ascendente natural, pai adotivo ou pai
legítimo. Há quem prefira o rateio. Rateia~se entre o pai ado.tivo e o pai consangüineo, embora compareçam com qnota~;
proporcionais às suas possibilHades. Se não há a~ccnnentes
que possam sustentar o alimentando, então chamam-se os descendentes. Depois dos ascendentes, é ainda aqui a regra: que
os descendentes mais próximos prefErem aos mais remotos e
preferem a estes cumulativamente.
Chamam-se os descendentes, sendo legltimos e naturais. 1
Se há filhos legítimos e naturais, sobre ambos recai a c,bn.gação, o que parece um pouco esdrúxulo; o natural é que se:
preferissem os legitimes aos naturais, uma vez que eles não
têm a mesma posição em face dos direitos sucessórias. A
regra é preferir sempre o critério da possibilidade, à medida
que se podem chamar os ascendentes. Portanto, pode aconteA
cer que o natural pague mais que o legítimo, bastando para
isso que as suas possibilid.:tdes sejam maiores. Se mesmo os
descendentes nã::. poaem alimentar o necessitado ou se não
1

Ver o art. 227, § 6•, da Constltt..!ção de 1988.
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existent, então chamam~st c>S colaterais, isto é, os irmãos ger~
manos e unilaterais: vigora entre eles a mesma regra da
igualdade.
Discute~se se os afins estão sujeitos à obrigaçãv alimentar. A resposta dada pela melhor doutrina é que não, mas
pode acontecer que os afins venham indiretamente a alimentar
o necessitado, quando, por exemplo, um casal reduzido à mi~
séria solicita alimentos aos ascendentes de um dos nubentes.
Nesse caso, o ascendente prestará alimentos e a prestação
alimentar entrnrá fatalmente na meaçãc dos dois cõr. JUges,
porque estes têm que entrar na meação, qualquer que seja o
regime de bens. Ela se faz para sustento de um cônjuge e o
sustento de um cônjuge sempre se reparte. Discutiu~se já no
tribunal se o nascituro deve alimentos, mas a resposta ai é
categórica: não os deve nem em expectativa de direitos, visto
que obrigações efetivas não lhe podem ser impostas.
Muito interessante é a observação de que os filhos espú~
rios têm direitos de obrigação alimentar: os filhos espúrios,
os adulterinos e incestuosos não podem ser reconhecidos pela
lei civil. 2 Entretanto, pode acontecer que a situação do filho
adulterino ou incestl;oso venha a ser estabelecida em senten~
ça que não foi provocada pelo filho, ou em confissão espon~
tânea de mãe ou pai. 8 Se a mãe ou o pai confessam a paternidade ou maternidade incestuosa ou adulterina, esta declaração não tem importância para comunicar ao filho em causa o
seu estado de filho natural, mas dois efeitos decorrem de
uma declaração dessa ordem ou de um assentamento involuntário: o primeiro é criar o impedimento matrimonial. Prova~se
o impedimento matrimonial, quando a filiação é adulterina ou
incestuosa: quando, porém, com qualquer elemento de convicção se faz essa prova, ela dá direito aos alimentos, o filho
espúrio, seja adulterino ou. incestuoso, pode cobrar alimentos
Confrontar com o art. 227, § 6'1, da Carta em vigor.
A Lei n' 883, alterada pela Lei do Divórcio, Imprimiu nova disciplina à matéria.
2
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aos seus ascendentes e, do mesmo modo, o seu ascendente
pode cobrar alimentos ao filho adulterino ou incestuoso, mas
se há de excluir, como meio de prova, a declaração de peter~
nidade ou maternidade do próprio ascendente interessado,
senão seria isto fonte de escândalo e abuso irreparflveis.
Veja-se a garantia sobre a qual se funda a obrigação
alimentar. Possui o alimentário algnma garantia de ordem hipotecária para a prestação de a:imentos que pretende? A lei
não cria a hipoteca legal em favor do alimentário sobre os
bens do alimentante, mas é inegável que existe hipoteca 'judicial, desde o momento em que haja uma sentença passada
em julgado, criando a obrigação alimentar para um determip
nado indivíduo, pois seus bens estão judicialmente sujeitos à
hipoteca em garantia daquela obrigação. Pode perfeitamente
o alimentante promover os meios, para exonerar os seus bens
de hipoteca }:.tdicial, o que é genérico, e essa é a precaução
que se recomenda pelos óbvios motivos conhecidos das hipotecas legais e judiciais.
Para conc!uir~se o estudo sobre o direito de alimentos,
devem~se ver dois aspectos muito importantes: o primeiro é
o que diz respeito à restituição -:!e alimentos e, o segundo, aos
alimentos pretéritos. Há ca•Ds em que se pede restituiç.~o de
alímentos, em que os a:imentos foram prestados por terceiros
que não tinham obr-:\:lação de prestá-los. Neste caso, vem o
terceiro, que os prestou sem motivo, e pede que os alimentos
lhe sejam restituídos. Pode parecer que esta situação seja rara,
mas, pelo contrário, ela é muito freqüente. Desde o momento
em que o juiz reconheceu os alimentos contra determinada
pessoa, passam a ser devidos, e pode acontecer que, poste~
riormente, por qualquer outro meio de impugnação legal. o
alimentante demonstre que não devia os alimentos, que os já
pagou e pede, então, que os alimentos lhe sejam restituídos.
Deve-se ou não aten'der? A primeira regra é que o alimentan~
do não deverá devolução alguma de alimentos, a não ser que
tenha já obtido a prestação de alimentos de outra pessoa,
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porque se tomou os alimentos e os consumiu no seu sustento,
não se pode pretender tenha enriquecido à custa alheia, e,
por conseguinte, não está nas condições de um enriquecimento
ilicito, que criaria a obrigação de restituir o consumido.
No caso em apreço, não se enriqueceu à custa alheia:
tomou os alimentos que o seu estado de necessidade justifi~
cava. Só haverá obrigação de restituir alimentos. se o juiz vier
a provar a obrigação alimentar em relação a outra pessoa,
mostrando que, desde aquela época, estaria tal pessoa sujeita
à obrigação alimentar. De modo que pode então dirigir o seu
pedido contra aquele que devia ter pago e deste haver os ali~
rnentos que pagou indevidamente em seu lugar, mas não p~
derá mover ação de restituição contra os alimentos que não
gastou.
O alimentário poc!e recléimar alimentos pretéritos? Vem
alguém ao tribunal e prova que há um ano que se acha em
estado de necessidade e pede uma pensão alimentar: o juiz
julga procedente o pedido e fixa a prestação. Deve~~e saber
se pode o alimentário reclamar a prestação correspondente ao
periodo que já passou. A solução é dupla: no pr!meiro caso,
admite*se que, durante este tempo, o alimentário não contraiu
dividas para viver: em segundo lugar, admite~se que as con~
traiu. Se não contraiu dívidas para viver, os alimentos preté~
ritos não são devidos, pois in praeteritum non vivitur, diz um
brocardo, e, evidentemente, como a prestação alimentar é de~
vida, para que o alimentário viva, se ele já viveu, a prestação
é inútil. Não há motivo algum para que se obrigue à presta~ ·
ção, se aí o alimentário, bem ou mal, já sobreviveu. Não pode
pedir que se lhe pague sust~nto que ele jã conseguiu, apesar
dos pesares. Se, porém, só conseguiu viver graças a dívidas
que contraiu com terceiros, então pode pedir os alimentos pre~
téritos para pagar estas dívidas. E!e não precisa pedir os ali~
mentos pretéritos; aquele mesmo que lhe fez o empréstimo
pode reclamar ao alimentante o reembolso na forma da hipó~
tese anteriot.
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São os dois casos que se apresentam para o estudo do
assunto.
Há ·uma observação, à qual se precisa dar na matéria
toda a sua latitude: o direito aos alimentos como dever de
al:mento é um daqueles que se estabelecem intuitu personae, que têm caráter personalfssimo. A morte extinÇJue tanto
o direito como o dever alimentar. Se morre o que tinha direi~
to a alimentos, não se pode pretep.der que o seu herdeiro
poesua o direito que ele possuía. Do mesmo modo, se morre
quem devia alimentos, não passa ao seu herdeiro a obrigação
alimentar. Esta passará, se a necessidade continua, a outros;
não, porém. ao herdeiro do alimentante e, sim, àqueles que
são chamados em segundo lugar, na sua falia. Assim, um filho
sui juris é alimentado pelo pai: se lhe morre o pai, a quem
passariam os bens? Passariam aos descendentes, mas a obri~
gação alimentar não. Esta passa ao avô, porque o avô é quem
tem a obrigação alimentar, na falta do pai. Este é quem é
chamado em segundo lugar. Há casos de transmissão de di~
reitos que não ::;e confundem com as sucessões, porque os di~
reitos, aqui, não passam por via sucessória como nas heranças.
Estes direitos extinguem~se num titular P. nascem noutro
em virtude de um titulo próprio que atua em relação a ele e
não em virtude de um título sucessório. Morre o pai que aus~
tentava o filho, quem herdará? O próprio filho. Mas o pai não
deixa coisa alguma, pois ele sustentava o filho graças ao or~
denado: a quem vai passar a obrigação do filho necessitado?
A ninguém. O dever alimentar extingue-se, porque é personalisslmo, e nasce na pessoa do avô um dever alimentar em
conseqúência de nJo haver ascendente mais próximo. Esta é
a regra que vem ao encontro .das observações sobre a parte
geral do Direito de Familia.

Capítulo XXVIII

FILIAÇAO LEGITIMA. RECLAMAÇÃO
E CONTESTAÇÃO DO ESTADO DE FILIAÇAO
LEGITIMA. LEGITIMAÇAO
O fato natural da procriação engendra importontes conseqü~ncias jurídicas; entre pai e filho, e mãe e filho, formam-se
direitos e deveres recíprocos, e o complexo destes direitos e
deveres, em relação à pessoa do filho, constitui uma qualidade
jt•r!dica aderente ao individuo: o estado de filiação. Tem-se,
ou não, o estado de filho, o estado de filiação, a qualidade
jur!dica que determina uma posição permanente nas relações
entre pais e filhcs; o estado de filiação pode variar. conforme
se trate de filiat;ão legitima, natural ou civil. 1
A filiacão natural é a que resulta do simples fato natural da procriação. A filiação legítima é a que ocorre quando
os pais do inc:livíduo são ligados por justas núpcias, e a filiação civil é aquela que se estabelece, graças ao vinculo da
adoçãc. De todos os estados de filiação, o estado de filiação
legítima é aqnde que representa uma maior soma de direitos
e deveres. Representa mesmo a plenitude do estado de filiação. Todos os outros aproximam-se, na wa amp!idão, dos efeitos da filiação legítima, mas não são análogo!'!.
O estado de filiação legitima é, por conseguinte, o paradigma do estado d'.: filiação, os outros, apenas, dele se apro1 Todo este capitulo deve ser analisado, levando--se tm considera-ção o art. 227 § 8•, da Const:tulção de 05.10.1988.
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ximam. O estado de filiação pode ser acertado normalmente,
graças ao registro civil. mas pode acontecer que ele seja objeto ou de uma reclamação ou de uma denegação. Pode acontecer que se queira negar o estado de filiação a alguém que
aparentemente o possui. ou então que se queira obter o estado de filiação para alguém que não se acha na posse dele.
Têm-se, então, certos tipos de reclamação judiciária que se
denominam "acão de estado", através dos quais ou se procura
obter ou se procura afastar um determinado estado civil. Temse, assim. a ação de estado, para reclamar a filiação legítima,
a ação contrária para denegar a mesma filiação, a qual pode
apresentar-se como denegação de paternidade ou de maternidade.
Antes de se estudarem as ar;;ões de estado. há que considerar o que é filiação legítima, em que casos ela se estabelece e em que casos se exclui. Filho legítimo é aquele que e
concebido na constância do matrimônio. por obra de ambos
os cônjuges. 2 tt uma definição satisfatória de filho legítimo.
Aí se compreendem os três elementos característ cos desta
filiação, a saber: em primeiro lugar, a existência de um matrimônio. em segundo, a maternidade da esposa, e, em terceiro, a paternidade do marido. Se faltar um desses três elementos, destrói-se a filiação legitima.
Qual a importância de cada um desses elementos e que
aspectos eles podem apresentar? Em primeiro lugar, o matrimônio: para que se possa dizer que a filiação é legitima, é
preciso que o matrimônio existente entre os pais do filho, cujo
estado civil de filiação se procura definir, seja um matrimõnio válido.
Ao lado do matrimônio vãlido, porém, deparam-se certas
situações que são moralmente equiparáveis. O matrimônlo
2 Atualmente em face da Lei n• 883 de 21.10 .49. com a nova red::ção dada pela Lei do Divórcio, estabeleceu-se a Igualdade dos direitos
11ucessórios entre os filhos, seja qual for a natureza. da filiação.
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anulável. até o momento em que a anulação é pronunciada.
basta como pressuposto jurídico de filiação legítima. Se se
encontrou um casamento anulável. enquanto a anulação não
é decretada. todos os filhos que forem concebidos naquele
período que vai entre o contrato matrimonial e a decretação
da anulação são legitimas. sendo esse período apto a engen ..
drar a legitimidade da filiação. Até mesmo o casamento nulo
pode engendrar filhos legítimos, se se trata de casamento
putativo.
O casamento putativo pode ser unilateral ou bilateral. Se
é bilateralmente putativo. o filho que resulta destas núpcias
é legítimo em relação a ambos os cônjuges. Se. porém, o casa~
mento é unilateralmente putativo. então o filho só é legítimo
em relação ao cônjuge de boa fé. em relação ao cônjuge que
ignorava a existência de impedimento e que. portanto. con~
traiu casamento putativo, isto é. contraiu de boa fé casamento
nulo.
Portanto, para que haja filiação legítima, é necessano
que haja matrimônio válido ou então matrimônio anu~âvel cuja
anulação ainda não foi decretada, ou. então. matrimônio
putativo.
Quais os dois outros elementos necessários à filiação Je..
gítima? A maternidade é. de todos os elementos que nas ques~
tõe.s de estado cumpre acertar. o que mais facilmente se es~
tabelece. A maternidade se prova pelo parto e não há gran~
des dificuldades em se estabelecer a autoria materna do filho;
•
há. sim. nos casos de parto suposto. O parto suposto, que o
Código Penal brasileiro capitula entre as espécies delituosas.
prova~se tanto em ação cível como em ação criminal. Se se
prova o parto suposto em ação cível, pode servir para produ~
zir efeitos relativos ao estado de legitimidade. será o elemen~
to com o quál é possível volver depois ao procedimento dos
pais. Se, porém, o parto suposto aparece no foro criminal e se
acerta por sentença do juiz do crime, pode~se, por meio desta
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sentença, provocar os efeitos que ela necessariamente produz
sobre o estado civil.
A paternidade é muito mais complexa; em primeiro lugar,
porque a autoria do filho é difícil de se estabelecer em re!ação
ao pai. A lei para estabelecer quem é o pai serve-se de numerosos artifícios. Entra~se aí num campo de presunções intra~
duzidas no interesse de dar segurança às relações de família
e de impedir que as provas venham a abalar a estabilidade da
existência familiar. Um instituto que se encontra a todo m~
menta em matér·a de filiação é o favor legitimitatis. Ex'ste um
favor matrimonii, como existe um favor testamenti, quer dizer,
uma regra de direito que manda decidir em favor do matri~
mônio, ou em favor do testamento, todas as vezes em que se
estabelece uma incerteza entre os interesses deles e os inte~
resses de uma solução contrária. Em tal caso, se as provas
conduzem à incerteza. opera~se o favor matrimonii, reconhece~
se a existência do vínculo jurídico.
Já se observou a respeito da posse de estado das pessoas
casadas falecidas esta regra; assim como existe uma regra
que manda favorecer o matrimónio nos casos de incerteza,
existe outra que manda favorecer a legitimidade nos casos em
que há dúvida sobre a filiação legítima ou ilegítima. O inte~
resse da sociedade, havendo matrimónio, é que haja filhos
legítimos, pois os fHhos ilegítimos, na vigência do matrimônio,
constituem um grave aba;o à estabilidade da família e escan~
dalizam a sociedade. As numerosas presunções que se encon~
tram nesta parte do Direito de Família defluem do favor le~
gitimitatis. São aplicações deste pr:ncipio, o qual mu 'tas vezes
aparece quando há certas situações fictícias que podem, à
primein vista, parecer inexplicáveis, mas que, quando apr~
fundadas nas suas razões morais, impõem~se fortemente à
nosst'. apreciação.
Quando se estabelece a legitimidade do filho pela pre~
sunção de wa paternidade? Em primeiro lugar, pressupõe~se
que seja legítimo o filho concebido na constância da socicda~
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de conjugal. o que nasce da mulher casada, durante a cons~
tância da sociedade conjugal, filho dela e de seu marido por
presunção legal. E a presunção que os romanos exprimiam
no conhecido aforismo: pater vero is est quem nuptiae demonstrant: pai é aquele que as núpcias apontam, presunção legal
que só se pode excluir em casos muito limitados, estabeleci~
dos por lei. Esta contestabilidade limitada é o modo pelo qual
a lei defende a presunção de legitimidade. Não é lícito ao.
marido contestar a legitimidade do filho de sua mulher, valendo-se para isso de quaisquer provas ou apontando quaisquer
situações. Do mesmo modo, não é lícito ao filho contestar a
sua legitimidade, nem é lícito à mulher contestar a legitimidade do filho que teve, com a simples confissão do seu adultério. A lei não quer que um interesse da sociedade tão superior aos móveis que podem inspirar a conduta dos indivíduos fique à mercê dos interesses da mulher, que pode, tanto
por motivos elevados como por motivos subalternos, desejar
destruir a legitimidade do filho por ela havido.
A lei limita a casos muito determinados as hipóteses de
contestação de paternidade legítima. O primeiro caso, que se
deve encarar e no qual se admite a contestação desta pater~
nidade, é o caso de terem estado os cônjuges fisicamente impossibilitados de coabitarem no período correspondente à concepção do filho. Qual é o período correspondente à concepção
do filho? Ainda que a lei achou mais prudente valer-se de
presunções legais do que deixar o fato ao acertamento das
partes e do juiz, não se pode estabelecer a época em que o
filho foi concebido por meio de uma perícia obstétrica, não
se pode lançar mão de um meio técnico qualquer, para dizer
que o filho foi ccncebido, suponha~ se: 170 dias antes do seu
nascimento, ou 160; assim, a lei estabelece um prazo que não
é presunção absoluta, juris et de jure, um prazo mn:umo e um
prazo máximo de gestação: o mínimo é de 180 dias e b máximo de 300 dias.
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O prazo máximo a propósito do impedimento matrimo..
nial da turbatio sanguinis, que se estabelece, é o de 300 dias,
1O meses no máximo, seis no mínimo. O período legal de gestação pretende a ciência atual que está afixado arbitrariamente:
não interessa. Este período se impõe por muitos motiv~. inclusive pelo da tradição legislativa que a consciência pública
já conhecia no Direito Romano. Quando se quiser provar ·que
marido e mulher estavam impossibilitados de coabitar, precisa-se fazer a prova relativa aos primeiros 120 dias que precederam os 300 do nascimento do filho, isto é, dentro dos
primeiros 120 dias compreendidos nos 300 dias anteriores ao
nascimento do infante.
Tome-se a data do nascimento do filho e tomem-~e 300
dias para trás: os primeixos 120 dias destes 300 constituem
o período legal da concepção. Desses 120 dias é que é precf..
so provar a impossibilidade de coabitação.
Desde o momento em que naqueles 120 dias a impossibilidade de coabitação se demonstra, exc!ui-se a paternidade,
porque fica um prazo de menos de 180 dias para n ~on::epção,
que é prazo inferior ao exigido pela lei para esse evento.
O período de 120 dias é aquele sobre o qual deve versar
a prova da impossibilidade física, que se deve entender em
sendo muito lato: se o marido estava num lugar e a· mulher
em outro, ou, então, se o marido estava em cárcere privado
que não tenha sido interrompido, ou então, se, embora vivendo
ambos num mesmo lugar ou até sob o mesmo teto, for posslvel provar a impotência absoluta do marido. A impotência
nesse caso, deve ser a coeundi, e não a impotência generandi.
que também é satisfatória, ~e se fizer defa uma demonstração
cabal em relação à época.
Em todo caso, não é f.ácil fazer prova de impotência
generandi sobre período anterior, salvo estabelecendo-se com
precisão a data da invirilidade, isto é, a data em que o homem
se tornou estéril de modo absoluto. Pelo período posterior re-
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sulta demonstrável, para efeito de prova negativa da paternj...
dade. A impotência caeundi serve igualmente porque é mais
forte nos seus efeitos do que a generandi, e estabelece ainda
com mais precisão o fato. Não se exclui a impotência gene..
randi, mas não interessa como fundamento para anulação de
casamento. Para a denegação da paternidade tanto interessa
a generandi como a coeundi, isto é, tanto interessa. a esteriU~
dade do homem como a sua inabilidade para a cópula.
a preciso que a impotência seja absoluta. Se se trata de
impotência relativa, não faz prova, e a lei nesse particular é
muito severa, quando diz que, só em sendo absoluta a impo·
tência, vale a sua alegação contra a legitimidade. Não vale,
.:omo alegação, a chamada impotência psíquica, que é o caso
mais freqüentemente alegado nos tribunais, porque a impotência psiquica é episódica, ocorre numa circunstância e deixa
de ocorrer em outra. Precisa ser impotência orgânica funcional.
A não ser no caso de impossibilidade física de coabitação
nos primeiros 120 dias dos 300 que precedem ao nascimento,
só se pode contestar a paternidade legítima, se, nesta mesma
época, neste mesmo prazo, os cônjuges estiveram legalmente
separados. Primeiro, é necessário que a separação não tenha
sido interrompida em nenhuma ocasião. Fora desses casos de
impossibilidade física de coabitação e, de outro lado, de separação legal, durante o período da concepção, não se pode
contestar a paternidade legitima: o favor legitimitatis opera
plenamente e nem o pai nem o filho, nem ninguém pode contestar a legitimidade do filho havido das justas núpcias.
Que dizer do filho que nasce, logo depois de contraido
o matrimõnio? Pode acontecer que o filho nasça tão precocemente que se estabeleça com facilidade a sua concepção anterior ao matrimõnio. :a este filho legítimo ou não? Não hâ
dúvida alguma de que o filho é legítimo, desde que nasceu.
depois de contraído o matrimônio, mas há um período de 180
dias, depois da data do matrimõnio, em que a legitimidade
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se apresenta muito mais vulnerável do que na constância do
casamento.
Quando o filho foi concebido na constância do casamento
o favor legitimitatis atua propriamente com a força já demonstrada. Só é possível contestar a legitimidade dentro destes
dois casos muito restritos, mas o filho que nasceu nos primeiros 180 dias do casamento tem a sua legiti~idade mais
facilmente contestada.
A lei inverte aqui os papéis e estabelece que o marido
pode sempre contestar a legitimidade do filho nascido nos
primeiros 180 dias de convivência conjugal, salvo em dois
casos: primeiro, se o marido tinha ciência da gravidez da mulher, no momento em que a desposou: nesse caso não pode
denegar a paternidade do filho que vai nascer: e, 'segundo, se
ele assistiu à lavratura do termo de nascimento ou fez as declarações ele próprio e não alegou imediatamente que contestava a paternidade. Quer isto dizer que a lei admite, exige
que a reclamação se faça muito de pronto, pois não há interesse 'algum em se deixarem instâ~eis estas relações jurídicas
que se devem definir com rapidez. Se o pai, na hora de fazer
as declarações ao oficial do registro civil, não denega imediatamente a paternidade ou, mesmo, se apenas se cala e nada
diz, já não se· pode mais contestar a legitimidade do filho
havido, e o mesmo ocorre se, ao se casar, já conhecia a gravidez da mulher.
Veja-se o que diz respeito ao filho, nascido depois de
dissolvida a sociedade conjugal. Dissolvida pelo desquite, ou
dissolvida por uma causa mais forte, capaz de ating~r o próprio vinculo, dissolvida pela anulação, pela morte, ou pela
declaração de nulidade do matrimônio, como se admite, nesse
caso, a contestação da paternidade? Há que considerar ai o
período que se segue ao matrimônio, à sociedade con'jugal,
que é um período de 300 dias, pedodo mesmo de gestação
dentro da presunção legal juris et de jure.
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Todo aquele que nasce nos 300 dias posteriores à terml~
nação da sociedade conjugal presume~se filho legítimo. Para
se contestar a paternidade dentro desse período, há necessi~
dade também de se provar a impossibilidade física de coabi~
tação ou de separação da sociedade conjugal. Se se provar
que Os cônjuges dissolveram a sociedade conjugal por anula~
ção do matrimônio, e imediatamente se separaram durante
aquele período, está estabelecido claramente que o filho, nas~
ciclo nos últimos 300 dias, não é legítimo; do mesmo modo,
se se provar que desquitados se achavam naqueles primeiros
120 dias, o filho não é legítimo, salvo se se provar que a convivência conjugal se restabeleceu neste período.
Conhecidos estes pressupostos, considerem~se as ações
de estado. Como se prova o estado de filho legítimo? O estado de filho legítimo prova-se pelo assento do registro civil.
O assento tem uma importância fundamental. produz efeitos
absolutos em relação a determinados indivíduos. Só o pai é
que pode mover ação de estado contra o que consta expressamente no assento de registro civil. No Direito Civil brasileiro
não se conhece ação dada ao filho para contestar a paternidade que resulta do assento do registro civil. Não é possivel
a r.inguém, até mesmo alegando estes pressupostos legais impossibilidade física de coabitação, separação etc. - reclamar um estado civil diferente daquele que consta do seu re~
gistro de nascimento; se o registro diz "filho legítimo de fulano de tal", não f:e pode vindicar estado contrário, ainda que
reúnam para prova do que se alega todos os pressupostos
da lei.
Só o pai é que se pode insurgir contra o assento de re~
gistro civil, alegando um desses fatores já estabelecidos.
Requerer ação de denegação de paternidade compete pri.vativamente ao pai. Ninguém, a não ser ele, está em condições de mover tal ação. Aliás, a única parte que t~m legitimação ativa- para a prOpositura desta ação de estado é ele, mas
não a pode propor senão dentro do prazo de dois meses, a
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contar~se da data em que nasceu o filho ou em que teve cfên~
cia da causa que exclui a paternidade. A lei, por meio de5se
prazo de decadência muito curto, e por meio da legitimação
atfva muito restrita, estende o favor legitimitatis, impedindo
que a legitimidade se imponha contra aquelas presunções que
decorrem do matrimõnfo.
Pode acontecer que o assento do registro civil não prove
a filiação legítima, ou porque não foi feito, ou porque foi de~
feituoso: somente neste caso é que se pode admitir que a pa~
ternidade legítima seja objeto de uma ação, proposta pelo
próprio filho ou por outro interessado, mas, então, se tem que
provar que não há registro de nascimento ou que é defeltuo~
so. Na falta ou defeito de termo de nascimento, hã que provar
outro requisito, sem o qual não será admitida a ação em jufzo:
a existência de indícios veementes resultantes de fatos já cer~
tos, ou então, há que exibir começo de prova, por escrito,
feito pelo próprio pai ou pela própria mãe ou por ambos con~
juntamente. Em que devem consistir os veementes indícios re~
sultantes de fatores já certos? Atente-se em primeiro lugar
para esta expressão: fatores já certos. Quer dizer, não basta
haver indícios veementes de filiação legítima, de fatos que se
vão provar no decurso da ação de estado; é preciso que esse5
fatos já estejam certificados, ou por ação anterior ou, então,
resultem de prova documental que mereça fé pública, quer re~
sultem de testamento já cumprido, ou de escritura de eman~
cipação, enfim, de coisas desse gênero. E, suponha~se, por
exemp!o, que o pai, tido como natural. pois que não há regis~
tro de nascimento, num determinado momento emancipe o
filho e, na emancipação, trate~o como filho legítimo. Tem-se
aí um dos tais veementes indícios resultantes de fatores já
certos. Suponha-se que se tem num fato qualquer, numa cir~
cunstância, uma prestação de alimentos; suponha-se uma
prestação de alimentos dada por uma determinada forma;
tem-se um fato já certo, porque aqueles alimentos já foram
prestados, já se consumiram. Não se provará que alimentos
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eram devidos, prova~se aí que foram prestados, conforme
consta de determinada documentação e, com isto, estabelecem~
se os veementes indícios para se reclamar a paternidade
i legitima.
Do mesmo modo, podem~se encontrar provas. por escrito, jà feitas pelo pai em declaração exigida pelo filho em de~
terminada circunstância, matrícu~a de colégio, enfim, qualquer
elemento de uma dessas ocas:ões em que o pai reconhecera,
conjunta ou separadamente, a sua situação, dando base à re~
clamação posterior que será apresentada pelo próprio filho.
Só n~ste caso poderá o filho intervir, para reclamar a sua
paternidade legítima.
Que acontece, se morre o pai, antes de ter proposto a
ação para denegar a paternidade. ou se morre o filho, antes
de propor a ação para reclamar? Se o pai morre, sem ter denegado a paternidade, nenhum dos herde:ros pode fazer isto,
depois dele. É um direito personalíssimo, característico de Direito de Família. Se o pai não denega a paternidade, ninguém
mais a poderá denegar. Pode ocorrer que o pai tenha proposto a ação e, neste caso, os herdeiros propõem a ação pelo
interesse que têm em que se estabeleça a verdade que o pai
declarou.
Que acontece, se morre o filho sem ter proposto a ação
de estado, para reclamar a paternidade legítima? Se morre.
ainda menor, ou já depois de ter atingido a maioridade? Se
morre, depois de ter atingido a maioridade, seus herdeiros não
poderão propor mais a ação. Se morre ainda menor, admite-se
que seus herdeiros a proponham e, se morre já maior. e tendo
proposto a ação, os herdeiros podem concluí~ la. Já é bem
conhecida a razão de ser de todas estas regras e prerrogativas, já consideradas a propósito da parte geral do Direito de
Família.
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a síntese do estudo da filiação legítima.
O instituto que, a seguir, será estudado é a legitimação,
que é a transformação do estado de filiação ilegítima em filia~
ção legítima. Dá~se esta, quando alguém que já tinha o estado de filho ilegítimo adquire o estado legítimo pelo matrimônio dos seus próprios pais.
Não se confunda a legitimação com a aquisição do estado de filho legítimo em conseqüência de reclamação da paternidadl!.
Os pressupostos da fi~iação legítima são três: matrimónio materno, paternidade do marido, maternidade da mulher.
Quando se sabe disso, e re têm dúvidas quanto à paternidade
do marido, propõe-se ação de reclamação de estado, de que
se vem ocupando, e, adquirindo-se a certeza da paternidade,
então se adquire o estado de filho legítimo.
Não houve legitimação, houve reclamação de estado de
filho legítimo; legit:mação ocorre quándo há certeza de paternidade, certeza de maternidade e falta o matrimônio. Então,
pelo matrimônio posterior, aquela filiação natural transformase em filiação legítima. Tem-se então a legitimação. Os filhos
legitimados em nada se distinguem dos legítimos. Têm todos
os requisitos que a lei confere aos legítimos. Não é possível
estabelecer dissemelhança entre eles.
Costuma-se discutir muito, na prática do foro, se os
filhos espúrios, isto é, adulterinos e incestuosos, podem, ou
não, ser legitimados. Admite-se a legitimação, com subseqfiente matr;mõnio, dos filhos espúrios e adulterinos. O problema
é interessante, porque a lei rertringiu os direitos dos adulterinos e incestuosos para o reconhecimento, proioindo se reconhecesse o filho adulterino ou incestuoso, bem como que se
viesse a propor ação de estado, tendente a atribuir prole adul~
terina à mulher casada, ou incestuosa à solteira, mas nada
disse ~ respeito da legitimação; a respeito da legitimação a
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lei não distingue, de modo que este favor legitimitatis que não
existe apenas na lei, mas existe também no espírito dos juris~
tas, indina~os constantemente a admitirem a legitimação dos
adulterinos. O problema não é sólido. Não se encontra na
lei uma dessas soluções inequívocas. É possível sustentar uma
e outra face do problema.

Capítulo XXIX
FILIAÇÃO ILEGíTIMA. RECONHECIMENTO
VOLUNTARIO DO FILHO ILEGlTIMO. FILHOS
INCESTUOSOS E ADULTERINOS
Filhos i~egítimos ou naturais são os que nascem de pessoas não ligadas pelo matrimônio. 1 Os filhos ilegítimos di.videm-se em dois grupos: filhos ilegítimos propriamente ditos.
ou naturais, e filhos espúrios. Filhos espúrios ~ão aqueles que
resultam de uma união entre duas pessoas impedidas para o
matrimônio, enquanto que o filho natural resulta da uní§o de
duas pessoas que não se casaram, mas estavam em condições
de fazê-lo, . por não haver entre elas impedimento matrimonial. Está claro que tal impedimento deve ser dirimente. Não
são espúrios os filhos daqueles que têm entre si impedimento
impediente, podem ser exclusivamente filhos naturais.
Dentre os espúrios distinguem-se, com particular Importância, os adulterinos e os incestuosos. Alguns autores pretendem que os filhos espúrios sejam ou adulterinos ou incestuosos, outros admitem que haja um terceiro subgrupo constituído pelos espúrios propriamente ditos. Filho adulterino é
aquele que resulta da união entre duas pessoas entre as quais
existe o impedimento de casamento anterior.
Filho incestuoso é aquele que resulta da união entre duas
pes~oas entre as quais existe impedimento de parentesco.
1

Atualmente o assunto versado neste capitulo deve necessariamente

ser confrontado com o que estabelece a Carta Magna de 1988, sobretudo com o art. 227. § 6•.
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Filho espúrio seria o que resultasse da união de duas pessoas
em que houvesse impedimento que não o parentesco. Classi~
ficar-se-ia neste tipo o filho de cônjuge adúltero com seu
co-réu, filho de cônjuge sobrevivente com aquele que tentara
contra a vida de seu esposo, que tentara ou que tirara a vida
de seu esposo. O filho do raptor com a raptada. Esses seriam
espúrios. Não seriam nem adulterinos nem incestuosos. Mas
discute-se a utilidade desta terceira classificação, porque em
Direito não há motivo para se classificarem os institutos ou
as pessoas, senão quando a lei reserva um tratamento d ·ferente
a cada uma das classes. Se a lei não dá tratamento à espécie
espúria propriamente dita, se faz deles meros filhos naturais,
em tudo equiparando-os aos outros, não há motivo, para que
se constitua esta classe à parte.
Pode-se contentar com a classe dos naturais, dentro da
qual se colocam todos os que não são incestuosos e adulterinos e, de outro lado, com a classe dos espúrios, reservandolhe compreensão limitada. São espúrios os incestuosos ou os
adulterinos, porque a esses a lei dá positivamente tratamento
diferente.
A história do Direito brasileiro a respeito dos filhos na~
turais é bem conhecida. Todos sabem que o sistema do Direi~
to positivo tem evoluído no sentido de assegurar uma situação
social cada vez melhor aos filhos naturais. 2
O Direito antigo era essencialmente severo a respeito dos
privilégios do matrimônio, e a única filiação de que a lei tomava conhecimento real era a filiação ocorrida no seio do ma,..
trimõnio. A filiação natural aparecia sempre sujeita a tratamento já muito mitigado. Uma das ·características desse trata~
menta mitigado era ainda a impossibi!idade de filho ilegítimo
li A evolução completou-se legislativamente com a Lei do Divórcio,
art. 512 que dispôs que qualquer que seja a natureza da filiação, o
direito à herança é reconhecido em Igualdade de condições com os filho~
legitimes.
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reclamar em JUIZO o seu estado de filiação. Só o próprio pai
ou mãe ilegítimos é que podiam, por meio de um ato expresso
e voluntário, reconhecer a filiação ilegítima de um determinado indivíduo. E o reconhecimento mesmo ~5 podia ter lugar
em certos casos, sujeito a formas solenes muito especiais e
dentro de um determinado número de hipóteses, fora das quais
nem mesmo a perfilhação era possível. Uma vez perfilhado
o filho natural, a sua posição na sociedade e em face da família legítima era de grande inferioridade.
Em primeiro lugar, no tocante aos direitos sucessórias, o
filho natural ou era dela exc!uído ou, numa época já mais
adiantada, participava com direitos mitigados. Ainda hoje, no
regime do Código Civil. em face do Direito das Sucessões,
não há uma equiparação perfeita na posição dos naturais e dos
legítimos.
Mais ainda, o pátrio poder, que é característico supremo
de filiação, pois estabelece o conteúdo da relação entre pai e
filho, dando ao pai direito e deveres correlates, não se estabelecia jamais em relação aos filhos naturais. O filho natural
podia pedir alimentos e o pai tinha para com ele deveres que
a lei precisava, mas não exercia o pátrio poder. O filho natural estava fora do limite destes direitos familiares de que o
pátrio poder é uma das expressões mais visíveis.· A filiação
natural ocupava posição extremamente inferior em face da filiação legítima.
O filho natural não podia reclamar seu estado embora
sabendo quem era seu pai ou sua mãe, tendo provas exuberantes de seu estado de filho; só podia obter, se os próprios
genitores voluntariamente resolvessem reconhecer aquele estado e, ainda reconhecido, a posição jurídica que lhe resultava
era profundamente inferior à filiação legítima.
A evolução jurídica do Direito Civil tem se feito no sentido de amp:iar os recursos de que dispõe o filho natural e
melhorar a sua posição na sociedade. Pode-se sentir a profunda evolução que nesse particular o Código Civil represen-
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tou, cotejando~se o Direito positivo de hoj.e com o que vem
exposto no Direito de Família, de Lafayette, onde se pode
ver a dissemelhança de tratamento .entre a lei civil e a que
vigorava ao tempo daquele jurisconsulto. Um dos grandes
passos característicos da evolução do Direito Civil com rela~
ção aos filhos naturais, foi, em primeiro lugar, a sua inclusão
no limite do pátrio poder. Desde o momento em que o reco~
nhecimento do filho natural se opera, uma vez reconhecido,
ele cai sob o pátrio poder dos genitores que o reconhecem e
que passam a exercê.~lo: o _pai, se vivo está, e a mãe na sua
falta, devendo o filho ir para a companhia do pai, se o pai
é que o reconheceu, evidentemente. Em segundo lugar, a outra
característica no regime jurídico dos filhos naturais é a admis~
são ampla da ação de investigação de paternidade, isto é, a
reclamação do estado de filho legítimo; a lei apenas se limita
a estabelecer quais são as hipóteses em que a demanda pode
ser proposta, a fim de evitar, num capítulo tão delicado para
a sociedade, a abundância de casos.
Neste particular, a lide temerária proposta por mero es~
pírito de cobiça, se não é a regra, é, pelo menos, uma exceção
tão abundante como a regra, sobretudo quando se trata de
ação de investigação de paternidade r;roposta depois da morte
do pai, porque são os direitos sucessórias o móvel da reclamação do estado e o comum é que os interesses pecuniários insA
pirem a demanda com mais assiduidade que o simp~es desejo
de ter o estado de filho, sobretudo porque o estado de filho
ilegítimo não é reclamado a ninguém por causa de sua honra;
faz~se a reclamação, para obter os direitos que desse estado
decorrem, mas não para afirmar para si uma posição desinte~
ressada, uma posição honrosa, uma vez que a sociedade não
considera uma honra a filiação em si; cü"nsidera honra a filia~
ção legítima. A lei tem que ser prudente no conceder a reA
clamação na instituição do estado de filho natural. e traduz a
sua prudência na instituição de certo número de casos, dentro
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dos quais a reclamaçãl" é posshel e fora dos quais estã absolutamente excluída.
De que modo se estabekct!m a paternidade e a maternidade ilegítimas, quando os pais desejam perfilhar aqueles
que conceberam? A ação de reclamação de estado de filho
ilegítimo, conhecida normalmente como investigação de paternidade ou de maternidade é que é uma das demandas sobre
que mais se tem escrito no Brasil, uma vez que a simples ação
é tormentosa e provoca problemas de direito e problema:'! de
prova. Geralmente há grandes dificuldades nessa questão. O
modo natural de se provar a paternidade ou a maternidade
é o assento no registro civil. Quando do assento de registro
civil consta a paternidade ou maternidade legítima, esta estabelece presunção tão forte que ninguém pode vindicar estado
contrário ao que consta dessa assertiva.
Só se admite que não conste o nome da mulher no termo
do registro civil, quando se trata de exposto, quando se trata
de criança encontrada sem que se possa estabe!ecer nem o
local nem a procedênc::; <"' ;·c:":i:-:•?y?·:' F~·":J disso, é obrigatória a indicação da mãe e, se c~::.t <:o se hz, o oficial do
registro civil não pode lavr:J.r o terillv
A investigação da maternida2e c0mo o reconhecimento
da maternidade são muito raros. O nascimento se prova pelo
parto. O parto é um acontecimento público e notório. Pelo
menos tem a notoriedade máxima que nesse terreno se pode
e!perar. Só aparecem mulheres perfilhando filhos naturais e só
aparecem indivíduos reclamando a maternidade de alguém
nestes casos muito limitados de expostos ou, então, nos casos
em que não se encontra um assento de registro civil.
Quando a maternidade consta do termo de nascimento,
estabelece-se a respeito dela uma presunção quase lnatacâvel
Não se pode pretender que seja uma presunção juri3 et de
jure, porque se admite que a pessoa propriamente indicada no
termo de nascimento venha a juizo contestar a maternidade
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que assim está provada; mas, nesse caso, a sua demanda deve
ter um objetivo muito limitado. Ela deve provar que o termo
ê falso, ou que são falsas as declarações nele contidas, isto é,
que a pessoa que fez as declarações agiu falsamente, procurou
fraudar aquilo que trazia ao conhecimento do oficial do registro civil. Justamente porque a fraude ali é muito temlvel.
a lei que rege os registres públicos exige que a declaração de
nascimento s~ja feita pelo próprio pai. Na fa!ta deste, pela mãe
e, s6 na falta, ou impedimento desta, é que se admitem declarações feitas por terceiro que deve ou residir na casa onde
ocorreu o parto ou ser pessoa de reconhecida idoneidade. Com
estas precauções, a lei limita as possibilidades de fraude, mas.
como tais possibilidades, infelizmente, sempre restam, a mãe
tem ação para anular o registro fe:to, anulando a fals:dade do
termo, ou das declarações. Quem jã estudou Direito sabe, porêm, interpretar esta alternativa: falso material ou falso ideológico.
Como se pode fazer o reconhecimento de filhos ilegltimos7
O reconhecimento de filho ilegítimo, quer se trate de re~
conhecimento feito pelo próprio pai, quer feito pela própria
mãe, depende, para sua validade. de uma fórmula extrínseca
hãbil.
Não é um ato jurídico que independa de forma certa.
não vale o reconhecimento do filho feito numa carta, feito
incidentemente num contrato, ou mesmo numa declaração es"
crita revestida de autenticidade. A lei estabelece as ocasiões e
o modo pelo qual o reconhecim·ento pode ser feito validamente.
Hã três modos: o primeiro -é a própria declaração no ato
do registro de nascimento. O pai comparece e reconhece o filho
como seu; não precisa, no termo de registro, fazer uma declaração de reconhecimento; basta que faça aquelas declarações
correntes a que as formalidades dos cartórios de registro
público imediatamente o submetem: compareceu no dia tal,
fulano, que declarou que, na rua tal. fulana de tal ( segue~se
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o nome da mãe) deu à luz uma criança do sexo fem:nino:
e as demais formalidades dássicas, a qual é filho dela, da
declarante. É o quanto basta como reconhecimento de filho
ilegítimo no termo de nascimento. Basta que o pai tenha de~
clarado ser pai, no termo de nascimento, e a vontade, aí do
pai, de reconhecer é surpreendida pela lei, quase no seu momento inicial, quando ainda não pode ter interferido, para
modificar a verdade. nenhum dos interesses suba:ternos que
podem levar alguém a se reconhecer pai, sem o ser, ou recla..
mar paternidade falsamente. A lei nada exige senão declarações de que se é pai. Esta declaração de paternidade opera,
P,Or si só, o reconhecimento do filho ilegítimo.
Perdida esta oportunidade, se o pai não se declarou pai,
se a mãe não se declarou mãe, .nessa ocasião, restam somente
duas formas para o reconhecimento do filho: a primeira é o
reconhecimento por ato entre vivos, que exige escritura pública, na qual se reconhece o filho ilegítimo; a segunda fórmula é
o testamento e exige-se que, na cédula testamentária, conste
o reconhecimento de modo expresso, inequívoco. Quanto ao
reconhecimento per ato inter vivos, o que os autores costumam
debater mais são os requisitos externos que ele deve apresentar. A doutrina tem se dividido. Alguns, por exemplo,
como Hermenegildo de Barros, sustentam que o reconhecimento deve ser feito por e.écritura pública cujo fim especial seja a
prática deste ato jurídico, escritura de reconhecimento do filho
ilegítimo. Outros entendem que não, que, desde o momento
em que, numa escritura pública, qualquer que seja o seu ffm,
o recon·hecimento estava feito de maneira inequívoca, há de se
lhe atribuir a eficácia que a lei lhe quis determinar: a perfilhação. Isto parece ser o mais sensato. Nada mais natural que,
no momento em que se faz uma escritura de dote para a própria filha, dizer-se nessa escritura que a dotada é sua filha
natural, filha daquele que dota; nada mais natural do que
numa escritura de adoção, mencionar a sua fúação ilegítima;
n2da mais natural do que, num ato jurídico dirigido a outro
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objetivo, fazer~se também reconhecimento de filho ilegítimo.
Não hã motivo algum, para se repudiar essa solução, que é
a mais prática, a mais liberal. Muito a propósito se diz ser a
mais liberal. A norma interpretativa do Direito Civil, em ma~
téria de filho natural, é esta: procurar sempre a solução mais
liberal, procurar sempre a solução que consulte mais francamente os interesses do reconhecimento do filho natural, pois
é sabido pe!os civilistas que o Código Civil é severo para
com os filhos naturais e que é interessante que a interpretação
amplie, sempre que possível, os recursos estabelecidos pelo
legislado...
No testamento, o reconhec:mento deve ertar feito; apenas
se exige, de maneira inequívoca, que não se diga: reconheço
que tive um filho n::ltural de fulana de tal, pois isto não é
modo de se reconhecer filho natural, ne_m por escritura pública
nem por testamento. Deve~se dizer quem é o filho, não apenas
o nomeando, mas acrcscentando~lhe ao nome indicações de
certa qualidade que
identifiquem. Se alguém dissesse: re~
conheço que tenho fJho natural por nome Horácio, o prenome
isoladamente nada indicaria. Se não se diz quem é a mãe,
nem se dá indicação de idade, ·está perdida a indicação.
preciso d!zer: com tantos anos, nascido cm tal época, nascido
de fulana, enfim, indicações que permitam identificar o personagem.

o

a

Discute-se um problema interessante, .tipicamente jurídico,
o de se saber se, no testamento que se anula, subsiste ou não
o reconhecimento do flho. As causas pelas quais se anula um
testa~ento podem ser muito variadas. Suponha-se testamento
ológrafo, f'eito sem assinatura de cinco testemunhas; é nulo,
não produz efeitos prec1puos de testamento a instituição dos
herdeiros e legatários, mas se, proventura, foi reconhecido no
testamento o filho natural, prevalece esse reconhecimento cu
não? A opinião esposada pelos autores m<-\Ís antigos, pelo pró~
prio Lafayette, é que, quando o testamento cai, cai o reco-
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nhecimento do filho que nele fe faz, mas a tendência dos julgadores de hoje é para a solução oposta, que parece ser a
mais justa. O que se deve é investigar a razão em virtude da
qual o testamento caiu: se caiu por uma razão intrínseca. que
vicia de nulidade todas as manifestações do testador, não há
dúvida de que também o reconhecimento desaparece. Se o
filho natural foi reconhecido num testamento que se anulou
por insanidade mental daquele que testava, é evidente que
todos os atas jurídicos de que o testamento é o complexo
desaparecem, mas se o testamento se invalidou por falta de
um requisito formal, daqueles que apenas produzem o efeito
de estabelecer as normas da sucessão legítima, então não há
motivo, para que se destrua um ato que, normalmente, na vida
prática feito por escritura pública, não dependerá daquela
circunstância para sua validade. Não era necessário que, na
escritura do reconhecimento de filhos, assistissem cinco tes~
tem unhas,
O testamento exig:a cinco testemunhas para efeito de
validade, mas invoca-se a conhecida regra, da parte geral do
Direito Privado, que diz que, quando um ato jurídico é divi~
sível em muitas partes, as nulidades que condenam algumas
delas não se comunicam às demais. Se não há motivo deter~
minado pa::a esta extinção, faz-se o testamento cair nos seus
efeitos sucessórias, mas mantém-se nos efeitos do Direito de
Família. Mantém-se o reconhecimento que o testador faz na
célula testamentária. Que dizer, porém, de um ato, como se
supunha um instrumento particular de reconhecimento de filho
ilegítimo, em que se fez a!guma declaração de próprio punho,
pela qual so~enemente se reconhece o filho ilegítimo, levada
até, se se quiser, ao registro de títulos e documentos? Será
válido este ato de reconhecimento de filho? Não, não o é. de
modo algum. A lei é taxativa. Não há, aí, escritura pública
e nem, por conseguinte, reconhecimento.
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Deve-se, então, entender que um ato destes apenas cons~
titui um princípio de prova, e valiosíssima, para que o filho
interessado proponha a sua ação de reclamação de estado.
Verifica.se a existência destes documentos, apresen ta·se uma
ação para reclamar o estado de filho natural e, talvez, até
diante de uma prova tão exuberante, se possa dispensar de
qualquer outra e se limitar a juntar esta, a seu pedido, para
que o Juiz, por sentença. reconheça a filiação. Sem a sentença,
nem será tido por ato jurídico simplesmente; s6 se houver es·
critura pública ou reconhecimento.
Quando parece ter lugar o reconhecimento? Enquanto o
filho está vivo, ou enquanto o filho está, apenas, concebido?
A lei não estabelece, nesse particular, nenhuma diferença:
assim se admite até o reconhecimento de filho já morto: ape·
nas, neste caso, como, em reconhecimento de filho já morto.
não pode haver senão interesse patrimonial, a lei exclui o reconhecimento na hipótese de ele morrer sem herdeiros. Se
morre com herdeiros, admite.se: se não tem herdeiros, já não
se admite mais, por não haver interesse. De fato, pode·se re·
conhecer o que está apenas concebido e aquele que já nasceu.
Não se pode é, evidentemente, reconhecer filho. subordinando a condição especial ou a termo este reconhecimento.
Está-se aqui diante do limite dos princípios gerais, que se
aplicam ao Direito de Família, que não toleram a condição ou
termo, aposto aos negócios dela, senão em certos casos muito
especiais, em que a condição ou termo não ferem a finalidade
do ato jurídico. Mas, no caso do Direito de Familia, há uma
ofensa expressa à finalidade do ato. Não se pode, de fato,
admitir que alguém subordine a eficácia de um caso desses.
que é de munificiência de quem o pratica, ao evento incerto.
dependente, ou não, da pessoa do reconhecido.
Um:1 questão muito interessante e para a qual o Código
Civil não ,1á nenhum subsídio: a capacidade para reconhecer
o filho i!cs: :imo. Quem tem capacidade para reconhecer o filho
ileqítim(J? J !Ve-se entender que Vigoram OS princípiOS gerais
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de Direito Privado e que só pode reconhecer o filho ilegít:mo
quem já atingiu a maioridade e está na plenitude de sua capacidade de agir.
Essa seria a solução mais lógica, porém os civilistas se
afastam dela. Pretendem eles que se está diante de um ato
cujo conteúdo moral, exclui a aplicação destes princíp:os, destinados, quase que exclusivamente, à vida patrimonial. Assim
como se permite casar um menor de 21 anos, há também que
se permitir que reconheçam seus filhos os menores desta idade.
Diz-ée então que o reconhec:mento de fill1o ilegítimo pode ser
feito, mesmo por menor àe 21 anos, e não se exige senão que
o ato seja verdadeiro, pois não há aí interesse a tutelar, da
pessoa que reconhece. É dispensável mesmo a existência do
pai, tutor ou curador. Um menor de 18 anos de idade, 19, 20
anos, que reconhece seu filho ilegítimo sem assistência do pai,
tutor ou curador, não pode ter esse ato inquinado de nulidade
por falta de consentimento suplementar, pela simples razão de
que aquele ato nunca é feito no interesse do menor e, sim,
no interesse do filho que é reconhecido, e não se pode pretender que o reconhecedor tenha um interesse em choque com
aquele reconhecimento, um interesse antijurídico. A proteção
da lei, para promover a anu:ação do ato, seria imoral. De sorte
que se admite se possa reconhecer a paternidade em tal caso.
Entretanto, todos os autores, quando se cogita dos que
não atingiram 16 anos, recuam e dizem não, porque, abaixo
de 16 anos. não é capaz o menor nem mesmo de vontade.
Realmente, a acepção que se dá, para a categoria de absolutamente incapaz, é que, abaixo de 16 anos, não existe uma
vontade idônea para a prática de ates 'jurídicos. Ai, nem
sequer a assi~tência do pai, tutor ou curador se torna necessá~
ria. Admite~se é a representação, mas deve-se ser fiel ao raciocínio que leva a dispensar o pai, tutor ou curador, quando
quem reconhece é maior de 18 anos. O que aí se exige é a
verdade do ato e reconhece-se no menor. acima de 14 anos,
vmn vontJde idônea e uma capacidade de discernimento, tanto
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assim que se fixa nessa idade a capacidade de direito. Por
consegu:nte. é de se exam:nar se é ou não admissível que o
menor de 16 é'mos e maior de 14 anos faça ele próprio o reconhecimento dos seus filhos naturais.
A única coisa que seria de se admitir, nesse caso. serja uma
vulnerabilidade maior do reconhecimento a ações de nulidade
do ato que pudessem ser propostas pel0s interessados, figurando. em primeira linha. o pai ou responsáveL Essa seria a
conseqüência lógica a se tirar; em todo c:aso, é um problema
aberto.
Veja-se, para encerrar o assunto, a pro:b:ção de se reconhecer o Llho ilegítimo, quando ele está na c:ateg01•ia dos incestuosos ou adulterinos. A lei proíbe se reconheça o filho incestuoso cu adulterino e discute-se muito, jure constituendo. ""
esse disposito legal é ou não juríd.ico.
Os argumentos que se têm, para afastar a proibição da
lei, fundam-&e todos na tese de que o dispositivo legal é pro·
fundamente anti-social.
De fato. proibindo-se o reconhecimento do filho incestuoso ou adulterino, prejudica-se o filho incestuoso ou adulterino
e não se prejudicam os seus gen:tores. Pelo contrário, assegurando-se a essa união ...- que já os antepassados denominavam, nas suas leis, de coito danado e punível ~ a impunibilidade completa a respeito daquilo que pratiç:aram, pela exclusão de tal reconhecimento, acobertam-se os seus autore3 das
conseqüências imediatas, as:-egurando-se-lhes que a sua vida
de família e posição social não serão escandalizadas, e só se
faz proteger tal união de que o filho não pode beneficiar. t-\
tendêacia arraigada no espírito dos civilistas pátrios é pdra
excluir tal proibição como hoje se encontra na hipótese de
uma revisão do Direito Civil ..- e é provável que assim suceda.
num ponto em que pacificados estão os espíritos. Ainda mais.
o legislador sempre entendeu que o reconhecimento não produz efeitos prejudiciais à estab(idade da famílir..
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De fato, o reconhecimento de filho adulterino freqüentemente é fonte de escândalo para a sociedade, se se lhe asse~
gurar reconhecimento igual ao que é assegurado aos filhos
naturais, inclusive residência na casa do pai ou mãe que o re~
conheceu, desde que o outro esposo consinta. Aqui o consen~
timento do esposo é irrelevante. A sociedade é que é chocante
a convivência dos filhos reconhecidos como ilegitimos dentro
do lar, mas estas são soluções a que a lei poderâ atender, sem
prejudicar o reconhecimento de filhos incestuosos ou adulte..
rinos. Pergunta-se, afinal: é adulterino o filho de desquitado?
O problema é desses que têm dado que pensar.

