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Resumo 

 

A tese sustentada é a do divórcio exclusivamente extrajudicial, procedimento, 

portanto, obrigatório quando um ou ambos os cônjuges pretendam o fim do casamento. 

Exclui o Poder Judiciário da extinção do vínculo matrimonial, embora possa ser 

requisitado o Judiciário para a definição dos efeitos reflexos, como guarda e alimentos 

aos filhos, alimentos entre cônjuges, uso do nome e partilha dos bens. A existência de 

filhos incapazes não impede a dissolução extrajudicial do casamento, ainda que, nesse 

caso, fique condicionada à aprovação pelo Ministério Público do acordo dos pais quanto 

à guarda e alimentos aos filhos, com eventual decisão judicial, se não preservados seus 

interesses. A esse respeito, contribuiu a legislação civil portuguesa. 

Consequência natural é a dissociação entre o término do vínculo e seus efeitos. 

Salvo quanto aos interesses indisponíveis dos filhos incapazes, os demais aspectos 

encontram-se na seara dos direitos disponíveis, podendo os divorciandos sobre eles 

livremente deliberar, sem necessidade da intervenção estatal. Na falta de acordo, 

contudo, a decisão judicial poderá ser buscada mesmo após a extinção do vínculo. 

Assume importante papel de auxílio na fixação desses efeitos a mediação, instrumento 

de utilização opcional pelos cônjuges. 

A tese também se ampara na redação alterada do § 6° do art. 226 da 

Constituição Federal por força da Emenda n. 66. A mudança eliminou a separação e a 

discussão da culpa pelo fim do casamento, bem como suprimiu os prazos para 

obtenção do divórcio. Facilitou, portanto, a extinção do vínculo matrimonial. Nessa 

vereda, somada à experiência do divórcio consensual extrajudicial, introduzido pela Lei 

n. 11.441/2007, encontra-se a proposta de divórcio extrajudicial obrigatório, como 

instrumento facilitador da extinção do matrimônio, pelo simples exercício do direito 

potestativo do cônjuge de não mais querer continuar casado e contra o qual não há 

contestação possível, ou seja, não há litígio. 

A rápida dissolução do vínculo conjugal via cartório, além de desonerar o Poder 

Judiciário, mostra-se de acordo com os princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e da liberdade, dentre outros, bem como libera o cônjuge para 

constituir nova família matrimonial. 

Palavras-chave: dissolução; casamento; divórcio; extrajudicial; obrigatoriedade. 



Abstract 

 

The argument put forward is the only non-judicial divorce, procedure, therefore, required 

when one or both spouses wish to end the marriage. Excluding the Judiciary of the extinction of 

marriage, although it may be asked the judiciary to define the effects of reflections, as a guard 

and feed the children, maintenance between spouses, use the name and division of property. 

The existence of children unable extrajudicial not prevent the dissolution of marriage, though in 

that case, be subject to approval by the Public Prosecutor of the agreement regarding the 

custody of parents and food to children, any court decision, if not preserved their interests. In 

this respect, helped the Portuguese civil law. 

Natural consequence is the separation between the end of the bond and its effects. 

Except as regards the interests of the children unable unavailable, all other details are available 

on the likes of rights, whereby the divorciandos deliberate on them freely, without government 

intervention. Failing agreement, however, the ruling may be sought even after the termination of 

the bond. Plays an important role in assisting in setting these mediation effects, optional tool for 

use by spouses. 

The thesis also bolsters the amended wording of § 6 of art. 226 of the Federal 

Constitution under the First Amendment 66. The change eliminated the separation and the 

discussion of the blame for ending the marriage, and removed the time limits for obtaining 

divorce. Facilitated, therefore, the extinction of the marriage bond. On that path, plus the 

experience of consensual divorce out of court, introduced by Law 11.441/2007, is the proposal 

for mandatory extra-judicial divorce, as facilitator of the extinction of marriage, merely by 

exercising the right of the spouse of potestative no longer want to stay married and against 

which no defense possible, ie there dispute. 

The rapid dissolution of the marital bond via registry, and relieve the Judiciary, it is shown 

in accordance with the constitutional principles of human dignity and freedom, among others, 

and releases the spouses to form a new family of marriage. 

 

Keywords: dissolution, marriage, divorce, extra-judicial; requirement. 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Arbeit wird für die ausschließlich außergerichtliche Scheidung 

argumentiert, ein Verfahren, das also obligatorisch wäre, falls ein oder beide Ehepartner die Ehe 

beenden wollen. Damit ist die Auflösung der Ehe keine Aufgabe der Judikative mehr; über die 

Reflexwirkungen, beispielsweise bezüglich des Sorgerechts und des Unterhalts für die Kinder, 

des Unterhalts zwischen den Ehepartnern, der Verwendung des Namens und der 

Güteraufteilung, kann aber eventuell vor Gericht entschieden werden. Haben die Ehepartner 

geschäftsunfähige Kinder, so spricht dies nicht gegen eine außergerichtliche Auflösung der Ehe. 