Capitulo XXX

RECLAMAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO
ESTADO DE FILIAÇÃO ILEGtTIMA
Será, agora, estudada a investigação de paternidade e de
maternidade, ou seja. a ação que se pode propor para se pedir o
estado de filho ilegítimo. 1
A ação tem cabimento, quando, não tendo sido acertada
ainda a paternidade ou a maternidade de uma pessoa. pode
ela pretender o reconhecimento do que, de fato. lhe cabe.
Não pode propor ação de investigação de paternidade
aquele âe cujo termo ou registro de nascimento já cons~
te a determinação de uma paternidade ou maternidade dada.
porque esta prova legal estabelece uma presunção absoluta.
uma presunção juris et de jure e, a menos que se prove que
o registro foi falso e que deve ser anulado, não é admissível
questionar sobre estes fatos.
A investigação de paternidade é um assunto que está em
íntima conexão com o reconhecimento dos filhos ilegítimos.
A rigor, são os dois aspectos de um mesmo problema: o re~
conhecimento dos filhos ilegítimos é o ato voluntário pelo qual
o próprio pai ou a própria mãe assumem a paternidade do
indivíduo; a investigação de paternidade é o que se pode chamar
de reconhecimento involuntário, o ato pelo qual o próprio filho
compele ao reconhecimento da paternidade ou maternidade os
autores de seus dias, pelos meios judiciais.
1

Ver o art. 226, § 6•, da Carta Magna de 05.10.198K
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Não se pode compreender a importância, tanto jurídica
como política, que tem este assunto, senão atraVés de um es~
tudo histórico da transformação que os sistemas juridicos
apresentam a respeito.
A investigação de paternidade ou de maternidade é a
possibilidade de o próprio filho ir a juízo reclamar o estado
de filiação que não lhe foi conferido pelos seus próprios pais.
Ê uma inovação do Direito Canônico que se deve à influência
do cristianismo e pode se dizer que, até mesmo no Direito
Romano, só apareceu o insUuto depois que a influência dos
costumes cristãos se fazia sentir sobre a elaboração legislativa.
Ê verpade que no Direito Canônico não se falava em investi·
gação de paternidade, para o fim de se conferir o estado de
filho ilegítimo. O que preocupava o canonista era o problema
alimentar. Estes filhos ilegítimos cujos pais ou mães não se
conhecem têm o problema de ~ua sustentação completamente de~
pendente do aparecimento dos seus genitores. Na Idade Média, isto ainda se sentia mais fortemente do que hoje, e a
Igreja, que lança a obrigação alimentar como uma das obri~
gações fundamentais do homem. criada pelo Direito Natural.
não hesitou permitir~se a investigação da paternidade, para
descobnr quem era o obrigado à al'mentação. A lgre;a, neste
part'cular, é tão liberal que seu Direito Canônico não he~ita
em confer:r ação de investigação de paternidade com fim alimentar, até mesmo aos espúr'os e aos sacríL::gos, e é conheci~
da a disposição canônica que para os f:lhos dos clérigos manda que as paróquias façam uma prestação alimentar, de tal
modo a prestação alimentar é uma imposição do d'reito natu~
ral, uma decorrência da natureza humana. O Direito Romano
cláss'co era nesse particular muito severo.
A fi[·ação no Dire:to Romano era apenas a filiação masculina. a Lliação agnática, a única que importava em paren~
tesco. Por linha uterina era meramente natural, não engen·
drava direitos. No Direito Romano, o filho natural só tem
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parentesco femin:no, ~6 tem parentesco com a mãe, so e um
cognatus, não é agnatus de ninguém. Com a influência do Cris~
t:anismo é que o Direito romano veio a admitir d:reito aos
alimentos prestados pelos pais e chegou mesmo a admitir que,
quando morre um homem. deixando f;lhos naturais e não dei~
xando l-egítimos, os filhos naturais tenham algum dire "to à
sucessão. Surgiram estas inovações do Direito romano já na
sua fase de decadênc:a. sob a influência do Cr'stianismo, fus~
tamente na época em que o parentesco agnático estava em de~
clínio e já ~e considerava o parentesco principalmente um
vínculo de sangue e não um vínculo político, como até então
se cons'derava verdadeiro. Por todo o vasto período do f:m do
Direito romano até a codificação napoleônica, em 1804, o pro~
blema passa por transformações muito grandes. Onde quer que
se faça sent'r a influência do Crist!anismo, admite-!:e a investigação de paternidade e de maternidade com fins alimentares.
Onde quer que essa· influência não se faça sentir, encontra-se
um s:stema bem mais rígido, aparentando com o D'reito Ro~
mano clássico. Muito intere~sante nesse particular é a antiga
legislação portuguesa que regeu esse problema até 1847.
A legislação portuguesa é uma das mais liberais, uma das
mais adiantadas, em relação ao problema dos filhos naturais.
O que se encontra disposto a respeito nas Ordenações é mais
evoluído do que o regime introduzido depois pelo Código de
Napoleão. Apenas no Direito reinícola. uma coisa era a famí~
lia aristocrática, outra, a família plebéia. O d:reito para os
nobres era d ·verso do direito para os peões. Enquanto que
para os nobres o interesse da família é cuidadosamente defen~
dido pelo Estado e nesse sentido as normas jurídicas são muito
pouco individualistas, no tocante aos plebeus, aos peões, a orientação é contrária, a família não tem muita importância, de
maneira que se fazem concessões mais amplas aos direitos dos
indivíduos.
Vê~se isso muito claramente a respeito dos direitos su~
cessórios. Para os filhos dos peões reina nas Ordenações a
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igualdade entre os filhos naturais e os filhos legítimo~. Para
os nobres, pelo contrário, só os filhos legítimos. Os naturais
estão excluídos da sucessão e só são admitidos à sucessão. no
caso de os sucessores legítimos já serem colaterais, isto é,
de não haver nem filhos nem ascendentes, nem cônjuge. Então,
admite~se que os naturais entrem na sucessão e, ainda assim,
só se admite pela porta do testamento. Não se admite que
eles sejam chamados naturalmente pela vocação legítima. De
maneira que dois costumes existiam lado a lado. O costume
que vigora para os filhos dos nobres é extremamente severo
e protetor da hereditariedade da família. O sistema que vigora
para os filhos dos peões é, pelo contrário, liberal. equipara
os filhos legítimos aos natura:s. Quanto aos d'reitos alimentares. o sistema é amplo: permite~se a investigação da paterni~
dade para acertar a alimentação, tanto quando ~e trata de
nobre como quando se trata de plebeu, e admite-se a investigação ampla. dando-se aos filhos o direito de proporem esta
ação, qualquer que seja a prova de que disponham. Isto é o
que se encontra claramente proclamado em todos os autores
re:ntcolas não só no famoso Lobão, eseimado por ter s"do o escritor mais abundante no antigo Direito português, como nos
de maior valor científico (PeÇJas e Valasco).
Não se têm informações muito seguras, mas tem~se esta:
com o advento da Revolução Francesa, através do Código
de Napoleão, o problema se transforma por completo.

:S interessante, até, que um Direito Civil, que

na~eu

de
uma revolução liberal, tenha sido, no tocante ao problema da
investigação de paternidade, o mais reacionário dos sistemas.
Vigorou entre os legisladores napoleónicas a crença de que
a investigação de paternidade era atentatória à moralidade
das famílias. Só o pai podia reconhecer o filho ilegitimo; se
o reconhecia. era uso que se lhe desse uma situação melhor
nos direitos sucessórias. Não era admissível que se desse ao
filho o direito de investigar a sua própria paternidade. De
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modo que o Direito napoleônico teria este duplo efeito: me~
lhora muito a posição dos filhos naturais, amplia-lhes os di~
reitos sucessórias, enquanto, por outro lado, não apenas dificulta, mas proíbe a investigação de paternidade.
Tem-se, então, um sistema jurídico em que, se o próprio
pai não reconhece espontaneamente o filho que gerou, este
não tem nenhum meio de v r a juízo reclamar o seu estado
de filiação. Nos sistemas jurídicos que existiam de 1804 para
cã, a influência do Código napoleônico foi enorme mas encontram-se vários matizes, toda uma escala muito variada,
desde o sistema napoleônico, da proibição absoluta, até o sistema sov:ético, da liberdade absoluta.
O primeiro grupo de legislação que se pode formar hoje,
jã não mais representado por nenhuma lei vigente, é o sistema napoleônico para a investigação da paternidade e, ai proibido. é um sistema que vigorou na Itália até o recente Código
Civil: é o sistema do Código de .1865. O segundo sistema,
que é um sistema já de transação, que faz um compromisso
com as idéias mais liberais favorávei~ à investigação, é o sistema que está muito bem representado na lei francesa de
1912. Admite-se aí a investigação de paternidade, mas sómente em certos casos taxativos, quando entre a mãe e o peão
investigante havia concubinato. Quer dizer, em alguns casos
precisos. Estes são sistemas de investigação em casos taxativos. Nesse sistema, admite-se que. quando se tem chegado.
numa ação qualquer. a definir claramente a relação de paternidade, nisto se pode apoiar qualquer reclamação de alimentos, não sendo necessário propor uma ação especial, para
demandá-los. Neste sistema há certa iniqüidade no tocante
aos direitos à prestação alimentar, porque o filho não pode
reclamar, por meio de ação própria, que se reconheça o seu
estado de filho ilegítimo, para pedir alimentos. Se teve a felicidade de, numa outra demanda, vir a se acertar incidentalmente quem é o seu pai ou quem é a sua mãe, então está
habilitado a pedir alimentos. mas não pode mover ação ex-
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pressa com esse fim, a não ser nos chamados casos taxativos, i[to é, nas duas ou três hipóteses que a lei contempla
como base de uma demanda de investigação.
Outro sistema é o alemão que, com algumas variantes,
é também o sistema inglês. Permite-se a investigação, para
pedir alimentos, e não se permite, para reclamar o estado de
filho ilegítimo, com os seus conseqüentes direitos sucessórias.
O Direito alemão fixa-se muito no parentesco materno,
enquanto que o Direito inglês não dá nenhuma importância
a esse aspecto. O filho natural é parente da mã·e e não do
pai, no Direito germânico, o que é curioso vestígio do Direito
Romano, que regeu a Alemanha como Direito comum até o
fim do século XIX.
Um quarto grupo de legislação é repr·esentado pelo sistema suíço. Este sistema é muito inteligente.
O Código suíço é um monumento de sabedoria juridica
e de moderação, nas soluções dadas a estas questões mais
atormentadas. O legislador suíço reconhece duas espécies de
ação de investigação de paternidade: uma é a ação que se
propõe apenas para pedir alimentos. outra é a ação que se
propõe, para reclamar o estado de filho i!P.gftimo. Se se trata
de ação alimentar, admite-se prova mais ampla. Pode o investigante provar a sua fil:ação com todos os recursos probatórios de que possa dispor, e o juiz julga com certa liberalidade
as provas. Se, porém, se trata de ação de estado, para reclamar a posse de estado de filho ilegítimo, só se admite uma
prova rigorosa. Criam-se certos limites à propositura da demanda, pois, sendo esta uma demanda que normalmente se
propõe com a intenção de captar os frutos her·editários, é razoável que se exija muito mais, que só se admita a introdução do pedido, quando existam circunstâncias que depõem
veemehtemente em favor da paternidade. O sistema suíço é,
hoje em dia, muito aplaudido, e há uma tendência, na legislação moderna, para lhe seguir o exemplo.
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afinal. o sistema de investigação livre, para in~
vestigar a paternidade, sempre se fazendo prova, como se faz
numa ação qua~quer. É o sistema do Código soviético; o sistema do Código argentino é também esse, com uma restrição:
na Argentina, só se pode propor uma ação de investigação
de paternidade, ainda em vida do pai. Se o pai está vivo, a
investigação é ampla. Se já está morto, então a investigação
se restringe. É interessante, porque a circunstância de estar
vivo o demandado permite que ele lance mão de me:os de
prova que depois de su~ morte não serão mais conhecidos.
Veja-se, agora, o Direito brasileiro.
No Direito brasileiro, a respeito desse problema há que
se marcarem algumas etapas evolutivas. Até 1847, o que viga~
rou foi o sistema portu\:mês.
Em 1847, elaborou-se uma lei, a de n9 463 de do:s de
setembro, que veio reformar completamente as Ordenações
naquela d ssemelhança que elas in:cialmente estabelec'am entre
os fi:hos dos nobres e os filhos dos peões. A idéia primitiva
da lei de 1847 foi apenas fazer a simetrização daque!d situa~
ção jurídica, igualar uns aos outros; acompanhando-se o his~
tórico dessa lei, vê-se que o seu artigo único, do projeto ini~
cial, d:z'a apenas: "ficam suprimidas as diferenças ex:stentes
nas Ordenações, sendo equiparados os filhos dos nobres e os
dos peões; tal texto inicial, porém, não satisfazia. Era, aliás,
confuso, não se sabia se o que ficava vigorando para ambos
era o regime mais rigoroso dos nobres, ou o mais liberal que
existia para os plebeus. De maneira que a lei passou a permitir a transformação e ficou prevalecendo, em matéria de direitos sucessórias. a solução dada para os peõzs; estabelece-se,
porém, em dois artigos, que só é admissível a reclamação por
o\
parte dos filhôs ilesífmos, quando houver escritura pública
de reconhecimento, quando o filho foi reconhecido por testa~
menta ou por outro ato autêntico do peão, o que vale significar uma completa destruição do sistema português que era
o sistema mais liberal de investigação, estando a paternidade
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colocada cm termos amplos, em maté;ia alimentar. Daí surgiu
uma grande questão em que se extremaram os juristas. Como
a Lei de 1847 só falava em direitos sucessórias e depois dava
os casos típicos, pretendia Lafayette que a lei só se referisse
a direitos sucessórias e que a investigação. para fins alimentares, continuava em termos amplos como no direito das Or~
denações. Não era essa a opinião de Teixeira de Freitas, que
entendia que o pensamento do legislador tinha sido o mesmo
do legislador napoleônico, a saber, coarctar as possibil:dades
de investigação no interesse do recato das famílias. e a opinião
que prevalecia, afinal, era a de Teixeira de Freitas, até 1890.
quando se teve o Decreto n9 181 que admitiu a investigação
de paternidade, admitindo~a. porém, em casos muito determinados e só tratando do assunto a propósito dos impedimentos
matrimoniais. Resultado: houve dúvidas no espírito dos hermeneutas. Alguns pretendiam que, como a lei só se referi<{
ao matrimônio, e como o Decreto n9 181 é uma lei sobre o
casamento civil, as permissões de investigações de paternidade do legislador eram só para se descobrirem impedimentos
matrimoniais; que eram só para fins matrimoniais, não se ese
tendendo à reclamação de estado de filho legítimo; era a opi~
nião de Coelho Rodrigues; mas contra ela estava a oplnião
de Clovis Bevilaqua que entendia ter sido reintroduzida, em
termos amp~os. a investigação: esta foi a opinião que prevaleceu no sistema do Código Civil.
Quais são os casos do Código Civil brasileiro em maté~
ria de investigação de paternidade e maternidade? Em primeiro lugar, vigora o sistema de investigação ampla de ma·
ternidade. Sempre se pode investigar a maternidade, dr.sde
que se tenha um elemento probatório qualquer. A lei só cria
um obstáculo pelo art. 364, onde se diz que a investiga(;ão
de maternidade só se não permite, para atribuir prole ikgítima à mulher casada, ou incestuosa, à solteira. O art. 364 é
corolário de outro art'go do Código, o de n 9 358, onde se
proíbe o reconhecimento dos filhos adulterinos e incestuoso5.
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Se não se pode reconhecer filhos adulterinos nem incestuo.sos, é óbvio que ninguém investigue a maternidade com este
mesmo resultado.
Os casos são: primeiro, o de concubinato. Pode.-se inves-tigar a paternidade, quando houve concubinato entre pai e
mãe ao tempo da concepção; segundo, em caso de rapto, se
o tempo da concepção coincide com o periodo do seqü~stro
da mulher; terceiro, em caso de haver princípio de prova escrita, quanpo o pai deixou um documento qualquer no qual
ele se reconhece pai; depois se verá a diferença que há entre
este caso e outro de reconhecimento voluntário. Finalmente,
o quarto caso, que é o das r·elações sexuais.
Quanto aos direitos sucessórias do sistema do Código
Civil. o princípio é que os filhos naturais concorrem com os
legítimos à sucessão, mas só têm direito a uma quota suces.sória igual à metade daquela que toca aos fi}hos legítimos. 2
Quanto aos direitos aos alimentos, o sistema do Código bra.sileiro é amplo, mas não tanto como o sistema suíço. Não se
pode propor a ação ·de investigação de paternidade fora dos
quatro casos taxativos, para se pedir o acertamento da patemi..
dade apenas com o fim alimentar. A investigação de paternf..
dade não pode sair dos quatro casos taxativos, mas pode-se,
se num processo qualquer j>á se acertou a paternidade, pedir
alimentos baseando.-se nisto, ainda que a paternidade seja es..
púria, inc·estuosa ou adulterina. Isto é uma conseqüência da
natureza das obrigações alimentares.
Vejam.-se os quatro casos em que cabe a investigação
de paternidade. O primeiro caso é o concubinato, Diz a lei
que os filhos têm ação contra os pais, para demandar o re..
conhecimento: primeiro, se ao tempo da concepção a mãe estava concubinada com o pretendido pai, O concubinato é um
conceito que tem variado muito com os tempos. No Direito
li Derrogado pela nova redaçlio do art. 29 da Lei n• 883, de-1949,
dada pela Lei do Divórcio.
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antigo, o concubinato não constituía uma umao reprovável,
como é o caso no Direito atual. Havia concubinato, muitas vezes,
em circunstâncias perfeitamente honestas, apenas por faltar
aos dois concubinos um requisito essencial ao matrimõniOt a
saber, os jus connubii:
patrício que se casasse com um estrangeiro não podia
contrair matr:mõnio e sua un 'ão chamava~te concubinato, mas
no Direito atual as coisas não se passam desse modo. O con~
ceito hoje de concubinato é mais ou menos de um matrimónio
de fato ao qual faltam os requisitos da lei, constituindo uma
união cOntra os bons costumes; apesar disto, o Direito não
o equ-ipara, er.tretanto, a um ato ilícito. Não é uma situação
ilicita, moralmente reprovável, contrária aos bons costumes.
Ela pode até, em certos casos, ser protegida pelo Direito, não
em si mesma, porém nos seus efeitos. O Direito não protege
a situação do concubinato, 8 mas pode proteger os filhos que
do concubinato nascem e até proteger a própria concubina. n
o que se vê no Direito do Trabalho, no Direito especial que
surge, hoje em dia, para proteger especialmente o trabalhador e que, tendo uma f:nalidade de assistência aos fracos, ~
chamado. propriamente ou impropriamente, Direito Social
Veja-se também que a indenização por acidentes de tra·
balho pode ser paga à concubina que, provando que o era.
pode reclamar essa indenização. O mesmo acontece em rela~
ção às pensões. criadas em numerosos institutos de aposentadoria, não só em favor da concubina como em favor dos filhos naturais não reconhecidos, situação particularmente curiosa, porque o filho natural não reconhecido se adia, em mattria de estado civil, em situação de abso:úto anonimato e, não
obstante, as leis do trabalho permitem que se lhes paguem as
pensões- deixadas pelo pai, desde o momento em que se prove
que tinham a situação de filho natural. caso particularmente
interessante, porque ressuscita no Direito Privado a posse de

o

a Ver o art. 226, § 3°, da Constituiçllo de 05 .1 O.1988.
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estado; assim se poderá reconhecer que alguém é filho natural não reconhecido, pelo só fato de ter a posse de estado,
porque se chamará filho natural, somente por morar na casa
do pai, pela circunstância de usar o seu nome, pela circunstância de reinarem os elementos da posse de estado: o nome,
a fama e o tractatus.
Mas uma das aplicações mais importantes do conceito
concubinato é justamente esta a que o art. 363, inc. I, leva
a p:wpor em ação, a ação de investigação de paternidade fun·
dada no concubinato entre o pai e a mãe. Como· provar? Pre~
cisa.-&;<: saber os elementos que caracterizam o concubinato;
não é a posse de estado de casados, mas é uma coisa semep
lhante. Não é posse de e~tado de casados, porque no concu~
binato üão há tratamento de esposos, não há o tractatus, e.
em geral. não se tem tampouco o nome, mas há certos ele~
mentes que aproximam as duas situações, permitindo identi·~
ficar~se o concubinato. O primeiro requisito do concubinato
é que haja uma ligação duradoura ou então convivência social
duradoura. É preciso que a convivência dure e que importe
numa intimidade sexual. O homem e a mulher que vivem pro~
longadamente juntos. mas que não têm intimidade sexual. não
se acham em relação de concubinato. ~ preciso que se esta~
beleça esse aspecto; em segundo lugar, é necessário que essa
união seja notória; ~ma união clandestina, cuidadosamente so~
negada às vistas do público, não é um concubinato. pode ser
situação que tenha valor probatório muito grande, mas, se não
houver notoriedade, não se pode reconnecer concubinato; essa
notoriedade Lca a cargo do juiz, porque não se pode esperar
que o concubinato desfrute · da mesma clareza de uma união
legitima. As pessoas, em geral. são recatadas e não I1á uma
notoriedade como a que só o casamento permite.
Finalmente, exigem~se dois elementos: certa fidelidade
recíproca, um caráter de permanência, de colaboração no vín~
cuJo que existe entre a concubina e aquele que a mantém e,
finalmente, que o amante, isto é, o homfm que sustenta a
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concubina, tenha aquilo que se chama a arcta custodia ventris,
o que o velho Direito brasileiro chamava "ter a mulher teúda
e manteúda". Teúda refere~se à duração, é convivência pro~
Iongada; mar:teúda refere-se ao sustento. Sem estes elementos
não há concubinato; é preciso que ó,e prove a ocorrência deles,
para que se possa fundar no concubinato a ação de investiga~
ção de paternidade.
Claro que se houver a posse de casados, tanto melhor,
com mais forte razão se moverá a ação de investigação de
paternidade que o legislador autoriza, quando há simples con~
cubinato; a posse de estado de casados é situação mais ampla,
mais complexa e compreemiva do concubinato. Embora ·a lel
não enumere a posse de estado. esta pode ser invocada com
mais forte razão que o concubinato, pois quem pode mals
'1-JOdc menos.
O segundo caso é o rapto. Tem-se noção dele, através
do Direito Penal. e examinar-se-á em que consiste este fun~
damento, quando a concepção do filho coincide com o peri~
do do rapto, com o periodo durante o qual a mulher esteja
seqüestrada. A ação de investigação de paternidade fica sim~
plificada de muito. Basta que se prove esta coincidênda, para
beneficiar-se de uma presunção juris tantum que precisa ser
destruída, e basta que o filho tenha nascido 180 dias depois.
do rapto. e, no mfnimo, 300, para se tomarem estes per!od~
de presunção legal e, se se verifica esta ocorrência do nasci"
menta de, no mínimo, 180 dias, e, no máximo, de 300 dias,
depois do seqüestro do raptado, tem-se estabelecida a inves~
tigação de paternidade. esperando-se que o acusado faça con~
traprova.
O principio de prova por ·escrito é o seguinte: quando
o pai, em documento de sua pr6pria lavra, se reconheceu pai
do investigante, nestes casos não há reconhecimento. O reconhecimento só ocorre, ou por declaração no próprio ato do
registro civil de nascimento, ou por testamento, ou por escri-
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tura pública. Se não há um desses três casos, não há reconhecimento válido.
Imagine-se que um pai, numa carta, reconheça alguém
como seu filho i!egítimo, dizendo: "fulano, que é meu filho
natural''. Esta carta não tem força para operar o reconhecimento, mas constitui o famoso princípio de prova por escrito,
baseado no qual poderá o filho fundar a ação de investigação
de paternidade, ainda que seja uma escritura particular, uma
declaração de família em instituto de aposentadoria ou em
instituição equivalente.
Alguém, ao fazer suas declarações no imtituto, diz ter
três filhos, Fulano, Beltrano, Sicrano e alguns filhos naturais
não reconhecidos. Ali está o princípio de prova por escrito,
baseado no qual poderá o filho depois investigar a paterni~
da de.
O último caso é o mais tormentoso,
O legislador disse: "se a concepção do filho reclamante
coincidiu com o rapto da mãe pelo suposto pai ou suas rela~
ções sexuais com ela". Essa frase final, "ou suas relações
sexuais com ela", é o ponto tormentoso do problema da in~
vestigação da paternidade. Ela não figura no projeto primitivo, foi introduzida aí por uma emenda na fase de elaboração
do Código Civil e, ate .hoje, a doutrina não está pacificada,
a respeito da inteligência que se deve dar a este passo.

O problema

é este: pode alguém propor a ação de in-

vestigação de paternidade, baseado apenas na prova de que
entre a mãe e o suposto pai houve relações sexuais? A opi·
nião dos intérpretes se divide, de um lado estão os que dizem
que sim, porque o Código Civil, usando a alternativa ou.
tornou as relações sexuais uma coisa independente da investigação de paternidade. Dizem outros que assim não é, porque, se o Código Civil usou, contemp~ou as relações sexuais
como uma coisa à parte, então não havia necessidade de outro
elemento; bastava isto.
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Para que falar no rapto, para que falar no concubinato,
para fundamentar a ação de inv.estigação? Dando~se as rela~
ções sexuais como fundamento, não se precisará dar mais
coisa alguma, porque tudo o mais é prova excessiva, é abundância desnecessária à fundamentação da ação. O problema
tem sido debatido pelos autores, de muitos modos. De um
modo geral, pode~se dizer que à doutrina tem repugnado a
tese de que as relações sexuais somente bastam para se investi~
gar a paternidade; é uma prova muito fugidia, as investiga~
ções pessoais não representam elemento de certeza, além
mesmo da probabilidade, em relação ao acertamento da paternidade.
Há um grande esforço dos escritores, para restringirem um
pouco este ·conceito das relações sexuais. Alfredo Bernardes,
Estevão de Almeida, enfim, todos os que escreveram sobre
este ponto acham que, se o Código Civil contemplou as relações sexuais como uma coisa à parte, abriu a porta a abusos.
Saiu do critério da taxatividade, para abrir ação ampla a qualquer caso, porque é evidente que ninguém vai abalançar~se a
mover uma ação de investigação de paternidade, senão no
pressuposto de que houve relações sexuais; ninguém prepara
ação, sem essas relações sexuais como pressuposto, e, portan•
to, istp significa que todo mundo pode propor uma ação de
investigação de paternidade.
Todos censuraram a emenda, inclusive Clovis; a doutri~
na tem se esforçado por criar critério restrihvo.
O Dr. Arnoldo de Medeiros 4 acha que não basta fazer
prova das relações sexuais, é preciso fazer também prova da
honestidade da mulher. A idéia pode ser moralmente muito
boa e recomendar-se até ao legislador, mas a opinião desse
douto civilista não tem nenhum assento no Direito Positivo,
4 Consultem-se sobre o tema os livros A investigaçoo de paternidade, de Arnoldo Medeiros da Fonseca, Ed. Saraiva, 1947 e Recon.'Jeci~
mento de paternidade e seus efeitos, Rev. Foreme, 1977, de Calo Mário
da Silva Pereira.
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uma vez que a lei não diz: "relações sexuais com ela, sendo
honesta", tanto mais, como se v·erá dentro· em pouco, que hã
uma maneira de o investigado defender~se nas ações de invertigação que se chama: a exceptio plurium concumbentium.
Pode o investigado defender~se, a!egando que a mulher era
desonesta. Se isso é matéria para ser alegada em defesa, não
há por que o autor precise provar a honestidade: ao réu, ao
defender-se da ação, é que caberia provar a multiplicidade de
relações sexuais, exonerando-se com isto à responsapilidade.
Vê-se nessa afirmação do civilista patrício o propósito de restringir a famosa porta dos abusos.
Outro ponto de ·vista importante é o sustentado pelo
Dr. Virgílio Barbosa, num trabalho forense sobre o assunto
que é um dos melhores que se tem sobre investigação de paternidade no Direito brasileiro. 5 O ponto de vista dele é que,
pela maneira por que as relações sexuais estão colocadas no
artigo, ao lado da hipótese do rapto, fica manifesto que a
vontade do legislador foi aproximar os dois conc·eitos e então
admitir ou o rapto ou as relações sexuais de!ituosas que venham a ser provadas. Haveria da parte do legislador uma
expressão ampla demais, contendo um pensamento na verda·
de muito mais restrito. Essa interpretação é restritiva da lei,
pretende que o legislador tenha dito mais do que pretendia
dizer. Na verdade, ele queria dizer apenas "relações sexuais
delituosas"; e então
sustenta a maneira pela qual se pode
fundar nas relações sexuais a ação de investigação, quando
as relações se consumaram através de um estupro ou através
de um defloramento ou violência.
Esse é um ponto de vista que parec·e juridicamente mais
aceitável. mas, em todo caso, é inegável que, nos esforços dos
dois escritores, se encontra um propósito de fechar a porta
que o legislador deixou realmente muito aberta. Tanto assim
:; "A investigação da paternidade ilegítima", em Revista de Crífir::&
Judiciária, vol. 3•, págs. 32 a 34.
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que os tribunais têm favorecido uma jurisprudência muito li·
beral em matéria de paternidade.
Uma coisa parece certa: não exist·e fundamento para
aquele argumento que admite as relações sexuais como base
de investigação, pois, então, tornam~se dispensáveis todos os
outros itens.
Este argumento que era, de início, muito impressionante,
funda-se numa exegese muito precipitada; recorde~se o seR
guinte: ao autor incumbe o ônus da prova. Nada é mais difiei! do que fazer prova de relações sexuais, porque relações
sexuais são coisas fortuitas que, por sua natureza, ocorrem às
escondidas, não deixam prova documental e raramente deixam prova testemunhal. Deixam, sim, provas indiciárias, que
se tiram por ilações, Se o legislador dissesse: ''admite-se a
relação de paternidade, fazendo o autor prova das relações
sexuais entre a mãe e o suposto pai", fechava~se a porta à
ação de investigação. Deixava sobre o autor uma das provas
mais difíc·eis que se pode esperar de quem propõe uma demanda. O pensamento do legislador foi o seguinte: se há concubinato, feita a prova da relação social, não se precisa mais
da prova das r·elações sexuais. Faz-se a prova do concubinato, sendo a mulher teúda e manteúda. Não é preciso investi~
gar relações sexuais. O réu é que vai defender-se, dizendo
que não houve.
Com rapto, a mesma coisa: num período determinado que
medeia entre os 180 a 300 dias, a mulher dá à luz; perguntase: pode este filho investigar a sua paternidade, alegando
apenas o rapto? Pode. Não é preciso prova de r·elações se·
xuais; basta a prova de que o pai se considerava pai.
Quando não se está em nenhum destes quatro casos, se
não houve concubinato, não houve rapto, não houve princípio
de prova por escrito, mas há prova de relações sexuais correspondentes à época da concepção, este caso, que parece mais
difícil, é, do ponto de vista da exegese, do ponto de vista
do art. 363, plenamente distinto dos outros três: e não vale
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o sofisma de que não pode haver filho ·sem relações: claro,
mas o que não é claro é açào de investigação de paternidade,
sem prova das relações sexuais. Isto é completamente diferen~
te. Pode-se fazer prova? Nem sempre. Por conseguinte, não
é certo que o caso das relações sexuais seja o mais amplo e
que abranja os outros três; o que a lei enumera são os fun~
damentos probat5rios da demanda, porque as origens do filho
estâ claro que são as relações sexuais: o que é preciso é ver
que a prova que se vai fazer é uma coisa à parte, nas relações sexuais. O que o legislador quis foi dizer relações sexuais
em geral. Faça-se a prova delas e está admitida a demanda;
a jurisprudência pensa do mesmo modo.
Proposta a ação de investigação de paternidade, como
se defende o investigado? O investigado é o réu. Em primeiro lugar, defende-se por todos os meios, mas há certas defe~
sas que têm um valor especial. A primeira é a exceptio, graças
à qual o demandado prova que, ao tempo da concepção, a
mãe mantinha relações sexuais com outros indivíduos que não
o suposto pai, e esta exceptio é um dos argumentos funda·
mentais da defesa que destrói o pedido do autor, se o pedido
se fundava no rapto ou nas relações sexuais.
Outra é a má conduta notória da mulher. Esta má con~
duta notória é uma prova mais fraca do que a exceptio; apenas significa que a mulher gozava de uma má fama; por si só
não exclui a prova das relações sexuais mas, em todo caso,
é um princípio importante. Finalmente, há outra defesa habitualmente invocada, qual seja a impossibilidade do marido de
coabitar com a mulher, que é a mesma impossibilidade física
da qual já s~ cogitou, a propósito da denegação de paterni~
dade: ou por marido e mulher se acharem separados em lugar
distante, ou pela circun,tância de o marido ser impotente ou
coeundi ou generandi, pois que impotentia generandi é quan·
to basta, para que se possa escusar a filiação.
Aí está o quadro do problema da investigação da pa·
ternidade.

Capitulo XXXI

FILIAÇÃO ADOTIVA. CONSTITUIÇÃO E
DISSOLUÇÃO DO VINCULO .. EFEITOS
DA ADOÇÃO*
A filiação pode ser legitima ou ilegltima e esta última
pode ser simplesmente natural ou espúria. Quer na filiação
legítima, quer na filiação ilegítima, o vínculo juridico e o estado de familia, que é o estado de filiação, resultam de um
fato natural, resultam da filiação natural, do vinculo de sangue.
S o fato de filiação legitima ou ilegítima.
Existe um caso em que o estado de filiação se estabele·
ce, sem que tenha havido procriação natural. Trata-se de um
desses artifícios tão comuns na técn'ca jurídica, graças aos
quais se limita artificialmente, pela simples ação da vontade,
uma situação que, em geral, só se estaóelece com o auxilio
da natureza. Chama-se filiação civil a situação que se estabelece sem uma procriação natural; o modo pe!o qual ~ filiação civil se constitui é o que se denomina adoção.
Há três espécies de filiação:' filiação legítima, filiação
natural e filiação civil. As duas primeiras decorrem do fato
natural da procriação. A filiação é legítima, quando ocorre
dentro do matrimônio; é natural ou ilegítima, quando ocorre
fora do matrimônio; e filiação civil é a que se estabelece por
meio da adoção, por meio de um negócio jurídico e não da
* Todo o presente capítulo deve ser analisado à luz do que contém
o art. 227, § 6', da Constituição Federal em vigor e do que dispõe a
Lei n9 8.069, de 13.07.90: "Estatuto da Criança e do Ado~escente",.
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procriação natural. Por que motivo se introduziu nas instituições civis a adoção? Qual a sua função na sociedade? Qual
a sua estrutura jurídica? Este é o primeiro aspecto a se consi~
derat.
A função da adoção, no Direito de hoje, é muito diversa
da sua função originária. No passado, no Direito Romano es~
pecialmente, a adoção desempenhava uma função social impor~
tantfss:ma; no Direito moderno a sua importância declinou muito e houve até mesmo uma época em que se acreditou que a
adoção estivesse em vias de desaparecer dos códigos. No Direito Romano havia duas formas de adoção; uma muito sol-ene que se chamava adrogatio. Tinha lugar naqueles comidos
tribais que se reuniam em circunstâncias especialíssimas e p-e~
rante os quais se consumavam os mais . importantes atos jurl~
dicos. A adrogatio se fazia contra palatium, do mesmo modo
que os testamentos solenes; e havia uma outra forma que era
um trabalho muito mais simples, tanto no modo de constituição, como nos seus efeitos. A esta forma de adoção é qu-e
se dava o nome de adoptio. A diferença entre esta e a adro~
gatio era grande. Por meio desta. adotava-se um pater familias; por meio da adoptio, adotava-se um filius famílias. Ao
que parece, só se podia fazer adrogatio, quando não se tinha
descendência. Um homem privado de descendência, cuja familia la com .ele extinguir-se, fazia a adrogatio ..
Os efeitos da adrogatio eram imensos. O pater familias
que era adrogado perdia sua capacidade jurídica, tornava-se
um filius, sofria uma capitis deminutio, e a família que ia ex~
tingulr-se com seu pater atual tinha sua sucessão garantida,
de modo que a. função da adrogatio, no Direito antigo, era
assegurar a perpetuidade da família. Era um instituto importantíssimo, tanto do ponto de vista social como jurídico. Nada
temiam os romanos mais do que a extinção da sua família.
A adrogatio eril o modo artificial de impedi-lo. Graças a isso,
os sacra familiares não ficariam sem culto nas gerações seguintes, pois havia um pater que recolheria a sucessão atual
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a adoptio tinha uma função social muito menos signifi~
cativa.
A adoptio recaía sobre um filias. Era um modo que ti~
nham as famílias pouco numerosas de aumentar o número dos
seus componentes, coisa que na econcm'a prindiva represen~
tava um auxílio muito significativo. Uma família muito exu·
berante, de prole muito numerosa, tinha braços demais e
podia então ceder a famílias menos numerosas alguns dos
seus filhos, para aumentar o número dos trabalhadores, o número de braços de que a família menos fecunda precisava, e a
adoptio era o modo pelo qual um filius saía da sua família
originária e emigrava para a outra, a fim de aumentar o núme~
ro dos seus componentes. Desaparecendo, ao longo dos tempos a estrutura patriarcal da família romana, a adrogatio
perdeu a sua razão de ser.
A adrogatio é a verdadeira origem do testamento. A idéia
do testamento romano está intimamente ligada à idéia de escolha de um herdeiro, quando, na realidade, não há filhos;
ver-se-á que esta pequena aproximação dá a chave de numerosos problemas de história jurídica.
No Direito atual a função da adoptio é naturalmente
muito menor. A função social do instituto não é senão a de
um corretivo para as famílias estéreis que, não tendo logrado
uma descendência própria, encontram aí aplicação para os seus
sentimentos paternais, incorporando artificialmente um filho à
sua pequena wciedade conjugal. Essa base psicológ'ca é naturalmente muito precária.
t!: certo que o homem, na grande variedade dos seus sentimentos pessoais, tem um especialmente importante. que é o
sentimento paternal, ou maternal e, evidentemente. a falta de
um objetivo para esses sentimentos prejudica o pleno desen~
volvimento da personalidade, mas, na vida de hoje, não é
certo que se sinta uma necessidade imperiosa de um corretivo
para essa falta e, por isso, talvez, a adoção se tornou um instituto decadente.
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A sua decadência marcou-se tanto que, no século passado,
quando se redigiu o projeto de Código Civil italiano, Pisane:li
propunha claramente a sua supressão. Dizia que não havia
mais motivo para se bcorporar aquele instituto, que era quase
como um obséquio ao Direito romano. Mas, na vida atual, aos
influxos das idéias mais modernas, a adoção parece que se
reabilita. A idéia de assistência social e o incremento da so...
lldariedade entre os homens, traduzindo-se na prestação de
auxílios efetivos, vem beneficiar o velho instituto e não falta
até quem propunha uma reforma do Direito Civil neste capi ...
tulo, para permitir que a adoção se aclimate às condições de
hoje e seja não um· corretivo para as famílias estéreis que não
tenham um destino a dar aos seus sentimentos paternais e,
sim, uma fórmula de auxílio mútuo, um meio de repartir, por
um maior número de famílias, os encargos das proles numerosas. Vê-se isto, desde logo, na seguinte proposta que jaz
mafs ou menos na consciência jurídica conteporânea e que tem
:repontado em alguns projetas de Códigos. Abolindo aquilo que
ainda é uma regra do Direito de hoje, que só podem adotar
.aqueles que não têm filhos, a idéia que hoj·e em dia prevalece
ê a de que podem adotar mesmo aqueles que têm filhos, desde
que os seus recursos e a pequenez da sua família comportem
um encargo maior. O instituto começa a sofrer uma elabora..
ção no sentido de ser socializado um pouco mais e d_e se lhe .
tirar a base psicológica exclusiva, que impressionava no sé~
culo passado, para se lhe dar um caráter solidarista, para se
fazer dele um meio de nipartição dos encargos educativos na
sociedade.
O Código Civil brasileiro é um dos mais adiantados em
matéria de adoção. embora não tenha desaparecido na nossa
legislação a idéia de que a adoção seria um corretivo para as
famílias estéreis; mas muitas teses que são consignadas pelos
reformadores do Direito europeu já se acham consignadas nr>
Código Civil brasileiro.
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:f: muito curiosa a regulamentação da adoção e não se
pode compreendê~la bem, se não se partir de certos princípios
que são a ratio legis do instituto. Um dos princípios que regem
a organização do instituto é a preocupação permantente de se
evitar a adoção por motivos subalternos. De fato, quem é
adotado toma a posição de filho e é preciso, portanto, evitar
que o instituto se preste a acolher sentimentos diferentes. Não
só é preciso evitar que se adote com propósitos lucrativos,
para se criar uma expectativa de direitos sucessórias, como é
preciso evitar que se adote com intuitos efetivos outros que
não os de ordem paternal. :f: preciso evitar cuidadosamente
que, à sombra da intim:dade dada pela adoção, floret'çam
sentimentos amorosos entre o adotante e o adotado, coisa pos·
sivel, pois que, quando existe uma relação de paternidade ou
de maternidade, esta mesma relação natural afasta os senti~
mentos amorosos, pelo menos nas consciências bem formadas:
mas, desde o momento em que o vínculo se estabelece artlficialmente, ninguém está livre de se apaixonar pela adotada
ou pelo adotante e de ver poluída a primitiva natureza dos
sentimentos que devia reinar entre ambos.
Dai muitas disposições legislativas que, sem prestarem
atenção a este aspecto, não se compreenderiam. Também é
preciso que se evitem os conflitos entre os filhos adotivos e
os filhos de sangue e, por essa razão, é que se evita que o
vínculo adotivo se estabeleça muito precocemente, quando
ainda há grande expectativa de superveniência de filhos de
sangue, pois é natural que o filho adotivo e o filho de sangue
não se sintam muito irmãos e a ausência de sentimentos fra~
temais entre eles só pode ser uma fonte de escândalos ou uma
fonte de discórdia. Pode-se estabelecer a discórdia na familia,
por um se sentir o êmulo do outro, e se estabelecer também
o escândalo, porque podem surgir entre eles sentimentos amo..,
rasos que no caso firam o pudor fraternal. Além disso, há
uma grande necessidade de se impedir o conflito com a família
de onde saiu o adotado, pois no Direito atual não se tem mais
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aquela concepção romana, segundo a qual o adotado saía por
completo da sua família, cessando o parentesco com os seus
pais de sangue, para ter o estado de família exclusivamente
restrito à família em que entrava. No Direito de hoje não se
vai a este ponto; o parentesco de sangue perdura, de maneira
que é preciso que se evitem os conf:itos entre a família de
sangue e a família de adoção, que seriam altamente prejudi~
dals à boa paz aa sociedade.
A sombra desse princípio, ver-se-ã de que modo a estru·
tura oo instituto oa adoção se proce~sa. Em primeiro lugar,
a adoção é um ato jurídico, é um negócio bilateral em que
intervêm, como partes, adotante e adotado. Não é um contrato,
pois os atos bilaterais do Direito de Família não têm a natureza de contratos, são ates sui generis, próprios deste ramo
do Direito Privado, e a eles não se aplicam as regras que o
código consigna para os contratos e para os atos jurídicos em
geral. Não se pode adotar quem quer que seja, submetendo-se
à condição ou termo o ato da adoção, e a lei expressamente,
assim, o afirma.
Não se pode adotar, tampouco, sem obedecer a uma fórmula
solene, que a lei exige seja a escritura pública. Há que se
emitir a escritura pública, embora não se· precise submeter o
ato à ratificação judicial. No Direito anterior ao Código, o
ato era, depois, submetido à homologação do juiz, como se
pode ver na consolidação de Teixeira de Freitas, a propósito
das chamadas cartas de adoção. Essa é a solução que se encontra muito no Direito estrangeiro, mas o Direito brasileiro
adotou uma fórmula mais ·simples. Quem tem capacidade para
adotar, quem pode adotar? A lei só permite que adote aquele
que já completou 50 anos. 1 Qual a razão de ser deste limite?
Em primeiro lugar, a idéia de que a adoção surge como um
corretivo da falta de filhos •. essencial ao espírito do legislador,
1 Atualmente, 30 anos, Código Civil, art. 368, segundo a redação
da Lei n• 3.133, de 8 de maio de 1957.
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e até 50 anos a expectativa de prole é razoável para todos.
Não se permite que adote aquele que ainda pode vir a ter
filhos próprios. O limite de 50 anos já significa, neste particu1ar, uma diminuição da expectativa de prole. Evidentemente,
pode se ter prole depois de 50 anos e, se a prole vier, não
fica nula ou dissolvida a adoção anteriormente feita: coexistirão lado a lado os filhos adotivo~ e os de sangue. O que o
leg;slador quer é diminuir a probabilidade desta concorrência.
Talvez que ainda também o legislador, além disso, seja levado
a exigir para a adoção uma idade em que os sentimentos paternais já se definiram por completo. Se a adoção é um corretivo para eles, só depois dos 50 anos, pensa o legislador, é
que o homem sente realmente a falta dos filhos e está apto
a não confundir isto com sentimentos paternais óutros. Se o
legislador pensa, neste particular, bem ou mal, é dificil de se
dizer, mas a verdade é que não existe nenhuma idade em que
o homem tenha amadurecido o suficiente para fugir aos sentimentos escabrosos, aos sentimentos rudes que nele possam
florescer, e a experiênc·a psicológica até faz pensar o contrário,
que estas maturidades avançadas são muito mais impuras de
sentimentos do que as idades anteriores, de modo que, dos fundamentos legislativos, o que se pode ter como mais· sensato é
a idéia de se evitar a concorrência de prole de sangue com a
prole civil.
Se o adotante é tutor de quem pretende adotar, não pode
consumá-la sem primeiro prestar contas da sua tutela e ultimar,
por conseguinte, tudo aquilo que diz respeito à sua função de
tutor. Diga-se o mesmo para o curador em relação ao curatelado.
Quem pode ser adàtado? Em algumas legislações, estabelece-se um limite de idade para a adoção. Na legislação
brasileira, pode-se adotar uma pessoa tanto maior como menor
e, se é menor, exige-se o consentimento dos pais, tutores ou
responsáveis. A lei empregou mesmo uma expressão genérica.
Exige-se, porém, que entre o adotante e o adotado exista uma
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diferença de idade de 18 anos pelo menos. e; preciso que o
adotante seja 18 anos mais velho que o adotado. 2 A razão
dessa diferença de idade é óbvia: é estabelecer um intervalo
de idade que geralmente se assemelha à po~ição usual entre pai
e filho, àquela que existe entre pai e filho. Com uma diferença
menor de idade, havendo igualdade de sexo entre o adotante
e o adotado, pode não se estabelecer a necessária reverência
e. havendo desigualdade de sexo, podem se estabelecer sen~
timentos amorosos que perturbariam a natureza do parentesco.
Esse intervalo é essencial e a lei não tem motivos para dimi~
nui~lo, só terá para aumentá-lo, o que não é necessário, uma
vez que o adotante precise ter 50 anos pelo menos. A pior
hipótese de uma aproximação de idade é a de uma adoção
entre um homem de 50 anos e uma mulher de 32 anos. Aí,
porém, já existe muita segurança na vida de parte a parte,
para que saibam co.mpreender a natureza dos atos que estão
praticando.
Quais são os efeitos da adoção? Cria entre adotante e
adotado um vínculo de parentesco, chamado parentesco civil.
Não há, porém, parentesco entre o adotado e parentes do
adotante nem entre adotante e parentes do adotado, a não
ser para o efeito de impedimento matrimoniaL
O art. 183, nos incisos III e IV, estatui estes impedimentos
que são naturalmente ditados pela boa moralidade que deve
cercar o casamento.
O efeito principal da adoção é conferir ao adotante o
pãtrio poder sobre aquele que adota. No Direito Romano
c·essava o parentesco originário e só existia, dai por diante, o
parentesco entre o adotado e o adotante. No Direito atual
perduram as relações entre os parentes de sangue e o adotado,
e a única coisa que o pai de sangue perde é o pãtrio poder.
Este se transfere ao adotante, mas todas as relações pessoais
2 O art. 369 do Código Civil com a nova redação da referida
Lei n• 3.133, reduziu a diferença para 16 (dezesseis) anos.

392

SAN

~AGO DA~TAS

perduram e o pai de sangue tem para com o seu filho, embora
adotado por outrem, as mesmas obrigações alimentares, evi~
cientemente para o caso de o filho ficar sem meios de subsis~
tência e de o adotante não o poder sustentar. Do mesmo
modo, o filho tem para com o pai obrigações alimentares que
não se dissolvem pelo estabel€'cimento do vinculo da adoção.
Quanto aos direitos sucessórias, a situação é muito particular,
Se o filho adotivo não concorre com filhos legítimos superve~
nientes, o filho adotivo é o sucessor legítimo chamado em pri~
melro lugar. Mas, se há filhos legítimos supervenientes e se hã
concorrência entre estes e os adotivos, então a lei reconhece
uma amplitude maior de direitos aos legítimos e equipara, do
ponto de vista sucessório, o filho aaotivo aos filhos naturais.
Quer dizer, o filho adotivo só tem dir.eito a t:ma quota suces~
sória igual à metade da quota a que tem direSo o filho legí~
timo ou legitimado. 3
Quanto à sucessão, há uma ordem inversa, isto é, na su·
cessão de filho a regra é a seguinte: os p;::is naturais preferem aos pais adotivos. Morto o adotado, se ele tem pais
de sangue, são estes que ocorrem à suc~ssão. Se, porém, os
seus pais de sangue já faleceram, só então sucede o pai adot!vo. A razão de ser disto, já se pode obrigar, está naquela
necessidade de se impedir que a adoção se estabeleça com um
fim lucrativo, senão poCieria alguém adotar um menor, apenas
por saber que .este menor ou já era muito rico ou estava na
expectativa de sê-lo, a fim de, com isto, se candidatar à sucessão do adotado por ocasião de sua morte. Eis os efeitos prin~
cipais da adoção.
8 O Novo Código de Menores, Lei n' 6:697, de 10.10.1979 Instituiu a adoção plena, arts. 29 a 37, igualando os adotados aos filhos
supervenientes dos adotantes, em todas as matérias, inclusive a sucessória.
Atualmente, revogada a Lei n' 6.697, acima citada, pela Lei n• 8.069, de
13.07. 90, devem-se ler os artigos 39 a 53 do "Estatuto da Criança e do
Adolescente".
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Surgem no seu estudo alguns problemas que se devem
conhecer cuidadosamente. Por exemplo, uma pessoa pode
adotar os seus próprios filhos naturais? A questão é muito
importante. A lei diz que não pode adotar aquele que tem
prole legítima ou legitimada. Portanto, é claro que aquele que
tem prole natural pode adotar. Agora, o que se pergunta é se
ele pode adotar o seu próprio filho naturaL O problema é ln~
teressante, sobretudo por causa dos espúrios. incestuosos ou
adulterinos. É de se perguntar se o homem, que se vê privado
pela lei de reconhecer o filho espúrio, pode, entretanto, adotá·
lo, trazendo-o para sua companhia como seu filho adotivo.
A doutrina italiana responde unanimemente que não, com fundamento na lei; entende ela que existe ttm<:J. fraude à lei neste
recurso, pois através da filiação adotiva é que se está pro·
curando burlar o dispos:tivo que proíbe o reconhecimento dos
espúrios, mas a doutrina brasileira é, neste particular, muito
liberal. Reconhece-se que se pode adotar o próprio filho na<
tural e, uma vez que se reconhece isto, não se podem excetuar
os .espúrios, porque a disposição da lei que veda o reconhecimento dos espúrios, constituindo direito singular, constituindo
direito de exceção, não é passivei de interpretação ampl!ativa.
Não se pode ampliar, só se pode restringir aquela exceção;
nem se pode pretender que o legislador, ao proibir o reconheci~
mento. tenha também querido proibir a adoção; de maneira
que os autores brasileiros julgam neste sentido: pode~se ado·
tar o próprio filho naturaL Ainda que ele seja espúrio, incestnoso ou adulterino.
Outro problema é saber se é po~sível adotar-se mais de
1ana pessoa. O Direito estrangeiro geralmente o proíbe. Este
é um dos pontos em que a lei brasileira é muito avançada,
O legislador nada disse a respeito, de modo que se pode adotç;r uma, duas, três, quatro ou quantas pessoas se quiser. É
:só questão de se terem meios financeiros para sustentar depois
toda a prole.
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Por que razão o legislador estrangeiro francamente res·
tringe o número de fi!hos adotados? :a só porque está muito
preso àquela idéia de que a adoção visa a corrigir os senti~
mentos paternais que a esterilidade do matrimônio deixou sem
aplicação. Dizem eles: se já existe um filho para correção dos
sentimentos paternais, não é necessário mais nenhum. Mas a
lei brasileira representa uma forma de transição. Já não pensa
tanto neste aspecto psicológico e, assim, admite que a adoção
possa recair sobre maior número de pessoas, desde o momen~
to em que o adotante esteja em condições de sustenbá~las.
Também um problema delicado de Direito Internacional Pri~
vado é saber a lei pessoal que rege a adoção. :a a do adotante
ou a do adotado? Um estrangeiro que quer adotar um bra·
sileiro, por exemplo. Qual a lei pessoal que deve· reger essa
relação, uma vez que o estatuto nacional é o da nacionalida..
d.e74 Os autores debatem esta questão.
O resolvido, desde .já, pela legislação é que o estatuto
que deve reger essa questão é o do adotado, pois que a adoção
é um ato praticado em benefício do adotado, é o adotado que se
protege, é ele que se traz para a família, a fim de participar
deJa e fruir até os direitos sucessórias dentro dela, de modo
que se submete ao estatuto dele todo ato jurídico· que se vai
proteger. Veja-se, para finalizar, de que modo se dissolve o
vínculo adotivo.
Em primeiro lugar, o vínculo adotivo se dissolve pelo
acordo de ambas as partes. Pode-se sempre desatar o vínculo
da adoção. Unilateralmente, ela só se dissolve em dois casos:
ou por provocação do adotante, quando o adotado cometeu
ingratidão para com ele, ou então por provocaç~o do adotado,
situação es~a que só pode ocorrer num caso: é se ele foi adotado, quando menor, e, atingindo a maioridade, não deseja
" Atualmente vigora o principio da Lei Domiclllar (Lei de Intro·
dução ao Código Civil, art. 7•).
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permanecer sujeito ao vínculo que se estabeleceu. Pode então,
naquele ano em que atinge a sua maioridade, desligar-se da
adoção por meio de um ato expresso e, depois, fazer averbá-lo
no registro civil junto ao termo correspondente.
A ingratidão do filho adotivo para com o pai não é con-ceituada pelo legislador. Deixa-se isto a cargo do juiz, o qual
apreciará a natureza e a gravidade da ingratidão, que seguil'á
o mesmo critério a propósito da deserdação de herdeiro
necessário e não se aplicarão senão conceitos étcos que são mui~
to estabelecidos na sociedade. Não se admite, porém, que se:
.revogue a adoção por ingratidão do adotante para com o ado~
tado. A adoção é sempre conceituada como ato de magnificên~
da do adotante. O adotante aparece aí como autor de uma
liberalidade e não se admite que ele, como autor do benefício,
que assume o ônus, seja alvo de ingratidão, pois que, juridi~
camente, isto não teria nenhum significado. O que pode acon-·
tecer é que o adotante abuse dos poderes que, em conseqüên~
cia da adoção, adquire, e que venha ou a maltratar o adotado
ou a perturbar mesmo a natureza das relações que entre eles
deve reinar; mas, neste caso, não é preciso mais do que propor
a mesma ação destitutória do pátrio poder que pode ser pro,
posta por qualquer filho contra o genitor Íegítimo, pois, per"
dendo o adotante o pátrio poder, pode-se dizer que perdeu
tudo. e o conteúdo, aí, já não tem mais significação, senão
no caso .eventual de algum benefício que lhe tenha sido atribuído, em caso de direito sucessório, e de que ele seja conhecedor.5
Eis o estudo da adoção.
õ Esta exegese é relativa à primitiva rcdação do inciso II. do
art, 374, do Código Civil, que previa a dissolução do vínculo adotivo
por ingratidão do adotado.
A adoção tem sofrido muitas modificações no sistema positivo bra~
sileiro. Até 1965, era regulada do modo analisado pelo autor, em suas
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linhas gerais, com as modificações complementares em sete pontos cons·
tantes da Lei n' 3.133, de 1957. A estrutura do instituto, porém, na sua
essência, permaneceu inalterada. Seguiu-se ao regime exclusivo do Código Civil o da legitimação adotiva, criada pela Lei n' 4.655 de 02.06. 65
que foi, em data recente, revogada expressamente pelo Novo Código de
Menores, Lei n9 6.697, de 1O.10. 79, o qual instituiu a adoção simples ao
lado da adoção plena. Atualmente regula a matéria a Lei n 9 8.069, de
13.07. 90.

Capitulo XXXII
PATRIO PODER. NATUREZA JURIDICA. EXERCíCIO
GUARDA E REPRESENTAÇÃO DO FILHO*
Um dos institutos mais característicos do Direito de Família é o pátrio poder, porque serve de exemplo como o mais
marcante talvez dos poderes de família.
Na parte geral viu-se que nos direitos de família se in~
duem direitos subjetivos de faml!ia e que os direitos de fami~
lia têm uma fisionomia própria. Não é fácil de se reconhecer
se são direitos ou se, pelo contrário, são encargos que pesam
sobre o indivíduo e, por essa razão, a doutrina prefere deno~
miná~los de poderes de familia.
O poder que tem o marido como chefe da sociedade
coníugal, que é o poder marital: o poder que o tutor tem sobre
a pessoa e sobre os bens do seu pupilo: o poder do curador
sobre o curatelado e, sobretudo, o poder que o pai tem sobre
o filho, todos estes são direitos que, ao mesmo tempo, são
deveres, são relações em que não é possivel isolar~se o lado,
que se chama direito, do lado, que se chama dev.er de família.
Direito e dever aí estão de tal modo entrelaçados que, a propósito deles, pode aplicar~se com muita propriedade aquela
observação de Cicu: de que, nesses poderes, há um prius 16~
gko que é o dever, e há uma posterius, que é o direito. O prius
lógico é dever, porque só se estabelece pátrio poder, tendo-se
.. Analisando-se este capítu'o, não se há de perder de vista o que
dizem os arts. 226, §5• e 227, §6' da Constituição de 05.10.1988.
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em vista o dever que há de recair sobre o pai. O interesse
do legislador não é conferir ao pai um direito e, sim, atribuir
ao pai uma função pública que é, antes, conferir-lhe um dever;
e como é este dever aquilo que surge em primeiro lugar, diz-se
que é o prius lógico. Este dever, esta função, é de tal natureza que ele só será bem exercido, se o seu titular dispuser de
uma grande liberdade em relação ao seu cumprimento. E, para
que ele tenha essa liberdade, é que se lhe reconhece, então,
como um momento posterior, o seu direito.
Por que razão tem o pai o direito de escolher a educação
que deve dar ao seu filho? Porque tem o dever de educá-lo
e esse dever não se exercerá de maneira satisfatória, se ele
não tiver a liberdade de escolha dos meios para o seu bom
cumprimento. Eis como o direito surge no espírito do legis·
lador, depois do dever, do prius lógico. Isso não foi, entre~
tanto, sempre assim. A princípio, o pátrio poder se concebia
sobretudo como um direito, e a consciência jurídica do mundo
ocidental é que, pouco a pouco, foi dando maior relevo a este
elemento que é o dever, até o ponto de fazer dele o conteúdo
principal do pátrio poder, e, do direito, simplesmente uma
projeção dele.
No Direito Romano encontra-se, a princípio, a patria
potestas, concebida claramente ·como um direito. Não se co~
gita de um dever de pai para com o filho; cogita-se de um
direito de pai sobre filho, que vai logo abrangendo todos os
aspectos. desde os aspectos econômicos e sociais até os mais
graves, inclusive o poder de vida e de morte que se reconhecia ao pátrio poder na antigüidade. A patria potestas era uma
auctoritas, tal qual a que tinha o proprietário sobre a coisa
de que era dono.
Como o dominus dispunha do seu obJeto livremente, o
pater dispunha do seu filius, e limite ao exercício do pátrio
poder foi coisa que só muito tardiamente se veio a conceber,
Pode dizer-se que, embora na prática a patria potestas esti~
vesse enfraquecida desde os tempos de Domiciano, o seu de~
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saparecimento expresso sõ ocorreu no Direito bizantino, Ja sob
a influência das idéias cristãs. A estrutura do instituto foi
aquela, durante todo o mundo romano.
Pode~se dizer que trazer o conceito de dever paternal
para o primeiro plano e deixar o direito, num segundo, foi
uma das transformações a que o Cristianismo submeteu a hu~
manidade. Depois de realizar~se essa transformação, o con~
ceito que se possui do pátrio poder é outro; não o julga mais
uma auctoritas, considera-o um munas, encargo, dever, fun~
ção; é esse o modo pe!o qual a consciência moderna conceitua
o pátrio poder.
O pátrio poder não é uma auctoritas, é um munus, do
mesmo modo que a tutela e o poder marital, função que se
atribui ao homem, para que exerça livremente, mas não no
seu interesse próprio e, sim, no interesse daqueles ou claque~
la coisa cuja guarda lhe cabe.
Conceituado como munus, o pátrio poder aparece como
um tecido de direitos e deveres. e numerosas são as normas
jurídicas que regem a relação de pai e filho. Ao lado delas
imperam, em grande número. normas de ordem moral. No
pátrio poder, ou melhor, nas relações pessoais entre pais e
filhos, pode~se dizer a mesma coisa que já se disse a propô~
sito das r.elações pessoais entre os cônjuges: entra~se no domínio de normas éticas e a norma jurídica tem um caráter
de norma limite. O Direito não fará mais do que traçar os
limites da conduta, pois quem dá realmente o seu conteúdo
é a moral.
Diz-se em que caso extremo o pai perde o pátrio poder,
como se diz em que caso extremo os cônjuges podem propor~
se contenciosamente o desquite; mas, enquanto o Direito traça
esses casos extremos a que se podem aplicar as sanções da
lei, a moral traça uma série de normas que devem constituir
a regra para a conduta diária e que o legislador não pode
esposar, porque não lhe pode atribuir nenhuma sanção. De
fato, o legislador diz: o marido deve à mulher um auxílio

400

SAN TIAGO DANTAS

recíproco, o mútuo adjutõrio de que falam os canonistas. Ago~
ra. se o legislador diz: o filho deve ao pai a reverência, o
respeito próprio de sua condição, enuncia normas de cond
duta que só têm, depois, que ser sancionadas. Não se pode
admitir que, se o filho faltar à reverência para com o pai,
este venha a juízo reclamar a proteção dos tribunais, porque
a reclamação seria inócua, já representaria em si a destrui~
ção do que se pretendia tutelar com a enunciação da norma,
tal qual como acontece na ordem civil dentro dos quadros
militares ou dentro dos quadros funcionais, com os princípios
de hierarquia, a ref'peito de disciplina. Tudo tem que ficar na
economia interna da instituição. Se os tribunais intervêm para
manifestar, assegurar, defender .estas coisas que são multo indeterminadas, elas se evolam, e desaparece por. completo a
possibilidade real de uma sanção. No dominio do pátrio poder,
nas relações entre pais e filhos, as normas éticas desempe~
nham um papel de conteúdo, as normas jurídicas representam
como que o invólucro da instituição.
Isso não impede que o legislador muitas vezes anuncie
a norma ética, como se fosse norma jurídica, mas já se pr~
cisa saber que ali se está diante de um preceito sem sanção,
um preceito que não apresenta modos de se fazer valer pe~
rante os tribunais. Quando o legislador diz que compete aos
pais exigir dos filhos que lhes prestem obediência, está~se
diante de uma norma ética esposada pelo legislador, porque,
se o filho não lhes prestar obediência, os pais não têm mesmo
outro modo de cobrar o dever filial, se não do modo que o
prestígio moral lhes autoriza. O tribunal nada pode fazer,
senão colocar o filho em poder do pai, mas garantir a obediên~
cia diária é alguma coisa que ele não pode fazer, pois que
já viu o aspecto pelo qual o pátrio poder se apresenta.
Passe~se ao estudo do seu conteúdo. Em primeiro lugar,
veja~se entre que pessoas se estabelece o pátrio poder. O
pátrio poder se estabe!ece entre pais e filhos, filhos legitimas
ou legitimados, filhos adotivos e filhos naturais.
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As relações entre pais e filhos não são as mesmas; variando o tipo de filiação, encontra~se uma verdadeira gradua~
ção que tein a sua plenitude na filiação legitima e tem a sua
forma mais degradada, mais tênu.e, nas relações entre os pais
e os seus filhos espúrios, sejam incestuosos ou adulterinos.
Enquanto o filho legítimo tem em relação aos pais o que
se pode chamar a plenitude do estado de filiação, o filho es~
púrio, incestuoso ou adulterino, já nem sequer têm o estado
de filiação, têm apenas um seu reflexo, que é o direito à
prestação alimentar.
O filho natural aparece com direitos sucessórias mitiga~
dos, tem ou não tem, conforme as circunstâncias, o direito
de habitar na casa paterna, e o próprio exercido do pátrio
poder está modificado pelo reconhecimento. O filho adotivo
estâ sob o pátrio poder do pai aaotivo, mas não perde o
parentesco com o seu pai de sangue, o que lhe dá um duplo
estado de filiação.
1

Quem exerce o pátrio poder é o pai, se o individuo em
questão tem pai e mãe vivos. Embora estes sejam titulares do
pátrio poder, o exercido do poder pertence ao pai, à mãe, se
o pai faltar por morte ou por destituição do pátrio poder. 2
De que modo pode o pai ou a mãe perder o pátrio poder?
Em primeiro lugar, o pátrio poder, pela morte, se devolve na·
turalmente ao outro cônjuge, e, pelo desquite, se foi judicial,
ficará com o cônjuge inocente. 3
1 Este principio está derrogado, como já se observou em notas anteriores pela nova redação do art. 29 da Lei n• 883 de 1949.
J Dispõe o art. 389 do Código Civil, atualmente, que o pátrio poder,
durante o casamento, compete aos pais, exercendo-o o marido com a
colaboração da mulher. Na falta ou impedimentú de um dos genitores
passará o outro a exercê-lo co~ exclusividade (redação da Lei n• 4.121.
de 1962).
8 O mesmo dispõe a Lei do Divórcio em seu art. 10, no caso da
separação judicial.
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Se o desquite foi amigável, o pátrio poder continua com
o pai e o desquite dispõe a respeito da guarda dos filhos, a
respeito de quem o deve ter em sua companhia, etc. Se, p01:ém,
o desquite é contencioso, o pátrio poder ficará com o cônjuge
inocente, com aquele que tiver sido dec!arado pela lei. Se o
casamento é anulado, a quem compete o pátrio poder? Se o
casamento é anulado, mas unilateralmente putativo, o pátrio
poder ficará com o cônjuge de boa fé; se é bilateralmente
putativo, o pátrio poder ficará com o pai, embora se aplique
à guarda dos filhos a mesma regra que para o desquite, quan~
do ambos os cônjuges são culpados, regra que já foi estudada.
Se acontece que o casamento é nulo e não putativo, por
estarem ambos os cônjuges de má fé, também o pátrio poder
pertence ao pai, tal qual como quando se trata de um filho
natural. e o pai detém o pátrio poder e a companhia dos filhos.
Decide.se pela mesma regra do desquite, quando ambos são
culpados. Até seis anos permanecem na companhia do pai os
filhos, e as filhas ficam em companhia da mãe, enquanto me~
nores.
Que dizer, porém, ao se tratar de filho natural? Ou
estão reconhecidos, ou não. Das duas uma, se não estão re~
conhecidos, o pátrio poder pertence à mãe, salvo se esta é
também desconhecida, e, neste caso, o menor é posto sob tu·
tela ou recolhido pelo Estado a estabelecimento de caridade.
Se, porém, há reconhecimento por parte do pai, então com
este fica o pátrio poder e a guarda ou companhia. Isto se
decide, cvnforme se disse a propósito dos filhos naturais.
Vejam.se os poderes que o pátrio poder confere àqueles
que lhe detêm, no momento, o exercício. O Código Civil d:~
crimina esses poderes no art. 384, mas a doutrina, por um
critério de sistematização, costuma agrupar esses poderes re·
duzindo~os a três.
Em primeiro lugar: o poder de educação ou de criação
do menor. É o mais amplo. E pode-se dizer que nele quase
que se contêm todos os aspectos pessoais de relação entre pais
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Não só o pai, como titular que é do poder de edu~
cação, pode deliberar livremente sobre a criação e educação
do filho, como pode guardá~Io em sua companhia, reclamá~lo
de todos que indevidamente o detém, nomear-lhe tutor no
seu testamento e dar-lhe consentimento para casar. Isto é o
que se pode analisar como poder de educação. Nomear tutor
no seu testamento é um poder através do qual se projeta a
autoridade do pai, além da sua própria morte. A lei quer es~
tender o mais possível o direito que tem o pai de prover a
criação do seu filho, dando~lhe, inclusive, o poder de indicar
quem sucederá a ele, no caso do seu falecimento, e esse poder
está dado por lei em toda a sua amplitude, tanto ao pai como
à mãe, ao contrário do que acontece em outros direitos es~
trangeiros, onde a mãe não tem o direito de nomeação de tu·
tora. Trata~se já de sistema em que a mãe, a rigor, não tem
o pátrio poder, tanto assim que ela é chamada tutora natural.
Entre n6s ainda perdura na linguagem forense a expressão
"tutoria natural", para indicar a mãe, mas expressão inade~
quada.
No Brasil não há tutora natural: a mãe exerce o pátrio
poder com a mesma autoridade própria com que o pai o faz.
Desde o momento em que o pai falta, a mãe o sucede no
pátrio poder, e os tutores, porventura nomeados, só podem
assumir o seu mandato, quando a própria mãe faltar, quando
não haja mais alguém com direito ao pátrio poder. Quanto
ao c.onsentimento para casar, j•á se conhece a sua amplitude
e o modo do seu exercício. O consentimento para casar per~
tence a ambos os pais, prevalecendo, porém, o consentimento
paterno, no momento em que haja alguma dissenção: esta é
uma prerrogativa paterna que o juiz pode suprir, desde o mo~
mento em que se verifica que não há uma razão plausível
para o pai negar o seu consentimento.
O segundo poder de que está investido o pai, em razão
do seu pátrio poder, é o chamado poder de representação. O
pai tem o poder de educação e tem também o de representa·
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ção. Este poder está em íntima ligação com a idéia de capa~
cidade; o menor é capaz, não incapaz, de ter direitos, mas in~
capaz de exercê~los. Ele não tem a capacidade para o ato
juridico, para o negócio. Quer dizer, a incapacidade de negó~
cio. Se alguém lhe deixa uma herança, ele herda, porque tem
a capacidade jurídica. Mas não pode sustentar-se, porque não
tem a capacidade de exercer os seus direitos. É preciso que
alguém a aceite no seu lugar. Do mesmo modo que é preciso
que alguém no seu lugar pratique todos os atos juridicos de
que ele carece. Daí a noção de representação, e a necessidade
de surgir alguém que possa praticar no lugar do menor e em
nome dele os atos de que ele é capaz, e esse alguém é o detentor do pátrio poder, o qual representa o menor até os 16
anos completados.
Aos 16 anos o menor sai da incapacidade absoluta e
entra na incapacidade relativa. Daqui em diante não é mais
incapaz de praticar atos jurídicos, apenas esses atos não são
válidos, se não forem praticados com a assistência de alguém
que deva suprir as insuficiências do próprio menor. O pai
deixa de ter, dessa idade em diante, a representação do menor
e passa a ter a sua assistência. A diferença prática é completa.

Capítu:o XXXIII

ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO
FILHO. USUFRUTO LEGAL
Veja~se o último dos poderes do pai: o poder de admi·
nístração e de usufruto. Enquanto os poderes de educação e
de representação se referem à pessoa do menor, o poder de
administração e de usufruto refere-se aos seus bens. Pode
acontecer que um menor não tenha bens próprios e, neste caso.
a lei dá aos pais o encargo de sustentá~lo. Este encargo não
pode ser considerado um encargo alimentar propriamente dito,
porque o encargo alimentar tem limites muito restritos (ao
encargo alimentar segue~se a obrigação de alimentos propriamente ditos, de vestuário e de habitação). ao passo que a
obrigação que o pai tem para com o filho é muito mais vasta
e abrange todos os dPveres que a fortuna do pai está em
condições de comportar e de lhe proporcionar. *

g, portanto, uma obrigação alimentar ampla; pode acon·
tecer que o menor tenha bens próprios adquiridos com o seu
trabalho, ou ganhos por doaç?.0 que lhe haja sido feita por
terceiros, ou então adquiridos hereditariamente por via suceS"
sória, quer testamentária, quer legítima.
Precisa-se saber em que posição se acha o detentor do
pátrio poder perante os bens próprios do menor e, desde logo,
precisa-se saber primeiro se ele tem algum direito a esses bens
• O prrsente capitulo deve ser confrontado necessariamente com o
disposto nos arts. 5', I, 226, § 5•, da Constituição Federal de 05.10.1988
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e, segundo, se ele os pode administrar. No Direito Romano
prim tivo não havia distinção entre o património do pater e o
património dos seus filhos. A família romana no seu período
patriarcal representava uma unidade patrimonial absoluta. Só
havia um património, e o património só tinha um titular, que
era o pai, mas, ao longo da evolução, foram se destacando
do património familiar os pequenos patrimónios independentes
que vieram constituir os pecúlios, peculium castrense, peculium
quasi castrense, profectitium, adventitium. Foram as células
que foram pouco a pouco formando a nova ordem patrimo~
nial da família no Direito moderno, que já não conhece, nem
por sombra, a antiga unidade patrimonial. Ainda conserva.
entretanto. certas linhas estruturais que vêm da família ro~
mana evoluída. Os pecúlios adventícios, bona adventitia. eram
deixados em mãos do pater [amilias, que tinha defes o usufruto. Essa é a regra que vigora no Direito atual. O pater
famílias conserva o usufruto dos bens dos seus filhos. Quer isto
dizer que os filhos têm apenas a nua propriedade e o pai de
família conserva o usufruto desses bens, tem o direito de usálos e tem o direito de gozá-los, isto é, de perceber os seus
fruto3.
Ao lado do direito de usufruto que se chama legal. para
se distinguir do outro, para se distinguir do usufruto volun~
tário, o pai de família tem o direito de administração, tem o
poder de administrar os bens dos filhos. Este poder de administrar, no Direito anterior ao Código Civil, era amplo, O
pai administrava os bens a seu critério, mas o Código Civil
consignou nesse particular uma regra muito evoluída que: sub·
mete em certos casos o arbítrio do pai à aprovação do juiz;
aproxima~se um pouco a posição do paí da posição do tutoro
O pai não pode praticar certos atos de administração sem que
o juiz intervenha, dando seu consentimento. É o art. 386, do
Código Civil, o que consigna esta regra e estipula, primeiro,
que todos os a tos que envolvem alienação de imóveis (portanto dentro dos atos propriamente de alienação de propr!e~
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dade, como dos a tos de criação de ónus reais), estão sujeitos.
para sua valid.ade, à aprovação prévia do juiz.
Mas não ~ão somente estes; o Código ainda diz assim:
"o pai não pode nem contrair em nome dos filhos obrigações
que ultrapassem os limites da simples administração". É inde~
terminado, pois estabelece apenas um critério geral. Que limi~
tes são essse? Não é fácil dizer e, nesse sentido, a doutrina
tem oscilado a respeito de alguns casos mais duvidosos. O
caso mais difícil por excelência é o caso de locação. Pode o
pai alugar a terceiros os imóveis dos seus filhos, s-em o con~
sent"mento do juiz, ou precisa que o juiz aponha a sua autorização a estes contratos? A jurisprudência brasileira oscila
muito a respeito do caso. O contrato de locação pode ser uma
oportunidade para atas defraudatórios do património do
·menor, porque pode o pai estipular uma locação injusta; mas
a tendência da doutrina atual e a opinião da jurisprudência
seguem o ponto de vista contrário.
Pode sempre o pai alugar os imóveis dos seus filhos sem
submeter o contrato à aprovação do juiz e, de fato, se se ra~
ciocinar bem, só pode ser este o ponto de vista. Qual o in~
teresse que tem a lei, submetendo estes atas extraordinários
ao conhecimento do juiz? É impedir não só os atas de defrau~
dação do património como aqueles que possam representar
proventos i:ícitos para o pai. Assim, se o pai v-ende um imó~
vel e o transforma em dinheiro, surgem grandes possibilidades de uma dilapidação do património do menor; mas na lo~
cação isso não se dá, o imóvel continua na propriedade do
menor; o que pode acontecer é terem sido convencionados
aluguéis muito baixos mas, com eles, o prejudicado seria o
próprio pai que tem o usufruto dos bens.
Não há motivos para dúvida. Pode-se responder, com
segurança, que, onde os atas de administração ordenarem a
locação, pode-se, sem susto algum, aconselhá~la, sem neces~
sidade de uma autorização judicial.
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·Há certos casos em que o interesse do pai e o interesse
do filho caem em campos opostos. Evidentemente,· se um ten•
um patrimônio · e outro tem um diverso, pode muitas veze~
surgir uma situação jurídica em que os inter-esses do pai st.
diversifiquem dos interesses do filho. Que deve nesse casefazer o pai? Deve, imediatamente, pedir, com relação a tudo
que diga respeito à administração daquela situação especial.
ao juiz, não s-5 que autorize os atas que pretende praticar.
mas também que nomeie um curador especial. Se e~e praticar
estes atas sem estar nomeado para o filho um curador espe~
cial, arrisca~se a que o& mesmos sejam anulados pelo próprio
filho, pelos herdeiros do filho, ou pelo representante legal do
filho, se o pátrio poder vier a cessar durante a menoridade.
É verdade que é uma ação anulatória para a qual a lei
estabelece prazo muito curto, de um ano, sempre interessada
em impedir que as relações de família fiquem expostas a uma
contest<lção muito prolongada, mas a anu~ação pode ocorrer
tanto para os casos em que não se obteve autorização judi~
cial, naqueles casos em que não foi nomeado curador, quando
havia interesses opcstos, como para os casos cm que não se
obt:::vc autorização judicial, naqueles casos que a lei prevê:
alienação de imóveis, constituição de ônus reais, contratação
de obrigações que excedam os limites da simples administra~
ç.ãc.

Em todos estes casos pede haver anulação, se não se
tiver tomado a precaução exigida pela lei: assistência do ju:z
e nomcnçâo do curador.
Existem bens que· estejam fora da administração paterna
e fora ·do seu usufruto legal? A lei dispõe a respeito no
art. 391. Encontram~se bens que estão fora da adm:nistração e do usufruto paterno; são eles muitos, naturalmente: em
primeiro lugar os que tenham sido deixados ou em testamen~
to com a cláusu:a de -exclusão de administração ou de usufruto paterno. São também aqueles que o filho adquire no
serviço militar, no magistério cu em função pública. E~tá~se
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diante de peculiam castrense e de peculium quasi castrense.
o qu::~l ainda sobrevive no Direito desta forma, não mais como
no Direito Romano, em que se pode afirmar que o peculium
castr-ense se isolava do patrimônio familiar. mas para se estabelecer que os pcculia castrensia e quasi castrcnsia se iso~
Iam da administração e do usufruto paterno. Peculium cas~
trcnsc, serviço militar, e o quasi castrense, função pública, à
qual . se assimila o magistério, per ser também uma função
muito p::ssoal. Não seria, pois, justo que o pai fosse partici~
par só dos proventos é;\ssim auferidos pelo filho.
Igualmente, tem-se que equiparar a esses bens já enumerados aqueles que cabem ao filho numa herança da qual os
país sejam excluídos.
Pode acontecer que numa herança cs pais venham a ser
excluídos per uma daquelas razões admitidas em Direito: deserdados, excluídos por ingratidão; nesse caso, se os filhos
houverem bens desta herança, não é justo, depois, que os pais
tenham o usufruto e a administração dos bens que aos filhos
tocaram, porque se anularia a exclusão verificada.
Do mesmo modo, quando há filho natural. precisa~se precaver~se contra uma hipótese: a de que o pai. sabendo o filho
abastado, o reconheça apenas para participar do usufruto
legal dos seus bens. Exc:ui-se tanto o usufruto como a admi·
nistração paterna dos bens havidos pelo filho ilegítimo, antes
do reconhecimento.
Aí está a pcimeira categoria de .exclusão de bens doados
cu legados aos filhos. com exclusão expressa de administra~
ção e de usufruto materno ou paterno: os bens legados ao
filho numa suc:es:::ão de que os pais foram excluídos. os bens
havidos pelo filho natural, antes do reconhecimento, e os
pecu!ia casfrcnsia e quasi castrer.sia e a esses ainda se devem
acrescentar, com efeitos mais reduzidos, os bens que sejam
deixados, com exclusão de usufruto, mas não com exclusão
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de administração, o que é possível: nesse caso, tem~se a ex~
dusão somente em relação ao usufruto. Pode-se dizer, por
exemplo: "lego ao menor fulano a minha casa tal, com exclu~
são do usufruto paterno". Nesse caso o pai tem administra~
ção, mas não tem usufruto. Se se disser "com exclusão de
usufruto e administração", é que o pai perderá ambas as
coisa5.
Hã ainda um caso em que se exclui naturalmente o usu~
fruto paterno: é quando se dá ao menor alguma coisa, com
fim certo determinado. Diz-se: "Lego ao menor fulano tais e
tais bens, para o fim de prover à sua educação". Nesse caso
não se pode cogitar de usufruto paterno. Os proventos aufe-ridos irão diretamente para aquele fim determinado, de edu~
cação do menor. É o caso de se perguntar se não sería justo
que os frutos dos bens pertencentes ao menor fossem sempre
aplicados no seu interesse. Não seria justo que o menor, tendo
a sua fazenda, os proventos dela fossem sempre investidos
no sustento desse menor, na sua educação ou nas utilidades
de seu interesse. Deve-se responder que a lei, dando, de outro
modo, o usufruto ao pai, agiu muito bem.
Tem-se de raciocinar com o interesse da familia que,
como se sabe, era a ratio legis. No estudo, o interesse da
famfia é o interesse de sua unidade e esse interesse é que
não haja no seio da mesma família filhos ricos e filhos pobres.
O natural é que todos participem da mesma vida, do mesmo
tratamento patrimonial. Não só é justo que os filhos estejam
todos, quanto à fortuna e ao tratamento, em pé de igualdade,
como é necessário que estejam também em pé de igualdade
com seus próprios pais. Filhas ricos e pais pobres, eis uma
coisa contrária ao interesse da família e à sua própria mora~
lidade. Se acontecer terem os filhos muitos bens, a solução
de tal caso é manter na sua nua propriedade dos bens os
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menores, fazendo, entretanto, reverter os lucros comuns em
beneficio da comunidade. De que modo se pode fazer isso?
De um modo somente, ou seja, dando-se o usufruto ao pai,
porque é ele quem tem a obrigação de prover à sustentação
da familia, e, por conseguinte, reverterá no interesse de todos
esses o usufruto que deflui dos bens.

Capítulo XXXIV
SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PATRIO PODER
O pátrio poder é um direito irrenunciável. Não podem
o pai e a mãe, investidos de pátrio poder, demitir~se de.sse: di~
reito que é inerente ao estado civil; dele decorre e não pode
tampouco rer lim:tado. Há casos em que o pai perde o pátrio
poder, dando lugar 2.0 pátrio poder da mãe, ou o perdem
ambos, vindo o menor a cair sob tutela. Estas são as hipóteses cm que se fala da extinção e da suspensão de pátrio
poder. É necessário que se proponha, perante o juiz competente, a ação destitutória do pátrio poder, ôando~se curso a
qualquer prova sobre o fato, .em conseqüência do qual deva
o pai decair no seu direito.
Geralmente, quando as ações dcstitutórias de pátrio
poder se fundam em maus tratos ou são propostas por algumas dessas razões que impo~sibilitam a permanência dos filhog
na companhia dos pais, faz~se um pequeno processo prep;~
ratório que é o processo de depósito.
Se o filho pode cmnparecer cm juízo, quem por de move
a demanda ou mesmo o Ministério Público. se houver recebido
denúncia de alguém, começa por pedir o depósito do filho, a
fim de que ele s·1L1 de sob o poder paterno. É Pma medida
prepmatória. Em scJuida. examina~se se ocorre uma causa
suficiente. para q:1e o pai perca o pátrio poder. A causa pode
ser, cm pr'meiro lugar, o casfgo imoderado. o poder correcio~
nal qt:c tem 'J p::i sobre o filho e que faz parte daquele poder
de educação, de assistência. que é parte do seu munus: mas
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o poder corr..;;cional só é legítimo, quando exercido dentro de
certos limites, qu<mdo contido num moderamento. Se por aca~
so o pai transgride o moderamen,, de tal modo que su3 atividade correcional se torne ofensiva à dignidade do filho ou
dedavorâvel à sua educação, está-se d:ante do abuso do poder
correc!onnl que c leva à perda do pátrio poder, do mesmo
modo que a circur..stâllciél de o pai deixar o menor cm aban~
dono ou praticar atos contrários à moral e aos bons costumes.
Não é necessário que os atos contrários à moral e o.os bons
costumes sejam contra o filho. Evidentemente, se forem contra
o f:Iho, mais veementes são as razões para se destituir o pai
de seu poder. Basta que esses atos sejam praticados de modo
tal que compromet::~m a educação do filho, a sua fo~mação
moral, para já haver fu!:c!nmento su fiden te na propositura da
demanda.

Hn casos em q1:e r:.ão se leva imediatamer..te o pedido ao
seu efeito extremo de se de~tituir o pai do pátrio poder; ãs
vezes, se pede apenas a suspensão; os casos em ·que se pede,
a suspensão são !!;.ais indefinidos, niío são tax&tivos. O art.
394, do Código Civil, que se refere a esses casos, define apenas cm termos gcné..:iccs o que constitui abu~o de pátrio poder.
Se há abuso de pátrio poder, mas se o abuso não consiste no
castigo Imoderado, consistindo apenas num outro aspecto qual~
quer. não é possível desUuir o pai do pátrio poder. É apenas
possível W!::pcnc'c:- o exercício desse poder. A lei, empregando
a expressão "r.buso de pátrio poder", quer mesmo deixar a
questão num plano bdctcrminado, para que o juiz poss:1 apre~
ciar livreueJtc a IF<Wickdc do caso e o tempo dura:1tc o qual
lhe convenha suspender o exercício da faculdade. 1
Outra hipótese que dá lugar à suspensão do p{1trio poder
é a do caso cm que a atividadc do pai se mostra di:apidatória
l
A matéria também está prevista no Novo Código ele Menores,
Lei n' 6.697, de 1979. no seu art. 24. Atua'm~nte cuida também deste
assun:o a Lei n9 8.069, de 13.07.90: arts. 155 a 164.
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dos bens co:1fiados à sua administração. Vê-se que pode ter
o pátrio poàer suspenso ou por abusar do poder de educação
ou por maltratar. pelo seu poder de administração e de gestão,
os bens do filho. Num e noutro caso o juiz tomará essa providência a título prrwis0rio.
Outro ca.so notávd de perda de pátrio poder é o da mãe
viúva que contrai novas núpcias. 2 A binuba, isto é, aquela que
se casou pela segu;1da vez, não tem pátrio poder sobre os
filhos do leito anterior. É óbvia a razão legislativa desta perda: é que essa mulher. quando se casa, cai sob o poder marital
e embora o poder marital seja hoje muito frouxo, é suficiente
para tirar à mãe aquela liberdade de propósitos e de
atas, que seriam essenciais ao bom exerclcio do pátrio
poder. Ela não pode exercê-lo em razão de não ter uma autoridade soberana sobre o seu filho do Jeito anterior, porque ela
própria tem a sua liberdade limitada pelo poder do marido a
que está sujeita. De sorte que, em caso de mãe bínuba, perde
o pátrio poder e o rrtcnor cai sob o regime da tutela. 3
Se ela er..viuv2.r novamente, recupera o pátrio poder que
perdeu

2 A luz do art. 226, § 5•, da atual Carta Magna, o disposto no
art. 393 do Código Civil deve referir-se também ao pai que contrai novas
núpcias.
3 Esta norma foi revogada com a nova redação dada ao art. 393,
do Código Civil. pela Lei n• 4.121 de 1962, que dispõe que a mãe que
contrai novas núpcias não perde, quanto aos filhos do leito anterior, os
direitos ao pátrio poder, exercendo-os sem a interferência do marido.

Capítulo XXXV

DA PROTEÇÃO DOS INCAPAZES. TUTELA.
CONCEITO E FUNÇÃO. NOMEAÇÃO DE TUTORES
Tratar~se~á

agora da tutela.* O pátrio poder, a tutela e a
curatela são três institutos que apresentam entre si um intimo
p;;.rentesco. Todos se destinam a suprir a capacidade civil. O
ind:víduo incapaz de agir, seja relafvamente incapaz, ~::eja absolutamente incapaz, precisa de algo que supra a sua incapacidade e que lhe permita a prática dos atos necessários à boa
condução dos seus interesses. Se se trata de um absolutamente
incapaz, o sup~·imento precisa ser completo, precisa revestir a
forma de representação, tornando~se necessário que alguém
pratique, no lugar do incapaz, aquilo que ele, por si só. não
pode fazer. Se se trata de uma incapacidade relativa, então
a incapacidade apen<:s precisa ser suprida, precisa ter a sua de~
ficiência completada e neste caso não é de representação que
se trata, e, sim, :::,• assistência, de uma atividade paralela à
do incapaz e, por ;.:: bdo, capaz de dar aos atos deste a va~
!idade que, de outro modo, lhe faltaria. Há três institutos cuja
finalidade supre a incapacidade civil: o pátrio poder, a tutela
e a curatela. Pode-se acrescentar: o poder maritaL atendend~
se a que a mulher casada figura entre os relativamente inca~
pazes no Código Civil. mas esta incapacidade relativa da mu~
lher casada parece mais um erro de técnica do CódiÇJo do que
* Consulte-se. a respeito, a Lei n' 8.069. de 13.07. 90. que cr1c1, o
Conse:ho Tutelar ! arts. 131 a 140),
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uma incapacidade real; então pode~sc contentar com os trê~
institutos já citados, ou seja: pátrio poder, tute~a e curatela. 1
Através desses institutos, o que se procura é dar a um
incapaz as três coisas de que ele precisa: 1") representação
ou assistênda, conforme se trate de absoluta ou de relativamente incapaz; 2'!) administração para os seus bens; e 3~)
assistêacia para a sua pessoa. Está-se usando a palavra assistência no sentido de assistência pessoal. preparação de alimentos, criação, educação, conforme a natureza da incapacidade.
conforme a co:wdição da pessoa que a um des:::es poderes está
sujeita. O pátrio poder resulta da filiação legítima ou ilegítima, consangüínea ou civiL Precisa-se estudar a tulela e curatela e ver de que modo elas aparecem e como se diferenciam
entre si. Não parece muito fácil, à primeira vista, distinguir a
tutela da curatcla. Por um critério doutrinário, sobretudo, a
dificuldade é grande se se co:oca do ponto de vista da legís·
lação comparada e da história do Pireito, porque o critério
diferenciador não foi o mesmo em todas as épocas e nem é.
hoje cm dia, o mesmo para os sistemas jurídicos vigentes. No
Direito Romano a diferenciação era muito duvidosa. A tutela
existia em certos casos típicos, que eram a tutela dos impú~
beres e a tutela das mulhzres. Todos os outros casos que eram
atípicos, eram cc:sos de curatela e o Direito Romano fazia
uma diferença muito grande entre os poderes do tutor e os
podere" do curaclor.
E:1quanto o tutor estava revestido de uma auctoritas. isto
é, tinha um verdadeiro poder familiar. o curador não estava.
Figurava quase na posiçiio de um contratante, de alguém que
devesse prestar bem os seus serviços, sem ter uma auctoritas
própria, um poder de família, investindo-o na prática daqueles
a tos. No Direito francês atunl, a diferença parece ser esta:
fala-se de tutela, quando o poder se exerce sobre as pessoas;
1 A incapacidade relativa da mulher foi abolida pela Lei n• 4.121.
de 1962.
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de curatela, quando o poder se exerce sobre os bens.
No Direito brasileiro, pode-se traçar a linha diferencial d.os
·dois institutos deste rncdo: a tute:a é um sucedâneo do pátrio
poder; a curatela supre a capacidade. Em todos os outros
casos, todas as vezes em que se está di:mte de um incapaz,
tem~se que per\;untar: estaria este incapaz sujeito ao r:ãtrio
poder se tivesse pZ~i ou mãe vivos, e capaz de exercer o pátrio
poder? Se a resposta for af:rmativa, o tipo de proteção legal
a que esse ine<1p2.z será sujeito é a tutela. Se, pdo contrário,
se trata de uma incapacidade qualquer, derivada de loucur~.
de prcdigalidade, de estado ~cingem em que se encontra o
indivíduo, derivada de st.:rdo-mudez ou, mesmo, d~ uma de~
tás situações de fraqueza em que eventualmente o indivíduo
se encontre na sociedade, então é o caso de curatcla e é curador aquele que supre a incapacidade do indivíduo em questão.
Estuda~se a tutela esclarecendo-se o seu conceito com os
subsídios da história do instituto. Só mesmo quando se acompanha a formação do instituto no D'reito Romano é que se
podem compreender as suas peculiaridades, a sua índole atual.
A tutela r.o Direito Romano é um dos institutos mais
antigos. Numa antigüidade juríd:ca muito remota não havia
provavelmente sucess2o testamentária, só havia sucessão legítima. Quer dize:, morto um patcr familias, necessariamente
a sua herança passava ao1; seus filhos, não se admitia que o
pater nomeasse um herdeiro por testamento. Só à fase antiga
do D;reito Rom<mo da sucessão puramente legítima é que
pertencem os primórdios da tutela. Podia acontecer que mar~
resse o patcr deixa::1do o seu descendente ainda impúbere, e,
se este descendente era impúbere a ele ia ter o patr:mônio
familiar, mas faltava-lhe a maturidade para prover à boa administração dos seus bens. Semelhante situação era extrema~
mente perigo::a para os parentes, porque a fortuna do menor
podia ser dilapidada pela sua pouca experiência e. depois,
todos estes parentes, que eram sucessores eventuais do menor
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se veriam privados da sua expectativa patrimonial: então se
admitia que os parentes exercessem sobre este impúbere sui
juris uma tutela, a qual se estabelecia no interesse dos paren~
tes e não no it1teresse do menor. Isto é essencial. para se
compreender a índole primitiva do instituto. O tutor que se
dava ao impúhere defendia os direitos sucessórias que os pa~
rentes, os agnatos, tinham em expectativa e de que corriam
o risco de se verem privados, dada a maturidade do menor.
A tutela no Direito primitivo é essencia!mente uma
potestas, tal qual o pátrio poder. Não está subordinada aos
interesses do menor, está subordinaaa ao interesse dos paren~
tes e só estes, por conseguinte, é que estão em causa na sua
institu:ção. Quando se introduziu a sucessão testamentária, não
se alter,ou a índole da tutela: ela continuou a ser estabelecida
do mesmo modo: apenas o testador tinha a faculdade de es~
colher aquele que devia ser o tutor, mas este continuava a
encarnar os mesmos interesses familiares. Passa~se o tempo,
mas sem que a tutela perca o seu caráter inicial. Entretanto.
é certo que, embora instituída no interesse dos parentes, ela
presta um grande serviço aos impúberes, pois que supre, de
certo modo, as defici~ncias que estes tinham para se conduzir .
. Por volta do século II a.C., nos meados da República, a
Lei Atila 2 veio a obrigar a nomeação de tutores para os fm~
púberes. Nas famí:ias havia muitos impúberes qu·:! não tinham
agnatos, por conseguinte, não se lhes dava um tutor; estes im~
púberes tinham não só a sua situação patrimonial como a sua
Situação pessoal completamente entregues ao desamparo, por~
que não havia parentes interessados na sua sucessão e não
havia possibilidade de se criar para eles uma tutela. Estabele~
ceu-se, nesse caso, que fosse nomeado um tutor para os impúberes sem família e, assim, se criou um tipo de tutela completamente diferente dos anteriores. Chamava~se a esta tutela
Hdativa", porque o tutor era dado. Chamava~se à outra tutela
2

De 186 a.C.
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"legítima ou testamentária", conforme se tratasse de tutor
escolhido pelos próprios parentes ou pelo testador.
A diferença do· regime entre a tutela dativa e a tutela
legítima ou testamentária era completa. Enquanto a tutela le~
gítima ou testamentária era uma potestas, estabelecida no in~
teresse dos parentes, a tutela dativa era um encargo, um
munus. estabelecido no interesse do menor. Passa a haver
então duas instituições, aproximadas pelos nomes, mas pro~
fundamente distanciadas pela sua finalidade. O tutor dativo
servia aos interesses do impúbere que, não tendo família. pre~
cisava de a!guém que lhe tutelasse os bens. O interesse do
tutor legítimo ou testamentário .estava em que este represen~
tava uma família, um grupo de herdeiros prováveis, exercia
a potestas no interesse dos agnatos e não no interesse do
menor. Dessa diferen·ça de finalidade resultava uma profunda
diferença de estrutura jurídica. Por exemplo, o tutor legítimo
podia renunciar às suas funções, quando quisesse, pois estas
eram estabelecidas no interesse da família. Ele renunciava
como entendesse. Se todos os eventuais tutores legítimos, todos
os parentes quisessem a um tempo a renúncia, era apenas
sinal de que eles não queriam proteger a sua herança provável. Já o tutor dativo não podia fazê-lo, pois estava sujeito
a um encargo, a um munus, que precisava cumprir, tal qual
como se precisava cumprir um dever público, imposto pela
autoridade. A única coisa que ele podia fazer era, em certos
casos especiais, escusar-se da tutela, se já exercesse outra, por
exemplo; mas não podia mais renunciar ao seu direito. Do
mesmo modo, o tutor dativo era removível, podia se nomear
outro no seu lugar quando não cumpria bem suas funções.
O tutor legítimo ou testamentário é inamovível, porque o di·
reito é dele. Se exerce mal as suas funções é porque quer e
somente a família que o constituiu é que pode substituí~lo, se
quiser, de acordo, exclusivamente, com os seus interesses. Se
o tutor é testamentário, ninguém o pode demover, está no seu
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cargo inamovível, ao contrário do tutor dativo, que é remo-vível do seu cargo. Há, sobretudo, esta diferença cap'tal: o
tutor dativo está obrigado a prestar contas, o tutor legítimo
não está absolutamente obrigado à prestação ae contas. Tal
é o quadro do instituto, em época clássica, quando o Direito
Romano entrou na fase de fim da Repúb:ica, início do Prin~
cipado, em que as instituições jurídicas estão no seu máximo
de vigor.
Acontece que a prestação de contas era um instituto
muito útil. Nada melhor do que esta prestação de contas, à
qual o tutor dativo estava sujeito e que impedia que ele se
prevalecesse da tutela no seu próprio interesse. Então, muito
comumente os pater famílias, quando faziam os seus testa~
mentes, ao in1:tituírem o tutor testamentário, cons:gnavam
que ele estava obrigado à prestação de contas. Oraenavam
que o tutor testamentário prestasse contas, como se fosse da·
tivo, excelente costume que reaviva muito o instituto da tutela
e que uma vez generalizado para o tutor testamentário não
tarda a estender~se ao tutor legítimo, por meio de um claque~
les expedientes cm que o Direito Romano era tão hábil. Na
hora cm que a família acolhia o tutor legítimo, para exercer
aquela função, fazla com que assumisse claramente a obriga~
ção de prestar contas. Ele assum:a por contrato: era uma
stipulatio feita solenemente que, daí por diante, lhe criava a
obrigação contratual de prestar contas e, desse modo, essa
obrigação se generaliznu aos três tipos: à tutela dativa, à le~
gítim:1 c à testamentária.
Daí em diante a evolução é muito lógica. Já se está vendo
como se faz; não se pode admitir, que, num caso em que se
esqueceu da estipulação, se esteja, por isso, isento da prestação de contas, tendo vindo um momento em que. a evolução
do Direito levou ao validamento da tutela nesse ponto.
As prestações de contas sem garantias pouco adiantam,
de modo que num período mais adiantado do Direito Romano,
ao tempo de Constantino; foi criada a hipoteca legal que grava
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os bens do tutor, que passa a responder pela sua prestação
de contas. Tem-se, então, o tutor sujeito à hipoteca legal. Na
hora em que presta contas, se e~as são julgadas boas, termi~
nou a sua tutela e é levantada a sua hipoteca. Se as contas
estão más e o tutelado está alcançado nos seus bens, os bens
do tutor resr:ondcm pelo alcance, uma vez que estejam su~
jeitos à hipoteca lega!. Daí em diante, Justiniano identifica
todas as antigas tutelas e cria para elas o mesmo rumo dJ
prestação de contas, irrcnunciabilidade e, finalmente, hipoteca
legal, todos os três institutôs estão fundidos num só. e, assim.
vão passar ao Direito moderno.
No Direito moderno a tutela apresenta um rumo muito
variável. Raul de La Grasserie fez um trabalho de Direito
comparado cm que mostra as influências que levaram à diferenc'ação desse inst tuto, ao rumo atual nas legislações modernas ou coisas semelhantes. 3
Tem-se. cm alguns países, o interesse da família mais
acentuado; em outros, o interesse do Estado; em outros, o in~
terecs2 do menor. Nas leg:slações francesa e italiana existe,
por influência dos costumes nacionais primitivos. um conselho
de família que se desconhece no Direito brasileiro. Chama-se
"conselho de família" a uma reunião dos parentes, para con~
versar, mas, no Direito francês e no Direito italiano, o "con·
selho de família" é ato jlllídico, é uma assembléia que se convoca e cm que se nomeia o tutor. Ao "conselho de famí:ia"
é que o tutor presta contas, e há numerosos atos impedidos.
sem a sua autorização. Já no Direito alemão, a tutela decorre
do Estado, é o Estado freqüentemente responsável pela tutela.
de quem emana a nomeação do tutor, sua prestação de contas
etc. O sistema brasileiro é também muito estatal. Tem~se a
tutela sem "conselho de família", A únicà relação que a tutela
tem com a família é a obrigação cm que estão os parentes de
servirem como tutores, na ordem que a lei lhes estabelece,
3