In diesem Fall unterliegt die Übereinkunft der Eltern über Sorgerecht und Unterhalt für die Kinder 

der Genehmigung durch die Staatsanwaltschaft. Falls die Interessen der Kinder nicht gewahrt 

werden, bedarf es eventuell eines Gerichtsentscheids. Diesbezüglich hilft ein Blick in das 

portugiesische Zivilgesetzbuch. 

Die logische Folge sind getrennte Verfahren für die eigentliche Scheidung und für ihre 

Auswirkungen. Mit Ausnahme der unveräußerlichen Interessen der geschäftsunfähigen Kinder 

fallen alle anderen Aspekte in den Bereich der veräußerlichen Rechte. Die Ehepartner, die sich 

scheiden lassen, können frei darüber entscheiden, ohne dass der Staat eingreifen muss. Kommt 

es jedoch zu keiner Einigung, können auch nach Auflösung der Ehe die Gerichte angerufen 

werden. Eine wichtige Rolle im Umgang mit diesen Scheidungsauswirkungen spielt die 

Mediation, auf die die Ehepartner optional zurückgreifen können. 

Die vorliegende Arbeit stützt sich auch auf die Änderung von Artikel 226, Absatz 6 der 

brasilianischen Verfassung durch den Verfassungszusatz Nr. 66. Seit dieser Änderung ist eine 

Trennung vor der Scheidung nicht mehr notwendig, die Schuldfrage wird nicht gestellt, und die 

Fristen für die Durchführung der Scheidung wurden verkürzt. Die Auflösung einer Ehe wurde 

also vereinfacht. In diesem Sinne und aufbauend auf die Erfahrungen mit der einvernehmlichen 

außergerichtlichen Scheidung, die durch Gesetz Nr. 11.441/2007 eingeführt wurde, wird die 

obligatorisch außergerichtliche Scheidung vorgeschlagen. Eine Ehe wäre leichter zu beenden, 

nämlich indem ein Ehepartner von seinem Gestaltungsrecht zur Auflösung der Ehe Gebrauch 

macht; dieses Gestaltungsrecht wäre nicht anfechtbar, es gäbe also keinen Gerichtsprozess. 

Eine schnelle Auflösung der Ehe im Notariat entlastet nicht nur die Judikative, sondern 

entspricht auch den verfassungsrechtlichen Prinzipien wie dem Prinzip der Menschenwürde und 

der Freiheit; außerdem steht es den Ehepartnern dann frei, eine neue Ehe einzugehen. 

 

Schlüsselwörter: Auflösung; Ehe; Scheidung; außergerichtlich; obligatorisch. 
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Prefácio 

 Até a Emenda Constitucional n. 66, nosso ordenamento legal adotava o sistema 

dual de dissolução do casamento, ou seja, a separação1 para a extinção da sociedade 

conjugal e o divórcio como instrumento de eliminação do vínculo matrimonial. Referida 

emenda, por meio da alteração da redação do § 6° do  art. 226 da Constituição Federal, 

suprimiu o instituto da separação, permanecendo apenas o divórcio como meio de 

dissolução do casamento. Anteriormente à alteração, o dispositivo em comento tinha o 

seguinte teor: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia 

separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada 

separação de fato por mais de dois anos”. A nova redação passou a ser a seguinte: “O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. 

Mencionada alteração constitucional facilita a implementação de nossa proposta 

de divórcio obrigatoriamente extrajudicial, seja litigioso ou consensual. Entendemos que 

isso é perfeitamente possível já que não há nenhuma objeção do ponto de vista formal 

e material – como demonstramos ao longo do trabalho - para a sua implementação em 

legislação ordinária. 

Nossa proposição está, portanto, intrinsecamente ligada à inovação promovida 

pela Emenda Constitucional n. 66. É a partir desse novo quadro que propomos um 

passo adiante na legislação familista brasileira com o divórcio exclusivamente pela via 

extrajudicial. Em vista disso e indissociavelmente ligado ao tema estão os efeitos do 

agora simplesmente denominado divórcio – já que não há mais falar-se em “direto” ou 

“indireto/conversão”. Assim sendo, analisamos os efeitos do término do vínculo 

matrimonial, tanto do ponto de vista da inovação que sustentamos como também pela 

eliminação da separação. 

Convém observar que nosso objetivo é sustentar a viabilidade jurídica do divórcio 

exclusivamente extrajudicial e seus efeitos, excluindo-se, portanto, a análise das 

conseqüências da extinção do matrimônio por morte, nulidade ou anulabilidade. 

A proposta de alteração da Constituição encontrou amparo no meio jurídico. 