Cf. La Tutelle des mineurs en Droit Comparée.
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mas a nomeação do tutor é feita pelo juiz, a prestação de
contas é feita ao juiz e todos os atas que o tutor não pode
praticar, sem a autorização supletiva, devem ser autorizados
pe!o ·juiz.
A tutela no Brasil é uma tutela muito juêicial, muito
impregnada da intervenção freqüente do juiz, não se autono~
miza como um processo administrativo ou como regime famí~
liar em que raramente intervenha o magistrado.
Quais são as características da tutela no Direito nacional?
A primeira característica da tutela é aquela inicialmente referida. A tutela é um instituto supletivo do pátrio poder. Só
cabe tutela quando o pátrio poder cessa antes de haver cessado
a menoridade do indivíduo, se há uma interrnp:;ão do pátrio
poder pela morte dos pais, pela sua destituiçâ0 do pátr:o poder
ou pela remaridação da viúva. Temos casos em que o menor
ainda não pode ser emancipado e em que se precisa dar-lhe
um instituto supletivo de sua capacidade. que vem a ser a
tutela.
A segunda característica da tuteb c': a relação constante
entre o tutor e o juiz durante a sua vigência. O juiz não
intervém apenas para nomear tutor; o menor que se acha sob
tutela acha-se conseqüentemente sob o pocler imediato do tutor
e sob o poder imediato do juiz. O juiz não é uma autoridade
que surge apenas no momento inicial e no momento final do
vínculo tutelar, ele acompanha o vínculo tutelar permanente~
mente.
Características da tutela:
1Q)
2Q)
39)
49 )
50)
6Q)

é instituto supletivo;
relação constante entre o tutor e o juiz;
obrigatoriedade temporária;
gratuidade;
generalidade;
prestação de contas.
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Quando se estabelece uma tutela, apresenta~se um prér
cesso que permanece aforado em juízo todo o tempo em que
dura a tutela. As prestações de contas vão sendo levadas ali
anualmente e vão sendo aprovadas e processadas de modo
oportuno. Se, porventura, o tutor precisa vender um imóvel. ou
praticar um ato que exceda os limites do seu poder de admi~
nistração, é necessário que ele solicite aprovação ao juiz.
Volta à presença dele. O juiz é um personagem permanente
no vinculo tutelar. Ele supre o tutor naqueles a tos para os quais
o tutor não está bastante autorizado, aprova contas, nomeia
tutor, escusa tutor, destitui tutor, tudo num processo único
que corre diante dos seus olhos. Este é o caráter do juiz da
tutela e é a segunda característica do instituto do Direito Civil.
A terceira característica da tutela é a sua obrigatoriedade. O
tutor nomeado está obrigado a aceitar a função, salvo em
alguns casos especialíssimos, em que se admite a escusa de
tutores, casos que a lei discrimina taxativamente. Se a pessoa
não se encontra num desses casos de escusa, tem de aceitar
a tutela e tem de exercê~la. Acontece, porém, que não tem
que exercê~la definitivamente, tem que exercê~la temperaria~
mente. Deve~se dizer que o regime brasileiro é o obrigatório
temporãrio, esta é a terceira caracteristica: obrigatoriedade
temporãria. Quarta característica: a tutela é ·necessariamente
gratuita. Não ~e pode admitir uma remuneração de tutor: a
tutela é um munus que recai sobre o indivíduo e que tem de
ser exercida sem remuneração, do mesmo modo que o pai exer~
ce gratuitamente o pátrio poder, que o marido exerce gratuita~
mente o poder marital. A quinta característica é a generatdade.
Usualmente no instituto supletivo da capacidade o poder de tutelar não é extensivo a todos os aspectos que podem apresentar
os interesses do protegido. Assim, o curador de pródigo, de
nascituro, de louco, de selvagem, todos eles têm a sua ativi~
dade restrita a certos aspectos, a certos atos, fora dos quais
o seu poder não se estende, mas o tutor é um substituto do
pai e, assim Eendo, o seu poder tem a mesma generalidade do
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pátrio poder, abrange todos os aspectos pessoa:s do patrimõnio. desde os deveres de educação, de criação e atmentos, as
obrigações patrimoniais, até aos ates de gestão, a tudo se es~
tende o dever do tutor e, por conseguinte, à tutela se estende
o direito que desse dever dimana.
A sexta característica, fina!mente última característica da
tute!a, é a obrigatoriedade da prestaç!lo de contas. A tutela
fatalmente se encerra por atos de prestação de contas. Não
há tutela alguma que escuse a prestação de contas, ainda que
negativa, se o menor não tem bens.
Conhecidas as características do instituto, estudem~se os
tipos de tutela que existem no Direito brasileiro. Tem~se, em
primeiro lugar, .a tutela legitima; em segundo, a tutela testamentária; e, em terceiro lugar, a tutela dativa, tal como no
Direito Romano. A diferença entre as três tutelas é a mesma
que jó se observa no Direito Justiniano. A tutela se diz testam~ntária, quando o tutor foi nomeado pelo testador; legítima, quando o tutor é um parente escolhido pz!o juiz, segundo uma ordem especial estabelecida na lei, que é a ordem
dl! vocação tutelar:1
E quando não há parente a ser chamado, nem nomeação
feita pelo testador, há de se escolher para tutor um estranho
e tem-se, nesse caso, a tutela dativa. A tutela dativa pode
recair sobre qualquer pessoa idônea. mas, no Rio de Janeiro,
S. Paulo, nos grandes centros forenses, existe um funcionário
nomeado para exercer a tutela dat:va, que é o tutor judicial.
O tutor judicial exerce a tutela dativa, mas o juiz pode nomear
tutor dativo um estranho; apenas, normalmente, ele designa
o tutor judicial, isto nos grandes centros, onde há um foro
mu~to movimentado que permite a existência desse tutor.
4 Pelo art. 407 do Código Civil, existia uma ordem de prioridade
na nomeação do tutor. o que deve desaparecer em face do disposto nos
arts. 226, §§ 5• e 59 , I, da Constituição Federal de 05.10.1988.
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Na tutela testamentária, quem pode nomear tutor no tes~
tmne:-rto? Neste particu:ar, o Direito brasileiro adota uma solução que é considerada pelos civilist:ts mu:to retrógrada. Pode
nomear tutor não só o pai como a mãe, o avô paterno e o
avô m&terno. Qualquer um destes pode nomear tutor. É real~
rnr:r:te um pouco esquisito que se estenda esta prerrogativa
<iOS avós, quando os avós são tutores eles próprios. É natural
que, sendo a tutela um sucedâneo do pátrio podu, aquele que
tem o pátrio poder nomeie o tutor que o vai substituir. mas
é demais deixar àquele que já é tutor a prerrogativa de no~
mear o seu substituto. É isto também um vestígio do Direito
Homano, onde o direito de nomear tutor pertencia ao pater:
fam;ii:Js, que era o avô ou mesmo o bisavô, se vivo. Por essa
razão é explicável no Direito nacional c não parece que produza efeito 01lgum benéfico. É uma medida excessivamente
famili<1rista para a fisionomia geral do Direito. Evidentemente, o pai não pode nomear tutor, se ele não está revestido do
pátrio poder no momento em que o nomE:ia, c o mesmo acontece com a mãe. De modo que a bínuba não pode nomear tutor,
uma vez que está privada desse poder no momento em que
se remarida. A nomeação de tutor pode ser sujeita a condição
ou termo. Notem o caráter excepcional da regra do Direito de
Famí'ia, mas não há mal algum, porque não se está submetendo a condição ou termo o exercício de um poder familiar,
o que se está submetendo a condição cu termo é a uquisição
desse poder. Antes de se adquirir o poder familior, ainda não
há nenhum interesse de família em jogo. Por conseguinte, não
lü interesse em se excluir a aplicação ele condição ou t..:rmo.
Já se chamou a atenção para esse aspecto, quando do estudo
da mod<Jlidade dos atos jurídicos de família.
Pode-se admitir facilmente condição ou termo quando
ainda não implica exercíc:o de um poder familiar e é o caso
ilqui versado.
Nos d:reitos francês e italiano, a mãe é chamada tutora
uatural, porque o pátrio poder é somente o do pai ou, melhor,
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o pátrio poder é o dos pais conjuntamente. Passa a ser tutor
natural aquele que sobrevive, aquele que enviúva. No Direito
brasileiro, a mãe tem pátrio poder. Portanto, não pode ser
tutora natural, nem pode nomear tutor o pai, se a mãe o
sucede, pode, sim, nomear para depois da morte da mãe: isto
é admissível.
Como se nomeia um tutor testamentário? J:;: interessante
observar que não é necessário que o tutor testamentário esteja
nomeado no testamento ou em qualquer outro documento au~
têntico. O que se exige é que a nomeação seja feita por uma
dispo~ição de última vontade, pouco importando que a dis.posição conste de uma verba testamentária ou de um do ...
cumento autêntico confeccionado com este fim. O tutor tes~
tamentário é um tutor instituído mortis causa, pouco impor~
tando que sua nomeação venha do próprio corpo do testamento. Quanto à tutela legítima, a que compete aos parentes.
segundo o ordem vocacional estabelecida pela lei, mortos ou
destituídos os pais de um menor, se não há tutor testamentá.rio, chamam-se os parentes. Chama-se, em primeiro lugar, o
avô paterno e, na falta deste, o avô materno. E na falta deste,
as avós, primeiro a paterna, depois a materna. Ai está o prf...
meiro grau; o segundo grau dirige-se aos irmãos. Chamam.-se
os irmãos maiores, preferindo os bilaterais aos unilaterais, os
homens às mulheres, os mais velhos aos mais moços.
Se também essa categoria não responde à vocação tutelar,
ou porque não existe, ou porque está escusada, então chamam.se tios e, ainda aí, preferem-se os homens às mulheres, o mais
velho ao mais moço. Não se está obrigado a preferir a linha
masculina, a linha de parentesco paterno. Consideram-se os
tios, entre esses os homens e, dos homens, o mais velho. Só
depois, na ordem de idade, se passa a preferir as mulheres e
das mulheres começam a ser preferidas também as mais velhas
à!l mais moças.
Esta ordem de vocação é flexível. O juiz pode não atender a ela, quando há uma razão justa, quando há uma pre.-

DIREITO DE FAMÍLIA

42'7

ferência de idoneidade muito marcada, mas, neste ca~o. ele se
expõe não só à escusa do escolhido como à reclamação do que
deixa de ser escolhido, e é preciso que haja um fundamento para
se sustentar a preterição, Veja~se em que caso se verifica a incapacidade para se exercer a tutela e em que casos se verifica a
escolha, escusa, incapacidade. São hipóteses diversas. Há in~
capacidade para o exercício da tutela, quando a pessoa se
acha numa situação tal que o juiz está impedido de .escolhê~la.
e há escusabi!idade, quando o juiz pode escolher, mas a pessoa
escolhida pode também recusar. Quer dizer, a incapacidade é
proibitiva para o juiz, a escusabilidade' não é proibitiva para o
juiz e autoriza apenas a recusa por parte do designado. A lei
dá, no art. 413, os incapazes e as causas de incapacidade.
lmaginem~se as circunstâncias em que não é possível a
alguém exercer uma tutela. Não pode ser tutor quem tem
obrigações para com o menor que vai ser posto sob tutela,
quem é seu devedor, quem tem com ele um negócio; não pode
também sê~lo quem não está na livre administração dos seus
próprios bens. Não o podem, tampouco, os inimigos do menor.
dos pais, ou aqueles a quem os pais tenham. em testamento,
excluído expressamente da tutela. São razões de ordem moral:
também os que já tenham sido condenados por crimes contra
o património, ainda que não tenham cumprido a pena. Não
o podem igualmente as pessoas de maus precedentes, de má
conduta social, nem as que exerceram mal uma tutoria anterior.
Finalmente, pessoa que exerça função pública incompatível
com a administração da tutela, por ser obrigada a viajar, a
se deslocar no território, ou que tem encargos de tal modo
absorventes que não lhe pe~mitam cuidar da administraÇão do
património, não pode ser tutor.
Enumeram~se

no art. 414 aqueles que se podem escusar:
são as mulheres, que podem aceitar, mas que sempre podem
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recusar; 5 os maiores de 60 anos, que, em virtude de sua avançada idade, já seriam muito onerados com tais encargos; os
que já tenham cinco filhos estão escusados de aumentá-los
com um pupJo; aqueles que já estão sujeitos a um munus; não
é justo que se lhes lance outro; aqueles que sofrem de uma
enfermidade que impossibilite o bom exercício do encargo, fciti!
a prova de sua impossibilidade; os milit<Hes, de modo geral.
sa:vo os reformados; aqueles que habitam longe do lugar onde
se acha o pc::trimônio do menor e poder-se-ia dizer, de um
modo gernl, aqueles c;ue já exercem encargos congêneres, por
exemplo, os que já são curadores: sendo curadores, é ló<Jico
que se poderiam escusar. Esta a sér·e de ca:os em que se admite a escusa e a série de casos de incnpacidadê. Além da
tutela legítima e da tutela testamentária, tem-se a dativa.
Nesta o tutor é nomeado pelo magistrado; deve ser pessoa
idónea, que poderá cscusar-~e cem os mesmos fundamentos,
Nota-se, para cncerrar-~:e o assunto, que a tutela deve ser
conferida a uma mesma pesso:~, quando recai sobre vúrios irmãos, salvo se daí se provar que lhe vai ficar muito oneroso
o exercício da tutela, cnso cm que o tutor nomeado pode escu:'.ar-se, pelo menos de um certo número de tutelados.

~ A iuz do disposto no art. 5•, I. da atual Carta Magna, o disposto
no art. 411, L do Código Civil, é inconstitucional.

Capítulo XXXVI

EXERCíCIO DA TUTELA. GARANTIA. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CESSAÇÃO DA TUTELA
De que modo se exerce a tutela? A idéia fundamental a
que o exercício da tutela está ligado é a da garantia plena do
menor, que deve ficar precavido não só contra possíveis pte~
varicaç6es do tutor, como contra as inexatidões que possam
resu~tar para ele cm prejuízo patr:monial. Toda a teoria da
tutela está construída pela aplicação desse princípio. Em
primeiro lugar, tem~se de saber de que modo o tutor garante
o exercício da sua tutela, isto é, qual o modo efet:vo pelo
qual esta garant'a pode se objetivar, no caso de haver inexa~
tidão ou prevaricação; a lei previne a hipótese com a institui~
ção da hipoteca legal.
Hipoteca legal é aquela que a própria lei cria e que recai,
em geral. sobre os bens de uma pessoa responsável pelos in~
teresse:; de outra.
Hã numerosos ca:os em que a lei cria hipoteca, para dar
conteúdo a uma responsabilidade. Um desses casos é o segu:nte: o tutor tem a responsabilidade dos bens do menor que
adm'nistra; então a lei cria uma hipoteca sobre os bens do
própr:o tutor, para que estes bens cubram qualquer prejuí:o.
qualquer alcance de contas, observado no exercíc:o da sua tutoria. A hipoteca recai sobre bens imóveis e uma das regras
fundamentais da hipoteca legal é que ela não prevalece contra
terceiros. se não re acha dev:damcnte <:spcc:alizada no registro
de imóveis. Especializar a hipoteca legal é nomear os imóveis
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sobre os quais ela recai. Enquanto não houver especialização,
a hipoteca é geral, recai sobre todos os imóveis do tutor, mas,
se porventura um desre5 imóveis for alienado a um terceiro, a
hipoteca não prevalece contra esse terceiro. Qúer dizer, não se
verifica uma das conseqüências primordiais da hipoteca, senão
a primordial, que é a seqüela, a aderência de ânus ao objeto
que fará com que o credor possa procurar executar o imóvel
nas mãos de quem o detiver. A hipoteca legal em benefício dos
pupilos seria sempre uma garantia vã, se não se exigisse do
tutor a especialização do imóvel, antes de ele assumir a tutela.
Desde o momento em que ele é nomeado e antes mesmo de
assin<'lr o seu compromisso, o tutor nomeado deve Jndicar quais
são os seus imóveis que respondem pela tutela. lndicarã um,
do:s, três, quantos bastem, para o que é necessário que se co~
nheça o volume e a responsabilidade assumida; tem-se aí outra
exigência preliminar, sem o cumprimento âa qual a tutela não
se estabelece. Esta exigência preliminar é a do inventário dos
bens do menor que vão cair sob tutela. Se a tutela se estabelece logo depois da morte do pai ou mãe, visto que houve
recentemente um inventário judicial, uma partilha, não é necessário novo inventário. Para estabelecer-se a tuteia, pode~se
tomar como base aquele que acabou de se concluir no juízo
da sucessão. mas fe a tutela se vai estabelecer em conseqüência do pátrio poder ou de uma alteração qualquer no regime
de família que não deu lugar a inventário, como, por exemplo.
se a mãe viúva se remarida. então hã de se proceder a um
inventário especial. Este inventário apura os bens do menor e
então é que o tutor, fundado neles, fará a espedatzação dos
imóveis necessários à garantia.
Pode suceder que os bens do menor sejam tão valiosos
que os imóveis possuídos pelo tutor não bastem para cobrir
a garantia. Neste caso, a lei manda que o tutor preste uma
caução, que pode ser fidejussória, consistindo simplesmente
numa fiança. Entretanto, se a idoneidade do tutor é reconhecida, é notória, pode o juiz dispensá~lo desta caução fidejus-
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sória. É caução o modo por que se estabelece inicialmente a
relação entre o tutor e o pupilo.
Feito o inventário, e:;pecializados os bens que devem
constituir o fundo patrimonial responsável, o tutor está em
condições de assinar o seu compromisso e de entrar no exer~
cíclo da tutela. Antes de se estudar este exercício, veja~se o
que acontece, se estas formalidades preliminares não forem
observadas, se o tutor deixa de dar bens suficientes à hipo~
teca; a lei não diz que nesse caso haja conseqüências penais
contra o tutor, pois que uma das características do direito
tutelado é a íntima relação que existe entre o juiz e o tutor.
O tutor é como um preposto do juiz e continuamente o
juiz toma contas ao tutor, fiscaliza~o, observa-o e remove~.
se achar necessário. Se, por acaw, não são observadas estas
formalidades preliminares, a responsabilidade que aparece é a
do juiz. O juiz é responsável subsidiariamente por todos os
prejuízos que o menor tiver, em conseqüência ou de insolvência do tutor ou então da falta de garantia legal observada.
Se, porém, o juiz chegar ao extremo de não nomear tutor
ou de fazer essa nomeação muito tarde, então a sua responsabilidade já nem é subsidiária, é direta, é ele quem tem de
compor com a sua própria fortuna particular os prejuízos so~
fridos pelo menor. Daí a razão de ser das cautelas e do regi~
me especial que, na organização judiciária, é conferida ao juiz.
É porque eles têm responsabilidades especiais que lhes ad·
vêm da sua posição especial, precisando, portanto, de um
tratamento à parte.
Uma vez entrado no exercício da tutela, o tutor tem de
velar pela r.essoa do menor, tem de lhe dirigir a criação, tem
de lhe administrar os bens e, acrescente~se, tem de representá~
lo ou assisti-lo nos atas da vida civil, conforme for menor de
16 anos ou de 21 anos.
Estes atos numerosos para cuja prática o tutor é chamado,
no exercício do seu tríplice poder de representação, educação
e de gestão, ora entram na sua competência natural, ora só
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podem ser por ele praticados, se o juiz dispensar a autorização
especiul.
O exercício da tutela apresenta três grupos de atos, que
o tutor pode praticar, sem autorização do juiz, é os atos que,
nem mesmo com autorização do juiz, pode o tutor praticar,
pois tais atos serão nulos, infringindo as bases da relação
tutelar.
Para bem se compreenderem estes atos e o seu mecanismo,
veja~se o que deve praticar o tutor, no momento em que entra
no exercício da tutela. Ele recebe um inventário e, justamente
com o inventário, recebe uma massa de bens. Como se comportaria ele em relação a esses bens? Se se trata de va~ores
·em dinheiro, o tutor deve imediatamente recolhê-los à Caixa
Económica FederaJ.l Outrora, no Direito orfa:!lológico, conhecia~se um instituto especial: o cofre dos ór.fãos. Hoje em dia,
não há mais; tomou lugar dele a Caixa Económica Federal.
Aí devem ser recolhidos todos os valores em dinheiro possuídos pelos órfãos: os objetos de ouro, prata, as pedras preciosas e os móveis que não forem necessários. Esses, imediata·
~ente, deve o tutor liquidá~los e, para a liquidação desses
bens, é necessé':r;a a autorização judicial. Promoverá a L'qüidação em hasta pública, para que se tenha certeza da obtenção
do maior preço. Infelizmente não é o que acontece. A hasta
pública desvaloriza os bens, ao invés de valorizá~los, mas, em
todo caso. não se achou ainda um me:o de garantir a obtençãn da alta ae preço, sem perigo de conlu:o entre o tutor e
algum particular para um preço combinado. A hasta pública
ainda é o me:o que resta para se liquidarem com maior justiça esses patrimónios protegidos. Apurada a quantia que na
hasta pública render, recolher-se~á à Caixa Econõm:ca ou então
o tutor inverte~a em bens imóveis, aí incluídos os títulos de
empréstimo público - apólices da dívida pública federal
1 Podem ser também depositados no Banco do Brasil S. A. e nos
banêos of_ciais estaduais, ex vi das Leis n• 1.869, de 1953, e n' 4.248,
de 1963.
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ou dos Estados, desde que garantidas suficientemente, e estas
apólices, se compradas, vão então ser recolhidas, até a cessação
da tutela.
Pode acontecer que o tutor, que tem autorização para
a inversão útil do dinheiro, tendo recebido, hoje, a quantia
apurada na liquidação dos bens, dentro de um mês ou dois
deixa de comprar os im5veis. Neste caso, durante esse período,
o dinheiro fica rendendo juros em seu poder, juros que ele
tem que pagar até o momento em que a inversão do capital
se fizer, pois, evidentemente, o legislador quer impedir que os
tutores tomem de empréstimo, gratuitamente, uma quantia aos
seus pupilos, ficando com a quantia em seu poder em rein~
versões que lhes podem resultar muito onerosas.
O tutor deve imediatamente pagar os juros do tempo em
que o dinheiro permaneceu em seu poder sem inversão útil.
Feita a liquidação, praticada a inversão do capital em algum
imóvel, são levados à Caixa Económica, e, ao juiz, os com~
provantes. Cu:da~se agora do desenvolvimento da relação
tutelar em seus trâmites normais.
O menor tem rendas de duas naturezas, ou se or1gmam
dos bens recolhidos à Caixa Econômka ou, então, dos imóveis
que se têm. Estas rendas podem ser recebidas pelo tutcr, sem
necess:dade de autcrização judicial. Ele as recebe e com elas
provê a duas espécies de despesas: às despesas de sustento e
educação do menor ou às despesas de conservação dos seus
imóveis e. de um modo geral, às despesas de administração do
seu património.
Para as despesas de administração do património, o tutor
tem necessidade de se socorrer da autorização do juiz. Para
as despesas de educação e sustento do menor, o tutor não
precisa de nenhuma autorização complementar; apenas, no ato
de autorização da tutela, o juiz deve ter fixado essas despesas,
se o próprio testador não o fez, e, nessa fixação, há de se
atender à condição do menor, às necessidades próprias da sua
idade e aos seus recursos. Se os seus recursos são vastos, as
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despesas aumentarão proporcionalmente. Pode, portanto, o
tutor gastar dentro daquilo que foi fixado pelo testador ou autorizado pelo juiz, mas não pode, de modo nenhum, exceder
aqu-eles limites. Para as despesas que precisar fazer com o
patrimônio, pedirá continuamente autorização ao juiz. Pode
acontecer que as despesas de criação e de sustento do menor,
ou de administração, exijam, às vezes, retiradas da Caixa
Econômica das quantias necessárias. O mesmo acontecerá,
quando, cessada a tutela, se tiver de restituir os bens ao menor.
g sempre o juiz quem expedirá as autorizações necessárias.
O tutor não pode tocar na quantia depositada na Caixa
Econômica sem essa autorização, cada vez que se fizer necessário.
Quais são os outros atos que o tutor pode praticar sem
a autorização do juiz? Os atas que o tutor pratica sem a autorização do juiz são bem limitados. Em primeiro lugar, são
todos os atas de representação; em segundo lugar, os jã enumerados: receber as rendas e pagar as despesas previamente
fixadas, bem como alienar os bens de menores, destinados à
alienação. Que se deve. entender por bens de menores, destinados à alienação? Se o menor tem uma fazenda ou uma indústria, nestes casos os produtos destinados à alienação são
alienados, sem necessidade de autorização do juiz para cada
venda. Já se sabe que aquela é a finalidade, e o tutor provê
logo a elas.
Quanto à posse do menor propriamente dita, os poderes
do tutor não são iguais aos do pai e mãe que exercem o pátrio
poder. O tutor tem direito e dever de orientar a educação do
menor, ministrar-lhe conselho, pô-lo em colégio, mas não pode
castigá-lo fisicamente, não tem mesmo o poder corredonal, que
é uma das características do pátrio poder. Todas as vezes em
que se encontra diante de um menor indisciplinado, para o qual
não encontra remédio, o seu único recurso é pedir ao juiz as
providências necessárias que têm que se limitar ao internamento numa casa de correção. Ele vai, entao, ser recolhido a esta
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casa e recebe a educação que os métodos do educandário julgarem mais adequados. Em hipótese alguma poae o tutor cas~
tigar nem moderada nem imoderadamente o menor.
Imaginem-se os outros atos de administração. Para todos
eles é imprescindível que o juiz intervenha, dando o seu consentimento, tais como em aceitação de heranças, legados,
recebimentos de dívidas, venda de bens necessária em virtude
de deterioração, alienação de imóveis, quando o imóvel está
condenado e precisa ser substituído; em demandas. quer o
menor fiuure como autor ou réu. Do mesmo modo, em arrendamento de bens; em todos esses atos, o juiz deve funcionar
e, mesmo aí, muitas vezes a simples intervenção do JUIZ não
é julgada suficiente, para proteger o menor; de onde se exige
que o ato seja praticado mediante hasta pública.
Os arrendamentos dos bens dos menores exigem a hasta
pública, além da autorização judicial. Há, porém, certos atos
que era hipótese alguma o tutor pode pratear; são os atos
em que ele aparece tirando algum benefício dos bens do me~
nor. Ele não pode, por exemplo, nem mesmo em hasta pública,
adquirjr os bens do menor, nem tampouco tornar-se o cessio~
náno dos seus direitos nem, de modo algum, beneficiar~se
cem aquilo que o menor teve de renunciar ou que ele próprio
deve: renunciat em nome do menm.
Algumas vezes, o tutor torna-se credor do menor. Ou
esse crédito existia, antes de se estabelecer a tutela, ou so~
mente se estabeleceu depois, em conseqüência das próprias
despesas de adm:nistração; então, estas dívidas são arroladas e terão de ser pagas, desde que não se compmmetam as despesas bilsicas de sustento do menor; a pres~
tação de contas demonstrará as despesas e o tutor terá direito
a ser reembolsado delas. Quanto aos créditos do tutor, ante~
riores ao estabelecimento da tute:a, o tutor só os poderá co·
brar, se antes de assumir a tutela. houver declarado e compro~
vado circunstanciadamente todo esse trâmite. O juiz aprovará
os créditos, antes de investir o tutor na tutela; se assim
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acontecer, poderão ser pagos. Do contrário, dependerá de
cessação da tutela, salvo se se provar que, no tempo da tutela.
deixou de fazer a prova por ignorar.
Estabelecido o exercício da tutela, forma~se no juízo dela
o processo, que f!ca cm aberto, até que a tutoria se extinga.
Todas as autorizações de que o tutor precise, ele as requer ao
juiz nos autos daquele mesmo processo, de modo que a vida
da tut.oria se encontre toda, folheando~se o processo que ali
se forma. Uma das obrigações fundamentais do tutor é a do
balanço inicial da sua tutela.
Ele tem que apresentar contas em ba!anço, em forma
mercantil, e estas contas, aprovadas pelo juiz, vão encerrar
o exercício final da tutoria. As contas terão de assumir a ·forma
de uma verdadeira prestação de contas, não poderão ser um
s:mples balanço, devendo rer apreciadas pelo juiz, transcorrendo. assim, a tutela ·até o seu termo.
De que modo se extingue a tutela?
De vários modos. Em primeiro lugar, o seu moao natural
de extinção é a terminação da incapacidade do menor. Desde
o momento em que o menor se torna capaz, atingindo os 21
anos, cu obtém o suprimento de idade, a tutela perdeu a sua
razão de ser, e o tutor está deslocado. Pode acontecer que,
ao terminar a menoridade, haja um motivo para a incapacidade
prosseguir, como. por exemplo, se o menor é surdo.-mudo, ou
se é louco, ou tem, enfim. qualquer um desses motivos que a
lei apresenta como fundamentais para o estabelecimento da
incapacidade. Nesse caso, pode a tutela não sofrer so~ução âe
continuidade, mas muda o seu regime jurídico, o tutor se tran~~
forma em curador e o menor sai da tutela, para entrar na
cu-rateia. Pode também acontecer que a tutela cesse, em con~
seqüência de um restabelecimento ou de um aparecimento de
pátrio poder. Por exemplo, se o menor, que se achava sob
tutela por não ter pai ou mãe conhecidos, é reconhecido ou se
é adotado ou, então, se, estando o pai ou mãe destituídos ou
suspensos do pátrio poder, se vêem restituídos na plenitude
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deste poder familiar. Nestes casos, a tutela cessa e o menor
cai sob pátrio poder. Além disso, só a hipótese de morte.
~ possível que a tutela não termine, mas cessem as funções do tutor, isto é, que o tutor tenha de ser substituído por
outro, A tutela é obrigatória, mas a sua obrigatoriedade é
temporária. Só se está obrigado a exerce~ a tutela por um
tempo limitado; quem já a exerceu por aquele tempo pode
pedir ao juiz que o remova e nomeie outro tutor.
O prazo da tutela é de dois anos. Decorridos dois anos,
pode o autor pedir ou não pedi~ a sua remoção. Se não pedir,
o juiz o manterá, salvo se tiver a:gum motivo para a. remoçãoi se ele a pedir, o juiz escolherá tutor na ordem de vaca~
ção tutelar, estabelecida pela lei,
Pode acontecer que, em pleno exercício da tutela, o juiz
tenha motivos para remover o tutor, tais como: por haver
prevaricado ou agido em prejuízo do menor. Prevaricação é
dolo, culpa, negligência, imprudência ·ou imperícia no exerci~
cio das suns funções.
Acrescente-se um último preceito legislativo sobre a matéria. A tutela é um munus público e gratuito; não pode uma
pessoa escusar-se do munus, a:egando sua gratuidade. Se,
porém, o menor tem um patrimônio que lhe assegure. uma renda, não seria justo. que se deixasse ao tutor o pesado encargo
da administração dos bens e não se lhe desse uma compensação pecuniária.
Em alguns d:reitos, como no francês e italiano, a grntui~
dade da tutela é de rigor inflexível, ainda que o menor possua
grande patrimônio. Não se pode remunerar o tutor. Mas o
Direito brasileiro segue orientnção diversa, permitindo que se
remunere o tutor, se o menor dispõe de uma renda, sendo a
remuneração do tutor de 10% da renda líquido. É uma boa
remuneração.
São peculiaridades muito interessantes do Direito brasileiro. Veja-se também que, a propósito do testamenteiro, nos
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outros direitos se trata de uma função gratuita, ao passo que,
no Direito brasileiro, é uma função remunerada. Costuma~se
falar na vintena do tutor, mas são 10% que constituem a
vintena que, antes do Código Civil, era de 5%; se bem que
hoje em dia não são mais uma vintena, oão um dízimo, mas
estas expressões se perpetuam, do mesmo modo que se diz:
"fulano pode dispor da terça disponível, deixou a terça a fu~
lano". Antes do Código Civil, a parte dos próprios bens de
que se podia dispor era a terça, hoje em dia é a metade, mas
fala~se, com muita freqüência, da terça.

Capítulo XXXVII

CURATELA. CONCEITO E FUNÇÃO.
INTERDIÇÃO
Vejam~se

as características da curatela.
O assunto é breve e é interessante finalizá~lo. Hoje a cura~
tela, como a tutela, é um instituto supletivo da capacidade.
Sendo um instituto supletivo da capacidade, vale dizer que
o curador tem o encargo de representar ou de assistir o seu
curatelado, enquanto a tutela ocorre nos casos em que caberia
o pátrio poder, nos casos do menor absoluta ou relativamente
incapaz. A curatela cabe em todos os outros casos de incapa~
cidade. A curatela é atípica, ao contrário da tutela. Há mui~
tas espécies de curatelas e costuma~se fazer, na linguagem
forense, uma distinção ntre curatela e curadoria, distinção que
os autores raramente apresentam.
Chama~se curadoria a função supletiva protetora que se
exerce num caso determinado; ela é, por sua natureza, tem~
porária, episódica, enquanto que a curatela representa uma
função mais geral. mais permanente da assistência. Para o
curador do louco diz~se que ele tem a curatela, mas para o
curador do vínculo, num processo de anulilção de casamento,
diz~se que tem a curadoria. Quando se nomeia um curador
ao cônjuge ausente, num proce:'so, ou quando se dá curador
ao menor numa demanda em que ele tem interesses diferen~
tes do pai, então se diz curadoria, para indicar uma função
episódica, criada pelas circunstâncias. Já a cura tela represen~
ta uma duração mais permanente, derivada de uma incapaci~
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dade civil. Tem-se a curatela dos loucos, a curatela ãos sur·
dos-mudos, a curatela dos pródigos, a curatela dos nascituros,
a curatela aos ausentes. São estes os casos a que o Código
se refere nos arts. 446 e seguintes. 1
O que é fundamental no estabe!ecimento da curatela é
que, em caso de tutela, é sempre a menoridade e a falta de
pai ou mãe que indicam a necessidade de se estabelecer um
vínculo tal. Nos outros casos de incapacidade não é posslvel
.Eaber se o incapaz verdadeiramente o é, sem previamente se
Instruir um processo cujo objetivo é obter uma sentença constitutiva de curatela. A este processo chama-se processo de
interdição; através dele o magistrado procura conhecer da
existência ou inexistência das causas de incapacidade previstas na lei.
Obtida a decisão a respeito da incapacidade é que se es·
tabelece a situação legal que dá lugar à curatela e se procede
à nomeação do curador.

1 Há também a curatela dos toxlcõmanos regulada pelo Dec.-lei
n• 891, de 1938.

Parte II

DIREITO DAS SUCESSõES

Capítulo XXXVIII

DIREITO DAS SUCESSOES. TRANSMISSAO
DE BENS A TITULO SINGULAR E A TITULO
UNIVERSAL. O P ATRIMONIO. SUCESSAO
HEREDITARIA
O conceito de sucessão é muito amplo. Todas as vezes
em que um direito muda de titular, sem que a relação jurídica
sofra uma transformação, está~se oiante de um caso de su~
cessão. Numa compra e venda, por exemplo, pela qual se clã
a transferência de domínio, o alienante é substituído pelo
adquirente na titularidade do direito. O titular era uma pes~
soa e, ao vir a ser outra, tem~se um caso de sucessão. O mes~
mo se dá numa doação, numa sucessão de crédito, numa
transferência de divida que se queira fazer por qualquer um
dos meios permitidos em direito. Em tocfos esses casos, a sucessão tem uma característica especial: ela só opera em relação a uma determinada relação jurídica. É num determinado
direito de propriedade, é num determinado direito de crédito
ou num determinado débito que um indivíduo novo vem a
suceder ao antigo titular, e, por essa razão, diz~se que esses
são casos de sucessão a título particular.
Sucessão a título particular ...- a sucessão a título particular dá-se por ato inter vi~'Os ou mortis causa. Ocorre a sucessão particular por ato inter vivos, nos exemplos mencionados. Há sucessão particular mortis causa, quando alguém
deixa, por sua morte, um determinado bem ou direito. a certa
pessoa. Quando se diz: "deixo a minha casa na rua tal, a
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fulano de tal", neste caso em que se subtrai do patr!mônfo
uma relação jurfdica determinada, uma propriedade, e se
transfere a certo indivíduo, opera-se também uma sucessão a
título particular.
Para os casos de sucessão a título particular mortis causa.
o Direito tem um nome próprio: chama-os "legados". Legados
são casos de sucessão particular mortis causa tal como numa
compra e venda, numa doação, numa cessão de crédito etc.
Sucessão a título universal - há, porém, um caso de sucessão muito mais importante para o estudo do que o caso de
sucessão a Útulo particular. :S o que se chama sucessão a titulo universal. O que caracteriza a sucessão a título universal
é que nela, ao invés de se mudar o titular de uma relação
jurídica, muàa-se o titular de todo um patrimõnio. Toma-se
o patrimônio no ~eu conjunto, na sua inteireza, transferindo-se
este patrimônio a um novo titular.
A sucessão a título universal só pode ocorrer mortis
causa. No Direito Civil atual, não existe caso algum de sucessão universal por ato entre vivos. O conceito de sucessão
universal leva a investigar outro: o conceito àe patrimõnio.
Património - que se deve entender por patrimônio?
Tem-se de patrimônio uma noção vulgar muito satisfatória
para a instrução comum, mas, dentro dos conceitos jurtdicos,
precisa-se procurar uma definição mais técnica de patrimõnio.
Elas são muitas. Vários autores têm se esforçado por preci..
sar o conceito.
Note-se o notável estudo de Bonelli sobre o assunto. Bonelli é reputado o melhor tratadista das falências. A noção de
patrimônio que pode servir como uma definição técnica é esta:
patrimônio é o conjunto das relações juridicas referentes a
um mesmo titular e passiveis de apreciação ou avaliação econômica.
Analise-se esta definição em todos os seus elementos.
Em primeiro lugar, note-se isto: que seja referente a um
mesmo titular. Quando se fala de patrimônio, fala-se sempre
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de uma unidade, com a circunstân<;ia de ela ter um mesmo
titular. Se se considerarem todas as casas, maquinismos e fã~
bricas que constituem uma determinada instalação industrial,
pode~se ter uma unidade económica, mas, se se tirar uma uni~
dade patrimonial, se todos aque!es bens pertencerem a um
mesmo indivíduo, se todos eles tiverem um mesmo titular, a
unidade patrimonial é a unidade do titular. O património se
refere sempre a uma única pessoa. :S sempre o conjunto de
relações jurídicas, referentes a um só titular. Nas relações
jurldicas, o indivíduo pode aparecer ou como sujeito ativo ou
como sujeito passivo. Se se trata de propriedade do indivíduo,
aparece sempre como sujeito ativo, salvo se a sua propriedade
está gravada de uma servidão ou ónus, caso em que ela apa~
rece como sujeito passivo desse ónus. Se se trata de uin di·
reito pessoal, ele pode aparecer ou como credor, sujeito ativo,
ou como devedor, sujeito passivo.
De maneira que, nesta expressão: conjunto das relações
juridicas, tem-se que pôr tanto as relações ativas como as
passivas, tanto os créditos quanto as propriedades, os direitos
de que o indivíduo é titular como os débitos, os ónus reais,
os créditos ·que sobre ele pesam. Daí dizer-se que o patrimô~
nio se divide em duas grandes partes: o ativo e o passivo
patrimoniais. O ativo, representado por todos os direitos, por
todas as relações jurídicas estabelecidas em proveito do titu~
lar; e o passivo representado por teclas as relações estabeleci~
das em seu detrimento. Pode suceder que um indivíduo tenha
um patr:mônio negativo. Quando é que i~to se dá? 1:! quando
o seu passivo patrimonial excede o seu ativo, de tal sorte que,
balanceadas as duas parcelas, se encontra uma posição deve·
dera para o titular. Era o que os romanos chamavam hereditas damnosa. a qual, ao invés de alegrar, aterrorízava o herdei-ro, porque, no Direito Romano, não havendo possibilidade de
se renunciar à herança do seu próprio pater, tinha o herdeiro
que assumir todo o seu passivo, até quando excedesse larga;..
mente as forças positivas da herança.
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No conceito brasileiro de patrimônio, ainda há um ter~
ceiro elemento a se considerar: é o conjunto de relaÇões jurídi~
cas referentes a um só titular e passível de apreciação econômica. Logo devem afastar~se do património todos aqueles direitos e deveres que não podem ser economicamente aprecia~
dos. Estão, neste caso, os famosos direitos da personalidade:
o direito à vida, o direito ao nome, o direito à honra, o direito
à liberdade, todos . esses direitos que, avaliáveis eticamente,
nunca terão expressão económica material. E também os di~
reitos de família, não todos, mas os direitos de família puros
que, por sua natureza, não podem ser avaliados em dinheiro.
O pátrio poder, o poder marital, a honra, direitos que defluem
destes diferentes estados.
Além de se excluírem do patrimônio estes direitos não
econômicos, há que se excluir ainda uma grande quota de
direitos que têm expressão económica, mas que só interessam
ao patrimônio. Deixam de fazer parte, no momento em que
se estabelece a sucessão universal. Considera~se, portanto,
esta quota de direitos à parte, porque ela se conta no património, enquanto o titular está presente, mas, morto o titular,
ela desaparece, não é passível de se transmitir a algum su~
cesso r.
Esta quota, costuma~se designá~la com o nome de direi~
tos personalíssimos. Dir.eitos personalíssimos, quer dizer:
direitos estabelecidos intuitu personae, tendo-se em vista a
pessoa, que não podem sobreviver desde que a pessoa aesa~
pareça. Um exemplo destes direitos é a obrigação alimentar.
l\ obrigação alimentar ou o direito aos alimentos signi~
fica que tanto o lado ativo como o lado passivo da obrigação
constituem, indiscutivelmente, uma relação apreciável economi~
camente e, portanto, faz parte do ativo ou do passivo patrimonial. enquanto está vivo o titular; morto este, desaparece
imediatamente o direito ou obrigação, porque se trata de relação jurídica estabelecida intuitu personae, direito ou obrigação que poderão decorrer mesmo do usufruto legal do pai,
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do usufruto do marido sobre os bens dotais da mulher. Tudo
isto ~ão quotas patrimoniais personalíssimas: no Direito das
Coisas, o usufruto se extingue com a morte do titular, o mesmo acontecendo com o direito real de uso, com o direito real
de habitação, assim como com outros débitos e créditos. Há
certos contratos de trabalho que, referindo-se a certas obrigações personalíssimas, cessam e não produzem mais efeito algum, quando morre o titular.
Sucessão hereditária - outro aspecto muito importante
para o direito sucessório, em que se vai ingressar, ê a relação
que existe entre a personalidade humana e o património. Esta
relação explica alguns dos conceitos básicos do Direito das
Sucessões e explica também, de certo modo, o fundamento
legal do direito de suceder.
Património e personalidade humana são dois termos que
guardam entre si uma correlação íntima indestrutível. Não se
pode conceber, senão teoricamente, um homem sem património. Homem sem património é algo que só por uma abstração acadêmica, para necessidade de raciocínio se pode imaginar. Desde que o homem vive, tem um património. Se vive
à custa de outrem integralmente, pode ter um património ne..
gativo, em que o passivo sobreleva o ativo, mas tem sempre
um património. Ainda que ele se despoje de tudo aquilo que
o cerca e venha a quitar, ao mesmo tempo, todos os seus compromissos, é pouco provável que fique sem um património,
pois as suas necessidades de se alimentar e de ocupar um
determinado espaço já o levam a utilizar, de algum modo, os
bens exteriores e criam em torno dele, não a substância, mas,
pelo menos, a sombra de um património. Já existe aí um residuo patrimonial juridicamente apreciável.
Isto explica, desde logo, por que razão só se pode falar
de sucessão universal mortis causa. :B que, se um homem está
vivo, mesm9 que transfira a outrem todo o seu património,
não pode deixar de reservar para si alguma coisa mínima, os
seus indumentas, as coisas de que se alimenta e, separando
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de um património esta pequena quota, a sucessão deixou de
ser universal e tornou-se singular, a título particular. Se há
alguma coisa que possa ocorrer ro momento em que alguém
morre, é a sucessão universal, poL todo o património que a
ela aderia e que formava, por assim dizer, o invólucro mate~
rial da sua persona!idade, fica instantaneamente sem conteú~
do, sendo admissível que se veja outrem capaz de recolher
aquele invólucro que se separou do seu centro.
Muitas regras do velho Direito Romano que passaram
para a legislação brasileira vão se explicar à luz dessa inter~
pretação do património e da personalidade humana. Por exem~
pio, uma velha regra estabelecida ainda hoje nas Codificações:
o herdeiro continua a pessoa do defunto. Que significa isto:
O herdeiro continua a pessoa do defunto? Esta regra de competência jurídica muito importante se prende a esse mecanis·
mo da sucessão. O património se despega do titular, porque
este desaparece, mas, imediatamente, surge um titular novo
como se não tivespara aquele mesmo património envolver.
se havido so:ução de continuidade. Quanto ao titular, uma
pessoa toma o lugar de outra; e, por isso, diz-se que ela con~
tinua a própria pessoa do defunto, ao invés de se dizer que
ela lhe recebe os bens. Da regra de que o herdeiro continua
a pessoa do defunto numerosas con~eqüências juridicas aão
tiradas: se o defunto tinha a posse de um bem, mas esta posse
se estabelecera com certo vício, o herdeiro contfnua a posse,
mas continua com todos os vícios que a caracterfzavam ao
tempo da morte do sucedendo.
Se o defunto recebeu alguma coisa e a posse está, por~
tanto, viciada de clandestinidade, mesmo que o herdeiro
ignore por completo esta origem, a sua posse é clandestina.
porque clandestina era nas mãos de quem foi autor do seu
direito; é o que se chama exceptio possessionis, a qual s6 se
verifica na sucessão universal.
Na sucessão particular todas as qualidades subjetivas da
posse mudam. Outra aplicaç&o muito importante, já ultrapas-
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sada no estudo presente da legislação, era aquela obrigatoriedade que entre os romanos havia de aceitar o herdeiro os
débitos do defunto, isto é, aceitar a herança, mesmo quando
passassem ao seu ativo os débitos, porque, sendo e!e um continuador da personalidade, não lhe era lícito escolher da personalidade do inventariado os aspectos proveitosos, para recolhê-los apenas.
Hoje, com a introdução do princípio do "benefício do inventário", esta regra desapareceu. Costuma-se dizer que o herdeiro é o representante do defunto, alguém que age com a personalidade do falecido, o que é antes uma imagem do que um
conceito jurídico.
Outra aplicação interessante é a regra que o Direito francês chama de saisine, que se explica no seguinte brocar do: le
mort saisit le vi[. Qu~mdo há sucessão un:versal, não há necessidade da posse dos bens da herança, a posse se estabelece
no momento mesmo em que morre o de cujus. Morto o titular
do patrimônio, automaticamente se estabelece a posse do her·
deiro e o herdeiro pode, no mesmo momento, defender, se for
necessário, a sua çosse com os interditos e com todos os direitos naturais que são efeitos da posse e que os velhos autores
franceses expressavam dizendo: lc mort saisine [e vi[ (tempo
do verbo sais ir na forma antiquada) .
Hoje, como não se admite mais a obrigação de o autor
aceitar a herança acima das forças do ativo, os autores que estudam acham que esta ve!ha regra de que o herdeiro continua
a pessoa ao defunto é mais aforismo histórico do que principio
de Direito atual. Mas a realidade é que se pode aceitá-la com
reservas, pois, indiscutivelmente, explica muito bem certas conseqüências jurídicas da sucessão universal que são, precisamente, estas que se acabam de enunciar.
Cons:dere-se outro aspecto: o fundamento do direito de suceder. Por que motivo as legislações consideram o direito de
suceder? Por que motivo reconhecem que os vínculos jurídicos,
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contraídos em vida por uma pessoa, não se extinguem com sua
morte, e devem passar à pessoa dos seus herdeiros? Teoricamente é admissivel que a morte extinga todas as relaçõe-.s ju~
rídicas de que alguém é titular e pode~se, então, Indagar pelo
fundamento legal do direito de suceder, pela ratio legis desse
instituto, que é abonada pela legislação de todos os povos,
mas que deve poder ser explicada filosoficamente, sem que se
se contente com uma simples explicação históríca.
Isso nüo é um problema para se examinar em Direito
Civil. É. problema que pertence ao domínio da filosofia do
Direito. É a filosofia do Direito que pode inve.ótigar as razões
metajurídicas, graças às quais a lei consagra o direito de suceder. Dentro do domínio do Direito Civil, não se devem
procurar explícaÇÕ\'S dogmáticas. O Direito Civil é uma dis~
ciplina que faz parte da dogmática do Direito e. não, da críti,..
ca do Direito. Não cabe investigar se é razoável o casamento,
a união livre, o divórcio ou o casamento perpétuo, o direito
de suceder ou a extinção das relações jurídicas com a morte
do titular. São problemas que estão fora do Direito, que se
resolvem com argumentos metajurídicos.
Dentro da dogmática · do Direito Civil, encontram~s.e
alguns argumentos que robustecem fortemente o direito de su~
ced~r e, se não são suficientes para explicar o seu fundamen~
to, pelo menos satisfa~em a consciência jurídica.
Examine-se o direito de suceder, considerando-se a3 duas
grandes massas de direitos patrimoniais. De um ladó, os direitos de crédito, de outro lado, os direitos reais. É razoável
que se' estabeleça o direito, quanto aos direitos de crédito.
Qual é o fundamento do crédito como ímtituto econõmi~
co? É a segurança de que haver-á um pa9amcnto. pois que há
um patrimúnio. Alguem precisa que se lhe bçb um empréstí~
mo ou quer vender um objeto, aceitando o pagamento a pre5~
tações. Por que motivo faz este crédito? Por que motivo se
aceita que se pague no futuro, ao invés de se pagar imedia-_
tamente? Só por uma razão, é porque se sabe que, atrás da
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promessa, existe uma massa de bens e que esta massa de bens
responde pe!a dívida que, no momento, está sendo contraída.
Se se admitisse que a morte do devedor extinguisse a
relação criada ipso jure, evidentemente se destruiria toda a
base económica sobre a qual repousa a instituição dos direitos
creditórios. Ter-se~ia de admitir como coisa natural a conti~
nuação do patrimônio. para responder por todos aqueles débi~
tos que estão contraídos, e nenhuma solução satisfará mais
do que a de transferir esse patrimônio para alguém que se
incumba de fazer os pagamentos, tal como os faria o titular,
se estivesse vivo.
O mesmo raciocínio pode~se fazer, considerando~se o
lado ativo das relaçôes jurídicas. Se alguém faz mn emprésti~
mo, se alguém admite de outrem que se constitua uma obri~
gação para com o património, é. evidentemente, porque se
tem a certeza de que o patrimônio poderá contar, em época
própria, com o suprimento que o devedor virá a fazer e seria
um absurdo que o patrimônio, depois da morte, continuasse a
satisfazer os débitos e não houvesse meios de satisfazer os
créditos que compõem a unidade econômica, o equilíbrio de
que se precisa, para se atender aos pagamentos, ao património.
Se as circunstâncias práticas ditarn a sobrevivência das
relações de crédito, ainda melhor ditam as relações de herança. O direito de proprie:dnde se perpetua por sua natureza e
já se estudaram, quando dos fundamentos do direito de pro-priedade, as razôes de ser de5ta perpetuidade. A perpetuidade só ~;;:: explicaria pela sobrevivência do direito. se !Il.orto o
tituh:.t~

Todos os outros direitos reais são perpétuos em conse:~
qüên:::ia do se1.• própri.::; fu~!·oarnento, da r,;Ja própria nature::a.
Pc.t e;<emplo, as serv1dôe:J, que ::do ms:'tuídas para corrigir
certas deficiências naturais dos prédios, que não desaparecem
com a morte: do titular.
As servidões acompanham o prédio e não seria admissí-·
vel que se extínguissem com a morte dos proprietários que as
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construfram. O mesmo se pode 'dizer da hipoteca, do penhor,
que são acessórios do direito de crédito, que são acessórios
do dinheiro: o único direito real do qual não se poderia fazer
a mesma afirmação é o direito de usufruto, do uso, da habi~
tação, que não fazem parte do direito sucessível, porque fazem
parte da quota de direitos personalíssimos que se excluem pre·
liminarmente do património sucessível.
Essa explicação dogmática mostra o seguinte: que, tal
como está constituído o Direito Civil atual, não é passivei dei~
xar de existir o direito de suceder. Se os filósofos chegarem
a uma conclusão diversa e sustentarem que o direito de su~
ceder não tem justificação em face dos princípios éticos que
regem a sociE:dade, não poderão limitar~se a suprimir o direi~
to de suceder, de cuidar das instituições civis: terão de reformar todo o Direito Civil. todos os direitos reais, todo o me·
canismo do crédito, toda a instituição dos direitos pessoais, tal
como se encontram na legislação.
Mesmo . na dogmática das relações juríclicas, o direito de
suceder é uma conseqüência lógica de todos os direitos que
fazem parte do património. tl: uma conseqüência da natureza
do crédito, conseqüência da natureza do domínio, é 1-~ma con..
seqüência de todos os direitos reais: não devem ~ntrar na su~
cessão dos direitos os que não fazem parte do património, ou
do património sucessível, por serem direitos personalíssimos.
Sucessão - veja~se quais são os títulos de sucessão no
Direito atual ou títulos de vocação hereditária, c a razão pela
qual a sucessão se devolve a uma pessoa e não a outra.
Morto um indivíduo, aberta a sucessão, o seu património
deve passar a um herdeiro; o que ainda não se sabe é como
determinar quem é o herdeiro; o princípio, segundo o qual se
determina quem é o herdeiro de um indivíduo falecido, é que
se chama "título de sucessão" ou "título de vocação heredi~
târb":

Há, no Direito atual, dois títulos de vocação hereditária:
o testamento e a lei. Pode-se, de fato, admitir ainda um ter~
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ceiro títu~o: o contrato que, no Direito Civil, não é admitido.
A lei é uma tutela da vocação hereditária, que opera, quando
o próprio defunto não especificou, por um ato anterior, deno . .
minado testamento, quem deve ser o seu herdeiro. A lei é
uma tutela supletiva, que opera, quando não houve testamen . .
to ou quando o testamento não foi julgado válido.
O testamento é o ato solene de última vontade pelo qu~l
um indivíduo dispõe dos seus bens. No sistema do Direito
Civil, a determinação do herdeiro e a transmissão dos bens
de uma pessoa fazem . . se, de preferência, segundo a sua decla ...
ração de vontade e, se declaração de vontade não houve,
então a lei dispõe como se deve determinar quem é o herdeiro
a quem se há de distribuir o patrimônio. Esta prevalência do
testamento sobre a lei encontra, entretanto, um limite. Esse
limite é dado pela chamada sucessão necessária.
Hã certos casos em que um indivíduo tem herdeiros de...
signados pela lei, que, dada a estreiteza de parentesco, não
podem ser preteridos no testamento. Todas as vezes em que
existem ta ·s herdeiros, a liberdade de testar fica restr:ngida,
e o indivíduo não pode dispor dos seus bens, senão dentro de
uma medida legal. Essa medida legal era, no antigo Direito,
a terça parte e, no Código Civil. a metade, o que não impor·
ta que ainda se diga, muitas vezes, a terça disponível para
se designar o que hoje é, na verdade, a metade disponível.
A metade disponível está, por conseguinte, sempre livre.
nas mãos do testador, o qual pode designar a quem essa metade deva ser entregue. Se não há herdeiro necessário, nem
descendentes, nem ascendentes, então a tberdade de testar se
amplia e abrange não só a metade, porém, a totalidade do
patrimônio. Não havendo testamento, vigora como título de
vocação hereditária a lei; dada a existência ~estes dois titules
de vocação hereditária, divide-se o estudo das sucessões em
dois grandes ramos: o estudo da sucessão legítima, que é a
sucessão determinada segundo a lei, e a sucessão testamentá ...
ria, determinada segundo o testamento.
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Não existe em nosso Direito, o que existe em muitos
outros, a sucessão contratual. A sucessão contratual era a que
ocorria, quando um indivíduo, por ato entre vivos, por meio
de um contrato, dispunha de seus bens em benefício de uma
determinada pessoa. Estes contratos, chamados contratos su~
cessórios, pacta de succedendo, no Direito Romano, são proibidos no Direito Civil, como em muitas legislações modernas,
por se entender que não há objetivo lícito num contrato em
que, de certo modo, se jogue com a própria morte, não só
porque tais contratos poderiam excitar a cupidez dos benefi~
dários e estabelecer a desiderabilidade da morte de alguém,
que o legislador não tem motivo para propiciar, como, também, porque semelhante disposição de bens coarctaria muito
a liberdade do património de quem está vivo, que poderia ter
a sua atividade limitada por um ato que não estaria nas suas
mãos rescindir unilateralmente.
A vontade só pode determinar a sucessão no Direito,
quando se exprime através de um ato jurídico especial, que é
o testamento. Fora do testamento só se tem a lei, e, neste caso,
a sucessão se diz legítima.
Estuda~se primeiro a sucessão legítima e, depois, a su~
cessão testamentária, por uma razão de ordem didática: ê
porque na sucessão testamentária se lança mão de numerosos
institutos e regras que na sucessão legítima se estabelecem.
Impõe~se, não obstante, o estudo dos princípios comuns
aos dois títulos da sucessão, os quais constituem a parte geral
do direito sucess5rio.

Capítulo XXXIX
DIREITO DAS SUCESSõES
A primeira coisa que se deve focalizar neste estudo são
as pessoas, a saber: aquela cuja sucessão se abre e que se
chama de de cujus: os herde:ros ~>: os legatár;os. Não há no
Direito brasileiro um termo técnico para indicar. em língua
portuguesa, . aquele que deixa uma herança; valendo~se de um
circunlóquio, diz-se de cu jus 1 (em alemão há um termo:
Erblasser),
0::; herdeiro::; c legatário::; constituem a dupla classe dos
que recebem a sucessão, e fazer a diferença entre eles é uma
das coisas preliminares, essenciais, no estudo do Direito. A
diferença entre herdeiro e legatário faz~se de uma maneira
muito simples: enquanto o herdeiro é um sucessor a título
universal, o legatário é um sucessor a título singular ou par-ticular. O herdeiro sucede no patrimônio inteiro ou numa fração do património, enquanto que o legatário sucede num bem
ou direito singularmente considerado.
Se se diz: "deixo a minha casa tal a fulano", o que se
instituiu foi um legado; agora, se se diz: "deixo a fulano 1/5
da minha herança", o que se instituiu foi um herdeiro, criou~
se um herdeiro de uma quinta parte da herança. A diferença
contém em si aspectos numerosos, por exemplo: só há lega·
tário, quando há sucessão testamentária, e chama~se herdeiro
testamentário ou ex testamento quem é instituído no testa~
1

Palavras contidas n::1 frase: "de cujus sucessione sgitur",
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mento élo de cujus,, e chama-se herdeiro ab instestato, ou legi~
timo, aque~e que é instituído pela lei.
0:; herdeiro:; legítimo:; podem ser chamado:; à sucessão:
ou porque não houve testamento ou, então, porque houve tes~
tamento, mas ele pertencia àquela classe dos herdeiros neces~
sários que não podem deixar de ser contemplados com uma
quota direta: a metade da herança. No último caso, chamam~
se herdeiros necessários, legitimários ou reservatários, porque
se entende que a sua posição deriva necessariamente da lei.
As diferenças, do ponto de vista dos direitos e obriga~
çõcs. entre herdeiros e legatários. são inúmeras.
Vejam os outros aspectos desta diferenciação; os herdei~
ros, sucedendo ao de cujus numa quota de património, não
podem deixar de suceder tanto no ativo como no passivo, pois
que o património contém um ativo e um passivo. O passivo
é representado pelos débitos e encargos que sobre ele recai.
O herdeiro sucede no parimónio, não numa quota do patri~
mónio, tanto ele sucede no ativo como no passivo e na mesma
medida. Se alguém é herdeiro de 1/5 do ativo, é de 1/5 do
passivo, distribuindo-se-lhe tanto os direitos como os encargos, enquanto o legatário está completamente exonerado de
dividas.
Não se pode admitir que um legatário receba uma quota
das dívidas do de cujus. Se isto acontecer, terá que ser por
designação expressa do testador, sobre alguma dívida que ele
deseje que o legatário pague e, neste caso, não se tem suces~
são na dívida, o que se tem é a figura do legado com encargo.
Também nas doações isso pode ocorrer. O encargo é uma
obrigação que se impõe ao donatário e que ele tem que cumprir, para merecer a doação. O mesmo acontece nos legados.
Pode um testador dizer: "deixo o meu bem a fulano, com
o encargo de que ele pague tal débito". Ele deixou um legado com encargo; assim, não se pode pretender tenha havido
uma sucessão no débito, tanto assim que a pessoa pode imediatamente exonerar-se de tal encargo, renunciando ao legado
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e o encargo reverterá aos herdeiros com relação aos quais
não se pode pretender que fiquem exonerados em virtude
dessa renúncia. Se os herdeiros dissessem: "renunciamos a
herança e não cumprimos nenhuma das dívidas", estas dívidas não se pagariam efetivamente, porque não há ninguéin
que possa assumi-las por causa do encargo que as grava, que
passa ao herdeiro próprio, faz parte do monte. Isto tem especial importância, quando se trata de encargo sujeito a ônus
hipotecário .
.É muito comum que se deixe ao legatário um imóvel gra~
vado de ônus hipotecário, quando esse ônus hipotecário foi
dado em garantia de dívida contraída pelo testador. Que se
faz com essa dívida? A quem cabe pagar essa dívida? Ao legatário? Não. O legatário recebe o imóvel gravado de hipoteca e a dívida passa ao herdeiro, porque só o herdeiro res·
ponde pe!o passivo patrimonial. A posição em que o legatário
ficará é na de um terceiro prestador de hipoteca, tal qual um
terceiro que tivesse prestado hipoteca para garantir a dívida
alheia. Se o herdeiro não pagar a divida no vencimento, o
legatário está exposto a que o seu imóvel seja executado e,
desde o momento em que o seja, o legatário se sub~roga nos
direitos de credor, para cobrar oportunamente aquela importância que o herdeiro deixou de pagar. É lembrar~se do mecanismo da relação hipotecária, quando se tem um terceiro
prestador de hipoteca que não responde pela dívida direta·
mente mas se garante tal qual o fiador. Se o devedor não
pagár, o imóvel é executado, mas o seu dono se sub~roga nos
direitos do credor, para cobrar a importância do devedor principal na época oportuna, pois tem para isso 30 anos. 2
O mesmo acontece nesse caso. O legatário recebe o legado gravado de hipteca que, não sendo liquidada, pa~sa
ao herdeiro e só depois que o herdeiro não pagar a dívida, é
2

Hoje, 20 anos (Código Civil, art. 177, com a alteração introduzida

tm 1955).
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que o imóvel legado será executado e então o legatário se
sub-roga nos direitos do credor contra o herdeiro faltoso ao
pagamento.
Outra diferença capital entre o legatário e o heraeiro é
que o herdeiro sucede sempre ou na totalidade do património
ou numa quota indefinida, ao passo que o legatário sucede
sempre num bem definido. Se alguém toma o seu patrimõnio
e o divide em três, quatro ou cinco partes, deixando cada
uma dessas partes a um dos herdeiros, deve-se entender que
todos são herdeiros. Se ele, porém, precisa: "deixo a minha
casa tal, o meu terreno tal, o meu crédito de tanto a fulano",
todos estes são legatários e haverá um herdeiro que será o
que ficar com o remanescente.
Se o testador deixar todos os seus bens na forma acima,
constituindo uma multidão de legados. haverá necessidade de
se chamar o herdeiro legítimo para assumir a posição de her~
deiro, com os encargos e com os bens remanescentes. Pode
ser que não haja nem encargos nem bens, mas, se houver en~
cargos e não houver com que pagar. promover-se~á então a
redução dos legados, para hav.;;r os bens e se pagarem os en~
cargo5 do espólio.
De qualquer maneira, a quota indefinida é o que carac·
teriza o herdeiro e a quota definida é o que caracteriza o
legatário. Outra diferença, também de capital importância: é
que, logo que se abre a sucessão e que a herança se transmite:
aos herdeiros, têm estes automaticamente o domínio e a posse
dos bens herdados, enquanto os legatários têm apenas o do~
mínio, devendo pedir a posse ao herdeiro. Morre então uma
pe1'soa e deixa o seu patrimônio distribuído da seguinte for~
ma: "nomeio um herdeiro universal c nomeio um legatário
para certo imóvel". Quztl é a .situação do herdeiro e do imó~
vel? O herdeiro tem imediatamente o domínio e a posse da
totalidade da herança, e o legatário do imóvel tem, desde já
o domínio do imóvel. mas não tem a sua posse. A posse pre~
cisa pedi-la ao herdeiro. Ele é quem dará posse ao legatário.
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Eis por que sempre se diz: o herdeiro deve pagar as dívidas
do espólio e pagar os legados.
Pagar os legados quer dizer: dar posse ao legatário dos
bens que lhe foram deixados. Se o herdeiro não dá esta posse,
o legatário a reclamará por meio de ação de petição de lega~
do. O herdeiro, porém, não poderá reclamar a posse. Uma
vez que a posse é dele, deve é se imitir na posse da herança.
desde o momento em que a sucessão esteja aberta. Não tem
necessidade de nenhum ato, salvo se terceiro detiver a herança
indevidamente, caso então em que se valerá dos interditos pos~
sessórlos, tal qual faz qualquer possuidor.
Postas estas diferenças fundamentais, veja--se agora a
lierança.
Herança .- a noção de herança já se tem. A herança e
aquilo que se pode chamar o património sucessível. Não é a
mesma coisa a herança e o património, porque, quando se
considera o património de uma pessoa viva, incluem~se numerosas relações jurídicas apreciáveis economicamente que, na
hora da transformação do património em herança, têm de ser
excluídas: são as relações jurídicas de conteúdo econômico,
porém estabelecidas intuitu personae, com vistas apenas à pessoa do titular. Desaparecido o titular, todas as relações jurí~
dicas desaparecem. Os direitos aos alimentos, as obrigações
aos alimentos, os usufrutos legais, os usufrutos quaisquer que
sejam, os direitos de uso, de habitação, as pensões alimentícias, estabelecidas por contrato e por testamento, as rendas
vitalícias, os contratos de trabalho, tudo isto, constituindo uma
massa de relações jurídicas personalíssimas, desaparece com
a morte e, por conseguinte, figuram no patrimônio mas não
figuram na herança.
A herança é o património sucessíveL Chama-se também
espólio, acervo, monte~mor, expressões que se introduziram na
praxe e que têm um largo uso judiciário. Quando se opera
a transmissão da herança, abre~se uma fase mais ou menos
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longa. durante a qual a herança já foi deferida aos herdeiros,
mas ainda não foi partilhada entre eles. Essa fase. que pode
durar um tempo maior ou menor, conforme as dificuldades
que se encontrem em executar a partilha, é a fase que é cha~
mada de indivisibilidade da herança. Durante este período,
todos os herdeiros têm domínio e posse da herança. Têm o
domínio e posse do conjunto, quer dizer, estão indivisamente
na posse, um herdeiro não exclui o outro, e se um deles pro~
move um ato qua~quer em defesa da herança, o ato aproveita
a todos os cc-herdeiros. É o período da indivisibilidade que
começa na abertura da sucessão e que termina na partilha.
Durante esse período, desenvolve~se aquilo que se chama de
processo de inventário.
O processo de inventário é o procedimento ádministra~
tivo ao longo do qual se apuram os bens da herança, se divi~
dem e depois se partilham entre os herdeiros, pagando~se ao
fisco os emolumentos que forem devidos. Durante esta fase,
permanece a herança na posse conjunta de todos os herdeiros.
Dispõe o Código Civil que, quando morre alguém, casado pelo regime da comunhão de bens, compete ao côn~uge
sobrevivente continuar na posse dos bens do casal até a par~
tilha. Como conciliar este dispositivo com o outro que infor~
ma da posse simultânea e conjunta de todos os herdeiros sobre
o espólio? Tem~se que recorrer à doutrina da posse, para se
compreender a diferença entre as duas posições; a posse do
cônjuge sobrevivente como, de um modo geral, a posse do in~
ventariante, não é uma posse sucessível. não é uma posse no
sentido próprio da palavra. é apenas a guarda dos bens, é
aqui:o que se diz si et in quantum, uma posse em nome de
outrem que por conveniência de melhor guarda do esp0lio se
concede. Quem tem a posse sucessível são os herdeiros. Ca·
be~lhes usar os interditos possessórios e somente eles teriam
direito aos frutos na proporção das quotas hereditárias que
lhes caibam. Há necessidade de que alguém guarde esses obje~
tos até a conclusão da fase de indivisibilidade da herança.

DIREITO

DAS

SucEssõEs

461

Por essa razão, a lei estabelece uma preferência em favor do
cônjuge sobrevivente, uma vez que ele já estava na posse con~
junta com o de cujus e continua sozinho, até se ultimar a par~
tilha.
Se não houver cônjuge sobrevivente, o inventariante
manterá a posse, si et in quantum, até a conclusão da parti·
lha. Esta posse não prejudica, em caso algum, a posse suces~
sível dos co~herdeiros.
Finalmente, pode acontecer que, durante a fase de indi~
visibi:idade, uns bens estejam com um herdeiro e outros este~
jam com outro herdeiro. Imagine-se a morte de um pai de fa.
milia que deixa muitos imóveis e, em cada um deles, deixa um
filho residindo: como se desenvolve a ação possessória, du~
rante a fase da indivisibilidade da herança? Desde o momen~
to em que a sucessão se abriu, todos os herdeiros são co~pos~
suidores de cada um desses imóveis, a posse sucessível lhes
pertence simultaneamente, porém cada um deles permanecerá
na detenção material do imóvel que tem em seu podei' e esta
posse originária é uma posse de guarda que se prolongará até
a partilha.
Dc5envoloimento da sucessão .- Examinem-se dois casos:
a abertura da sucessão e a sua aceitação. Depois, ver~se-á a
renúncia e estudar~se~á por que se renunc:a. A abertura da
sucessão dá-se no momento da morte do de cujus. O patrimô~
nio adere à personalidade humana e é verdadeiramente um
seu invólucro material. Morto o titular do património, este
invó:ucro passa aos seus sucessores. No momento exato da
morte, abre~se a sucessão. Tudo aquilo que no património era
uma quota de direitos pen:onalíssimos se extingue e o patri~
mônio se reduz à herança, é um todo, um conjunto económico
à espera de um titular.
Aberta a sucessão no momento da morte, precisa~se saber
em que lugar deve ela ser procurada, pois que a herança se
reclama em algum lugar. Haverá um ponto do território na~

462

SAN TIAGO DANTAS

cional em que se procurará pela herança. em que se reclamará
a sua avaliação ou os seus sucessores.
Qual é o domicílio da sucessão? É o últ1mo domicilio do
inventariado, não é o lugar da sua morte. Ele pode morrer em
viagem, em outro lugar, e o seu domicí!io é o lugar onde ele
tenha, no mcmento do falecimento, o seu estabelecimento
principal. Se era comerciante, o lugar onde estava instalado
cmn seu negócio. Se não comerciava, o lugar onde residia
com caráter de permanência. A noção de domicílio completa a
~déia.

Uma vez estipulado o lugar onde a sucessão se abre e o
momento em que ela se abre, tem-se que consid~rar quem a
deve rêcolher. A diferença entre abertura de sucessão e de~
lação da herança é uma diferença muito sutil, mas nem por
isso deixa de exü:t:r. Delação de herança é o oferecimento
da herança aos seus pretendentes. Alguém pretende a herança
ou a pretenderá. Aberta a sucessão, a herança se oferece, se
defere, é a isto que se chama delação da herança.
Uma herança já está deferida no momento em que estâ
à espera. dos seus pretendentes. Estes pretendentes podem
aparecer imediatamente ou podem decorrer muitos anos sem
que se candidatem à sucessão, sem que se hab:litem à deelação.
Podem ocorrer casos em que, simultaneamente com a transmissão da herança, ela pode permanecer em aberto durante
muitos anos c rode até ocorrer que ninguém se candidate à
herança, dando lugar à jacência e depois à vacância. Pode,
porém, suceder que uma vez feita a delação da herança, logo
se apresentem os candidatos a ela, ou para aceitar, ou para
renunciar; e. então, tem~se que dividir o estudo em duas par~
tcs: primeiro, o estudo da aceitação da herança: depois, o
estudo da renúncia da herança.
A aceitação da herança ocorre depois da delação. Pode
suceder que ninguém se apresente, ou que o herdeiro nomeado
no testamento ou chmnado pela lei deixe escoarem-se os anos,
sem tomar a menor providência relativa à aceitação da heran~
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c;a. Que prazo tem para vir dizer se aceita? Ele tem o prazo
de 20 anos. Durante 20 anos pode sempre se apresentar e reclamar a herança como sendo sua, mas este prazo tão longo
causaria grandes inconveniências ao negócio. A lei admite que
qualquer interessado faça intimar o herdeiro para vir dizer,
dentro de um prazo determinado, se aceita ou não a herança.
A intimação faz~se por intermédio do juiz do inventário.
Se o inventário não foi aberto, a pessoa que desejar intimar
o herdeiro provável requererá ela própria a abertura do in~
ventário. Nomeará o herdeiro provável e pedirá que o juiz o
intime, para vir dizer se aceita ou não. O juiz dará ao herdeiro um prazo de 30 dias. para vir dizer se aceita ou não a su~
cessão. Durante este período o herdeiro está exercendo o direito de deliberar. Decorridos os 30 dias, se ele nada disse.
entende~se que aceita e tem~se aí a aceitação presumida. Se
ele, porém, veio e declarou que aceitava, tem-se a aceitação
expre~sa; ou a renúncia expressa, se veio a declarar que não
aceitava a sucessão.
A aceitação da herança pode ocorrer de três modos:
como aceitação presumida, como aceitação expressa, como
aceitação tácita. A aceitação tácita é aquela que se dá, quan~
do o indivíduo pratica atos que importam a aceitação da he~
rança. A aceitação expressa é a declaração formal de que se
vem a adir a herança e a declaração ou aceitação presumida é a
que decorre do prazo de deliberação fixado pelo juiz, sem
nenhuma resposta por parte do herdeiro.
Quais são os atos que importam aceitação tácita (pois os
outros dois tipos de aceitação não podem oferecer dificulda~
de)? Importa aceitação tácita tudo o que represente uma intervenção no inventário. Se o herdeiro comparece, para trazer
bens ao inventário, renunciando a algum, ou para declarar
que está de acordo com os bens trazidos pelo inventariante,
ou praticar qualquer ato desses que, no curso do processo de
inventário, o herdeiro é intimado a praticar, está se compor~
tando como herdeiro e, por conseguinte, aceitou tacitamente
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a herança. Se, pelo contrário, fez uma cessão dos seus direi..
tos, porque pode negociar a sucessão sem interferir no inven..
tário, se fez esta cessão a título oneróso, recebendo uma de.. ·
terminada quantia por ela, é claro que aceitou, porque dispôs
daquilo que só seria dele, se previamente tivesse aceitado.
Se o herdeiro renuncia aos seus direitos em favor de um
só herdeiro ou de um ou dois, mesmo gratuitamente, é claro
que aceitou, porque aceita a herança quem faz doações com
os bens nela compreendidos: mas se, pelo contrário, declara
que cede a sua parte em favor de todos os outros co-herdei..
ros, e a título gratuito, deve~se entender que ele não aceitou,
porque o que fez foi abrir mão dos seus direitos e, não, dispor
deles.
Desde o momento em que o herdeiro cedeu os seus di..
reitos a todos, é como se dissesse: "eu abro mão da sucessão,
os outros que herdem a parte que eu renuncio". Mas se dis..
ser: "são cinco herdeiros além de mim, e eu deixo a minha
parte a quatro excluindo um quinto", então ele aceitou e dis..
pôs, a títu~o gratuito, daquilo que só é dele em conseqüência
da aceitação,
Os atos que importam ou não aceitação da herança precisam ser estudados com cuidado, uma vez que são importan..
tíssimas as conseqüências de uma aceitação, envolvendo a
transmissão de direitos.
transmissão de débitos e
~ possível aceitar sob condições, a termo ou em parte?
A lei proíbe expressamente essas formas de aceitação. Aceitar
a herança não é propriamente praticar um negócio jurídico:
aceitar a herança era, no Direito antigo, assumir a persona..
!idade do de cujus, revestir-se de todos os encargos que sobre
ele pesavam, tanto os encargos de ordem patrimonial, como,
por exemplo, os encargos rel'giosos.
No Direito moderno a aceitação da herança perdeu este
caráter, mas ainda conserva dele muitos resíduos importantes.
Um está na idéia de que sucessão não é um negócio, tanto
assim que não se pode contratar sobre a sucessão, não se pode

a
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aceitar ou renunciar a ela, submetendo~a a modalidades cor·
respondentes a certas vantagens. Pode~se dizer: "recuso a
sucessão" e pode~se dizer: "aceito a sucessão", mas não se
pode <lizer: "aceito, contanto que fulano faça isto ou aquilo:
ou: contanto que aconteça tal fato ou ato: em tal data: de
tal data em diante, não aceito mais". Aquele património precisa ser devolvido tal como está e, se não convém a esse alguém aceitar, cabe-lhe renunciar e deixar que outro her'ôeiro
assuma o património na sua conformação verdadeira. Isto não
importa, entretanto, uma conseqüência importantíssima que
outrora era caractedstica da sucessão e que, hoje em dia, desapareceu: a aceitação da herança com passivo superior ao
ativo.
O que caracterizava a sucessão antiga era a obrigação
em que figurava o herdeiro de aceitar até mesmo as heranças
danosas, mesmo as que tinham o passivo excedente ao ativo,
de tal maneira que intervinha para o sucessor a obrigação de
completar débitos contraídos pelo de cujus. Era a lição do
Direito Romano, onde não se admitia sequer que o herdeiro
necessário renunciasse a uma herança, mesmo quando danosa:
mas, no Direito moderno, todas estas idéias se adoçaram. Já
nos tempos dos Imperadores, já no Baixo Império Romano
se admitiu um instituto cuja influência sobre o direito das
sucessões seria imensa: o benefício de inventário.
Chamava-se "benefício de inventário" o D:reito reconhecido ao herdeiro de só aceitar o passivo de um património,
dentro das forças do ativo. Quer dizer, até concorrer com o
ativo hereditário. Alguém recebia uma herança cujo ativo se
exprimia em mil unidades e cujo passivo se exprimia em mil
e duzentas. Dizia-se então: "aceito com o beneficio de inventário" e isto quer dizer que só poderia pagar dívidas até mil,
que são a força do ativo, da herança, intra vires hereditatis.
Tudo que fosse além, ultr.a vires hereditatis, não se pagava.
Semelhante instituição representa . uma verdadeira revolução no direito das sucessões, porque ela acarreta logo uma
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,cons:!qüência fundamental: a distinção entre o patrimõnio do
herdeiro e o patrimônio do de cuju.s.
A regra era esta: desde o momento em que alguém acei~
tasse uma herança, confundiam-se os dois patrimónios, o património do herdeiro e o património do de cu.jus, em uma só
pessoa e em um só património, de maneira que tudo que, em
matéria de passivo, passasse as forças da nerança, tinha que
ser pago com os recursos do património do herdeiro, pois
não podia fazer·se nenhuma diferença, não se podia pôr nenhum limite entre estes dois patrimónios misturados; mas, no
dia em que se admitiu o benefício de invent:ário. deitou-se por
terra o princípio da unidade patrimonial e admitiu-se a separação do património em duas partes, o patrimônio do de cu.ju.s
e o património do herdeiro.
O beneficio de inventário, introduzido no Direito Roma··
no na decadência, perdurou na legislação européia, mas sempre sob a forma de uma cláusula que precisava ser introduzida pelo herdeiro no ato da sua aceitação. Se dissesse: ··aceíto", entendia-se que era uma aceitação pura e simples e que
os dois patrimónios se confundiam, pagando os débitos u.ltta
vires hereditatis. Para ele só pagar os débitos, intra vires, era
preciso que dissesse: "aceito com o benefício de inventário".
No D reito Civil brasileiro deu~se um passo à frente: se
alguém diz: "aceito", é sempre com benefício de inventário.
O que precisa declarar é se está disposto a. pagar os débitos.
Se não está, não declara coisa alguma e a aceitação é sempre
feita com o benefício de inventário, que é da lei e não da
vontade do h~rdeiro. O herdeiro é que pode fazer a aceitação
pura e simples pelo desejo em que está de quitar os débitos
do de cuju.s, o que só por uma razão moral se pode explicar,
como, por exemplo, quando o filho sucede nos débitos do pai.
Pode, por um motivo de ordem moral, por uma pietas de
f:lho, pagar os débitos que o pai não pôde saldar em vida.
Estabelecido o benefício de inventário como regra, deixou
de haver no Direito a unidade de patrimônio entre o herdeiro
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e o extinto: o que vigora é a separação e as conseqüências da
separação são numerosas: vejam-se algumas, a título de exem~
plo: Pode o herdeiro acionar o espólio? Pode mover uma açáo
contra o espólio? pode, embora o espólio represente o pab:i~
mônio que é dele próprio, se o herdeiro é credor hipotecário
do espólio: pode executar esses bens e arrematá~los, tal qual
um credor hipotecário. Pode se fazer representar no juízo hi-potecário, pode, além do mais, se constituir, sempre que ne~
cessário, em parte contrária ao espólio nas ações que forem
movidas contra este. Pode ter um interesse diferente do inte·
l::::sse do espó!io e tomar parte .no procésso em duas posições:
ccmo herdeiro do falecido em interesse determinado, que é
int<:resse do espólio, e como particular, independente, defen~
d,:ndo interesses opostos. São conseqüências da separação pa~
trimonial que vigora entre o patrimônio do herdeiro e o pa~
trimônio do defunto.
Veja~se se, no patrimônio, alguém que já aceitou uma
herança pode retirar a aceitação. Não há mal nenhum nisso,
a não ser que direitos dos credores venham a ser prejudi~
cados com a retratação: mas os credores, prejudicados com
ela, têm um meio de defesa dos seus interesses muito amplo
que a lei lhes concede: é o direito que têm de aceitarem eles
próprios a sucessão, em nome 'do herdeiro que não aceita ou
que se retrata, para se pagarem das dívidas de que são cre..
dores e, em segu:da, devolvendo a quantia, que, porventura,
ainda reste, aos herdeiros que aceitaram.

Capítulo XL

RENúNCIA DA HERANÇA. HERANÇA JACENTE
A herança pode ser aceita de três modos: tácita, expres~
sa ou presumidamente.
De que modo se opera a renúncia, isto é, a demissão que
faz o herdeiro, de si, dos proventos sucessórias que lhe ca~
bem, em conseqüência da delação da herança?
Ao contrário do que acontece com a aceitação, a renún~
cia há de ser expressa. Compreende-se bem a necessidade da
exigência, pois, sendo facultado ao herdeiro vir, a qualquer
tempo, dentro do prazo de 30 anos, pedir o patrimÕnio de que
é sucessor, convém que um ato de desistência fique claro, para
não constituir nenhuma dúvida sobre o direito de terceiros.
A renúncia há de ser expressa e, mais do que expressa.
hã de ser solene ou feita por escritura pública cujo traslado
se junta aos autos no inventário. ~ feita por lavratura de
termo nos próprios autos de inventário. Só a partir desta for~
malidade é que ela opera os seus efeitos. Claro está que, do
mesmo modo que a aceitação há de ser um ato puro, não pode
estar alterada por nenhuma modalidade.
Efeitos .- quais são os efeitos que a renúncia da heran~
ça produz? São efeitos que dizem respeito à delação da he~
rança; a herança que estava deferida aos herdeiros renuncian~
tes precisa ser deferida a outros. Se os herdeiros se retiram,
é a mesma coisa como se tivessem morrido, antes de aceitar
a herança, e o patrimônio tem de ser oferecido a outros her-
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deiros: há de haver nova delação. A delação da hernnça re~
nunciada a quem se hã de fazer? A primeira regra a se acen~
tuar é a seguinte: se alguém renunciou a uma herança, não
podem vir pleiteá~la os seus representantes (representante
aqui não está empregado no sentido habitual da palavra, está
empregado no sentido inerente ao direito das sucessões).
Representante de um herdeiro é o seu descendente que
pode vir no seu lugar a pleitear a herança ou uma quota hereditâria. Se morre uma pessoa que teve dois filhos, mas um
deles já está morto e tem, por sua vez, descendentes, como
se reparte a herança? A mesma se reparte em dois quinhões:
um quinhão para o fi!ho vivo e outro quinhão para o filho
morto; mas, como este não mais está em condições de aceitar
ou de renunciar à herança, vêm em seu lugar os seus próprios
filhos como os seus representantes. Conclusão: se alguém re·
nunciar a uma herança não podem os seus representantes pre~
tender aceitá~la, pois a renúncia elimina aquela· linhagem e a
delação tem de se fazer de outro modo.
Delação da herança - como é que se faz a delação da
herança? De duas uma: ou a sucessão é legítima, ou a suces~
são é testamentária. Se a sucessão é legítima, a regra é muito
simples e pode~se enunciá-la deste modo: se houver outros
herdeiros da mesma classe do renunciante, estes herdam so~
zinhos; porém, se não liouvcr ma:s nenhum herde:ro da classe
do renunciante, chama~se a classe seguinte. Exemplo: morre
uma pessoa e deixa um único Who: se este filho renunciar
chama~se a classe seguinte.
A classe seguinte é a dos netos que não vêm por direito
de representação, mas vêm por direito próprio, como classe
·seguinte, não como representantes do filho renunciante. Se
não há netos, chamam-se os bisnetos e, se não há descenden~
tes, chamam~se os ascendentes: se estes não existirem, cha~
ma~se o cônjuge e assim por diante, na ordem estabelecida
por lei para a succs~ão. Pode acontecer que haja outros her~
deiros da classe do renunciante. Exemplo: morre uma pessoa
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e deixa dois filhos aos quais a herança é devida, porém uma
delas renuncia. Como se opera, então, a delação? Do seguinte
modo: onde há um herdeiro com a mesma classe, este herda
sozinho todo o patrimônio. O direito das sucessões chama a
isso o direito de acrescer - jus accrescendi.
Neste caso o direito de acrescer verifica-se, por havet
mais de um herdeiro na mesma classe. Se não houver outro
herdeiro da mesma classe, então se chama a classe seguinte:
se a sucessão for testamentária, a regra é um pouco mais
complexa.
A primeira hipótese a se admitir é que os próprios filhos
tenham previsto a hipótese da renúncia ou da impossioilidade
de toda desistência, por qualquer motivo, e que tenha sido nomeado um substituto para o herdeiro que se acha em causa.
Se tal tiver acontecido, tolitur quaestio devolve-se a suces~
são ao substituto nomeado. Exemplo: deixo metade do
meu patrimônio a fulano e, na sua falta ou impedimento, a
beltrano". Nomeou-se um substituto e, se fulano renunciar.
beltrano entra naturalmente na ordem para dizer se aceita a
sucessão. Pode, porém, acontecer que não se tenha nomeado
um substituto e, sim, dois ou mais herdeiros, sem se dizer que
eles se substituem entre si. Há que se distinguir aí dois casos:
ou os herdeiros foram instituídos conjuntame~te, ou foram
instituídos separadamente. Muito cuidado é necessário na interpretação de um testamento para se reconhecerem estas pequenas expressões que dão a entender se houve uma ínstituição conjunta ou uma instituição separada.
Se se disser: "deixo aos meus dois filhos 2'0% do meu
patrimônio", verifica-se aí uma instituição conjunta. Está
claro que se deixam 10% para cada um. mas como só se de~
signou apenas uma quota para ambos, isto está indicando uma
instituição conjunta e, em tal caso, os co#herdeiros são co-her~
deiros conjuntos. Se, porém, se disser: "deixo 10% do meu
patrimônio a meu filho fulano e 10% a meu filho heltrano",
então houve instituição separada e cada um deles receberá
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uma quota distinta do patrimônio. Pode-se ainda indicar a
instituição conjunta com palavras que tornem claro o pensamento e dir-se-á: "deixo 10% a fulano e 10% a beltrano, instituindo-os conjuntamente". Claro está que, aí, se se empregou a própria palavra. dúvida não resta de que a instituição
foi conjunta, mas, se não se empregou, a intenção se deduzirá
deste único elemento; se se deu uma só quota para ambos, a
instituição foi conjunta; se se separaram quotas, ficam mesmo
em separado.
Se a instituição dos hera-eiras for conjunta e um deles
renunciar, a sua parte acresce .à do outro. Tem-se, então, o
segundo caso: havendo cc-herdeiro no testamento instituído
conjuntamente, a renúncia de um deles determina o direito
de acrescer ao outro. No exemplo instituíram-se os filhos em
20% e. se um deles renunciai, o outro fica com a totalidade
dos 20%. Se, porém, não tiver havido instituição conjunta,
então a regra é outra: à porção de um herdeiro testamentário não acresce a parte do outro. A parte do renunciante
toca ao herdeiro legítimo, o qual muitas vezes só é chamado
à sucessão em tal hipótese pela razão cfe que estava completamente excluído dela.
Mais um exemplo para a materialização desta idéia;
morre úr::l<l pessoa que não tem herdeiros necessários, não
tem descendentes, não tem ascendentes, só tem colaterais, e
antes declarou: "instituo meu herâeiro a fulano, em 50%. e
a beltrano, em 50%." A instituição, aí, é separada, tendo-se
em vista herdeiros instituídos; porém, um deles renuncia à
sua quota. Como a instituição foi de herdeiros separados, não
se verifica então o direito de acrescer e os 50% renunciados
são então deferidos aos herdeiros legítimos, os quais se apresentarão. Surgirão, então, os sobrinhos ou tios ou aqueles que
se julgarem com direito à sucessão legítima para pedirem-na
se esta lhes couber.
Eis a regra completa; para a sucessão testamentária os
casos são três: 19) havendo substituto, a renúncia do substi-
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tu to aproveita aos herdeiros facultativos; 29 ) havendo insti~
tuição conjunta, a parte do renunciante acresce às dos demais;
39 ) havendo instituição separada, a parte do renunciante é
deferida ao herdeiro legítimo, esteja ou não contemplado na
sucessão.
Todo e qualquer herdeiro pode renunciar? Evidentemen~
te que sim, pois a renúncia é um direito que emana da própria
capacidade civil e todos aqueles que a têm podem aceitar ou
recusar uma herança, como podem aceitar ou recusar qua1quer
liberalidade; mas os incapazes não podem renunciar, senão
dentro de certas formalidade legais. Os menores e os incapa·
zes por qualqner razão precisam não só do consentimento dos
seus responsáveis como da autorização expressa do juiz, a
qual terá de ser pedida, mediante uma fundamentação. Quan~
to às pessoas casaélas, também se verifica, a respeito delas,
uma restrição: nem o marido pode recusar a herança sem ou~
torga uxória. nem a mulher pode recusá-la sem autorização
marital. São regras já conheciêlas.
O que acontece a uma herança quE! é integralmente re~
nunciarla. sem que possam aparecer herdeiros canoidatos à
sua adição? Se, por exemplo, o único herdeiro de uma pessoa
que morre, suponha-se, sem testamento, renuncia à sua heran~
ça, a herança fica deferida a herdeiros que não se conhecem
e que, talvez, não existam. A mesma situação pode ocorrer,
quando alguém morre sem testamento e não existe herdeiro
legítimo conhecido, ou, então, quando o herdeiro conhecido é
incerto, isto é, não se sabe quem é ou se é realmente herdei~
ro, como, por exemplo, se morre alguém e deixa como seu
único herdeiro legítimo o cônjuge e há dúvidas sobre a va~
lidade do matrimónio. Em todos estes casos, cria~se para a
herança uma situação de incerteza muito especial. Opera~se
a delação, a herança fica deferida a algum herdeiro, a res·
peito do qual exirte incerteza ou se realmente existe algum
herdeiro, que não se conhece, ou se houve renúncia e não se

DIREITO DAS SUCESSÕES

473

aponta quem é o beneficiário da nova delação. Em todos estes
casos a herança está jacente.
Jacência é o estado em que se encontra uma herança
quando não se conhece o herdeiro ou nao se tem certeza
dele; a jacência pode se estabelecer diretamente quando a sucessão se abre com falta de herdeiros legítimos ou pela re~
núncia dos únicos herdeiros certos e conhecidos.
A jacência precisa se distinguir da vacância. Uma coisa
é herança jacente, outra coisa é herê.nça vacante, também
chamada bens vagos bona vacantia.

Vacância - vacância só se dá, quando para a herança
não há herdeiros, e a jacência, quando ainda se está na in~
certeza. A jacência é o estado provisório e, se não aparece o
herdeiro capaz de adir o patrimônio, a jacência, ao cabo de
algum tempo, transforma-se em vacância. Os bens que eram
jacentes ficam vagos e, ficando vagos, são então -incorporados
à Fazenda Publica, ao Património do Estado.*
A respeito da natureza da herança jacente muitas teorias
têm sido apresentadas pelos autores. Não é fácil indicar-se a natureza jurídica do instituto: uma massa de bens dotada de
autonomia e cujo titular não se conhece. Um patrimônio momentaneamente sem um titular.
Na própria definição de património, a idéia do titular aparece logo em primeiro plano: património é o conjunto de relações juríaicas referentes a um mesmo titular, passível de uma
avaliação econômica. Não se pode conceber patrliriOnio, senão
como unidade de bens em relação
pessoa de um titular. A
herança jacente é justamente um património sem titular e,
por essa razão, os autores procuram conceituá-la de vários

a

modo~.

É uma concepção que se tira de uma passagem do Direito Romano a de que a herança jacente é uma pessoa jurídica;

* Conferir a Lei Federal n9 8.049, de 20.06.90, que alterou a linha
de sucessão nos bens.
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isto se deduz de uma passagem do Direito Romano, embora
freqüentemente surja a opinião de que esta é a doutrina do
D:reito Romanos; mas este era um direito prático no qual as
questões teóricas ocupavam muito pouco a atenção àos jurisconsultos. É certo que Florentino, explicando a herança jacente, ~iz, em certa passagem, que estes bens apresentam semelhança com o município e colégios que eram as pessoas
juridicas do Direito antigo. Mas é uma simples imagem, não
uma doutrina esposada pelo jurisconsulto, Não é fácil nem
muito natural esta assimilação da herança jacente à pes!:oa juridica, precisamente porque não se encontram nela os elemen·
tos fundamentais da personalidade, a capacidade de deliberação própria, que é o caso da personalidade jurídica, e que
se manifesta através dos seus órgãos de governo.
A herança jacente é protegida pela lei, mas a lei não lhe
confere um3 possibilidade de autodeterm'nação tão ampla
como a que caracteriza a personalidade jurídica. Os alemães
saem facilmente desse prob~ema com a sua adoção do património dotado de finalidade: zweckvermõgen. Pretendem eles
que o patrimônio, em certas situações, está dotado de uma
personalidade que lhe imprime certa unidade de fins e tiramse exemplos de zwerckvermõgen na herança jacente, nas fundações, nos estabelecimentos comerciais.
Contenta-se com a idéia de que a herança jacente é uma
universitas juris, para a qual se cria um estado de proteção

legal, não porque aquele patrimônio não tenha um titular, mas
apenas porque o seu titular não é no momento conhecido, não
estando em condições de prover ele próprio a defesa dos seus
interesse> e bens. A doutrina eótá perfe:tamente lógica. Dmtro do D rei to Civil brasileiro adm 'tiu-s~. muitas vezes, a propósito de numerosos casos, que, quando o titular de um patrimônio ou mesmo de um direito apenas, não está em condições
de protegê-los devidamente: ou por não ser conheddo ou por
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estar impedido ou po! não ter ainda os requisitos fundamen~
tais cfe capacidade civil, a lei ponha o seu patrimônio ou o
seu direito sob uma proteção provisória, sob uma profeção
especial, nomeando alguém que pratique os atos que o ver~
dadeiro titular não está em condições de praticar.
Há dois casos perfeitamente enquadr>áveis neste tra~
tamento legal: o primeiro é o caso do nascituro, pois a lei o
protege, desde o ventre materno, porque, embora o nascituro
ainda não seja uma pessoa, há direitos que estão em potência
nele que, não tendo ainda os requisitos da personàlidade, não
os pode defender: a lei, desde então, manda que se lhe nomeie um curador. Outro exemplo semelhante tem-~ e na áusência.
Quando uma pessoa se ausenta de um modo tal que não se
sabe se já morreu ou se ainda está viva, a lei cria para este
individuo uma situação transitória de proteção, dando um
curador aos seus interesses, porque ainda não sabe se ele é
ou não titular daquele patrimônio: o mesmo acontece à he~
rança jacente. Basta que se pense naquela regra já estudada
de que os herdeiros têJ? o domínio e a posse, desde a abertu~
ra da sucessão. Se UILa herança fica jacente e, algum tempo
depois, aparece um herdeiro e se habi!ita, a partir daquele
momento é ele titular da herança? A partir da abertura da
sucessão ( Le mort saisit le vif) , os seus direitos retroagem
durante todo aquele período que, aparentemente, era de au~
sência do titular, ficando legitimado nos seus direitos. Sempre
ht1uve um titular para os mesmos, apenas estava afastado..
A posição do herdeiro na herança j~cente é muito semelhante à posição do ausente ou à do nascituro. Ele é apenas
uma pessoa que ainda não se conhece e que, por esse motivo,
ainda não pôde assumir a gestão· dos seus negóéios. A lei
confia os negócios a um curador e espera que ele apareça.
Quando aparecer, reconhece~o como titular, desde o momen~
to da morte do de 'cujus.
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Deixem~se

de lado teorias mais complicadas para se es~
tudar a natureza da herança jacente. Nada mais é do que uma
urziversitas juris e, desde o momento da abertura da sucessão,
ela tem titular. Apenas o titular não é conhecido: no momen·
to em que aparecer, logo se definirá quem seja, e, durante o
período de incerteza e de indefinição, a lei dá àquele patrimô~
nio um curador.
De que modo se processa a jacência? Aberta a sucessão,
que não hã um herdeiro que imediatamente se
apresente, para vir adir a herança deferida. Cabe ao juiz,
mediante requerimento do Ministério Público, ex officio, ou
por denúncia de qualquer do povo, ou por requerimento de um
representante da Fazenda, proceder à arrecadação dos bens.
A arrecadação dos bens não é a mesma coisa que inventário
dos bens. Para efetuar essa arrecadação, o juiz se apresenta
no domicílio do de cujus; os outros bens que estiverem situa~
dos fora serão arrecadados onde estiverem. Têm-se, então,
dois juízes que podem intervir neste processo: o juiz do in~
ventário, o juiz do processo de arrecadação .propriamente dito,
e o juiz que se diz rei sitae, o juiz da situação da coisa e com~
petente para arrecadá~la.
·Para melhor se compreender, exemplificar~se~á por um
princípio prático: morre no Rio de Janeiro alguém cuja he~
rança é jacente: e não -há· herdeiro conhecido ou então o co~
nhecido renuncia. O juiz do Rio de Janeiro é competente para
processar o seu inventário, mas pode acontecer que este indi~
víduo tenha bens em outro Estado: aí o juiz desse Estado é
competente para arrecadar os bens que lã se encontram. Pode
fazê-lo por iniciativa própria desde que tenna notícia cfe que
a herança está jacente no Rio de Janeiro, como pode também
fazê-lo por pedido do juiz daquele Estado, ao qual deprecará
na forma do Código de Processo Civil.
O processo de inventário corre sempre no juizo do lugar
onde estava domiciliado o inventariado e, se houve arrecadaverifica~se
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ção nos outros domicílios, o juiz do inventário dirá depois,
que, pela precatória, a arrecaôação lhe seja presente para os
efeitos de continuação do processo, e, em seguida, se nomeia
um curador para a herança jacente, pondo~se alguém à frente
do patrimônio abandonado. Nesta fase devem~se publicar também os editais de convocação de herdeiros, a fim de que apa~
reçam os que porventura desejem habilitar~se à sucessão e
nomeiam~se, desde logo, os seus peritos para proceder à
avaliação.
A transformação da jacência em vacância se faz do seguinte modo: encerrado o inventário, isto é, feito o arrola~
menta dos bens, a sua avaliação, o pagamento dos credores, a
publicação dos editais, deixa~se transcorrer um ano, durante
o qua1 a herança jacente permanece em poder do curador. ~
um periodo a mais que se dá aos herdeiros, para que venham
reclamar aquilo que lhes pertence.
Se o ano todo decorre sem que alguém se habilite, pas~
à segunda fase do processo, graças ao pedido de declaração de vacância que deve ser feito ao juiz: ou pelo órgão
do Ministério Público ou pelo representante da Fazenda Pú~
blica. O juiz manda que os bens sejam arrecadados pela Fa~
zenda, que os recebe mas não os incorpora imediatamente ao
seu patrimônio; os bens ficam em seu poder; mas, ainda por
um período de cinco anos, é sempre lícito aos herdeiros com~
parecerem e pedirem a entrega dos bens, habifitando-se devi~
damente. Essa habilitação, para valer, precisa ser feita, provando~se apenas a qualidade de herdeiro. Se se trata de um
irmão, habilita~se com os seus certificados de Registro Civil
que provem suficientemente a sua condição de irmão; se do
cônjuge, pela prova de existência de casamento e sua vigência ao termo da morte do de cujus; se de colateral. habilita-se,
apresentando todos os documentos que forem necessários para
estabelecer a cadeia do parentesco, o mesmo acontecendo
quanto aos ascendentes e descendentes. Feita a habilitação.
sa~se
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provado o direito, pode o herdeiro aceitar a herança e entrar
na posse dos bens que já tinham sido devolvidos.
Se, porém, transcorrer todo o prazo prescritivo, sem que
tais hipóteses ocorram, a posse em que a Fazenda jâ se achava transforma-se em domínio. Consoliéla-se a situação criada e não existe mais a possibilidade de outro herdeiro con·
testar a propriedade.

Capítulo XLI

DA SUCESSÃO LEGíTIMA
A sucessão pode ser testamentária ou legitima. n testa..
mentária, quando se dá pela própria vontade do de cujus, expressa num ato solene de legítima vontade, que se denomina
cujus distestamento; é legítima, quando. não havendo o
posto sobre o destino dos seus bens, a própria lei dá as regra!!,
segundo as quais os bens devem ser deferidos. Discute-se
muito wbre o fundamento da sucessão legítima: por que razão,
morto um homun, o seu patrimônio deve ser oferecido aos
seus parentes? Geralmente, esse patrimônio foi a obra exdu..
siva daquele indivíduo, patrimônio que, na economia antiga,
ainda se podia pretender que tivesse sido grangeado com o
auxilio dos parentes, mas, em economia moderna, de tipo
absolutamente diverso, operado, continuamente, mais com a
colaboração de estranhos do que com a colaboração dos seu!!.
Dai muitas expli(.,,,;óes, muitas doutrinas com as quais alguns
procuram imaginar a existência de uma comunhão familiar
entre os parentes, personificada, em tempo de vida do pater,
na sua pessoa, levando, depois de sua morte, a divisão do seu
espólio entre os sui.

ae

Outras teorias, pelo contrário, imaginando que, como não
há ma:s hoje em dia patrimônio familiar e, sim, patrimôn:o
individual, existe, entretanto, uma comunhão em potênc a, uma
comunhão que só se manifesta, só se atualiza, justamente
quando morre o titular do patrimônio e a sua herança · é ofe-
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recicla; mas essas opiniões podem ter apenas certo conteúdo
histór co; na verdade, têm pouca significação nacional.
Historicamente, podem~se apontar muitos povos em que
a idéia de uma comunhão familiar esteve sempre na base do
Direito das Sucessões; era assim entre os germanos. Na civi~
lização romana, entretanto, já não é fácil dizer se a sucessão
legítima preexistiu, ou não, à testamentária. Durante muito
tempo, a opinião aceita foi a seguinte: numa antgüidade re~
mota, teria existido a sucessão legítima e só mais tarde se teria
introduzido a sucessão por testamento. Entretanto, outros
romanistas, fazendo estudos de arqueologia jurídica mais
acurados, observaram que, por muito que se recue na história
do Direito Romano, sempre se encontra a prática do testa·
mento. É um problema difícil o de decifrar qual das duas formas precedeu historicamente a outra. O que parece mais certo
é que elas surgiram contemporaneamente; pelo menos, o cará~
ter excepcional do testamento, em relação à sucessão legítima.
é retirado da circunstância de que a mais antiga forma do
testamento, o testamento calatis comitiis,, era um testamento
feito na presença do povo reunido. com a mesma formalidade
da lei.
No Direito antigo, a lex era essencialmente uma derro~
gação do jus. Quando o Direito comum precisava ser derr~
gado por uma causa especial ou por uma série de causas, fazia-se a !ex. Era essencialmente uma maneira excepcional de se
manifestar o Direito e, se o testamento era lex, era evidente
que existia um direito comum, uma norma ordinár-ia a que o
testamento vinha abrir exceção; essa norma era continuadamente a da sucessão legítima que ou preexistiu ao testamen~
to ou foi contemporânea dele.
No Direito moderno, a idéia de uma comunhão familiar
não tem, a rigor, nenhuma razão de ser; o que se tem de mais
abalizado como fundamento da sucessão legítima é a tese de
que a lei procurou manifestar a vontade presumida e o afeto
da família do de cujus. Se o de cujus tivesse testado, a quem
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contemplaria? Não se pode saber em cada caso concreto, por~
que o. a feto do homem é variável e decide-se por um critério
individual, mas, se se tomar como modelo o homem médio,
deve~se reconhecer que, provavelmente, os beneficiários da
sua liberalidade seriam os seus parentes mais próximos. Isso
se explica porque, sendo a vida de famílla uma vida de dedi~
cação aos sui. em que o ·homem assume encargos de sustento
e de proteção, revelam os seus parentes mais próximos a du~
ração do seu afeto, que a lei é obrigada a respeitar quando
defende os direitos sucessórias. Daí, a razão de ser da sucessão legítima: deferir aos parentes o espólio do de cujus. Presume a lei a vontade média do defunto, embora não a possa
conhecer, tratando, em cada caso concreto, segundo um cri~
tério médio, que pode ter valor igual para todos os homens.
Acrescente~se ainda outro argumento de ordem objetiva,
consistente na relação íntima que existe entre a família e o
património; o património, embora seja criado pelo homem, pelo
seu esforço e pelo seu merecimento, é por ele destinado ao
sustento da família, por conseguinte é justo permitir que o
património vá, depois de sua morte, ter às mãos da própria
família que ele criou, pois não é mais do que consumar_ post
mortem um efeito que, já em vida do de cujus, se delineava,
que jâ emanava dos seus propósitos, da sua vontade, como
chefe da família que constituíra, e daí. então, parece muito
razoável a devolução aos parentes.
Ao determinar quais são os parentes sucessíveis é que
pode variar a lei, conforme os costumes do país e conforme
o grau de coesão da família, na época histórica em que foi promulgada. No Direito brasileiro, ao tempo do Código Civil, a
sucessão puramente legítima beneficiava os parentes até o
sexto grau colateral. que é um grau muito remoto. 1
1

Alterado por força do

atê o quarto grau.

Dec.~lei

n9 1.907; pelo Dec.-lel de 1946,
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Se se pensar que os primos~irmãos são parentes em quarto grau, ver~se~á como o sexto grau é um grau remoto. No
Direito brasileiro atual, a sucessão dos colaterais, por direito
próprio, só se faz até o segundo grau, 2 quer dizer, até os
irmãos. Os sobrinhos podem vir à sucessão mas não por di~
reito próprio e, sim, como representantes dos seus pais, no
caso em que, morto o de cujus, lhe sobreviva algum irmão e
íiihos de outros irmãos falecidos. Nesse caso, os filhos de
i.rmãos falecidos vêm à sucessão como representantes dos seus
próprios pais, e esse é o caso em que a lei civir permite que
direitos sucessórias venham a colher parentes mais remotos.
A extensão dos direitos sucessórias apenas até à linhagem
dos irmãos explica-se pela coesão da família nos tempos atuais.
O Direito moderno, principalmente o brasileiro, é um direito
de proteção à família, sobretudo de proteção ao núcleo fami~
liar que se pode chamar família jure proprio, o que quer dizer
que esta família vive em torno do pai e da mãe, é a família
paternal. O ciclo de parentes mais distantes jâ escapa ao sentimento e ao conceito moderno de família e, por isto, justo é
que os direitos sucessórias não se espraiem excessivamente
na!l linhas colaterais.
Não quer dizer isto, entretanto, que as linhas colaterais
não perdurem em outros casos, quando a sucessão não é puramente legítima, como se verá dentro em pouco.
Normas gerais da sucessão legítima - primeiramente, é
preciso fazer distinção entre a sucessão por cabeça e sucessão
por estirpe. Faz-se a sucessão por cabeça, quando a herança
é dividida igualmente entre todos os herdeiros a quem é deferida. Suponha~se que a herança de alguém é deferida a
cinco filhos; a sucessão se diz por cabeça, porque se divide
o espóiio em cinco partes iguais, atribuindo-se cada uma delas
a um dos herdeiros.
li

Vide nota anterior
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A sucessão se diz por estirpe, quando se tomam grupos
de descendentes e se faz a partilha entre os grupos. Exemplo:
sucedem a um indivíduo um filho e os netos, descendentes de
outro filho já morto; neste caso, a sucessão se faz por estirpe,
porque já se considera cada um dos filhos do de cújus como
constituindo uma estirpe à parte. Se ele teve dois filhos, dos
quais um deles morreu, então se divide sua herança em duas
partes. Duas são as suas estirpes e atribui~se uma parte ao
filho vivo e outra parte, aos netos, descendentes dos filhos
pré~mortos. A sucessão por estirpes se Iaz por grupos de pa·
rentes isoladamente.

Sucessão por linha .- a sucessão se diz por linha, quando
ela se d!v!d!C' entre duas classes de parentes, atendendo a que
eies correspondem a linhas diversas de descendência. Exemplo:
morre alguém que não tem pai, mas tem avós, precisa~se então
dividir a herança entre os avós. Ao se dividir a herança por
linha, separa~se a linha paterna de um lado, a linha materna
de outro, e divide~se então a herança em duas comunhões.
Depois, dentro da linha materna, pode-se ainda dividir a linha
do avô materno, da avó materna; a linha do avô paterno, da
linha da avó materna, obedecendo~se às linhas de ascendência
para se dividir de per si a sucessão.
Veja~se, finalmente, o que se chama sucessão jure
proprio, para se di~tnguir da que se chama sucessão jure representationis. Diz-se de jure proprio, quando a herança é defe~
rida diretamente a um herdeiro. Ao morrer um indivíduo, são
chamados os seus filhos à sucessão; a sucessão desses filhos
é então jure proprio, porque são eles os chamados pela lei. A
sucessão se diz jure representationis, quando alguém é cha..
mado a suceder no lugar de outrem que só não vem à suces~
são. porque morreu antes do de cujlls. Tal é o exemplo dado
há pouco do caso de um neto que vem à sucessão, representando seu própr:o pai, morto antes daquele cuja herança é
agora oferecida.
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Como se justifica o direito de representação? O direito
de representação se explica muito bem pelo pensamento da lei
de não se fazer da morte prematura de alguém uma causa de sua
exclusão da herança. Justo não seria qtte, um indivíduo vindo
a morrer, tendo cinco filhos, nesse momento, tendo jã um de
seus filhos fal-ecido, fossem os netos dess-a estirpe excluídos
das vantagens da sucessão. A morte prematura de um dos
filhos viria assim a empobrecer um dos ramos da familia, o que
não corresponde às razões de afeto e de vontade presumida
que são o começo, a base da sucessão legítima.
o afeto e
a vontade presumida do de cujus que não seriam compatfveis
com a exclusão dos netos que tivessem tido a infelicidade de
ter o seu pai falecido antes do avô. Ter~~e-ia até tolerado uma
razão, para robustecer~se o desejo do morto e se contemplar
aquela estirpe na sua sucessão; se ele tem motivos para deixar
bens aos filhos que ainda estão vivos e, portanto, indireta~
mente aos netos que herderão desses filhos, mais motivos
ainda terá ele, para deixar uma parte do seu patrimõnio aos
netos que se viram privados, mais cedo, da assistência do pai,
e, por essa razão, não poderia permitir que fossem excluídos
da sucessão.
O direito de representação tem o mesmo fundamento da
sucessão legítima: a vo!ltade presumida, o a feto do de cu jus
que faz pressupor o seu desejo de não excluir aquele que,
por morte prematura do pai, deixaria de perceber tal sucessão,
de jure proprio. O direito de representação, entretanto, tem
limites na sucessão. Não há motivo para que ele se verifique
sempre em todos os graus, em todas as linhas, porque essa
razão de afeto ê muito imperativa em relação aos netos, aos
bisnetos; trinetos. Fora daí já não se sente a necessidade de se
apurar a mesma contemplação e, por esse motivo, a lei ·limita
o direito de representação apenas a. dois casos: 19) na linha
reta, aos descendentes; 29 } na linha colateral, aos filhos dos
.dos irmãos; fora desses dois casos, não há direito de repre~
sentação. Isto quer dizer que o neto pode vir à sucessão, re·
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presentando filhos, c'Jmo o bisneto pode vir, representando o
neto, e o sobrinho pode vir à sucessão, representando o irmão,
mas nem o bisavô representa o avô, nem o trisavô representa
o bisavô, nem tampouco se pode admitir, em graus colaterais
mais remotos, nenhuma sucessão jure representationis.
Este!i são os princípios gerais a que se deve recorrer para
o estudo da sucessão legítima.
Como aplioá~los aos diferentes casos? Começa~se pelo es~
tudo da ordem da vocação legítima. A grande regra que do~
mina o estudo da sucessão legítima é: os parentes mais próximos excluem os mais remotos.. Se morre alguém que tem
parentes próximos que lhe possam suceder, a herança se defere
a esses parentes e os parentes mais remotos não são chamados
à sucessão; se faltam os parentes de uma ordem mais próxima,
então se chama a seguinte; se ainda faltam nesta ordem,
chama~se a outra. De modo que os parentes se encontram
dispostos numa ordem sucessiva de vocação, que se chama
"ordem de vocação legítima". que é a seguinte:
19 )
29 )
39 )
4<.>)
59 )

os descendentes:
os ascendentes:
o cônjuge sobrevivente:
os colaterais:
a União, o Estado ou o Distrito Federal, no regime
do Código Civil.

Aí têm~se, então, cinco ordens de vocação. Havendo pa~
rentes de uma ordem mais próxima, não se chamam os parentes
da ordem s~guinte. Dentro de uma mesma ordem, se se verificam vários grau's. o grau mais próximo exclui igualmente o
grau mais remoto.
Suponha~se que, aberta a sucessão, sejam chamados os
descendentes. Aparecem filhos. netos e bisnetos. Dada a regra
de que o grau mais próximo exclui o mais remoto, chamam~se
à sucessão apenas os filhos. E se houve filhos mortos que
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deixaram descendentes, são chamados à sucessão os descen~
dentes, não por direito próprio, mas por direito de represen~
tação do filho pré~morto. Isso tem importância fundamental.
porque estabelece o sistema de distribuição da herança por
estirpe, ao invés de estabelecê-la por cabeça. Então, apresen~
tam~se cinco filhos: a sucessão é por cabeça. Houve cinco
filhos, mas um está morto e é representado pelos seus próprios
filhos. Chamam-se esses representantes, mas a sucessão é por
estirpe. Organizam-se cinco lotes e dá-se a cada um dos filhos
vivos um lote, e o quinto lote é distribuído aos representantes
do filho pré-morto. Eis a regra geral que domina a matéria
da sucessão. Regra idêntica será transportada para os ascen~
dentes, com a simples circunstância de que ní se admite re~
presentação, mas de que o grau mais pr,\ximo exclui o mais
remoto. A mesma regra é transportada pé'ríJ. os colaterais, onde
o grau mais próximo exclui o mais remoto; apenas quando se
trata de sucessão de cônjuge, não existe motivo para ser invocada a regra. Observe-se a razão de ser desta ordem de
vocação legítima e depois a técnica de sua aplicação.
A ordem estabelecida no Código Civil brasileiro é, de
modo geral, louvada por todos os ch<listas e representa um
grande adiantamento, não s0 pela pos'ção em que colocou o
conjunto, como pela simplicidade da sua distribuição que só
chama os descendentes, em primeiro lugar. É óbvio - desde
a mais remota antigüidade, que se chamam em segundo lugar
os ascendentes - e é justo, pois que isto está na ordem dos
sentimentos da família, a piedade filial vindo logo depois da
piedade paternal. O cônjuge aparece, então, em terceiro lugar,
no Direito Civil brasileiro, o que já assinala um grande progresso, pois no Direito Civil europeu, italiano e francês, principalmente, o cônjuge vem depois dos colaterais. O Direito
Civil brasileiro transportou-os para esta posição, reconhecendo
a justiça de um tratamento melhor ao cônjuge, que não é
um estranho na família.
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Talvez, hoje em dia, coubesse um reparo, quanto à posição
do cônjuge, nos casos em que o regime não é o da comunhão
de bens. Se o regime é o da comunhão de bens, o cônjuge
está bem colocado, porque já tem a meação em tudo aquilo
que constitui o património familiar: ele tem a sua metade, a sua meação de comuniEta e, por consegulnt'e,
justo não é que ele herde a outra metade, se não no caso de
faltarem descendentes e ascendentes. Para o caso em que ele
é separatista, em que o regime da comunhão não lhe defere
naturalmente a metade do património, seria então razoável que
se desse ao cônjuge uma posição, melhor mesmo que a do
descendente, ou, pelo menos, que se chamasse o cônjuge em
paridade com o ascendente, dividindo~se entre eles a fortuna
a que se tem de dar sucessão. Costuma-se objetar aí que, uma
vez que a lei coloca o cônjuge em terceiro lugar, a pessoa
escolhe o regime da separação de bens, já com o efeito desta
conseqüência, e que, por conseguinte, está de acordo com ela,
sendo provável que o regime de separação de bens só se escolha, quando ambos têm património próprio: mas a tendência
é para se elevar o cônjuge, ou à paridade como ascendente ou
mesmo à supremacia, nos casos de regime de separação.
Técnica da Sucessão - Veja~se a têcnica da sucessão em
cada uma das ordens estabelecidas pela lei. Em primeiro lugar,
admita-se o caso em que, morta uma pessoa; é a herança deferida aos seus descendentes.
A primeira hipótese é a de que esses descendentes sejam
todos do mesmo grau. Ou são todos filhos ou são todos netos
ou bisnetos. Em qualquer desses casos a sucessão se opera
simplesmente, faz~se a divisão por cabeça e nenhuma dificuldade aparece na delação. Pode acontecer que nem todos sejam
filhos legítimos, legitimados, naturais e adotivos. 3 Neste caso
c concurso de filh"as legítimos com os filhos ilegítimos ou
adotivos obriga ao emprego de outras regras.
8

Conferir o art. 227, § 6•, da Constituição em vigor.
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Pelo costume do Código Civil, o filho natural reconhecido
na constância do casamento e o filho adotivo só podiam herdar
metade daquilo que se toeasse ao filho legítimo. Ter~se~ia,
então, de fazer a partilha, tomando 50% do que tocasse ao
filho legítimo, para distribuí-lo ao natural. o que obriga, muitas
vezes, a um cálculo não muito fácil, porque, se são cinco ou
seis filhos ilegítimos, filhos naturais, preciso é fazer de modo
que toque aos naturais a metade do que toca a cada um dos
filhos legítimos. Hoje em dia, tendo a Constituição Federal
abolido todas as diferenças entre filhos legítimos e naturais,
atingiu, naturalmente, os direitos sucessórias de ambos e discute-se a imperatividade deste preceito constitucional. A
opinião mais generalizada é a de que os filhos naturais, mesmo
em concurso, herdam a mesma coisa que os filhos legítimos e
legitimados, sem se lhes fazer nenhuma distinção. 4 Veja-se o
caso em que concorrem à sucessão filhos e netos, quer dizer.
em que a sucessão é deferida, havendo mais de um grau na
delação. Para que sejam chamados simultaneamente, preciso
é que os netos venham por direito de representação, isto é, é
preciso que os netos sejam, por sua vez, filhos de um filho
pré~morto do de cu,ius. Tendo um filho falecido anteriormente,
a sucessão faz-se como há pouco se disse, por estirpe. Toma-se
a estirpe do filho pré-morto e entrega-se-lhe o quinhão que
lhe tocaria, se vivo estivesse, e os netos, então, partilham
entre si. Se já há netos pré-mortos com bisnetos vivos, repetese o direito de sucessão dentro da classe dos netos e partilhase por estirpe. Dentro deste grau os bisnetos são chamados a
suceder no quinhão que tocaria ao neto, quando se lhe fizesse
a representação. Estas são as normas atinentes à sucessão dos
descendentes.
4 O Código Civil no seu art. 1.612, com a redação em vigor, estabelece a sucessão dos colaterais até o quarto grau.
Originariamente a estendia até o sexto grv.u, e época houve em que
restringiu ao segundo grau, no r<:gime do Dec.-Lei n' 1.907. de 1939.
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Sucessão dos ascendentes - Vejam~se as normas relativas
à sucessão dos ascendentes. Aí a regra é que o grau mais pró..
ximo exclui o mais remoto e não há direito de representação.
Toma~se um exemp!o de alguém que tenha falecido, deixando
vivos o pai, um avô e um bisavô. Não se discute: herda o pai,
pois o grau mais próx·mo exclui o mais remoto. Se deixou bisavô
e trisavô, herda o bisavô; o mais próximo exclui o ma.is remoto. Pode, porém, acontecer que haja um concurso interessante,
que é o concurso de vários ascendentes com igualdade de
graus e diversidade de linhas.
Morre um indivíduo que não tem mais pai nem mãe, tem,
porém, avós; um avô paterno, o avô materno e a avó materna;
são três avós que se encontram no mesmo grau, mas com di ..
versidade de linhas, pois dois são ascendentes pela linha ma~
terna e um é ascendente pela linha paterna. Num caso desses,
o Código manda que se divida a herança pela linha; parte~se
a herança ao meio e a metade cabe ao avô paterno vivo e
outra metade aos dois avós maternos que a dividirão entre si.
Esta é a regra da partilha por linha; não há representação.l1
O pai natural, em concorrência com o adotivo, tem preferên..
cia. 11 Se concorrerem o pai natural e o adotante, herda só o
natural. Na falta do pai natural herda o adotante. O pai natural, por sua vez, herda do mesmo modo que o filho. Existe
reciprocidade. Assim como o filho reconhecido herda do seu
próprio pai, também o pai herda do filho 9ue é reconhecido,
havendo, neste particular, reciprocidade perfeita. Esta é a
regra para os ascendentes.
Examine~se agora a regra de sucessão para o conJuge.
É simplíssima: não havendo descendente nem ascendente su"
cessivel, herda o cônjuge. Só não herda, se estiver desquitado
ao tempo da ·abertura da sucessão. Se não estiver desquitado,
o seu direito à herança é líquido. Convém, a respeito do côn..
11 A luz do art. 227. § 6•, da Constituição em vigor, o art. 1.609
do Código Civil está revogado.
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juge, ter sempre em vista a diferença entre sua posição de
herdeiro e a sua posição de meeiro nos bens. Normalmente,
quando morre uma pessoa casada pelo regime de comunhão
de bens, a primeira operação que se tem a fazer, para estudar
a declaração do espólio, é a divisão do seu patrimônio em duas
partes para, desde logo, entregar ao cônjuge sobrevivente a
meação que lhe pertence. Esta meação não faz parte do espólio:
a respeito dela não se abre a sucessão; a sucessão s6 se abre
a respeito da outra metade. De maneira que, se existe cônjuge
ccmunista, entrega~se a este cônjuge a meação e, depois,
oferece-se a outra metade, primeiro ao herdeiro; se não há
herdeiro, aos ascendentes e, se não há ascendentes, então ao
próprio cônjuge, para que ele fique com a integridade do pa~
trimônio.
Colaterais - As regras do Código Civil sobre colaterais
estão revogadas pelo Decreto-Lei n~' 1.907, o qual estabeleceu
que os colaterais, não havendo testamento, só podem ser cha~
mados até o segundo grau, quer dizer, até os irmãos jure
proprio. 6 Estabeleceu que~ fora destes casos, a herança se reputa jacente e os bens vagos e arrecadados são para a União. *
qualquer que tenha sido o ponto do território nacional em que
tenha eõtado domiciliado o de wjus ou em que tenha falecido.
Não quer dizer isto, entretanto, que se devam consiaerar
integralmePte revogados os dispositivos do Código Civil sobre
a matéria. Esta lei, à qual se faz a acusação de ter sido uma
lei de emergência, é feita mais no interesse da Fazenda do que
no interesse de esclarecer qual é a doutrina atual sobre direitos
sucessórias. Esta lei empregou na sua técnica uma expressão
que dá margem a um grande problema. Ela não declarou como,
morrendo alguém sem testamento, a herança se processará.
6 Alterado pelo Dec.-Lei n• 9.461. de 15 de ju~ho de 1946, fixando-se
como limite o quarto grau.
* Pe'o disposto na Lei n• 8.0-:í;, ~.!-t :~.%.90, os bens são do Municíp:o não mais ela União etc.
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Tem-se então. que discutir a hipótese em que alguém, por testamento, disponha de uma parte dos seus bens e deixe o restante entregue às normas da sucessão legltíma. Imagine-se, por
exemplo, que alguém teste nestes termos: "deixo um legado
de tanto ao seguinte hospital e o resto da minha herança ao
meu herdeiro legítimo." Esta pessoa não morreu intestada, a
herança não vai ser deferida ab intestato, vai ser aeferida segundo as normas da sucessão legítima, mas não se pode pretender que este indivíduo tenha morrido sem testamento.
O Decreto-Lei n9 1.907 estabelece as suas regras para o
caso em que o indivíduo morreu sem testamento, mas não diz
que alterou em todos os casos as normas da vocação legítima.
Discute-se se, para os cams em que há testamento, embora
com recurso à vocação legítima, está ou não em vigor o Código
Civil. está ou não em vigor o que a respeito dispõe a nossa
lei, e há um problema a respeito do qual a jurisprudência ainda
não é uniforme, mesmo porque não há tempo para haver uniformidade jurisprudencial e, provavelmente, só ·será resolvido
definitivamente na nova Codificação do Direito Civil. Até lá,
o mais provável é que a· situação permaneça tal como está.
Estude-se, tal como está no Código Civil. Havia a sucessão até sexto grau na linha colateral pelo sistema do Código
Civil, havendo parentes, e o grau mais próximo excluia o mais
remoto, abrindo-se única exceção quanto aos sobrinhos, aos
quais se reconhece o direito de representação.
O Código prevê, em primeiro lugar, a hipótese do concurso do irmão unilateral com irmãos germanos ou bilaterais;
a regra é que os unilaterais herdarão a metade do que ficar
aos bilaterais, pois é evidente que, sendo parentes só pelo
lado da mãe, ou do pai, o grau de parentesco se enlraquece,
diminui em proporção ao que se admitia para os demais. Admitem-se depois os casos de representação. :f: esse um caso
realmente muito delicado e que constitui um problema em continuo debate no Direito Civil, o caso em que concorrem sobrinhos com tios. Os sobrinhos e os tios são parentes do de
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cujus no mesmo grau. Contam~se os graus por intervalo de
gerações: primeiro, os graus do tio, depois os dos sobrinhos do
de cujus: do filho ao próprio pai, um grau; do próprio pai ao
avô, outro grau; do avô ao irmão do pai, ao tio, mais um grau;
são três graus então. O tio é parente colateral em terceiro grau.
Sobrinhos ....... Do de cujus ao próprio pai conta~se um
grau. Do próprio pai, descendo para o irmão, outro grau. Do
irmão ao sobrinho, terceiro grau. De maneira que sobrinhos e
tios são parentes do mesmo grau. Discute~se, então, dada a
regra de que o grau mais próximo exclui o mais remoto, se
os sobrinhos têm preferência ou se eles herdam juntamente
com os tios, dividindo~se entre eles a herança por cabeça. O
caso ficou, na jurisprudência, registrado por um grande julgado do Tribunal da então Corte de Apelação de São Paulo,
em 1935, que é a peça fundamental sobre o caso.

Concorriam a uma sucessão um tio e um sobrinho do
de: cujus e o sobrinho pretendia a totalidade da herança. O
tio pretendia que a herança fosse dividida entre eles por ca~
beça. O Tribunal de São Paulo, contra o voto do Ministro
Laudo de Camargo, 7 vencido, decidiu que o tio e o sobrinho
concorrem por cabeça, mas a doutrina, apoiada por Clovis, por
Hermenegildo de Barros e pelo próprio voto vencido de Laudo
de Camargo, opina no sentido contrário: o sobrinho prefere
ao tio e não se esclarece entre eles a concorrência por cabeça.
É curiosa a base da dü:cussão, mera exegese !eg'slativa
do art. 1.617, do Código Civil, que diz assim: "Em falta de
irmãos, herdarão os filhos destes: § 19 Se só concorrem à
herança filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. § 29
Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais, com filhos de ir~
7 Existe aqui pequeno equívoco, pois o Ministro Laudo Ferrein de
Camargo foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal (mais tarde Corte
Suprema) , por decreto de 30 de maio, de 1932, sendo empossado a 9
de junho seguinte.
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mãos unilaterais, cada um deles herdará a metade do que her~
dar cada um daqueles. § 3Q Se todos forem filhos de irmãos
unilaterais, herdarão todos por igual."
Como se vê no § 3Q, há regras para o direito de representação, para o direito de herdar jure proprio. Em primeiro lu~
gar, examina-se a hipótese em que entram só sobrinhos, e declara~se que os sobrinhos herdam por cabeça, para se excluir qualquer idéia de que herdam por estirpe. Em segundo lugar, imagine~
se que os sobrinhos, que comparecem, sejam alguns filhos de
irmãos bilaterais; então, estabelece--se aí que os filhos dos irmãos unilaterais herdam a metade do que herdam os filhos dos
bilaterais e, em terceiro lugar, diz-se que, se todos forem fi~
lhos de irmãos germanos, ou todos de irmãos unilaterais, herdarão todos por igual. São três regras dadas para o caso da
sucessão de sobrinho, encimadas por esta: em falta de irmãos
herdarão os filhos destes; diz por que e dá as regras. Sustenta
Clovis que esta primeira frase "em falta de irmãos, herdarão
os filhos destes", estabelece a preferência do sobrinho sobre
os tios e que, não havendo irmãos, se chamam logo os sobrinhos
e não se estabelece concorrência com os tios.
Diz o Tribunal de Justiça de São Paulo e outros juristas
em apoio àquela orientação, como Carvalho Santos, que não;
que esta frase "em falta de irmãos, herdarão os filhos destes"
conclui por ponto e vírgula. Quer dizer, ela apenas introduz
estes vários critérios que estão consignados nos parágrafos,
dizendo de que modo herdarão os filhos destes, porque. todas
as vezes em que o Código adota este critério legislativo, é
para indicar o método pelo qual uma coisa se faz. Ela diz
assim: "em falta de irmãos, herdarão os filhos destes'~; o § 29
é quase de pouco uso e, assim discriminando, está dando os
três métodos pelos quais os filhos destes poderão herdar, não
está mandando que os filhos dos irmãos herdem, de prefe-
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rência aos tios. :É como se dissesse: em falta de irmãos, os
filhos destes herdarão do seguinte modo: e seguem-se os
vários modos pelos quais a sucessão se defere.

:E: uma questão de exegese da lei, muito sutil, quase que
opinativa; uns entendem que a frase adotada pelo legislador
não teve em vista excluir a concorrência entre dos e sobri~
nhos; outros entendem que, pelo contrário, teve em vista
excluir a concorrência dando uma preferência aos sobrinhos,
aos filhos dos irmãos.
O certo é que o Código não é peremptório e que, por
conseguinte, se podem alegar as duas opiniões sem grandes
motivos para que se prefira uma ou outra. Seria razoável opi~
nar~se de acordo com a opinião de Clovis Bevilaqua por uma
razão: porque consulta mais à índole da vocação legitima a
preferência dada aos descendentes.
A preferência aos descendentes decorre exatamente do
afeto, da vontade presumida do de cujus, que é a ratio legis
da sucessão legítima, e que, evidentemente, inclina a sucessão
para. o lado dos sobrinhos, ao invés de incliná~la para o lado
dos tios. Os tios são social e moralmente parentes mais re·
motos do que os sobrinhos, embora, juridicamente, na conta~
gem dos graus, eles aí se apresentem como parentes do me~
mo nível.
Veja~se

o Dec.-Lei n 9 1.907, de 26 de dezembro de 1939.
Por ele se estabeleceu que, iure proprio, se diz que irmãos
podem herdar. Não os exclui iure representationis, e os sobri·
nhos herdam desde o momento em que, havendo ainda irmãos
vivos do falecido, estes vêm recolher a herança, e então, os
sobrinhos, filhos de outros irmãos pré~mortos, habilitam~se à
sucessão por direito de representação. :E: o único caso em que
se têm os sobrinhos admitidos à sucessão no regime da nova
lei. Finalmente, se não existe parente sucessível da ordem dos
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colaterais, a herança se defere à União, na forma do Dec.~Lei
n<1 1.907, cit."' Este deferiu, na forma do Código Civil, à União,
quando a herança for aberta no Território do Acre, 8 aos Es~
tados, ou ao Distrito Federal. quando for aberta nas circuns~
tâncias destas pessoas de Direito Público.

Então Território do Acre. Esse critério foi alterado ex vi de
de 1946.
* A herança, agora, defere~se ao Município, conforme dispõe a
Lei n• 8.019, de 20.06.90.
8

outro

Decreto~Lei,

Capítulo XLII

SUCESSÃO TESTAMENTARIA
O prob!ema a respeito do fundamento da liberdade de
testar é daqueles que escapam ao domínio da dogmática do
Direito Civil. É um problema filosófico e dele se têm ocupado
mais os filósofos do que os juristas. Por que razão se dá ao
homem a faculdade de dispor livremente por testamento dos
seus bens? Guarda esta pergunta íntima conexão com aquela
outra: por que razão dar-se aos parentes o direito de suceder
nos bens do falecido? As respostas fundam-se geralmente
numa determinada conceituação da vida moral e do alcance
que deve ter a vontade do homem sobre a livre disposição
do seu patrimônio, e até mesmo, como já quis um fil-ósofo, a
resposta estaria na idéia que se tem sobre a !mortalidade da
alma. Ao jurista o problema interessa menos e o fundamento
que se atribui hoje à wcessão legítima é a vontade presumida
e o afeto normal do inventariado. Com mais forte razão,
apoiar-se-ia a vontade real expressa em concreto num ato que
possa ser apreciado sem dúvida pela sociedade.
No sistema do Direito Civil prevalece a sucessão testamentária sobre a legítima. A regra é a sucessão testamentária,
e a sucessão legítima tem caráter supletivo, ocorrendo, quando
o de cujus não dispôs em testamento sobre o destino dos seus
bens. A sucessão legítima só concorre obrigatoriamente com
a testamentária, nos casos em que existe uma situação particular protegida pela lei; que é a situação dos herdeiros necessários, dos indivíduos para com os quais o testador tem uma
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obrigação especial. Essa obrigação especial se traduz na con~
corrência da sucessão legítima ao lado da sucessao testamen~
tária e somente neste caso é que a vontade do de cujus sofre,
em virtude da própria lei, uma restrição.
Pode-se admitir, a rigor, que, num sistema de direito su~
cessório, ao lado do testamento e da lei, existam outros modos
de delação da herança. Pode~se conceber que um sistema ju~
rídico consagre o sistema dos pactos sucessórias e também o
sistema das doações mortis causa. Pacto sucessório é o que
entre si fazem duas pessoas, a respeito do destino recíproco
da herança, admitindo~se que um testador disponha dos seus
bens em favor do outro contratante e que, este, por sua vez,
se comprometa a dispor dos seus em favor do primeiro ou
em favor de uma terceira pessoa alheia ao fato. Chama-se a
isso pactum de succedendo e, dentro de certos limites, muitas
legislações adotaram-no. Adotou~o o Código de Napoleão,
adota~o ainda hoje com grande amplitude o Código Civil ger~
mamco, mas, no Direito Civil brasileiro, não se admite o
pactam de succedendo, porque o seu objeto é considerado
imoral.
A idéia de que a pessoa dispõe dos próprios bens, ainda
em vida, por meio de um contrato gera, como conseqüência
imediata, a irrevogabilidade da disposição, Se ela se estipula
num contrato, claro é que as partes ficam sujeitas às obriga~
ções criadas neste contrato e a lei considera princípio de mo~
ralidade pública o direito que tem qualquer pessoa de revogar,
até o momento de sua morte, as disposições de última vontade, que são revogáveis por natureza, e não se pode admitir
que alguém tome compromisso irrevogável a respeito do modo
por que se disporá dos seus bens. Daí a imoralidade do
pactum de succedendo e a sua exclusão por parte do legis~
lador.
As doações mortis causa já eram conhecidas no Direito
Romano e muitas legislações ainda as consagram. -·Também
elas não cabem no Direito brasileiro em virtude do mesmo
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princ1p1o que serve para excluir os pacta de succedenao. O
que é que se entende por uma doação mortis causa? ~ uma
doação que fica, desde logo, perf?.ita e acabada, mas que só
entrarâ em vigor, quando se observar o implemento da se~
guinte condição: a morte do doador. Exemplo: "dou desde
já um dos meus bens a fulano, ficando, porém, certo que essa
doação se tornará efetiva, por ocasião de minha morte". O
que há de característico neste ato de Írrevogabilidade? Quer
dizer que a doação fica consumad,, e só pode ser revogada
dentro dos princípios especiais do contrato de doação.
O Direito brasileiro só conhece dois tipos de sucessão: a
sucessão legítima e a sucessão testamentária. Esta última é a
regra. A sucessão legítima é a que se observa, quando não
houve testamento, e só se observa obrigatoriamente naqueles
casos especiais, já conhecidos, como casos de sucessão necessária.
Que é um testamento? O testamento foi um dos ínstltutos jurídicos que o legislador julgou útil defender, fornecendo
dele, no art. 1.626, um conceito legal. Considera-se testamento o ato revogável pelo qual alguém, de conformidade com a
lei, dispõe, no todo ou em parte, do seu patrimônio, para
depois de sua morte.
Reunidas estão na definição legal as várias caracteristi~
cas do instituto: em primeiro lugar, a sua natureza de ato jurídico. O testamento é um ato jurídico unilateral é uma de~
claração de vontade em que atua apenas a vontade de uma
pessoa. Em segundo lugar, é um ato revogável, o que vale
dizer que, a qualquer tempo, pode o testador modif:car o seu
testamento, cancelá~lo, substituí~lo por outro ou declarar pura
e simplesmente que renuncia ao seu testamento, caso em que
a sucessão se regulará apenas pelas normas da sucessão legitima. Em terceiro lugar, verifica-se a exigência de que o tes~
tamento seja feito .d~ conformidade com a lei.
Tal prescnçao tem grande importância, pois o testamento é um ato típico, ao contrário dos contratos de servidões e
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de outros institutos que são passíveis de uma modelação livre
pela vontade das partes. O testamento só é válido se, na sua
elaboração, o testador se enquadrar em um dos tipos estabele~
ciclos pe:a lei. A tipicidade, que é a regra no Direito Penal,
no Direito Civil é exceção.
Os ates de Direito Civil são geralmente atípicos, podem
ser modelados livremente pela vontade das. partes, mas em
matéria testamentária, não. Os testamentos são típicos. A von~
tade das partes não tem senão um papel de mera determina~
ção do conteúdo do ato. Na sua forma, da está preestabelecida pela lei: "dispor no todo ou em parte do seu património".
Aqui está uma parte da definição legal, cheia de conseqüên~
. das, pois não é característica do testamento, em toClas as épocas e em todos os sistemas jurídicos, o importar numa dispo~
sição total ou parcial da herança.
No Direito anterior ao Código Civil, sustentavam ainda
os juristas com apoio nas leis em vigor e especialmente no
Direito Romano que o testamento era sempre uma disposição
da totalidade dos bens, de tal sorte que, se alguém dizia: "lego
ao meu herdeiro fulano tais, tais e tais bens" e nada mais
acrescentava, os outros bens, que porventura existissem na
herança seriam também deferidos àquele herdeiro nomeado,
sem se fazer recorrer à sucessão legítima, como é a regra hoje
no Direito brasileiro.
Hoje, se alguém dispõe por testamento de apenas uma
parte dos seus bens, a parte restante distribui~se, de acordo
com os princípios da sucessão legítima. No Direito anterior,
como no Direito Romano, o simples fato de instituir-se um
herdeiro testamentário importava na delação de toda a heran~
ça, ainda que isso não resultasse da vontade expressa do
testado:.
Finalmente, o último elemento de definição do testamen~
to: o testamento é sempre um ato de disposição para depo:s
da morte, mortis causa, pois isso é da sua essência mesmo e
da sua finalidade económica e social.
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Para bem se compreenderem as inovações que o instituto
do testamento sofreu no Direito e a sua perfeita caracterização jurídica, não se pode deixar de se examinar a sua função no
Direito antigo e no Direito Romano em especial. Ver-se~á
depois qual é a sua função no Direito moderno e qual é a
sua posição no sistema das nossas instituições.
No Direito antigo, o testa!l'lento não era um ato de dis~
posição dos bens; por meio de testamento élava~se realmente
um destino aos bens do defunto: mas era uma conseqüência
e, não, a sua finalidade precípua. O fim do testamento era a
insUuição do herdeiro ,...... institutio heredis caput et fundamentam testamenti est ,...... isto é, a instituição do herdeiro é caput, é
o que se pode dizer: o ponto fundamenta[ é o fundamento, é
como quem diz: a cabeça e a base do testamento. Esta compreensão da institutio heredis só é compreensível, se, em pri~
meiro lugar, se atentar claramente no que era o heres na sucessão romana. Não era ele, como hoje, o recolhedor do património; ele era, no sentido próprio da palãvra e sem alguma
imagem, o continuador da pessoa do de cujus, aquele que substitui o defunto, na sua posição social e jurídica.
O heres não se limitava a recolher bens e dívidas, ele
assumia encargos religiosos, sucedia ao defunto no culto dos
lares, tomava a posição de pater famílias, assumia a obrigação de defesa e continuava a pessoa do pater, não só nas relações jurídicas de conteúdo económico, como nas relações jurídicas de conteúdo moral. Mesmo· que não houvesse espécie
alguma de bens, espécie alguma de dívidas a se recolherem,
podia haver uma institutio heredis, porque o heres assumia as
obrigações morais do defunto, sucedia-o nos seus deveres re·
ligiosos, tomava a sua posição na cadeia das gerações. A instituição heredis trazia consigo a sucessão nos bens e nas dívidas, mas não dependia da existência destes, era anterior, era
um ato que, por si só, se justificava e era o caput etc fundamentam testamenti. Daí uma regra de Direito sucessório romano que constitui ainda hoje um enigma para os romanis-
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tas, regra que perdurou, depois, nas legislações, por muitos
séculos, mesmo quando já se deixara de compreender a sua
razão de ser: nemo pro parte testatu.s pro parte intestatus de~
cedere potest•. ü:to é, ninguém pode morrer em parte testado e
em parte intestado. Esta regra não mais existe no Direito
moderno.
Qualquer pessoa pode ter, hoje em dia, a sua sucessão
em parte regulada pelo testamento, em parte regulada pela lei.
Esta é a regra, quando há sucessão necessária, e é uma si~
tuação admissível. desde. que o testador, no testamento, dis~
ponha apenas de uma parte dos seus bens; mas no Direito
Romano era: ncmo pro parte testatus, pro parte intestatus
decedere potest. Qual era a razão de ser desta regra? Como
explicá-!a? Por que motivo ~assar, de maneira tão expressa,
a concorrência da sucessão legítima com a testamentária? Não
se encontra uma explicação na. economia do testamento e não
se encontra tampouco no interesse dos herdeiros ou no inte~
resse do de cujus.
~

este um problema histórico a cuja indagação se têm
dedicado os romanistas e que s5 se pode resolver, investigando-se o testamento nas suas origens. Está-se aqui diante de uma
daquelas sobrevivências tão comuns no Direito Romano em
que a razão antiga de ser de um instituto desaparece, mas,
dado o conservantismo do espírito jurídico romano, mantémse a forma, embora já privada de conteúdo e, nessas condições, decorre o tempo, sem que se chegue a modificação alguma da forma que perdeu a sua razão de ser, que perdeu a
infra-estrutura que a legitimava. Isto é sobretudo característico do espírito romano, porque, no Direito grego, provavelmente havia, 'na antigüidade, a mesma regra que, com a evolução do Direito, caiu. E os gregos admitiram os dois tipos
em concorrência na sucessão. Só o Direito Romano, até o
tempo de Justin:ano, se mantém fiel ao princípio e não adm:te
a transformação que a vida estava já admitindo.

502

SAN TIAGO DANTAS

Qual é a razão de ser, originária, da regra? Se se recuar
no estudo do testamento e se se for procurar as suas ori..
gens atrás da Lei das XII Tábuas, vê-se que a mais antiga
forma de testamento era aquela que se fazia cala-tis comitiis•.
quer dizer, numa reunião de comido das cúrias que, pelas
dificuldades de sua convocação, não se realizam senão uma
ou duas vezes por ano no máximo: era nessa oportunidade,
perante as cúrias reunidas, que o pater familias fazia o testamento. Posto que o testamento fosse feito nesse lugar, por
já se saber que só podia testar o pater familias, isso dá lugar
a uma hipótese ao mesmo tempo das melhores. Qual era a
finalidade do testamento feito nessa oportunidade e de Eoriil'a
tão solene? Todos os atas que se faziam calatis comitiis tinham
o cal'.Úer de lei. A lei é uma derrogação do jus, é uma inova·
ção e uma alteração do direito anterior. Por conseguinte, o
testamento devia ter um caráter de exceção, devia ser uma
mutação qualquer naquilo que, geralmente, a via jurídica comportava.
Se se fizer agora um estudo paralelo da adoção, ver-se-â
também que a mais importante forma da adoção - a adrogatio - também se fazia calatis comitiis e, numa antigüidade
não muito remota, não havia senão uma fórmula -verbal, tanto
para ~e adotar como para se instituir o herdeiro. Titius heres
meus esto é a frase que o pater famílias pronunciava tanto para
adotar como para se testar calatis comitiis. De maneira que a
conseqüência natural nesta aproximação é a seguinte: a adro·
gatio e o testamento eram na antigüidade a mesma coisa.
Adotar ou testar era a mesma coi~a. A verdade é a seguinte: na antiguidade mais remota só podia fazer testamento aquele que não tivesse filhos ou, então, aqueTe que quisesse
desertar os seus próprios filhos. Isto explica por que razão
ninguém pode, ao mesmo tempo, morrer testado e intestado.
que testar é instituir um herdeiro e só se institui um herdeiro ou quando não se têm filhos, ou quando se quer deserdar
os próprios filhos. A sucesEão testamentária toma, portanto
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o lugar da sucessdo legítima, não podendo concorrer com
ela. Aliás esta é a observação que esclarece a finalidade do
testamento. Não havia para o cidadão romano nada de pior
do que o colapso de sua sucessão. Ficar sem herdeiros signi~
ficava ficar sem quem continuasse os seus manes e o cidadão
romano que não tinha filhos, sui, precisava providenciar um
filius e esta providência se fazia · por meio da adrogatio que
outra coisa não era senão o testamento calatis comitiis, quer
dizer, a adoção em público, com a forma da lei, perante os
comícios das cúrias. Esta é a origem antiga do instituto. Depois deixou de: ser assím, tendo o testamento se tornado a
regra no Dil~ito Romano. Uma pessoa de certa categoria so~
cial não podia, de modo algum, morrer sem testamento e isso
lhe constituía um destino quase tão importante como casar,
mas perdurou a regra antiga e quem testava só tinha sua
sucessão regu!ada pelo testamento, embora muitas vezes seu
testamento contemplasse seus próprios filhos e discriminasse
entre eles um patrimônio.
No Direito atual não existe a regra, pois o Código é
bem explicito, quando diz: "o testamento é um ato pelo qual
uma pessoa dispõe, no todo ou em parte, do seu patrimônio"
e, se dispõe de uma parte, isto significa que a restante se
devolve ao critério da sucessão legítima.
Quem pode fazer testamento? Aquele que possui o que
se chama testamenti factio activa. A testamenti factio activa
estã subordinada ao seguinte princípio geral: todo aquele que
não estâ declarado incapaz pela lei e que jâ tem 16 anos com~
pletos pode fazer testamento. Note~se a índole particular deste
ato jurídico, que tem um conteúdo moral tão importante que
não é: necessária a maioridade, para que se possa fazer tes~
tamento.
O testamento é realmente um ato de magnificência, que
só se inspira nos sentimentos do homem. Ele resolve, através
do seu testamento, sobre aquele a quem deseja contemplar
com o seu patrimônio morris causa e, por conseguinte, não hã
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necessidade de que ele tenha atingido us 21 anos da capaci~
dade civil, nem mesmo necessidade de que ele tenha atingido
os 18, porque estes limites postos pela lei à capacidade civil
têm como objetivo principal acautelar o homem contra os maus
negócios que a inexperiência do menor não sabe prevenir, Um
homem de 16, 17, 18 e até mesmo de 21 anos ainda é inexpe~
riente para governar o seu património, para defendê~lo de ter~
ceiros e para entrar no comércio jurídico dispondo de seus
bens adquiridos e negociando, mas o testamento não é um negócio. Para testar não se precisa ter experiência, basta que
se tenham bens e que se esteja com o juizo suficientemente são,
para o ato não ser inspirado por uma preocupação frivola.
Desde que o juízo do testador esteja são, a pe:ssoa rea~
liza o seu ato de magnificência inspirada em qualquer crité~
rio que esteja de acordo com o seu temperamento, com a sua
idade, com a sua condição, pouco importando que o te:stador
deixe todos os seus bens que não a quem mais mereça. A
ninguém é lícito saber quem mais merece, em face das inten~
ções do testador: aquilo é um dom e, desde o momento em
que ele não esteja infringindo a lei, livre é de testar como
lhe aprouver, contemplando as pessoas que ocupam no seu
sentimento lugar ·de preferência. Não se requer experiência
para tc:;tar, basta que se tenha saúde mental e, por esta razão,
a lei confere a testamenti factio activa àqueles que jâ com~
p!etaram 16 anos.

Capítulo XLIII

FORMAS DE TESTAMENTO
São formas de testamentos ordinários: o público, o cer·
o particular, também chamado hológrafo; e são forma!'!
testamentos especiais: o marítimo e o militar, ao qual se
acrts.centa t:m único padrão, o nuncupativo, criado para casos
se:múhantes ao deste último.
O testamento é ato jurídico para o qual a lei reserva uma
especial formalidade. A tendência do Direito moderno é subs~
tituir o formalismo pelo antíformalismo; em vez de exigir para
a validade de um ato que sejam observadas certas condições
de forma, inclina-se atualmente pela simplificação. Hoje, aceita-se qualquer forma, desde que ela exprima, com suficiente
clareza, a vontade do testador; mas há ainda outros atos ju·
rfd.icos que, pelo seu excepcional relevo na vida de uma pessoa, exigem todo o formalismo, não só para que não inspi·
rem dúvidas, de espécie alguma, sobre a sua validade e sobre
a vontade que se exprimiu, como para que o próprio individuo meça melhor as razões que o levam a consumar aquele
ato; tal é o caso do casamento e do testamento.
Por isso cercam-se estes atos jurídicos de excepcional
formalismo e assim como em matéria de casamento a 0missão
de formalidades extrínsecas só conduz à nulidade muito ra ..
ramente, dado o favor matrimonii com que se examinam todas
as nulidades, em matéria de testamento, ao contrário, a omis-são das formalidades reputadas essenciais pela lei, conduz
com freqüência, ao aniquilamento do ato.
i ado,
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Em matéria de testamento, entra~se no dominio mais for~
malista do Direito Civil atual. Aí é que se vêem os começos
-de forma assumirem proporções decisivas no julgamento para
a validade do ato, o que faz com que os testamentos devam
ser particularmente meditados, não só no que diz respeíto ao
conteúdo das disposições de última vontade, mas também
quanto ao modo pelo qual estas disposições são expressas.
Não desejou o legislador que a forma do testamento fi~
casse, de forma alguma, ao sabor da pessoa que testa e achou
preferível criar um número fixo de maneiras de testar: quem
desejar fazer as suas disposições de última vontade escolllerâ
um dos tipos criados pela lei, mas não poderá criar um ter·
ceiro com a mesma !!herdade com que os cônjuges, por exem~
pio, podem criar o regime matrimonial sui generis, compondo
a sua combinação com os elementos tirados dos vârios regi~
mes exemplificados na lei.
Há que ser escolhido, em matéria de testamento, um dos
tipos legais, pois a lei não contempla outros e considera nulas
as composições hibridas criadas livremente pelo testador. Por
que escolheu o legislador vãrias formas de testamento ao invês
de fixar a sua preferência em uma única? n porque o testamento não pode ser feito do mesmo modo segundo a pessoa
que nele intervenha, e nisso se tem uma primeira razão. O
fato de a pessoa não saber ler ou saber obriga a uma dife~
rença capital. O surdo-mudo e o cego, por exemplo, não
podem testar na mesma forma que o vidente Ôu o audiente.
n preciso que haja télntas formas de testamento quantas as
situações huma;1c:s que se podem apresentar circunstancialmente, e, além disto, outros elementos ponderável§ exi~tt'm;
alguns preferem testar cm segredo, pois não desejam que suas
disposições de última vontade sejam imediatamente conheci~
das, não só porque não qul!rem revelar o seu conteúdo, como
talvez porque não querem que os herdeiros contemplados
saibam desde logo os favores de que são alvos e, os não con~
templados, quais os desfavores; outros, ao contrãrio, querem
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testar publicamente e desejam dar logo a mais ampla div\11. gação às suas disposições finais e, em suma, revestindo tudo
1sso, vem uma razão de temperamento que a lei não poae dei~
xar de respeitar. Uns têm o temperamento mais amigo das
coisas discretas, das coisas reservadas, outros, pelo contrário,
preferem um documento sólido, inatacável, pouco lhes impor·
tando que seja conhecido ou não e a lei, de vez que traçou
limites muito pesados à livre intervenção das partes, precisa
apresentar certo número de expedientes que se acomodem a
toda esta variedade de condições. Daí existirem várias formas
de testamento, não havendo entre elas uma hierarquia.
Um testamento se diz público e outro se diz particular,
mas isto não quer dizer que o público seja mais eficaz do que
o particular; pode~se, por exemplo, revogar um testamento
público por meio de um testamento particular; não há, a respeito disso, dúvida alguma. Já não é como no contrato em
que a lei diz que o distrato terá a mesma forma que o con~
trato, pois quem contrata por escritura pública distrat~rá por
escritura pública. Com o testamento, isso não ocorre; quem
testou por escritura pública pode revogá~lo, quer por testa·
mento particular, quer por qualquer outro tipo legal de testamento. Não há entre os vários tipos de testamento nenhuma
hierarquia e a sua eficácia maior ou menor não depende das
qualidades intrínsecas da forma, mas de certas dificuldades
probat0rias que podem surgir, a respeito de um testamento,
c não surgem, a respeito de outro.
Dúvida não há de que um testamento públis:o é mais uma
questão de forma . não porque valha mais do que um testamento particular, mas porque, enquanto é muito difícil anular
um testamento púb:ico, feito sob fiscalização das autoridade~.
nun:t testamento particl'lar insinuam-se erros e falhas qu<'
podem levar mais tarde a uma anulação. 1~ por uma questão
circunstancial, e não por uma questão substancial que o tes~
tamento núblico tem mais firmeza que os demais.
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O testamento é sempre um ato testemunhado, embora,
conforme o tipo de testamento, as testemunhas entrem ou não
no conhecimento do seu conteúdo, mas testemunhas haverá
sempre, ou testemunhas do próprio teor do testamento ou tes. temunhas da simples feitura dele, sem que essas testemunhas
tomem conhecimento do conteúdo. Os requisitos para alguém
servir de testemunha em testamento são os comuns a todos
os tipos de testamentos existentes.
Testemunha de testamento pode ser todo indivíduo capaz;
mas admite~se que os maiores de 16 anos testemunhem o tes~
tamento; e é natural, pois, admitind~se que os maiores de 16
anos façam testamento, com mais forte razão há de se admi~
tir que sirvam de testemunha. Os cegos não são incapazes, a
não ser para este fato; mas há os incapazes por surdo-mudez,
sobretudo se não puderem manifestar o testemunho. Os loucos
também não podem ser testemunhas de testamento e as razões
são óbvias. Não podem também ser testemunhas, em testa~
menta, os legatários nele contemplados, também o herdeiro
ou o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do herdeiro:
quer isto dizer que o irmão pode ser testemunha do testamen~
to, mas o irmão não pode ser testemunha de testamento alheio
em que seja herdeiro. Pouco importa ao direito das sucessões
que e'ste ato seja testemunhado por parentes, pois se ,esses
parentes não são contemplados, podem perfeitamente ser testemunhas. Essa é a regra e isso é o natU!1al e o lógico, pois
que estes atas, sendo de suma importância para a vida civil
de cada um, justo é que sejam testemunhados pelos parentes
que são aqueles que têm maior convivência com o testador.
Discute~se se o legislador andou acertado, quando proi ..
biu os parent~s dos que herdarem testemunhar o testamen-·
to e não proibiu os parentes do legatário. Realmente, melhor
seria se contemplasse e excluísse os parentes de ambos, porque o legatário pode ser tão interessado como o herdeiro, e até
ser mais interessado, pois não é raro, num testamento, ver~se
um legatário mais bem aquinhoado do que um herdeiro, se se

DIREITO DAS SUCESSÕES

509

pensar que o legatário herda um bem determinado e o her.deiro herda uma quota do passivo; vê-se, então, que a um
legatário pode caber um bem de excepcional valor, vin-do o
herdeiro a ficar com o remanescente, completamente frustrado
pela quantidade de dívidas que oneram o espólio. Me!hor seria
excluir os parentes de uns e de outros e, por prudência, deve:
aconselhar o advogado que não se chamem os parentes do
legatário como testemunhas do testamer.to; não que a presen.ça deles inquine de nulidade, mas inquina de suspeição, pois
dá a idéia de testamento feito sob a infh:ência das pessoas
bvorecidas e, por conseguinte, bom é que o advogado aconselhe sempre nesse sentido aos seus clientes.
Há vários tipos de testamento. O primeiro deles é o tes·
tamento público. que é o tipo básico do testamento criteriow,
devido à participação do oficial público que lavra o testamento por suas mãos.
Este oficial pode ser o tabelião ou o cônsul: será este, se se
tratar de testamento feito no estrangeiro junto ao agente con.sular. Lavra-se o testamento nas Notas do Oficial e isto quer
dizer que a cédula testamentária, o instrumento do ato, é um
instrumento público que fica nas notas do oficial que o lavrou.
Em seguida, por certidão, o testador obtém o inteiro teor do
seu testamento, o qual fica, entretanto, definitivamente lavra.do, num documeL~·J público com imensas garantias de segu·
rança e de in~: ~.- ;bilídade; ai uma das grandes vantagens
do testamento público. Além disso, o te~tamento público não
se perde nem se extravia, pois a c[dula testamentária está
resguardada contra um desaparecimento fortuito.
A r!gor, todos podem fazer o testamento público, que é
de todos os testamentos, aquele que mais amplamente é facultado ao indivíduo, desde que se trate de pessoa que possa
falar e ler ou ouvir e ler.
Testamento público não pode fazer, por conseguinte, o
mudo e nem pode fazê-lo, tampouco, o surdo-mudo.
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Se a pessoa for analfabeta, só poderá fazer mesmo tal
testamento e nenhum outro lhe é facultado, de vez que aí
intervém a figura do Oficial Público, o que representa uma
garantia da veracidade do escrito que está sendo lido; de um
modo geral, todos podem lançar mão deste meio de testar.
Esse instrumento é uma escritura lavrada em livro especial,
que é o Livro dos Testamentos, e o ato desenrola-se com
muita simplicidade.
Também na feitura do testamento deve-se observar aqui~
lo que se chama a unitas actus: o ato não pode ser interrompido. Não se consideram interrupção do ato pequenas saídas
de uma pessoa, com volta imediata ao local, ficando o ato
suspenso, enquanto ela se retirou.
O assunto tem sído muito debatido e até existe uma mo~
nografia de Pontes de Miranda sobre o assunto <Ia unitas
actus, bem como estudos forenses valiosos de Noé Azevedo
e Godofredo Pinto. A tendência da doutrina é no sentido de
~e escusarem certas interrupções inevitáveis. Exemplo: se o
tabelião foi chamado, atendeu e voltou, não houve interrupção
da unitas actus, pois, durante este tempo, o testamento estava sendo feito, embora ficasse parado durante um instante.
O necessário é que a atenção sobre o testamento não sofra
nenhuma interrupção. As declarações devem ser feitas pelo
próprio testador. Se se trata de pessoa capaz de fazer tais
declarações, o testamento poderá ser ditado por ela.
Só os advogados ditam os seus testamentos, pois, geralmente, as pessoas fazem suas declarações em finguagem ordinária e: o oficial que está lavrando o ato é que lhe imprime
a feição técnica, tão necessária nesses casos em que a simples mudança de um verbo como "deixo" em vez de "lego",
pode alterar completamente o sentido da disposição.
Ao tabelião é lícito, quando escreve o ato, fazer as perguntas que quiser ao testador, bem como adverti-lo das conseqüências jurídicas do emprego desta ou daquela forma, a
fim de elucidar, o mais possível, a manifestação do seu pen-
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sarnento. E as declarações, as perguntas éo tabelião e a reda~
ção que fica formulada vão dando ao instrumento o seu cunho
legal e devem ser feitas em presença. das testemunhas testamentárias, que são obrigatoriamente em número de cinco. Por
que. se exigem cinco testemunhas nos testamentos? A razão é
muito simples: muitas vezes os seus efeitos vão produzir-se
anos e anos depois e precisa-se estar prevenido, não só quanto à morte das testemunhas, bem como quanto ao desaparecimento de algumas delas. Se fossem apenas duas as testemunhas, como nos contratos, correr-se-ia o risco de, ao se
apelar para elas, não mais se encontrarem vivas ou residentes
no ]ocr~l etc. De modo que, por isso, um número afto é indispensável.
Terminada a redação do testamento, o tabelião ou oficial
público deve fazer a sua leitura integral. Feita a leitura integral, se o testador for cego, será depois essa leitura feita de
novo por uma testemunha. O testador mesmo assina o seu
testamento e se ele não puder escrever no momento, ou não
o souber fazê-lo, o que é raro, porque ele precisa saber ler
para poder testar publicamente, contudo pode saber ler e não
saber escrever, mas, se não souber escrever, outra pessoa assinará por ele a rogo, será uma das cinco testemunhas testamentárias. Outra coisa: o testamento público deve ser obriga·
toriamente escrito em língua nacional, porém se o testaaor só
se souber exprimir em língua estrangeira, há necessidade de
que funcione um intérprete juramentado. Ai está exposto
como o ato se desenvolve. Terminado, o oficial público reporta, por certidão no próprio testamento, que todas estas formalidades foram observadas uma por uma, o que ele declara;
ainda aqui se faz sentir imperiosamente o formalismo nos tesfamento::l.
Se o oficial público não certificar que estavam presentes cinco testemunhas, que o testamento lhes foi lido e pelas
testemunhas achado conforme, e que o testacfoi: assinou em
seguida, se não disser tudo isso, o testamento é nulo. Há ne·
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cessidade de que o instrumento apresente em si próprio todos
os elementos formais de sua valiciade. Tal é o testamento pú~
blico. O seu mecanismo é simples, as vantagens que oferece
são numerosas.
A cédula testamentária consta das Notas Públicas do
tabelião e a intervenção direta do tabelião é um elemento de
credibilidade extraordinário. O tabelião atesta, no momento,
a identidade e a sanidade do testador, o que evita grande~
mente as querelas anulatórias do testamento por incapacidade
de testar, e o documento que se forma é dotado de uma gran~
de firmeza e de uma grande f6rça executiva. Não conv~m.
entretanto, a muitas pessoas que não desejam dar esta publi~
cidade às suas declarações, que preferirão naturalmente o testamento cerrado.
Testamento cerrado - o testamento cerrado é um testamento que se divide em dois atos plenamente distintos. A
unitas actus e o testamento cerrado referem-se, por conseguinte, a cada uma das fases em que o testamento se divide.
A primeira fase é a elaboração da cédula testamentaria, o
instrumento em que está consignada a vontade do testador;
e a segunda parte é a aprovação do testamento; é nesta que
toma parte o tabelião ou o oficial público competente para
conhecer do caso. De que modo se desenvolvem estas duas
fases? Só pode fazer o testamento cerrado quem souber ler.
A pessoa que souber ler e não souber escrever ou não puder
escrever poderá mandar que outrem lhe escreva o testamento,
mas é preciso que saiba ler, para,' em seguida, tomar conheci~
mento do inteiro teor do instrumento.
O surdo-mudo só pode lançar mão deste meio de testar
se ele próprio escrever, aí é um meio que lhe é facultado. Já
o cego, evidentemente, não pode testar dessa forma, só pode
fazê-lo por meio de instrumento público.
Quem lavra o ato, quem lavra a cédula testamentária, o
faz a rogo do próprio testador e é só naqueles casos em que
o testador não pode escrever é que outro há de lavrar, a seu
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rogo, o testamento que ele próprio assina, ou assina, a rogo,
pe:o testador, a própria pessoa que escrever. Terminada esta
fase que é a da elaboração da cédula testamentária, inicia~se
imediatamente a outra que é a da aprovação: aqui é que inter..
vêm as testemunhas. O testamento cerrado não consigna nenhuma testemunha na cédula e é, por esta razão, o único testamento secreto que existe, em que a vontade do testador não
é revelada a ninguém.
O ato de aprovação passa-se deste modo: comparecer
perante o oficial público o testador, acompanhado de cinco
testemunhas, e apresenta~lhe o seu testamento, para que ele
o aprove. A lei não exige que ele entregue o seu testamento
aberto, fechado ou dobrado; é como quiser. Ele o entregaf!á,
como bem entender e apenas, se não disser logo ao oficial
público que aquilo é o seu testamento, o oficial público o in..
terrogará neste sentido. lnterroga-lo-á sobre se o documento
que lhe é entregue é o seu testamento e se o tem por bom,
firme e valioso; são expressões vindas de nossa antiga legislação reinícola que, hoje em dia, nada significam, mas, como
a matéria testamentária é extremamente formalizante, estas
expressões tabelioas, que são meros resíouos de uma época
em qúe significam alguma coisa, permaneceram, ·:dizendo a
lei: "declarar por bom, firme e valioso". De qualquer modo,
o testador terá que dizer as três palavras: se tem o seu testamento por bom, firme e valioso; só então o oficial público pas ..
sará a lavrar o ato de aprovação. Abrirá o testamento, mas
não o lerá e, na última linha, onde o testamento acabou e
onde está lançada a assinatura, o oficial. logo adiante à última
letra que está escrita, iniciará o termo de aprovação. Compreende~se esta cautela, que é para se evitarem quaisquer
acréscimos posteriores. O oficial começa então o termo de
aprovação, narrando tudo quanto se passou por certidão, tais
como pergunta.s e respostas trocadas; que identificou o testador, que este parecia em seu juízo perfeito; que viu mas não
leu o testamento e que a pessoa em questão lhe pediu que o
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aprovasse. Se o testamento está escrito até em baixo da página, o tabelião aporá o seu selo e, no verso, dirá: "começo
neste ponto que está escrito até em baixo da página·• e, ter~
minado isto tudo, ele então cose e, depois de coser o testa·
mento e de apor no nó o seu selo, o entregará ae volta ao
testador, não, porém, sem tomar o registro do testamento
cerrado num livro próprio, dizendo: "Nesta data me foi apre~
sentado um testamento cerrado e está registrado e assinado
com as testemunhas, com todas as características inerentes à
{eiturLJ do testamento." O processo de dizer: "por meio de
cédula cerrada" é também muito cauteloso e seguro. Evidentemente, há o constante perigo de que a cédula se extravie,
de que ela seja até furtada no momento da morte do testador, mas, em t::Jdo caso, resta um vestígio seguro de que o
testamento está feito.
Como se vê, não se processará isto tudo no desconheci·
mento completo de um ato de ú~tima vontade e, ao mesmo
tempo, existem elementos ponderáveis de apreciação, quanto
à validade do ato. Costumam levantar~se algumas questões
de minúcias muito importantes para a validade do testa_mento. Por exemplo: é necessário que a cédula testamentária seja
datada? Parece que não. A data em que o testamento cerrado se faz é a data do ato de aprovação e pouco importa que
ele tenha sido es-crito um dia antes, um mês antes, um ano
antes, o que importa é a data do auto de aprovação; e nem
pode deixar de ser assim, porque se não se teria que colocar
esta segunda pergunta muito mais grave nas suas conseqüên~
das, a saber: qual é o momento em que se deve observar a
capacidade para se testar, a testamenti [actio activa? É o mor.:lento d::t aprovação do testamento cerr,1do ou é: o mome!lto
da elaboração da cédula? O momento de aprovação está sob
o controle do oficial público que vê o testador e com ele con~
versa, ao pas~o que o outro momento escapa por completo à
observação de quem quer que seja. De maneira que se tem a
considerar no testamento cerrado só uma data, que é a da
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sua aprovação. Pouco importa que ele tenha siao feito até
durante um período de loucura, delírio, embriaguez do testa~
dor; se, num momento determinado, em plena lucidez, ele, to~
mando aquela cédula cujo conteúdo conhece, a apresenta em
mãos ao oficial público e diz: "isto é o meu testamento": se
estando em sã consciência e em pleno juizo endossa o testamento,
qualquer que fosse o seu juízo no momento em que o escre..
veu, o que importa é a data do momento da aprovação e é
sobre este ponto que devem versar as discussões a respetto
da testamenti factio activa•. pouco importando as circunstãncias
em que a cédula foi elaborada.
Aí estão as características. Não Fiá mal algum em que o
testamento cerrado seja feito em língua estrangeira: se esta
é a língua do testador ou mesmo se foi por simples pernosti~
cismo que ele a usou, apenas se poderão pôr em dúvida a
sanidade mental de quem testa em língua estrangeira, estando
no seu país.
Como se deve proceder à abertura do testamento cerra~
do 7 Este deve ser aberto pe!o juiz. O particular não deve
abri-lo, deve levá-lo ao distribuidor, para que ele distribua o
testamento por uma das varas de órfãos e sucessões e, onde
não houver distribuição, leva-o ao juiz da comarca que o abrirá e só então, depois de aberto o testamento, é que se abrirã
o inventário, que irá para uma determinada vara ou dependência. Mas esses detalhes processuais são objeto do Direito
processual.
Se um particular. porém, abrir um testamento cerrado,
isto não o inquina de nulidade, apenas é preciso depois explicar por que foi aberto e obriga, talvez, à verificação. Se
um particular abriu o testamento e se se descobre no texto
uma rasura, aí sim, o testamento terá que ser objeto de
uma contestação, porque ninguém sabe se foi o particular quem
a fez ou se foi o próprio testador e, nestas condições, será
preciso examinar a questão mais agudamente.
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Testamento hológrafo - outro tipo de testamento comum
é o testamento hológrafo, também chamado particular. O tes~
tamento hológrafo caracteriza-se pelo completo alheamento do
oficial público, durante a sua elaboração. :É certo documento
particular escrito e assinado pelo testador e por mais cinco
testemunhas que, ao contrário do que se dá com o testamen~
to cerrado, conhecem integralmente o conteúdo da cedula e
as assinaturas importam numa documentação de que estive~
raro presentes à feitura do testamento. O normal é: que o
testador, ao escrever o testamento, chame as testemunhas e
o escreva em presença delas, mas isso ninguém faz e a pessoa
que escreveu chama as testemunhas para lerem e em seguida
assinarem. Não se deve deixar, pois, de -ãconselhar aos clien~
tes uma convocação prévia das testemunhas, pois é comum
omitirem-se formalidades importantes em um ato particular
como esse, em que haverá, depois, poucos meios de verificação. Todos lêem o testamento e sucessivamente fulano e bel~
trano vão assinando com a mesma data, o que dá margem a
testamentos facilmente impugnáveis, quando se puder demons~
trar que, na data em que ele foi assinado, uma das testemu~
nhas não estava no local, por ter viajadú ou estar impedida. :É
formalidade que nada custa e é medida de boa cautela.
Como as testemunhas assinam o termo e não hã nenhuma
verificação a respeito da testamenti factio activa, nem a respeito do estado de saúde mental do testador, no momento em
que testou, a lei exige que, uma véz aberto o testamento hoU>~
grafo. se convoquem as testemunhas e se ouçam sobre ele,
dizendo como foi que o testamento se processou, se foram con~
vocadas ou não, se o testador parecia em seu juízo perfeito e
o que souberem sobre as disposições testamentárias que teste~
rnunharam. Não se exige que repitam tudo de memória, pols
o tempo e o fato de se tratar de alheios interesses explicam
que a memória da testemunha não se ache íntegra, mas bastará
dizerem que têm a idéia, que se lembram do ato, embora não
se lembrem do conteúdo. Aí estão as características do testa~
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mento hológrafo. Pode ser lavrado em língua estrangeira, mas
precisa .Eer compreendido pelas c·nco testemunhas.
Testamentos especiais - vejam~se, em princípio, os dois
tipos de testamento especial que o Direito brasileiro possui: o
testamento marítimo e o testamento militar. A este acrescenta..
se o nuncupativo. São dois tipos de testamentos criados por
circunstâncias especialíssimas em que o indivíduo tem que testar
ou em campanha ou no mar. O testamento marítimo deve ser
feito a bordo de navio nacional, mercante ou de guerra, e po-derá revestir~se de forma pública ou particular: de forma par..
ticular, quando o próprio testador o lavra e depois é firmado
pelas testemunhas presentes; de forma pública, quando é escr1~
to pelo comandante do navio ou pelo escrivão de bordo, se
houver.
O que caracteriza tais testamentos é que respondem a um
fim de urgência e só podem ser feitos, se o navio está em
alto--mar ou se não se acha num porto; desde que o navio
chega ao fim da rota ou o testador desembarca no seu destino,
tem o testador três meses para fazer outro ·testamento pela
forma ordinária. Passados três meses, se o testador não faz
novo testamento, o que foi feito no mar caduca e não tem mais
eficácia. Mutatis mutandis, acontece o mesmo com o testamen~
to em campanha, que é o que se aplica ao militar ou ao civil, o
qual, por qualquer motivo, precisa ser feito com urgência na
presença de testemunhas ou na do comandante do seu corpo
(com propriedade, empregou a lei a expressão "comandante do
seu corpo", porque pode ser até um cabo, se estiver servindo
em esquadrão do testador). 1 Se for oficial de patente mais
elevada, testará para um dos seus imediatos e este testamento
precisa ser substituído, dentro de três meses por testamento
1 Essa ilação hã de ser Interpretada. Em verdade, corpo de tropa
é unidade, não se confundind9 com corpo de exército, este para toêlos
os efeitos, grande unidade; mas a subunidade, a companhia, salvo quando
tenha autonomia administrativa, talvez não se compreenda como tal, e,
a fcx-tiori, o pelotão, a esquadra etc.
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ordinário sob pena de caducar. Hã ainda o testamento nuncupativo criado para os que se acham em campanha e, in extremis,
sem tempo nem mesmo de fazer o testamento militar. É o caso
de soldado ou oficial ferido em combate e agonizante que pode
testar nuncupativamente, isto é, verbalmente, a dois outros
companheiros ao lado; estas declarações valem como testamen~
to desde que sejam imediatamente reportadas ao oficial superior e observadas formalidades suficientes para a fixação dessa
vontade. Parece ser demasia da lei, mas é o obséquio à atuação
do m litar em campanha e que justifica derrogações ao direito
comum.
certa
A sucessão necessária estabelece que, quando
categoria de herdeiros aos quais a lei deseja proteger, não é
possível a vontade do testador erigir-se em critério único .. O
legislador é quem tempera a prescrição da lei com a vontade
do testador e o modo por que se atinge a este temperamento
é a distribuição da herança em duas partes: uma entregue à
livre disposição do testador, chamada de "parte disponlvel", e
outra, entregue ao critério da lei: a legítima ou reservatâria,
indiferentemente. Essa quota é a parte que deve necessariamente tocar àqueles herdeiros que a lei deseja que não sejam
excluídos do benefício da sucessão e, para que eles não tenham
os seus interesses frustrados, a lei estabelece várias providencias especiais.
A primeira delas é esta: se o testador desejar dispor dos
seus bens de modo diferente do qu prescreve a lei, só poderá
fazê-lo a respeito da metade dos seus bens, pois sobre a outra
metade os seus herdeiros legítimos já estão contemplados. A
segunda providência, que é importante, em conseqüência da
primeira, é a redução das disposições testamentárias, quando,
porventura, elas invadirem a legítima dos herdeiros necessários.
Se, ao dispor dos seus bens, acontecer ao testador dispor
de mais da metade, os herdeiros necessários podem promover a redução das disposições testamentárias, isto é, a sua
compressão, para que fiquem dentro da metade disponível e
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não invadam a quota legitimária, para que não invadam aqui~
lo que o testador não pode tirar ao herdeiro legítimo.
A terceira conseqüência importante é o dever de· igualar
as legítimas. As leis estariam frustradas, se o testador pudeg...
se, ainda em vida, dispor dos seus bens livremente, aquinhoan~
do alguns dos herdeiros legítimos . com doações e benefic'.os
que, depois. por ocasião de sua morte, representariam· uma
desis:Jualdade muitas vezes grave, muitas vezes irremediável.
Que faria o testador que, ainda em vid'a, contemplasse de um
modo especial os seus preferidos? Quando morresse, parti~
lhando-se a herança tal como ela estivesse no mometlto da
sucessão, os herdeiros legitimas, que não tivessem sido con~
templados com doações, ficariam com parcelas de herança mui~
to diminutas, enquanto que os contemplados com a liberalidade
primitiva receberiam um bom quinh<io das mãos paternas. Para se
evitar isso, criou a lei a obrigação de se igualarem as legítimas,
através de um instituto muito característico das sucessões que
é a colação. Devem os herdeiros legitimas que receberam li~
beralidades de seus pais ainda em vida, trazer à colação aquilo
que deles receberam: devem denunciar ao inventário as liberalidades de que foram alvo, para que elas possam ser somadas
à legítima atual e, assim, se possa fazer uma redivisão de qu~
tas legitimárias, de modo que não toque mais a um do que a
outro.
Vê~se que o dever de colação pode ter efeitos muito ex~
tensos, pois, se um dos herdeiros tiver sido alvo ae uma libe~
ralidade tão grande que exceda a quota da fegítima que lhe
devia tocar, está obrigado a repor o excedente da liberalidade
no monte, para que se possam reajustar todos os quinnões: tal
é a amplitude dos efeitos da colação que pode determinar, até
mesmo, a devolução de bens ao monte-mar.
Finalmente, se o dever da colação já acautela a partilha
contra as desigualdades entre os herdeiros legítimos, ela ainda
não acautela os herdeiros legítimos contra um outro perigo,
que é o perigo de que o testador ainda em vida, faça a estra~
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uhos liberalidades tão vastas que a .legítima fique muito redu~
zida e, por conseguinte, fraudada a obrigação de só dispor da
metade, o que se pode compreender por este cxemp1o: imagl~
ne~se uma pessoa cujo patrimônio é de mil cruzeiros. A rigor,
se esta pessoa tem herdeiros necessários. a sua sucessão se di·
vi dirá em duas parcelas: uma. de quinhentos cruzeiros. será a
metade disponível, e a restante, também de qu:nhentos cruzei·
ros, será a quota legitimária. Mas pode aco-;;teccr ·que esta
pessoa, antes de morrer, por ato entre vivos, faça liberalidades
n terceiros, que faça, por .exemplo, doações no valor de o:to~
centos cruzeiros e, ao sobrevir a sua morte, a herança estará
reduzida a duzentos, trezentos ou quatrocentos cruzeiros (por.que pode ter ganho mais alguma coisa no in'''1Talo) e a legí~
Uma vai ser constituída aí em duzentos O c' trezentos cruzeiros,
o que representa um meio de fraudar a obr ç•nção de não dispor
senão da metade.
Como obviar este perigo? A lei resolve isso do seguinte
modo: cada homem, em qualquer m;::;;: :r: to de sua vida, não
pode dispor 'em benefício de esi:ranb sratuitamente senão da
metade do seu patrimônio atual e se, porventura, as- suas dis·
posições vão além desta metade ,....., no nwmento de se abrir a
sucessão os herdeiros necessários podem exigir que os beneficiários das doações reponham as parcelas que excederam àque~
!a metade disponível. Chama-se a esta parcela excedente de
part.- lnoficiosa da doação. Parte inoficiosa da doação é aque~
la que excede a metade disponível da herança. Todo herdeiro
necessário pode, no momento em que se abrir a sucessão, exid
uir que sejam repostas as aoações inoficiosas, as quais, entre~
tanto, não se calculam segundo a metade da herança no mo~
menta da abertura da sucessão, mas segundo a metade do patrimônio do de cujus no momento em que a doação foi feita.
Esta fixação se inspira num critério de comodidade. Eis os
principais fatos da sucessão necessária:
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o direito de dispor apenas da metade;
o direito que têm os herdeiros necessários de pro~
moverem a. redução dos atos de fivre disposição,
quando eles invadirem a legítima;
o dever que têm os herdeiros necessários de traze·
rem à colação os bens que receberam do de cujus,
antes da abertura da sucessão e;
a anulação das doações inoficiosas feitas a estranhos,
isto é, das doações que excederam a metade d1sp~
nível do patrimônio, ao tempo em que foram feitas.

Posto isto, examinem~se alguns pontos . teóricos que são
fundamentais neste difíci1 capítulo da matéria. Em primeiro
lugar, aquilo que constitui o fundamento da sucessão necessária que é um problema daqueles que pertencem mais aos fun~
damentos filosóficos do Direito Civil do que à sua dogmática,
mas pode~se apontá-lo com grande fac11idade, sem se abrir margem a um grande debate. A sucessão necessária é institulda
em benefício de duas classes de herdeiros: os descendentes e
os ascendentes; explica~se facilmente que a lei não tenha julgado justo que tais herdeiros fossem deserdados na sucessão
testamentária. Quem d;:1 a vida a alguém ..- já dizia um velho
jurisconsulto - assume, de certo modo, o encargo de ser a sua
providência, de defendê~lo das necessidades, do desamparo e
não é admissível que falte a esse dever social, dispondo do
seu testarm:nto de tal maneira que o descendente não seja
contemplado com uma parte dos bens; o mesmo se pode dizer
quanto aos ascendentes, não se invocando o princípio de que
o descendente deve ser a providência do ascendente. mas apenas lembrando a gravidade da obrigação alimentar que todos
têm paril com os ascendentes.
Como o ascendente manteve o descendente durante o período de sua criação, é justo que o descendente, se morrer sem
filhos, deixe ao ascendente uma parte, pelo menos, dos seus
bens. É um modo de compensar aquela dívida que, ao longo
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da criação, o filho contrai para com o pai; por esta razão, deve~
se: dizer que o fundamento da sucessão dos herdeiros necessá~
rios está mais neste dever moral que os pais têm para com os
filhos e os filhos para com os pais, do que numa vontade presumida do defunto ou em qualquer critério psicológico desses,
mais ou menos sutis, que os autores costumam inventar.
Entretanto, para bem se compreender o instituto Óa suces~
são necessária, nada pode ser mais útil do que se estudar o
momento da sua criação. A idéia de uma sucessão necessária
abriu um campo no Direito Romano muito difíci.l e sabe~se que
a regra no Direito Romano era nemo partim testatus partim
intestatus decedere potest. 2 Ninguém pode morrer, em parte
testado e em parte intestado. Esta regra impedia que, sem outra
qualquer formalidade ou fórmula, se transformasse um legatá~
rio em herdeiro universal e opunha também uma barreira de~
cisiva à existência de uma quota legítima p>roveniente de uma
parte deferida aos herdeiros, segundo a !ei, e a existência de
outra deferida segundo a vontade do testador.
A liberdade de estar era absoluta e é proVIável que numa
antigüidade muito remota, só fosse posslvel instituir~se herdeiro
testamentário, quando não houvesse filhos, e já se chamou
a atenção para o fato de que a origem do testamento é a
adrogatio e assim como a adrogatio era concedida àquele que
não tinha filhos, assim é provável que, in antiquo, somente o
que não tivesse filhos pudesse testar; mas a partir de certa
época, não é mais assim. Testa~se, quando existem ou quando
:-:ão existem filhos e nomeia~se no testamento um herdeiro mui~
to indiferentemente, apenas para que uma pessoa possa instituir
um herdeiro, excluindo os próprios filhos, ~ necessário que no
testamento se realize o que se chama a exheredatio, a deser~
dação.
2 lnst., II, 14. 5: neque enim idem ex parte testatus et ex parte
intestatus decedere potest, nisl sit miles; a regra mais freqüentemente
usada é: nemo pro parte testatus, pro parle intestatus decedere potest.

DIREITO DAS SUCE!>SÕES

523

Durante muito tempo a exheredatio Ioi livre e bastava
dizer que se deserdava, para que operasse plenamente os seus
efeitos, mas como o Direito Romano não apreciava a exhereda~
tio, ato muito violento que excluía de uma família tanto os sacra
familiaría como os benefícios patrimoniais de um filius, havia
necessidade de que a exheredatio fosse feita com uma minúcia
especial. Era preciso que fosse fe:ta nominatim, se se tratava
de Llhos, e inter ceteros, se se tratava de netos ou bisnetos.
Nominatim quer dizer que era preciso que o pater nomeasse o
filho deserdado, de modo que se ele se e&quecla de nomear
a!gum na deserdação, este não estava deserdado e então o tes~
tamento caía em conflito, porque instituía h~rdeiro um estranho,
mas não deserdava nominalmente algum filho. Dizia-se então
que o testamento era injusto e ele caía, passando a sucessão a
obedecer à regra da sucessão legítima. Se por acaso o pai de
família deserdava todos e depois disso vinha a nascer outro
filho, o testamento se dizia ·ruptum e se restabelecia a regra
da sucessão legítima.
Havia tal formalismo nesta questão que a sucessão legíti~
ma conseguiu retomar a sua posição vantajosa muito freqüen~
temente e que grandes eram as dificuldades para que o pater
conseguisse excluir os seus filhos e nomear o herdeiro. Entre~
tanto, como o filho emancipado estava deserdado, toda vez que
se emancipava um filho~família, ele estava deserdado, e o pater,
achando que isso criava uma situação injusta, introduziu em
favor desses filhos emancipados a mesma coisa que já se admi~
tia em favor dos sui: não deserdar nominalmente. Exigia~se
então que o pater dissesse no testamento que os filhos eman~
cipados, fulano, beltrano e sicrano, também estavam excluídos
da sucessão. Se o pater não dissesse isso, o pretor concedia a
esses filhos não a herança, o que não podia fazer, pois que nao
podia alterar a lei, mas a posse da herança, aquilo que se
chama a bonorum possessio contra tabulas. Tabulas aí indica o
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testamento e a bonorum posscssio contra tabulas é o primetro
sinal histórico de uma sucessão necessáiia que se conhece.
A bonorum possessio contra tabulas veio se somar depois
outro instituto, o qual se introduziu mais ou menos nos fins
da República e em princípios do Império, provavelmente por
influência grega: era o ataque ao testamento em que o pai
tivesse feito exheredationes muito injustas. Não tinham os romanos coragem de dizer que o pater familias só podia fazer
uma exheredationem justa. O respeito à vontade do pater era
grande demais para um tal resultado, e então Iançava~se mão
de um subterfúgio: se o pater famílias fazia uma exheredationem tão injusta, isto quer dizer que ele não estava em seu
juízo perfeito e, então, atacava~se o testamento, por haver uma
calor insaniae, quer dizer, uma cor de loucura, uma aparência
de insanidade. Chamava-se a esta ação, com a qual se atacava o testamento, de querela inofficiosi testamenti e era um
meio de se derrubar um testamento em que houvessem ocorrido
muitas ou uma só exheredatio injusta, manifestamente injus-ta. Supunha~se a insanidade do pater aí. :R o caso de se
dizer se não haver'ia aí uma ofensa à pietas que o filho tem
para com o pai; é verdade, mas ele está escusado em tal circunstância pela exheredatio, que já é uma coisa insultuosa da
parte do pai para com o filius,, e, por conseguinte, se explica
que ele pudesse tomar essa atitude.
É então muito interessante ver-se como este subterfúgio
processual vai evoluindo pouco a pouco e não tarde a que
uma "Constituição do Imperador" declare que não é admissivel a querela inofficiosi testamenti, quando o pater deixou os
filhos em posse dos bens, ainda que a título de legado, e fixa~
se, então, esta parte em 1/4. Vê~se como mudou completamente o sentido da instituição. A querela só se propunha porque se presumia uma calor ins.aniae, mas se o louco tivesse,
entretanto, deixado 1/4 aos seus filhos, aos sui, já os filhos
não podiam alegar a insania, tinham que se conformar com
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a vontade do pater. Sente-se ai como o expediente da insani~
dade era um expediente insincero. Na verdade, o que se que~
ria era impedir que o filho fosse deserdado e, se ele fosse
contemplado com uma parte dos bens, já não podia atacar o
testamento nem se podia ju!gá~lo como filho de mens 'captus.
Esta evolução dá um passo adiante, para se admitir o
seguinte e, assim, chega~se ao complemento da evolução: ao
invés de o filho mover a querela inotficiosi testamenti pãra
anular o testamento, mai? justo era que: a movesse, para haver
a quarta parte e, assim, se por acaso um pater dispõe dos seus
bens, sem deixar uma quarta parte aos seus liberi, então eles
moviam a querela, não para anularem o testamento, mas, sim,
para haverem a quarta parte. Passou a chamar~se parte
inofficiosi testamenti aquela que excedesse a porção ele que
o pater podia livremente dispor e passou-se a reconhecer ao
filho~família um direito a uma quota da sucessão que se
chama pars legitima e que constitui uma verdadeira parcela
sobre a qual o filho passa a ter um direito potencial. Ele vai
buscá~la, se o pater expressamente não a reserva no seu tes.tamento e aí está a evolução do Direito Romano em matéria
de sucessão necessária.
Este é um dos pontos mais curiosos na evoluçao das
icféias jurídicas na antigüidade: que a sucessão, vindo a principio da liberdade absoluta de testar, acabou chegando à ins·
tituição da pars legitima, ao .longo de uma evolução que durou,
pode se afirmar, uns dez séculos, Durante esse longo caminho,
pouco· a pouco as idéias foram se deslocando deste modo:
primeiro dificultar a exheredatio; depois, considerar a bono.rum possessio contra tabulas: em seguida, admitir a querela
inofficiosi testamenti para anular o testamento em qúe hou.vesse uma color insaniae, aí então consiclerar~se isto quere!a,
quando o testador não houvesse deixado uma quarta parte e,
finalmente, para dar logo o direito de pedir essa quarta parte
atravê's da querela, sem o efeito de anular o testamento pelas
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outras coisas de que ele dispõe e eis ai a evolução d'a sucessão necessária no Direito Romano.
Agora é ao contrário: ao passo que essa evolução no
Direito Romano tem um interesse decisivo, tem também ínteresse a origem germânica do instituto, porque no Direito germânico não havia liberdade de testar; o que predominava era
o princípio da cc-propriedade familiar e aí verificava-se uma
coi~a curiosa: ao invés ae a evolução fazer-se, limitando-se a
liberdade de testar, ela faz-se no sentido inverso, procurando-se
impedir a idéia da co-propriedade. Veio a admitir-se por evolução que o pai de família dispusesse livremente de 1/5 de
seus bens. Mais tarde alargou-se esse ato até a metade, mas
o resto era cc-propriedade familiar. O pai podia dispor de
1/5 livremente, porque isto lhe era concedido quase como re•
muneração dos serviços que ele prestava por cc-propriedade
familiar. Não há, por conseguinte, sucessão legítima, porque,
morto o pai, os filhos entram jã na posse daquilo que lhes
pertence da co-propriedade familiar. Esta parte era já deles
e era Ja comum, apenas um dos condóminos, que era o pater.
desapareceu e chama-se então reserva, não se usa o termo
legítima.
Durante a Idade Média viram-se, lado a lado, países do
regime reservatário e países do regime legitimário que é o
regime de bens. Nos países de influência romana há a legítima e nos países de influência germânica há a reserva. Esta
evolução é muito interessante. Viu-se, em certa época, os costumes franceses aproximarem as duas instituições que se fun·
diram e dizia-se então - "os bens que alguém recebe por
sucessão são bens que vão ficar sujeitos ao regime da reserva, os bens, porém. adquiridos com seu próprio trabalho são
bens próprios e disponíveis aos quais cabe o regime da legítima". Quando se elaborou o Código de Napoleão, chamou-se
reserva ou legítima a parte que toca ao herdeiro necessário
na sucessão e eis aí como :1. evolução terminou. tl: como no
Direito brasileiro em que se chama herdeiro reservatário, le-
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,litimário ou herdeiro nPcessário, indiferentemente, aquele que
tem dire:to a essa pi1rte; entretanto, nessa dupla expressão es~
cond.:m-se os vestígios de um processo de fusão histórko que
aproximou dois institutos de tJrocedência diversa. Tal é, no
direito hodierno, a· sucessão necessária e a técnica é a que se
elaborou aos poucos ao longo do Direito Romano.
O Direito Romano chegou à sua última conquista, pois
assim como admitiu uma querela inofficiosi testamenti, admitiu
uma querela inofficiosae donatonis. Podia-se anular parte
das doações, para que não ultrapassem o límite de que
podia dispor livremente o testador.
Examine~se o instituto no Direito atual. A primeira coisa
que se tem a considerar é: quais são os herdeiros necessários?
São os descendentes e os ascendentes; estes pela razão já vista,
porque os pais têm para com eles uma obrigação que vai muito
além do dever alimentar e, por conseguinte, há que se tradu~
zir uo dever de se prover um pouco do seu futuro com parte
dos seus próprios bens; e os ascendentes, porque aí intervém o
dever de gratidão diante dessa verdadeira dívida que o filho
contrai para com o pai durante o período de sua criação.
Quanto aos outros herdeiros: cônjuge e colaterais, não há
razão para que sejam incluídos entre os herdeiros necessários.
Se não há descendentes nem ascende:1tes e se o ·testaaor dipõe
livremente dos seus bens em favor de estranhos, entende-se que
o cônjuge e os colaterais foram excluídos da sucessão; a sua
presença não é necessária.
Para excluir um herdeiro necessário é preciso que o testa~
dor expressamente o deserde. A deserdação é difícil no Direito
brasileiro; em primeiro lugar, ela deve ser expressa e não só
expressa quanto à pessoa deserdada, mas também quanto à
causa da deserdação, enunciada pelo testador e, quanto à
causa; esta já não é bastante para que a deserdação se verifique, pois é necessário que, aberta a sucessão, se faça a prova
da causa exheredationis, que deve se" feita fora do juízo do
inventário, visto que se trata de questão âe alta indagação e
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essa questão de alta indagação há que ser examinada pelo jui:::
medi::m tt> provas. Entretanto, trazidas por quem? Alguns Có~
digos há que adotam o sistema bem mais simples de inverter
o ônus da prova. Dizem eles que não é preciso provar a deser··
dação do herdeiro e que o deserdado é quem deve provar que
a causa não procede e, neste caso, o herdeiro instituído se
limita à posição de defesa; mas o Código brasileiro não se
inclinou por esse sistema como por exemplo, o português; este
vai mais longe e exige que o herdeiro instituído faça a prova
da causa exheredationis.
De maneira que se alguém diz: "deserdo meu filho fulano
por ter cometido injúria grave contra mim", necessário é que
o herdeiro instituído, o outro a quem a herança foi conferiaa.
faça a prova da existência dessa injúria, sob pena de não
prevalecer a deserdação. Esta é uma maneira severa de que
o legislador brasileiro quer lançar mão para poder impedir os
çasos de deserdação leviana, em que os testadores eleve!Jf à
categoria de causa meros ressentimentos domésticos, que não
podem ter um efeito tão vasto, a ponto de alterarem a von.,
í ade da lei que institui a sucessão necessãria.
As causas da deserdação são em número muito limitado.
Em primeiro lugar, pbde ser deserdado quem é indigno de
suceder. É indigno de suceder quem não pode herdar nem
por testamento, nem por via legí~ima, nem de forma alguma.
Com ou sem deserdação não pode suceder e mesmo que não
tenha sido deserdado, basta que o herdeiro instituído faça
prova de que está no caso de indignidade; para a sua deserda~
ção se consumar, não precisa nem sequer ter sido mencionado
pelo testador. Os casos de indignidade são: em primeiro lugar,
quando o herdeiro pratica ou tenta homicídio contra o testador:
em segundo lugar, quando o herdeiro acusa o testador caluniosamente em juízo; o terceiro caso é quando o herdeiro cometeu crime contra a honra do testador, adultério, por exemplo, ou me~mo qualquer outro cr:me contra a liberdade sexual;
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e o quarto é quando o herdeiro fez violência à liberdade cio
testador ou então empregou fraude para inclinar esta vontade,
quer dizer, ameaçou o testador no sentido de testar de
certo modo. Mesmo que o testador não tenha testado desse
modo, é indigno de suceder. Não pode, por exemplo, um homem herdar da mulher que deflorou, é indigno de suceder por
ter praticado um ato contra a honra do sucedendo: não pode
herdar também daquele contra quem demandou em Juízo em
falso testemunho; são razões todas que se compreendem por
que motivo levam a conseqüências tão extremas.
Os casos de deserdação pura e simples são mais raros e
em número mais reduzidos.
Pode ser deserdado aquele que cometeu ofensa física con~
tra o testador; aquele que cometeu injúria grave contra ele;
a filha desonesta que vivia no lar paterno, 8 o filho que tenha
relações ilícitas de ordem sexual com a madrasta ou padrasto
e, do mesmo modo, se se tratar, ao contrário, de ascendente
e descendente que tenham relações ilícitas com a nora ou com
o genro ou mesmo com o marido ou mulher do neto. Finalmente, aquele que deixou em desamparo o testador em caso
de doença grave ou alienação mental; todos estes casos com~
preendem~se bem que justifiquem a deserdação. A deserdação
precisa, entretanto, ser provada pelo herdeiro instituído, sob
pena de não ser suficiente para excluir o herdeiro necessário.
Cálculo da legítima - como se procede ao cálculo da
legítima? O cálculo da legitima é muito simples e a lei dá os
critérios não só para calcular a quota, a parte legítima do património, como a quota legitimâria de cada herdeiro. :a interessante observar~se que, de certo modo, a soma das quotas
legítimas pode não representar a metade do património. )ã se
tem dito ser absurdo, mas não é, pode ser apenas aritmético,
mas é coisa perfeitamente lógica, dado como se calcula a parte
legitima. Para se calcular a legitima, toma~se a lierança e di8

Confrontar com o art. 5Q, I, da Constltuiç·ão de 05.10.1988.
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vtdc-se em duas partes, depois de se lhe deduzirem despesas
<1e funeral e débitos. Tomado o líquido, divide~se a herança
cm duas partes, uma que constitui a metade disponível e outra
<:1 legítima. Se há necessidade de se anularem
doações inofi·"
dosas, anulam-se logo, para se apurar a soma e se verificar a
quantia.
Obtida a parte legítima, procede-se ao cálculo das quotas
!t>gitimárias e, ao se calcular a quota de cada um dos herdeiros
necessários, é que se abre a fase da colação, para evitar que
as legítimas sejam desiguais e cada um dos herdeiros necessá~
rios é obrigado a trazer à colação as liberalidades que houve
do de cujus, quando vivo. Somam~se estas liberalidades às le#
gítmas que tocam a cada herdeiro. Se algum deles já recebeu
seu quinhão em vida do de cujus mais do que a quota legitimária
permite, repõe o excesso no monte e, se recebeu menos, recebe
aÇJora o que falta. Aí está. Exemplo: imagine-se uma sucessão
cujo patrimõnio acuse um ativo de 1.500 cruzeiros e um pas~
~ivo de 500 cruzeiros. Verifica-se que, em tempos idos, o tes~
tador fez doações vultosas que ultrapassaram a- metade do que
podia dispor em tal época; anula-se a parte inoficiosa das doações? Sim, e graças a isso, levam-se para o monte doações que
;;ão 300 cruzeiros que entram para o monte e dão 1.800
cruzeiros. O passivo são 500 cruzeiros que, com 100 cruzeiros
de funeral, elevam-se a 600 cruzeiros. Restarão 1.200 cruzeiros
que vão dar 600 cruzeiros de disponível e 600 cruzeiros de
le11Hima. Os herdeiros são seis, mas antes de se darem os 100
cruzeiros 1 cada um, pergunta-se se receberam doações em
Yida do dE' cujus; estas doações como adiantamento à legít:ma
e opera~se o cálculo, somando-se a legítima apurada com as
doações trazidas à colação, redistribuindo~se uma quota a cada
um e, assim. terminando a partilha..~ o mais importante a
estudar.
Legitima - acrescente-se apreciação que fica bem situaM
da aqui agora. No D;reito e!:trangeiro, a legít:ma é parte com~
pletamente subtraída à vontade do testador, que dela não dis·

DIREITO DAS SUCESSÕES

531

põe para terceiros nem estabelecem coisa alguma a respeito
dela; mas no nosso Direito não é assim; o testador pode dis ..
por sobre a legítima, determinando, por exemplo, que ela fique
inalienável ou que os bens sejam inconversíveis, isto é, que
não possam ser transformados em outros ou então que sejam
incomunicáveis, isto é, que o filho herdeiro necessãrio deva ter
esses bens somente entre os seus bens particulares, não os podendo comunicar ao cônjuge, bem como pode determinar que.
enquanto sobreviver o cônjuge, também herdeiro dos bens, a
legftima dos filhos permaneça sob a sua administração. São
casos admissíveis e talvez isso seja prova de que o Direito
nacional presta especial obséquio à vontade do testador.

Vontade do testador - os civilistas brasileiros se têm
inclinado muito pela vontade do testador e alguns fizeram
mesmo disso verdadeira tese de proteção da família. Por isso,
não é de se admirar que se tenha insinuado esse dispm:itivo tão
favorável à autoridade do testador no mecanismo da sucessão
necessária. Dizem os civilistas que a sucessão, longe de pro.teger a família, a debilita, porque tira ao pater aquela liber~
dade de dispor e de recompensar, e que, sempre que se dimi.nui num grupo social a autoridade do chefe, se diminuem
os vínculos coesivos desse grupo. Foi raciocínio desenvolvido
pelo sociólogo Frederico Le Play 4 e esposado por alguns ciB
vilistas brasileiros de orientação católica como, por exemplo,
Lacerda de Almeida. Parece que vai nisso algum exagero, pois
a família ê instituição que, nos tempos hodiernos, precisa ser
temperada por legislação adequada, sobretudo no caso da
potestas familiar, sob pena de o legislador legislar para um
grupo imaginário e não para aquele que efetivamente tem soh
-;eus olhos.

4

L'ocganisBtion de la [amille, edlçi'lo 1871.

Capitulo XLIV

HERDEIRO E LEGATARIO
Continue-se a estudar o direito das sucessões, vendo~se a
instituição de herdeiro e de legatário. No Direito Romano antigo, a principal finalidade do testamento ( caput ac fundamentum Testamenti) nada mais era do que a solene nomeação de
herdeiro. No Direito moderno o testamento perdeu por com~
pleto este sentido. Pode-se admitir que alguém teste e não
institua herdeiro algum no seu testamento ou faça o seu tes~
tamento para nele consignar alguma disposição de ordem patrimonial, como cláusula de inalienabilidade, ou apenas, para
divicfir, de maneira especial, os bens entre os seus herdeiros
legitimos, mas sem fazer uma instituição de herdeiro. Pode-se
até fazer o testamento apenas para instituir um legado e deixar
que, a respeito da sucessão na Tierança, vigore o princípio da
sucessão legítima.
Entretanto, isso não quer dizer que a instituição de her~
deiro tenha perdido, no testamento moderno, sua grande fm ..
portância e seu grande sentido. Deixou de ser a condição
essencial do testamento, mas continua a ser, geraimente, o seu
mais importante tema. No testamento podem ser instituídos
herdeiros e legatários. O herdeiro sucede na herança ou numa
quota de herança, o legatário sucede numa coisa determinada,
numa certa "res", que tanto pode consistir num bem móvel ou
imóvel. como pode consistir num crédito, numa pensão alimentar ou em outro qualquer proveito: mesmo quando o que se
deix~ ao legatário seja uma coleção de coisas, isso não lhe
comunica a qualidade de herdeiro porque não é a determinação
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ou indeterminação numérica que decide da natureza do legado
ou da quota herditéria: é a circunstância de ser uma universitas
juris que é essencial à herança e à sua caracterização
Quando se diz: "deixo o meu rebanho, a minha biblioteca
a fu~ano de tal", embora não se saiba quantos livros ou quan ...
tas cabeças de gado lá existem, é um legado, isto é, uma
uniuersitas facti,, não é uma universitas juris, não compreende
necessariamente uma quota do ativo e uma quota do passivo
patrimonial. É ponto capital a distinção entre o herdeiro e o
legatário. Há herdeiro, quando o instituído vem a suceder o
defunto na totalidade da herança ou numa quota dela, tanto
numa quota do ativo como numa quota do passivo, e há lega ...
tário, quando o instituído vem a suceder o defunto numa certa
res, coisa singular ou coletiva, mas que não acarreta consigo
parcela alguma do passivo patrimonial.
A instituição tanto do herdeiro quanto do legatário pode
ser pura, isto é, feita apenas com a indicação do instituído e
daquilo com que ele é beneficiado. Pode-se dizer: "instituo
meus herdeiros Pedro e Paulo"; aí está um titulo de instituição
pura: ou então: "deixo o meu prédio da rua tal, número tanto,
a Pedro", e aí tem ... se uma instituição pura de legatário. Pode...
se, por exemplo, fazer a instituição, submetendo-a a certas
modalidades; submeter a instituição a condição ou termo:
"deixo a minha casa nQ tanto a fulano, desde que se case"; ou:
então: "até a sua maioridade"; aí tem-se a instituição sucor~
dinada, no primeiro exemplo, a condição; no segundo exemplo, a termo.
Pode~se

ter ainda instituição sub moâo ou, em outras palavras, com encargo, quando se deixa ao herdeiro ou legatário
instituido um encargo qualquer: "deixo a minha casa, da rua
tal, n'~ tanto, a Pedro. com a incumbência de dar a meu so-brinho fulano uma pensão' alimentar, durante a sua· menoridade"; aí está uma instituição de legado com encargo. Imagine-se
que uma pessoa deixe um legado com encargo nestes termos:
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"deixo a meu conhecido Pedro os meus imóveis A e B, com
encargo de pagar a metade das minhas dívidas"; eis ai um
modo de legado com encargo. A um olho menos fino podia
parecer aí um caso de instituição de herdeiro, em vez de ms~
tituição de legatário; mas não é. Trata~se de instituição de
legado com encargo; aquela metade das dívidas não passa ao
herdeiro, no caso legatário, como uma quota da herança, c.omo
um direito que lhe vem às mãos em conseqüência da abertura
da sucessão, aquilo é um ânus que ele aceita, se aceitar o le~
gado, e é única e exclusivamente inerente ao legado; se ele
aceita este legado e, em 8eguida, os credores perdoarem a metade da dívida, exonera~5e do encargo; se fosse, porém, her~
cieiro, a quem coubesse pagar a metade das dívidas, e os cre~
dores perdoassem esta metade, a metade restante teria que ser
dividida entre ele e o outro herdeiro, porventura existente,
porque aquele perdão dado pelos credores aproveitaria a todos
os herdeiros, diminuindo o passivo patrimonial. Esta ·é. por~
tanto, distinção que precisa ser feita sempre, com muita, ela~
reza. e ai daquele que não distinguir bem o herdeiro do lega~
tário.
AS&im como a instituição é feita sub modo, pode ser feita
também por certa causa e, neste caso, nem o herdeiro poderá
adir a herança, nem o legatário poderá receber o legado se
a cláusula não se verifica. Imagine-se que alguém diga: "deixo
minha casa tal, nç tanto, a meu médico fulano, pelos serviços
a mim dispensados nos dois últimos anos''. Este testamento
pode ter sido feito numa época e o testador morrer só quatro
ou cinco anos depois, e pode acontecer que este médico não
tenha tratado o testador nos seus dois últimos anos de vida;
o legado é de se pagar ou não? Não, porque se trata de !e~
gado instituído por certa causa e, desde que a causa não se
verifique, não subsiste.
É bom lembrar que a instituição condicional de herdeiro
esbarra numa única proibição legal, que é a de que não se
pode fazer instituição de herdeiro sob condição captatória em
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que ele, por sua vez, teste em benefício de determinada pessoa:
não se pode dizer: "deixo a meu sobrinho fulano a metade
dos meus bens, contanto que ele, por sua vez, teste em favor
de meu primo beltrano". A cláusula institutória do Iierdeiro
tem~se por nula, porque foi instituída sob condição captatória
de uma sucessão futura e o legislador proíbe o pacto de su~
ceder, que é contrato sucessório que tem por objeto a herança:
protbe igualmente estes subterfúgios com os quais a pessoa
consegue levantar, do mesmo modo, um contrato hé:reâitário,
porque o que havia era um verdadeiro contrato here'ditário
e a pessoa que aceitasse a herança assim instituída era tal
qual um assistente que confirma a proposta que lhe é feita e
que, por conseguinte, se compromete, depois, a dar~lhe execução. Seria imoral se se t'\sser.se que o herdeiro instituído- sob
esta condição pode aceitar, mas não está obrigado depois a
dispor dos seus bens como lhe recomenda o testador. Seria
imoral burlar a vontade do testador e permitir que o herdeiro
se enriquecesse com uma liberalidade e que só lhe era feita
em determinada circunstância e não puramente.
Quais são os requisitos para a validade da instituição?
Os requisitos são dois: é necessário que haja certeza quanto
à pessoa do beneficiado e que haja certeza quanto ao objeto
do benefício. Proíbe~se que se institua herdeiro ou legatário
pessoa incerta, cuja identidade não pode ser imediatamente
determinada. Não se pode dizer: "deixo metade dos meus bens
ao homem que me tratou tão generosamente, quando estive
em v·agem pelo seu país", porque não é possível, depois, estabelecer~se a identidade dessa pessoa, senão dentro de uma relati~
vidade de prova que não traduz o pensamento do testador
seguramente.
Do mesmo modo não se pode dizer: "instituo legatário
do imóvel tal o meu primeiro professor". Fato passível de
dúvidas, uma vez que o testador não se acha presente para
reconhecer que foi aquela pessoa o seu pnme1ro professor;
agora isto não impede que haja uma indicação de herdeiro
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sem emprego do seu nome próprio. Por exemplo: "instituo
herdeiro em metade dos meus bens aquele que era proprtetário
do Hotel tal. no ano de 1930, quando lá me hospedei". por~
que aí há elementos do fato que podem restituir-nos a· iden~
tidade daquele personagem. Há casos em que se Hca perplexo,
em que não se sabe se há instituição e num caso desses a
habilidade do intérprete fará com que a deosão tenda ou pdra
o lado da validade ou para o lado da nulidade da prova.
Proíbe-se também que a determinação da idade do herdeiro fique exclusivamente a cargo de uma terceira peisoe.
Não se pode dizer: "deixo a metade dos meus bens ao colega
que me era mais devotado na escola e que fulano de tal dirá
quem é". Esta instituição, a cargo de terceiro, sendo ruutto
facilmente fraudatória das intenções do testador, é madmissível
c a cláusula que a consignar tem~se por nula. A dáu~ula é:
que é nula e não o testamento. Ainda serão ocupados mais
detalhadamente os casos de cláusula nula e do testamento nulo.
mas é bom que, de~de já, se firme que o que é nula é a dáusula e não o testamento.
Há um caso em que se admite que terceiro indique o beneficiado pela herança ou pelo legado, quando o testador quis
contemplar uma pessoa, membro de uma coletividade determinada e deixa a encargo de terceiro determinar qual deve
1er o beneficiado direto. Pode-se dizer: "em atenção aos cuidados que me foram dispensados neste hospital, deixo o legado
X a uma das enfermeiras que será determinada pelo médko".
g perfeitamente aceitável; por quê? Porque aqui não hã nenhuma fraude à vontade do testador: o testaaor não visa a
nenhuma enfermeira em partícuTar, o que ele quer realmente
é contemplar uma enfermeira daquele hospital. pouco importando que se trate desta ou daquela e, quando deixa a encaryo
de um terceiro, de um médico a determinação da pessoa. é:
porque evidentemente quer inspirar-se no critério de alguém
que possa, assim, conhecer as pessoas e melhor poder deter-
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minar, Não há fraude à sua vontade; nem possibilidade de
que. se frustre a sua verdadeira intenção.
Do mesmo modo, se se disser: "deixo minha casa, da rua
tal, a um dos meus sobrinhos, filho do meu irmão Pedro, e a
casa da rua tal. a um dos meus sobrinhos. filho do meu irmão Jorge". quis~ se beneficiar um sobrinho de cada uma da!
suas linhas colaterais; então se pode dizer que o pai determi~
nou qual é o sobrinho beneficiário; ~ão casos e~ que o testador
não deixa a juízo de outrem a sua vontade, mas se requer a
colaboração de outra, para que a sua vontade fique mais justa.
Neste1 casos, admite~se a incerteza relativa.
Quanto à certeza do benefício, também não é possivel
dizer~se: "dou a fulano de tal um legado que será escolh:do
ou que ficará à escolha do testamenteiro". O benefício há de
ser determinado, não é preciso, muitas vezes, ser determinado
em e~pécie, mas precisará ser determinado no seu va~or. Poc1e~
se dizer: "deixo a meu sobrinho Pedro um dos meus imóveis
no valor de cem mil cruzeiros, a critér:o do testamenteiro";
t1'Jtã bem; o testamento escolherá o imóvel da rua tal. ou
o im6vel X. mas já se sabe que o importe do legado é de cem
mil cruzeiros, e, portanto, os herdeiros não ficam exposto~ a
uma oscilação, como se o legado escolhido fosse de dez ou
de mil cruzeiros. O valor é que precisa ser determinado, a
individualidade do bem pode ficar a cargo de um terceiro.
Outra coisa muito importante para se discutir é se é pos~
sivel fazer~se um legado remuneratório, sem se determinar o
seu valor. A lei reso!veu esta questão no sentido de que o legado remuneratório é admissível, mas, neste caso, o olficium
judieis se alarga, para se evitar que a remuneração assuma
proporções descabidas. Pode o testador recomendar ao seu
herdeiro fulano que remunere com donativos os bons serviço~
que lhe prestaram seus criados, sem dizer o montante da re~
muneração. Esta instituição, que é, evidentemente, de legado,
aceita~se, mas fica entendido que e~se legado, há de ser pe~
queno, que não ultrapasse o alcance dessa expressão: uma
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doação remuneratória dos serviços, e, portanto, se algum doa
herdeiros achar que o pagamento está sendo excessivo, recla~
mará ao juiz que verificará se o terceiro encarregado ae fixar
o montante está ou não sendo exagerado; são as di!!po!!ições
fundamentais a respeito da certeza, quanto ao beneficiado, e da
certeza, quanto ao benefício.
Verifiquem~se algumas regras fundamentais à in~tituição
de herdeiros· e de legatários e que não se referem ao benefício
em si, nem tampouco à integridade do legado, mas A~ partes
que os herdeiros ou legatários podem ter numa mesma 'herança
ou num mesmo legado. Quando se diz: "deixo -o meu imóvel
da rua tal a fulano", nenhuma "dúvida hã ·de que fulano au~
cederá, a título particular, na inteira propriedade daquele bem;
ma~ pode-se dizer: "deixo o meu imóvel da rua tal a fulano
e beltrano"; e podem~se instituir dois legatários na mesma he~
rança ou, na mesma parcela da herança, dois ou mai~ herdei~
r o~.
Precisa~se sz.!Jer então, neste caso, como se dí!!tribuem
entre eles as partes da herança ou as partes do legado: em
que proporção os bens deixados se dividem; e para isso a lei
civil fornece algumas regras fund.::.'lentais. O primeiro caso
a se considerar é o caso em que o testador instituiu o her~
deiro ou o legatário, sem distribuir quotas entre éles, declarando
apenas: "deixo os meus bens a Pedro e Paulo": neste caao a
regra é simplissima: partilham~~e entre eles em partes iguala.
O segundo ca!lo a se considerar é aquele em que o testador
não deu o valor das quota~. ma~ deu a sua proporção dizendo,
por exemplo: "deixo a metade dos meus bens a fulano; l/4
a beltrano e 1/4 a sicrano". Neste caso já se sabe que al eatá
o critério, ~egundo o qual será dividida a herança; maJ pode
acontecer que ele jâ tenha distribuído as quota~ ~egundo o 5eU
valor ou que a~ frações não perfaçam ·o todo, pois ele pode
dizer: "deixo metade a fulano, 1/5 a beltrano e 1/5 a sicrano"
e, neste caso, tem~~e meio e mais dois quintos ( 1/2
2/5)

+
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ma!! a sua soma não é igual a um c, por conseguinte, vê-se
que a herança não foi totalmente dividida entre os herdeiros.
O mesmo pode acontecer no legado e pode-se chegar à
mesma situação, quando o testador diz: "do meu patrimônio
deixo 1.000 cruzeiros a fulano, 800 ·cruzeiros a belfrano e 200
cruzeiros a sicrano": o total representa ser 3.000 cruzeiros,
verificando-se um excedente. A regra no Direito Romano era
de que, desde que se faça a instituição de herdeiros no testamento, atribui-se a estes herdeiros toda a herança, mesmo que
o testador haja disposto de modo a deixar bens de fora das
suas disposições. Segundo esta regra tomar-~e-ia o remanescente e partilhar-se-ia pelos herdeiros, respeitando-se
as proporções das suas quotas, mas, no sistema do Código
Civil, a regra é outra: desde o momento em que uma parte
da herança não tenlia siao distribuída, instituem-se nesta parte
os herdeiros legítimos, o que quer dizer que todas as vezes
em que as disposições testamentárias não esgotam o patrimônio do defunto, a parte remanescente fica ao herdeiro legítimo
e a sucessão é mista: faz-se uma parte pelo testamento e outra
parte pela lei.
Que dizer do caso em que alguém tem um testamento
ne!:tes termos: "instituo meu herdeiro universal fulano, mas
excluo de sua herança o meu imóvel tal'', e não diz a quem
caberá este imóvel? Neste caso, deve-se aplicar a mesma regra: abre-se a sucessão para este imóvel e f~z-se a sua delação aos herdeiros. Exclui-se o imóvel, como quer o tesfàêlor,
e oferece-se aos herdeiros legítimos. Esta é a regra.
E se este bem tiver sido excluído pelo testador, herélando
o herdeiro por testamento, mas sem ter herdado este bem, pode
ele também vi;: a ser herdeiro legítimo de parte do mesmo?
Aí não poderá, por uma razão, porque é sempre lícito
ao testador distribuir os bens que constituem a leg!fima em
esptcie. Assim como pode dizer que a parte legítima ficarã
composta dos bens tais e tais; neste caso é sinal de que já está
excluindo de tais bens os seus herdeiros legítimos. Exclui o
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bem tal. Por conseguinte, com mais forte razão ainda, âeve-~e
entender que ele exchi o herdeiro fulano, tanto como herdeiro
legítimo, quanto como herdeiro testamentário daquele bem.
Veia~se agora outro caso de instituição na herança. Vê~se
que se tem de caminhar sempre C·Om exemplos, porque toda a
teoria de herddros ou lega6ários não tem outro fim, senão o
de se interpretar quem é o beneficiado e ver quais são os efei~
tos atribuídos a certos modos de o testador instituir suce&&ores
na cláusula testamentária.

Pode acontecer que se institua um herdeiro com ~:sta di3~
posição: "instituo", diz o testador, "Pedro, Paulo e os filhos
de Jorge e de Antôr.io meus herdeiros". Como se faz a par~
tilha da herança? Pode ser que Jorge tenha seis ou sete filhos
e que Antônio, cttíos filhos também foram instituídos. herdeiros,
tenha cinco ou seis filhos. Tem~se de ver se a distribuiç!o
"e faz por cabeça, porque se se fizer por cabeça vai diminuir
a quota em que o testador nomeou especialmente Pedro e
Paulo. A regra é que se o testador nomeou conjuntamente
indivíduo e grupos de indivíduos a herança se divide entre
os indivíduos e os grupos de indivíduos. Os grupos vêm por
estirpe e depois, dentro do grupo, é que se partilha por ca~
beça. Transporta~se para a sucessão testamentária uma regra
já aprendida para a sucessão legítima, para o caso de herdeiro
que vem de jure- representationis. Os que são nomeadas por
grupo sucedem por estirpe.
Agora, dentro de cada grupo divide~se por cabeça e ass!m
vai uma parte a Pedro, outra a Paulo, outl"a aos filhos de
Antônio e outra aos filhos de Jorge e depois, dentro de cada
um desses grupos de filhos, faz~se a partilha,
Ó grande fato, porém, fundamental ~a instítuição da he·
rança é a capital diferença que existe entre a chamada lnstl~
tu'ção conjunta e a instituição separada ou por quotas. Uma
coisa é dizer~se "deixo 5% dos meus bens a Pedro e 5%
dos meus bens a Pau:o. e cutra coisa é dizer~se "deixo· 10%
dos meus bens a Pedro e Paulo". Esta diferença, que à prí~
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meira vista não salta aos olhos, tem, entretanto, na técnica do
Direito das Sucessões a mais ampla repercussão. Quando uma
pessoa deixa um bem ou um grupo de bens a duas pessoas
ou mais conjuntamente, entre elas se estabelece o direito de
acrescer; quando, porém, a instituição é seoarada. não há entre
o:t herdeiro:; este direitv.
Que é direito de acrescer? g o direito que tem um co~
herdeiro à parte do outro por morte, renúncia ou por sua ex~
dusão da herança. Ao testar, declara~se: "deixo 10% dos
meus bens a Pedro e Paulo"; antes da abertura da suces!:ão,
morre Paulo; abre~se o testamento e verifica*se que estavam
deixados 10% a Pedro e Paulo. Pergunta~se: deve~se enten~
der que Pedro só tem 5%? Pedro fica também com os 5%
de Paulo? A resposta é esta: se a in~tituíção foi conjunta,
Pedro adquire a parte do co~herdeiro pré~morto e se a lm;ti~
tuição for separada Pedro não tem direito à parte Cio co~her~
deiro pré~morto, a qual é oferecida ao herdeiro legitimo, a qual
é oferecida tal qual se se tratasse de uma quota vaga da su~
ce.Siit\o. Por que motivo? Exatame.nte para respeitar a vontade
do testador. Todas as vezes em que uma pessoa institui doi~
ou mais herdeiros numa quota patrimonial em conjunto, entende-se que é reu desejo que a quota patrimonial vá ter às mãos
daqueles ínêl'ividuos, e que o seu deseJt> é tão imperioso com re~
lação à sucessão naquela quantia, quanto à preferência dada
àqueles dois indivíduos. Há separação daquela quota que ele
deseja que fique naquele grupo e não vá para as mãos de
outro herdeiro; é interessante neste caso argumentar com um
exemplo muito explicativo.
No testamento do industrial HP-nrique Lage, existe uma
instituição de herdeiro em favor da mulher por 50% e uma
instituição em favor dos parentes por 33% e, além d:sso, uma
inst:tttição em favor dos empregados de 15%. Os parentes são
dois grupos e os empregados são seis auxiliares imediatos do
testador. O testador preferiu, a rf~speito dos sobrinhos, a ins~
nu:ção conjunta; a respeito dos colaboraaores, a inst:tu:c;ão
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separada. Para os colaboradores disse: deixo 2Yz% a cada
um". Para os sobrinhos disse: "deixo 33% a ambos; qual a
l::Ua quota? Evidentemente ele quer deixar na sua famll'a
33% da sua herança; não era desejo dele que, se lhe faltasse
um dos sobrinhos indicados, aqueles 16~%. que eram parte dele,
fossem acrescer a do cônjuge sobrevivente; a sua intenção era
deixar na família 33%. Agora, se um deles faltar, seu desejo
é que o outro fique com os 33% integralmente, porque ele
quer que aquela parte toque aos colaterais. Já não havia a
mesma razão para os colaboradores em que quis premiar cada
um deles pelo seu esforço e, por morte, renúncia ou exclusão
de algum deles, não havia motivo para que a sua parte aproveitasse aos demais. Ele quis aí foi deixar 2Yz% a cada um.
Esta regra corresponde a certa especialização da vontade
do testador que, ao mesmo tempo, é preciso compreender e
interpretar. O direito de acrescer ao legatário opera este efeito
fundamental: dá ao herdeiro o direito de acrescer à sua parte a
parte do cc-herdeiro pré-morto ou renunciante, ao contrário
do que acontece na instituição separada, em que a falta de
um dos cc-herdeiros leva a delação daquela quota ao legítimo.
Quanto ao legatário, já se falou do direito de acrescer
entre legatários, quando há direito de dois legatários instituídos no mesmo legado. Quando se deixa legado um imóvel a
fulano e outro imóvel a beltrano, não se poderia pensar no
direito de acrescer entre eles, porque aí não há instituição
conjunta nenhuma e muito menos. possibilidade de serem chamados cc-legatários. Há cc-legatários, quando se diz: "deixo
minha casa tal a Pedro e Paulo". Mas quando se Ôiz: "a casa
A a Pedro e a casa B a Paulo", há legados separados. E ai
está o que se precisa saber sobre direito de acrescer.
Não é como este caso de instituição conjunta ou separada
o caso de instituição sucessiva. Pode acontecer que se instituam
dois herdeiros na mesma quota da herança ou dois legatários
no mesmo legado, mas ao invés de serem instituídos simultaneamente e, portanto, cada um deles em uma parte, são ins-
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tituidos sucessivamente, o que quer dizer que um, na falta do
outro, o sucede. Exemplo: diz~se: "deixo minha casa tal a
Pedro e, na falta de Pedro, a Paulo", eis a instituição suces~
s:va que no d'reito hereditário se chama subsftuição. Têm~se,
então, dois herdeiros: o substituto e o substituído. Substituido
é aquele que é chamado em primeiro lugar, substituto é aquele
que é chamado na falta do substituído. A substituição pode
ser recíproca ou não. Podem~se instituir doi~ herdeiros em dois
bens diferentes e dizer~se que eles se substituem reciproc.a:
mente ou pode~se em um só e determinado bem instituir uma
pessoa e lhe dar um substituto e isto é a substituição simples.
A substituição é, aliás, muito simples no 11eu funcionamento,
na ~;ua estrutura, apenas precisa~se conhecer sobre a institui~
ção gimples uma regra importante: quando hã mais de dois
herdeiros instituídos sucessivamente, pode~11e dizer a~sim:
"Pedro, Paulo e An~ônio são herdeiros que se substituem":
agora todos eles são herdeiros e são substitutos recíprocos: é
o caso de substituição recíproca em que entram, portanto, para
cada substituido, dois substitutos. Neste caso, precisa-se saber
quando foram cliamados dois substitutos e, na falta de um só,
como se distribui o patrimônio do substituido aos dois que o
v~m substituir.
Se há um substituto para o substituído, não há dificuldade
nenhuma; na falta do primeiro, qual é a quota do substituto?
Tocavam mil cruzeiros ao que vai ser substituido, mas pode
haver agora dois ~,ubstitutos e, neste caso, preciso se torna
saber como lhe11 dar os mil cruzeiros, 11e se dá metade a cada
um, ou não. Se os dois substitutos que vêm à sucessão não
são herdeiros, são meros substitutos, partilha~se entre eles a
herança pela metade.
Se é herdeiro, então se dá a fortuna a P'eclro, metade a
Pedro e metade a João, mas pode~se tê~lo também como cu~
herdeiro. Pode*le ter de deixar 1.800 cruzeiros; Cr$ 1.000,00
a um, Cr$ 500,00 a outro e Cr$ 300,00 a outro, e se terem
nomeado dois substitutos. Falta Pedro, que é o da parte maior.
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partilham-se pelos substitutos as quotas, partilham-se em pro-porção das quotas hereditárias que caberão aos dois.
Declare-se que Pedro e Paulo são lierdeiros com Cr$
1.500.00 entre si. Diz-se que são substitutos entre sl e nomeiase um quarto subst:tuto, Jorge. por exemplo. que ê sub~tituto
e não é herdeiro. Agora, se morrer um dos herdeiros, verifica-se por ocasião da abertura da suces~ão de que modo se
vai fazer a substituição. A regra agora se simplifica. Desde
.o momento em que haja um estranho à herança, abandona-ee
o critério proporcional e div:de-se .entre todos os subst:tutos em
partes iguais. · Abandona-se o critério proporcional e divide-se
entre todos em partes iguas, e isto quer dizer então que, se os
substitutos são herdeiros à quota do substituído, partilham-se
entre eles em partes proporciona's as suas próprias quotas hereditárias; mas. se 1lém dos substitutos herdeiros há um substituto q·..te não o é, abandona-~e o critér:o proporcional e partilham-se entre todos. Esta é a substituição simples.
Te.n-se. entretanto. ainda outra· substituição, que se chama
fideicom:ssória e se diferenc:a capitalmente da suostitu'ção
simples. A substituição s'mples só se dá quando o sub~tituldo
morre antes ·de se abrir a sucessão, renunda à herança.
ou então é excluído dela, ao passo que a substituição fideico_missória não se verifica no tempo, chama à herança simultaneamente o substituído e o substituto. Ao substituído chama-se
herdeiro "fiduciário" e ao substituto chama-se herdeiro "fideicomissário". O herdeiro fuduciário fica no domínio da herança
imeck1tamente e, por sua morte ou pelo implemento de uma
condi ;.'lo, a coisa deixada em herança sai de sua propriedade
e passa à propr'edade do fideicom:ssário. Exemplo: diz-se, no
testzm 'i!nto, "deixo a propriedade do meu imóvel ta! a meu
filho Pedro e por morte deste a meu sobrinho Antônio", ai estã
a instituição de f'deicomi:so. Pedro é o herdeiro f:duciário,
Antônio o herdeiro fideicomissário. Enquanto Pedro viver, a
herança lhe tocará, exercerá sobre ela todos os atos de proprietário, terá a sua posse irrestrita, mas, no momento em que
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morrer, em vez de este bem ser devolvido aos seus herdeiros
. estabelece~se a propriedade do herdeiro fideicomissário; o fi ..
deicomissário entra na herança, de maneií·a que, enquanto perdura o direito do fiduciário, o fide:comisso se acha num estado
de latência do qual sairá, ou com a morte do fiduciário, ou
com o implemento da condição; da condição porque se pode
e$tabelecer para o fideicomisso uma condição, mais breve do
que a morte do fiduciário; pode~ se dizer: "deixo meu imóvel
tal a minha filha fulana de tal, até que se case e, no momento
em que se casar, passará ao meu sobrinho be1trano". Minha
filha é fiduc:ária até o casamento, e quando ela se casar, tendo
se verificado a condição, o fideicomisso se opera plenamente
e eia como o fideicomissário entra na posse do imóvel. De maneira que, em primeiro lugar, pode suceder que o fideicomism
seja condicional, acontecendo que a expectativa fideicomiss6ria
nunca &e converta cm realidade: basta que esta filha instituída
fiduciária não se case e o fideicomissár:o já não tenha oportunidade de ver a sua expectativa atingida.
O fideicomisso ê muito conhecido, com largo uso. No
fideicomisso tem~se um velho problema que interessa mais aos
prllticCM;. ~ um problema que interessa mais aos práticos por ..
que todo mundo que tem uma noção verdadeira do Direito
Civil não encontra nisso problema; é a distinção que há entre
fideicomisso e usufruto. É interessante notar que o fide:comisw aparentemente se confunde com o usufruto, mas não
há nada mais diferente, a não ser pela sua função económica,
já que o fídeicom:sso tem a mesma finalidade que o usufruto, a
saber, uma finalidade alimentar.
Geralmente instituem-se fiduciários os individuas a .quem
se deseja deixnr alguns bens, para que vivam deles e depois
passem estes bens às mãos de outros herdeiros que são aqueles
a quem, na verdade, se deseja enriquecer; quando se tem esta
intenção, pode-se prevalecer também do usufruto, deixando~se o
!móvel em usufruto a quem se deseja alimentar, e a nua pro..
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priedade a quem se deseja enriquecer, porque este serâ depois
proprietário, quando o usufruto se extinguir.
Esta finalidade alimentar, que é a mesma em ambos, apro~
xima muito os dois institutos, mas na sua estrutura jur1dica
eles são completamente diferentes. No fideicomisso, o fiduciário
{: um proprietário, mas não é um proprietário pleno; por quê?
Porque a sua propriedade é resolúvel. A propriedade resolúvel
é a que se extingue com o implemento de uma condição ou
termo. A propriedade do fiduciário é resolúvel, portanto não
é plena, mas a propriedade contém o jus utendi, fruendi ,e
abutendi. Pode o fiduciário perfeitamente alienar a coisa,
di!por dela como se dispõe de um bem comum que está no
comércio, apenas sua disponibilidade sujeita~se à cláusula de
resolubilidade e, portanto, esta propriedade se resolverá nas
mãos de quem a detiver, desde o momento em que se apure
a condição, prevista na instituição. Isto não significa que não
pode haver também propriedade fiduciária clausulaêla; pode, e
é também a regra, por causa da finalidade alimentar que se
procur;:: assegurar.
O fideicomis.sário, durante o período de latência do fideicomisso, não é proprietário, nada tem sobre a coisa, nem jus
utendi, nem fraendi nem abutendi; seus direitos se delimitam
na faculdade de pedir ao fiduciário condição de garantia, no
ca!o de achar que ele vai arriscar a coisa, sem a administrar
como deve, correndo o risco de deterioração. No momento em
que se verifica a condição resolutiva, expira o primeiro direito
do proprietário e começa o segundo, totalmente diferente. E a
situação no usufruto? No usufruto, em vez de dois direitos
serem sucessivos, são simultâneos. Tão logo ~e const:tui o usufruto, o jus utendi e o jus fruendi pa!::sam para o titular do
usufruto, restando ao nu proprietário o jus abutendi. O usu~
fruto é inalienável. Ê o proprietár:o quem tem, apenas, a nua
proprietas. Permanece ali ao lado. Esta diferença de situação
jurídica cria logo uma diferença prática importantíssima, que
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é: ao se instituir um usufruto, precisa-se logo declarar quem é

o usufrutuário e quem é o proprietário, enquanto que, ao se instituir um fideicomisso, .pode-se no momento não saber quem é
o fideicomissário. Pode-se dizer: "deixo a propriedade da minha casa tal a Pedro e, por morte de Pedro, aos filho~ que
Maria vier a ter". Não há nisso nenhum mal. A inst!tuição é
certa quanto à pessoa, como se está vendo, porque os filhos
de Maria serão pessoas certíssimas e, por conseguinte, não se
sabe apenas quem é hoje o fidecomissário, mas, na hora em
que, nascerem, o fideicomisso está feito. Não se pode dizer:
"deixo a propriedade ao filho que Maria vai ter" porque esta
propriedade não teria titular no momento da abertura da sucessão. Ai estão as diferenças.

Capítulo XLV

LEGADOS
O legado vem do Direito Romano, mas enquanto no Di~
reito Romano havia quatro espécies de legados, no Direito
atual só existe uma. !!: interessante reportar~se ao sistema
romano para se compreender bem a correlação com o legado no
Direito moderno. No Direito Romano o legado podia ser estabelecido de quatro modos: per !Jindicationem, per praeceptionem, per damnationem e sinendi modo.
D zia~se que o legado era estabelec:do per vindicationem
quando o testador conferia logo ao legatário a propriedade da
coisa legada e dava-lhe, por conseguinte, o direito de vendicãla, quer reclamando-a do herdeiro, quer reclamando~a de qualquer possuidor que a detivesse; o que caracterizava esse tipo
de legado era que o legatário recebia do próprio testador o
dominium sobre a coisa. 1 O legado per damnationem tinha
uma estrutura completamente diversa. O testador 2 aí meneio~
nava que o herdeiro entregasse ao legatário a col~a em questão
de maneira que o herdeiro não tinha possibilidade de reclamar
a coisa como uma reiuindicatio; o que ele fazia era propor
contra o herdeiro a ação pessoal. a ação ex~testamentõ, para
pedir que cumprisse uma obrigação que o testador lhe criara.
Quer diz.er, enquanto o primeiro legado dava origem
a um verdadeiro direito real. na pessoa do legatário, o se~
gundo dava origem a um crédito, a um mero direito pessoal
1

2

Gaii, lnstitutiones, II, 193-200.
Ga!i, lnst .. II, 201-208.
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que era exercido por ele contra o herdeiro. O legado per
praecepticnem 3 não interessa muito, nem tem grande impor~
tãncia na origem do tipo atual de legado. Era Úm legado feito
ao próprio herdeiro, o herdeiro podia haver uma coisa como
leqatário e haver outras como herdeiro; e o legado siendi
modo 4 era mu:to parecido com o legado per damnationem.
apenas em vez de o legado ficar obrigado a ser uma coisa a
se entregar, obrigava-se o legatário a que não tomasse uma coisa:
em vez de se criar para o herdeiro obrigação de fazer ou de
dar, criava~se obrigação de não fazer, mas em ambos o direito
do legatár·o surgiria como direito pessoal. Estes quatro tipos de
legado evoluíram ao longo do Direito Romano, como toda ins~
tituição de direito antigo, no sentido de se confundirem e de
se aproximarem uns dos outros, até qu·e, af:nal, no fim do Direito Romano, já J?.ão fazem distinção técnica muito rigorosa
entre as quatro formas, e o tipo do legado que se constituiu
no Direito moderno rerultou da aproximação paulatina claque..
les dois tipos fundamentais do l~rgado, do legado per damnationem e do !~gado per vindícationem.
Do legado per vindicationem, o legado mocferno tem a
institu'ção imediata da propriedade do legatário. O legatário
é proprietário por obra do testador, desde o momento em que
se abre a sucessão, e o domínio nasce em qualquer um dos
herdeiros, mas conserva~se, no legado per damnationem, a
obrigação para o herdeiro de fazer a entrega do legado ao
legatário.
Não se admite, como se admitia no legado per vindica~
tionem, que o legatário entre pela sua força própria na posse
da coisa legada; a posse da coisa legada tem que lhe ser dada
pelo herdeiro e, se o herdeiro não dá, então o legatário tem
que constranger o herdeiro por meio ~e uma ação às vezes
real. às vezes pessoal, conforme a natureza do legado. Sem~
3
4

Gaíi, Inst .• I, 216-223.
Gai, lnst., II, 209~215.
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pre é, porém, necessário que a entrega se obtenha das mãos
do herdeiro, o que é característico do legado per damnationem.,
um dos componentes da construção moderna do legado. Quan..
do alguém institui um legatário, fatalmente reconhece a exis..
tência de um herdeiro. Se, no testamento, não se deu a instituição de herdeiro, não houve institutio heredis. ~ preciso que
haja um herdeiro a quem compete pagar o legado ao legatário.
Este herdeiro ou é instituído no testamento e, rieste caso,
torna-se o herde'ro testamentário, ou, se o testamento dele
não faz menção, então é o herdeiro legítimo, a quem o lega..
tário pedirá que lhe sejam entregues os legados. Entretanto,
o domínio do legado pertence, desde logo, ao legatário e a
posse é que lhe será dada pelo herdeiro legítimo ou testamentário.
Para que o legado valha, é indispensável que seja exeqüivel no. momento em que se abre a sucessão. ~ esse um ponto
em que o Direito hereditário tem evoluído muito. No Direito
Romano vigorava a regra catoniana li de que não era válido
o legado, quando fosse inexeqüível ao tempo da feitura do
testamento. Se uma pessoa, por exemplo, ao testar, dizia;
"!ego a fulano o meu imóvel tal", mas naquele momento em
que ertava testando não era proprietário do referido imóvel,
o legado se tinha por nulo, mas no Direito moderno ca·lu essa
regra, conhecida como regra catoniana 6 e introduziu-se outra
em que a exeqüibilidade do legado se determina no momento
da abertura da sucessão. A influência desta regra sobre a
execução dos testamentos é enorme e faz logo pensar no
legado de coisa futura, quando alguém lega uma coisa que
ainda não existe; mas a instituição do legado é perfeitamente
válida desde que a coisa exista no momento da abertura da
sucessão.
li

Regra catonlana (de Catão, o censor, ou de seu filho). Cebus,

fr. 1, de regula catoniana, D., 1.
6 Celsus, Iuvenclus, fr. 1. clt. (D. XXXIV.7).
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Se se diz: "lego a casa que construirei dentro de alguns
anos, na rua tal, n 9 tanto, o meu parente fulano", se na época
da abertura da sucessão, a casa estiver de fato construída e
em poder do legatário, o legado se valida. Assim como influi
sobre a coisa futura, influi também sobre a instituição do te..
gado de coisa alheia. Sempre que se institui um legado de
coisa não pertencente, o legado é válido se, no momento da
morte, a coisa já pertencer. Pode... se pretender adquirir um bem
qualquer e então, desde já, se lega a fulano e beltrano: o Ie~
gado será válido se, ao tempo da abertura da sucessão, a coisa
se achar em poder de quem a legou. Acontecendo que a coisa
no momento da sucessão já pertença ao herdeiro, então é de
perguntar-se se pode ser tido por válido o legado da coisa
pertencente ao herdeiro. Diz no testamento: "lego a fulano o
imóvel que pertence ao meu herdeiro beltrano". Deve...se en...
tender que este legado é válido ou não? Entende ... se que este
legado é válido e que a sua instituição importa um encargo
ao qual se submete o herdeiro em questão. Se o herdeiro em
questão não deseja entregar o legado ao legatário, evidente..
mente existe um modo muito simples de se escusar: é não
aceitar a herança, recusar a herança e, com isso, não pagar o
legado: se ele a aceita, fica obrigado a entregar ao legatário
a coisa que lhe pertence e de que dispôs o testador.
Não valem os legados impossfveis nem tampouco os
imorais. Não valem os legados da coisa de que se está impe...
dido de dispor, não vale também o legado imoral, isto é, que
se faz com encargo ou coisa imoral: "lego a minha casa a
fulano de ta( para que nela mantenha uma casa de tolerãn ...
cia": eis um legado inválido, porque a causa, o destino do en ...
cargo dado à casa é imoral e, portanto, não se pode dar exe...
cução ao legado. Ainda aqui duas soluções se apr,esentavam
ao legislador: a de ter o· legado por subsistente e por nulo
apenas o encargo ou a destinação prevista pelo testador ou
então anuta ... se o encargo e o legado. Esta última solução é
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que se ju11tifica, porque o testamento é um ato através do qual
se protege a vontade do de cujus. Se o de cujus queria dar a
casa, para que era fosse uma casa de tolerância, isto signif ca
que ele não queria dá~la se o fim fosse outro e, por conseguinte, proibido~se a destinação que deseja, anula~se o legado,
lançando~se o bem na massa hereditária.
Outro aspecto sobre o qual se precisa estudar no legado
é o do objeto em que pode consistir. O legado pode consistir
em bens móveis ou imóveis, mas também em bens incorpõreos,
cuja natureza muitas vezes parecia refratária à instituição de
última vontade. Pode~se deixar um crédito a uma determinada
pessoa, transferir~lhe uma obrigação ativa. Está claro que não
se pode deixar um débito, submetendo alguém a uma ooriga..
ção passiva, a não ser que isto constitua o encargo de um
legado e aí não é propriamente um legado o débito, o que
existe é encargo acessível a um benefício qualquer: "deixo a
casa tal e a obrigação de pagar a minha dívida de tanto",
mas o que não se pode é deixar a fulano de tal obrigação
de pagar a dívida de tanto; isto não tem existência; só se se
tratasse de herdeiro, mas aí entra na herança a transmissão
do ativo e passivo e o benefício de inventário, que está implícito em toda sucessão.
Também se pode deixar em !=JUitação um legado. Uma
pessoa deve uma quantia e, no testamento, lega a quitação
que a exonera daquela dívida. Pode~se deixar em legado pres.taçõ~s periódicas: o legado de alimentos em que· pode ser de..
terminada uma quantia certa e, neste cas?, perde um pouco o
caráter al:mentar, embora não perca a finalldade alimentar.
Ou ser dito apenas: "lego alimentos a ful;:mo de tal": neste
caso, deve~se entender que o herdeiro pagará· o legado, de
modo que seja suficiente para a alimentação, para o vestuário,
para a cura, o cu:dado da pessoa, e, se se trata de menor, para
á educação, de acordo com a condição social do menor. AI
está o legado de pensão.
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Pode~se também admitir o legado de um fato, de um fato

de terceiro, que neste caso deverá ser evidentemente um dos
herdeiros. Pode*se legar a fulano os serviços do herdeiro. Imagine~se: "deixo a fulano de tal as aulas que lhe serão minis~
tradas pe!o meu herdeiro fulano", Neste caso o herdeiro de~
verã pagar o legado dando aulas, mas, se: ele não as quiser dar,
ap!ica*se a regra geral: para ele não dar as aulas tem que
renunciar à herança. Entretanto, aqui mais imperiosamente do
que o princípio de direito hereditário rege o princípio de direito
das obrigações. segundo o qual toda obrigação de fazer se
resolve em perdas e danos. Se o herdeiro não quiser dar as
aulas, não quiser prestar o fato a que o testador o obrigou,
n5.o está obrigado, se renunciar à herança. Se aceita a herança
.e não presta o fato, paga perdas e danos ao legatário. Esta
é a solução. O legado pode também consistir numa universa~
lidade de coi:as, numa universitas rerum, numa biblioteca, num
rebanho, numa relação de objetos, enfim, que se transmitam
ao legatário sem que esta aparente indeterminação modifique
em coisa alguma a natureza do legado, aproximando~o de uma
h-erança.
Pode~se,

assim, fazer legado de um estabelecimento,
"lego o meu estabelecimento comercial". Não há
aí uma herança, é um legaJo, embora no caso até este legado
envolva um pas.civo que não é o passivo do herdeiro, é o pas··
s;vo do estabelecimento comerciaL
dizendo~se:

Pode-se, no testamento, dispor: "legado a fulano de tal
a minha loja, e o bazar tal. a fuiano de tal"; "minha loja bazar
tal" são dois leundos que se i:1stituem, o herdeiro terâ o remar.esccnt;>. dos óen!'. ma:; tvnhum desres, por ele con"em~
plados com cs refer'dos bazares, é um her'deim, porque: o es~
tabeJecimento é uma univers,itas rerum, mas não é uma uniuer~

sitas juris.
Outras coisas em que pode cons1st1r o legado é: na con.cessão de certa faculdade jurídica que tem valor patrimonial.
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Suponha-se que o vizinho é muito incomodado pelas árvores
que crescem no prédio ao lado e que lhe ensombram por comp
pleto a horta; pode~se legar ao vizinho a faculdade de corta.r
as árvores, que decorre do direito de vizinhança e que tem
valor patrimonial. Não se pode, porém, legar~Ihe nenhuma da~
quelas faculdades que con~tituem os direitos de familia puros
nem tampouco aquelas que const tuem os chamados direitos de
personalidade. Não se pode legar o direito de alterar as obras,
nem o direito de nomear tutor aos filhos, pois já se estaria ai
no domínio dos direitos da personalidade ou dos direitos de
família puros que não são apreciáveis economicamente nem
podem ser objeto' de um ato de disposição, porque são ine~
rentes ou à personalidade ou ao estado civil.
Ainda se pode, por meio de legado, constituir servidões
ou constituir usufruto. "Deixo a propriedade do prédio tal a
fulano; e a beltrano, uma servidão em .favor do prédio tal",
Se se tiver que examinar um testamento em que se inititui
um legado desta ordem, para se dizer se o legado é válido ou
não, precisa~se comprovar a norma de direito hereditário com
a norma de direito das coisas. Se se diz: "lego meu imóvel a
fulano" e se por ali há uma servidão de trânsito, este legado
não é válido, porque ofende um dos princípios fundamentais
do direito das coisas, que é a praticabilidade das servidões.
A servidão precisa ser estabelecida sobre um prédio em favor
de outro e no caso em que a providência não indique qual e
o prédio dominante, é preciso estabelecê~la. Se Pedro de tal
for dono de um prédio vizinho não haverá dúvida nenhuma
e a vontade do testador poderá ser· interpretada de forma que
ele legou uma servidão para aquele prédio, mas, se houver
motivo de dúvida, o legado não poderá subsistir.
Pode~se legar o direito de açào quer já tenha sido posta
em juízo, quer ainda não. Pode~se no testamento dizer: "em
certa ocasião realizei uma venda que estava viciada por dolo
e que, portanto, é anulável. Lego a fulano de tal o direito de
ação". Fulano de tal quando entra neste legado move a ação
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contra o indivíduo com quem se celebrou o referido contrato
e promove a sua anulação, beneficiando-se com as indeniza~
ções que obtiver. Pode-se legar uma hipoteca? Sim. não há
nisto mal nenhum. Uma pessoa é credora de outra e, então,
no momento em que testa, lega uma hipoteca de um dos seus
bens, para servir de garantia ao crédito. Imagine-se que se
deve a fulano certa quantia para se pagar daqui a 10 anos;
deixa-se o legado de uma hipoteca que se inscreve, para se
ficar garantido contra os herdeiros, no caso de eles não pa~
garem a divida na época marcada.
Pode-se também legar um prédio que esteía hipotecado,
Das duas uma: ou se diz que se lega livre de qualque õnus
ou não se diz isto. Se se diz livre de qualquer ónus, o herdei~
ro tem obrigação de pagar a dívida imediatamente e de entregar o imóvel ao legatário, livre de ónus hipotecário. Se,
porém, esta expressão não foi usada, o legatário tem que rece·
ber o imóvel com a hipoteca mas não com a divida. Quer
dizer, com a garantia hipotecária garantindo: res transít mm
onere, mas não com a dívida, pois esta pertence ao herdeiro
que a pagará na época do vencimento e, até que ela se pague.
a posição do legatário é a de um terceiro prestador de hipo·
teca, ele tem uma casa que estfl hipotecatla, respondendo pela
divida do herdeiro. Se o herdeiro não pagar, a casa é executada e ele. então, comparece em juízo depois de suh-rogado nos
direitos de credor contra o herdeiro.
Se a coisa dada é um terreno, um imóvel gravado de um
õnus enfitêutico, como é que se processa a transmissão do le~
gado? Evidentemente o legado pode ser ou do senhorio direito
ou do senhorio útiL Se, por acaso, o que se deu foi o domínio
direto, se o que se deu foi o direito de enfiteuticar, é evidente
que a única coisa que passou ao legatário é o direito de perceber o foro e o laudêmh na época própria. Se o que se deu
foi prazo do domínio útiL então o legatário recebe a casa
aforada como se encontra, e também a obrigação de se pagar
o foro, o laudêmio na época das transações e todas as outras
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col:>as que recaem sobre o foreiro, na forma do direito da~
coisas Eis um quadro bastante detalhado de todos os ob.ieto~
sobre que se rode fazer a instituição do legado.

Quais as obrigações do herdeiro no momento em que st
abr<.: CJ sucessã.o? A obríqação precípua do herdeiro é p<~gar o
legado, e: se, o le!latárío não o quiser receber, deve consigná"
lo. pcrque. senão. conservando-o em suas mãos, corre o risco
Bté o momento em que a entrega da coisa tiver lugar, e, evJ,
dentcmente, não lhe interessa mais ii . cn1sa em seu poder.
Imagine~se: agora uma hipótese que pode apresentar-se e
que não é fácil de se resolver. Pode suceder que o herdeiro
tenlw obrigação d<! pngar certo lenaJo que deva retirar do seu
próprio patrimônío; são os tais legados da casa do herdeiro;

e se pagar legado, pode ocorrer que sofra um prejuízo que a
su<1 própria le~)itima não dá para c.obdr integralmente. Se

pasrar semelhante legado, terá direito de pedir aos outros herdeí.ros que tomem entre si o prejuízo, de modo a integralizar
a sua legitima. A pergunta exi\:le duas respostas: se os outros
herdeiros nadn herdaram éia parte disponível do testador,
apenas receberilm as suas próprias legítimas, é evidente que:
não tem_ obri(lação de se exporem ao rateio, pois não se des~
falcc-:na a lenitima de um herdeiro, para íntegralizar a legítima
de outros.. Acontecendo, porém, que os outros herdeiros te~

nhc.:m. além da legítima. umJ parte que lhes foi deixada pelo
testador dil port;ão disponível. nesse caso entende~se que os
herdeiro~ est5o sujeitos aos rateíos, pRra comporem a legitima
daquele que deu do seu rróprio património um legado, o qual.
pelo seu valor, desfalcou a legítima que lhe cabia.
Leve-se .ainda em consideração erta regra tão importante

nas suas conseqüências práticas na sucessão necessária. Quer
d'zer. aquele efeito. que a leí dá à instítu:ção do herdeiro neces~
sário para pô-lo, completamente, ao abrigo de feitos pouco
eqü'tat:vos causados pelo testador, senão ai estava um modo de
o testador excluir da sua sucessão um herdeiro legítimo, pois
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ele diria: "deixo minha parte disponível ao meu herdeiro
Pedro (que era, suponha~se, um filho); ao meu outro filho,
Antônio, deixo a legítima e ordeno que ainda pague como
legado a fulano de tal o imóvel tal que hoje me pertence."
Para não cumprir o legado teria este herdeiro de renunciar
à herança e renunciando à herança, colimava~se o objetivo
secreto do testador que era o de excluir da sua, sucessão um
herdeiro necessário. De maneira que aí, imediatamente, ~e devolve ao herdeiro contemplado com a parte disponível a obrigação de compor o prejuízo havido na legítima com o ônus do
legado.
A entrega do legado deve ser feita pelo herdei.ro, mas
não depende de nenhuma solenidade: se a coisa é móvel, faz~se
pela simples tradição; se é imóvel, deve~se fazer por um ato
expresso, escrito, cuja transcrição depois se processa no registro de imóveis. Se não se trata de bens móveis, mas de
d'reitos não suscetíveis de apreensão material, entc~o não hã
necessidade alguma da entrega do legado, pois, desde o
momento em que se abre a sucessão, o legatário já está inte..
gralmente imitido na titularidade do direito.
Suponha~se, por exemplo, que se legue ao vizinho a fa{:uldade de cortar as árvores que estão situadas dentro dos
limites da propriedade. Semelhante legado inClepende de entrega e, desde o momento em que se abre a wcessão, o legatário
já ~ titular do direito e não precisa mais de nenhum ato com~
plementar do herdeiro para o exercer.
Suponha-se, por exemplo, que se abre a sucessão e cons~
ta de um título; neste caso, o herdeiro precisa fazer a -entrega
do titulo; ou não consta de título e não há necessidade de
nenhum ato de entrega, porque a sucessão do direito se opera
pelo simples fato da abertura da sucessão.
. Como age o legatário para defender os seus direitos?
Se o herdeiro não faz espontaneamente a entrega ou o
solidado recusa cumpri-lo precisa o legatário defender os seus
direitos e o modo clássico é a ação de petição de legado, que
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é uma ação ordinária. A lei não lhe prescreve nenhum rito
especial mas não se pode propô~la enquanto se questionar
sobre a validade do testamento, isto é óbvio, e igualmente se
o legado pende de condição suspensiva, não se pode pedir.
enquanto a condição não se cumpre: isto são coisas claras.,
A petição de legado é uma ação pessoal ou uma ação real.
Ela é uma ação real, quando o legado v·ersa sobre um bem
determinado, cujo domínio está transferido pela própria aber~
tura da sucessão ao legatário e, então ela percebe a coisa ou
das mãos do herdeiro ou das mãos de um terceiro detentor;
mas, se o legado consistir em coisa indeterminada, num gênero,
numa certa quantia de dinheiro ou num crédito, numa coisa
qualquer, então não é por meio de uma ação real que se pode
pleitear a entrega do legado; é por meio de uma ação pessoal
ex testamento, a qual também se processa segundo o rito ordinário: e se porventura o legado for de usufruto ou servidão,
a ação de que lançará mão o legatário é a própria possessõria
de usufruto ou a posses~ória de servidão.
O legatário tem direito aos frutos da coisa legada desde
o dia em que se abre a sucessão. Preferiu o Direito brasileiro
solução bem mais simples do que a seguida rios princfpa's
sistemas de Direito europeu, porque lá geralmente só se dá
ao legatário direito aos frutos, a partir da data em que ele
reclama o legado, constituindo~se o herdeiro em mora. O
Brasil, entretanto, segue outra solução. Aberta a sucessão, os
frutos são devidos, e o herdeiro que os pague ou que os deposite. Se o legatário está relutando ·em recebê~los, já sabe
que desde aquele momento todos os outros frutos, quer natu~
rais, quer civis, o legatário os receberá. O herdeiro poderá
compor a compensação com esses frutos sobre as despesas para
conservação da coisa legada e com benfeitorias nec-essárias.
mas não poderá, de maneira alguma, prevalecer delas nem dos
frutos que ela por sua vez engendra. Se o herdeiro, por exem~
plo, toma os frutos da coisa legada e os aplica de tal maneira
que esses frutos engendrem outros, ainda estes frutos secun-
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dários pertencem ao legatário, deduzidas as despesas de ad~
ministração que o herdeiro tenha tido durante a fase em que
o legado não foi entregue; está a coisa sujeita a risco e quem
o suporta? Quanto ao caso fortuito, não há dúvida nenhuma,
quem o suporta é o próprio legatário - res perit domino é a regra fundamental no caso fortuito.
Se a coisa, porém, perece, por culpa do herdeiro que a
detém, ainda que se trate de culpa leve, é ele quem responde
pela coisa, terá que compor as perdas e danos. Não há no
Direito brasi!eiro a instituição comum no Direito europeu, da
hi.poteca legal sobre os bens do herdeiro. Para garantirem~se
os bens do legatário em urna hipoteca legal, gravam-ôe os bens
do herdeiro, até o momento em que ele paga o legado. No Bra~
sil não existe esta garantia real; o herdeiro responde apenas
com o seu patrimônio e o do aefunto, no caso de se verificar
o perecimento da coisa por culpa.
Caducidade dos legados. Há casos de caducidade de legado independentes por completo das causas de sua invalidez.
O kgado não vale nas hipóteses da sua inexeqüibilidade. A
caducidade ocorre quando a instituição do legado foi boa, mas
o fato superveniente determina a sua extinção. Por exemplo,
quando o testador legou uma substância que foi depois especificada ou que, em vírtude de ação, passou a acompanhar outro
objeto; o legado caduca.
Suponha~se que alguém diga: "lego o ferro que tenho no
meu depósito da rua tal, n 9 tanto, a fulano, a beltrano e a
sicrano". Sobrevindo, mais tarde, a morte do testador, abre~ se
a sua sucessão e. nesse momento, o ferro já nãc, está mais lã,
porque foi incorporado pelo próprio testador a certa coristru~
ção que ele empreendeu e que continua no s.eu patrimônio.
Deve~se entender que os legatários ficam condôminos desse
prédio, tendo nele uma quota correspondente à quantidade de
ferro que lhe foi incorporada? Não, porque aqui se operou a
regra da acessão. A acessão opera o conhecido princípio da
çrravitaçi'io jurídica que leva a coisa de um patrimõnio para
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outro, leva a coisa do senhor do acesoório para o patrimõnio
do senhor do principal. que no caso é o herdeiro, e aqui o
património do legatário; em virtude deste principio de gravi·
tação para o patrimônio do herdeiro que é quem tem a cc:lsa
em conseqüência dos seus direitos hereditário~;. O mesmo acontece, se uma pessoa deixa a outra um pouco de ouro e rom
este ouro se fabrica um anel em que entram coisas outras,
porque, se for só um aro de ouro, não chegou a haver esped
cificação a ponto de se deslocar a propriedade. Se isto acon"
teceu, e o proprietário do conjunto prefere ao proprietário da
matéria-prima que for espec ficada, que será o herdeiro ou
será o legatário, se a um legat•ário foram deixadas as jóias"
Igualmente caduca o legado todas as vezes em que a coisa
for vendida ou alienada pelo próprio testador, antes de sua
:morte. Lega o prédio da rua tal. mas antes de morrer, vende
o préd:o; abre-se o testamento e ver:fica-se que ele não tem
mais coisa alguma, porque foi vendido e, portanto, o benefício
caducou.
O mesmo ocorre no caso de a coisa legada perecer; depois
àe aberta a sucessão, verifica-se a evicção do dire to, a re~
clamação que faz um terceiro contra o proprietário atual dizen~
do-se proprietário da coisa; geralmente, quando se compra
uma coisa, o vendedor assume a responsabilidade da eviccão
de dire:to e isso autor:za, no caso de amanhã aparecer um
terceiro dizendo-se dono, a chamar o vendedor a juízo pBra
que r.e:ponda e defenda o direito que transmit'u. Suponha-se
que a coisa legada venha a ser objeto de evicção. É lógico,
o herdeiro não responde pela evicção, porque o domínio passa
diretamente do de cujus para o legatário; o herdeiro que não ê
intermediário na transmissão do domínio, é intermediário
apenas na transmissão da posse, de maneira que, havendo
evicção o legatário não pode chamar à responsabilidade o herdeiro, e o legado caduca, expira plenamente.
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Se a ev1cçao resulta provável também no caso de o le~
gatário haver morrido, o legado caduca antes da sucessão. E
o mesmo ocorre nos casos em que é excluído da sucessão por
causas já conhecidas e que dizem respeito ou à testamenti
factio passiva ou à indigniaade para suceder ou então às causas
legais da deserdação, com o que se termina o estudo dos legados.
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