Muitos doutrinadores questionavam-se da real necessidade do instituto da separação, 
                                                 
1 Em virtude da Lei n. 11.441/2007 que introduziu a separação, o divórcio, o inventário e a partilha 
extrajudicial, entendemos que a separação passou a comportar duas espécies: judicial e extrajudicial. 
Portanto, quando utilizamos apenas o termo “separação” estamos nos referindo ao gênero. 
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tendo em vista que acabava por constituir apenas uma fase intermediária no caminho 

para a extinção do vínculo matrimonial, ou seja, o passo naturalmente seguinte era a 

obtenção do divórcio. A possibilidade de reconciliação dos separados e o 

restabelecimento da sociedade conjugal era colocada pela doutrina como irrelevante 

pelo reduzido número de casos. 

Argumento contrário era o de que o processo de separação judicial consistia no 

caminho pertinente para a discussão da culpa pela separação e os efeitos jurídicos que 

dela decorriam. Nesse caso, impossível tornava-se a obtenção do divórcio enquanto 

não decidida a separação judicial, visto que a eliminação do vínculo matrimonial e a 

possibilidade de novo matrimônio ficava postergada para somente depois de um ano do 

trânsito em julgado da separação judicial ou, então, da concessão de cautelar de 

separação de corpos. 

 Contudo, a redação anterior do § 6° do art. 226 da  nossa Constituição Federal 

admitia o divórcio direto após dois anos de separação de fato. Nessa vereda, não havia 

discussão sobre a culpa pelo término do relacionamento, sendo necessário provar 

apenas os dois anos de separação fática. Como não era possível discutir culpa, 

podíamos concluir que o divórcio direto era a solução para o desenlace do vínculo 

matrimonial somente nos casos de término amigável da convivência matrimonial. Não 

havia, portanto, nesse sentido, o divórcio litigioso, embora a nomenclatura fosse e 

continuasse a ser utilizada para indicar o divórcio solicitado por apenas um dos 

cônjuges.  

            Assim, em resumo, aqueles que pretendiam o término do casamento, mas não 

chegavam a um acordo para fazê-lo de forma amigável, precisavam submeter-se ao 

processo de separação judicial, para, então, após um ano, convertê-la em divórcio. Já 

aqueles que terminavam o relacionamento amigavelmente podiam optar pelo divórcio 

direto, após dois anos de separação de fato, sem necessidade de prévia separação.  

 Isso promoveu o esvaziamento do instituto da separação amigável. Não podia 

mesmo ser diferente, diante do fato de que somente o divórcio elimina o vínculo 

matrimonial e não havia porque promover uma separação consensual, judicial ou 

extrajudicial, ou até mesmo litigiosa, se o casamento podia ser dissolvido de forma 

direta por meio do divórcio. 



 V 

A análise dos efeitos jurídicos do término do casamento pelo divórcio – extinta a 

possibilidade da anterior separação - torna-se relevante, em especial no que tange à 

discussão da culpa. É certo que nem todos os efeitos precisam ser decididos na ação 

de divórcio. Veja-se, por exemplo, o previsto no art. 1.581 do Código Civil: “O divórcio 

pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”. Ademais, o Judiciário já se 

posicionara sobre a possibilidade de discussão dos demais efeitos pelo término do 

relacionamento, como uso do nome, alimentos e guarda de filhos, em ações 

específicas, não necessariamente por meio de ação de separação judicial.  

Podemos afirmar, então, que o divórcio pode ser alcançado sem que nenhum 

desses efeitos seja decidido. Certo é que na discussão dos efeitos do divórcio, judicial 

ou em cartório, não mais cabe a fixação das consequências levando-se em conta a 

culpa dos cônjuges, embora a alteração da redação do § 6° do art. 226 da Constituição 

Federal, promovida pela EC n. 66, tenha feito alguns juristas sustentarem a não 

eliminação da separação judicial justamente para poderem fixar as consequências com 

base na culpa, como veremos. 

Como no divórcio não é admitida a discussão da culpa e seus efeitos podem ser 

decididos em ações próprias, sustentamos que o divórcio deva ocorrer exclusivamente 

pela via extrajudicial, subsistindo a via judicial somente para a solução de problemas 

relativos aos efeitos que não tenham sido objeto de acordo pelos divorciandos.  

Imanente ao tema apresenta-se a mediação, instrumento de papel fundamental 

na consecução prática do divórcio extrajudicial, predominantemente na forma litigiosa. 

Por isso, como demonstramos, também defendemos sua implementação  em cartório. 

Caso somente um dos cônjuges pretenda o divórcio, comparecendo sozinho e 

configurando o divórcio litigioso, proceder-se-á a mediação, na tentativa de converter o 

pedido de divórcio litigioso em consensual, visando ao consenso no que tange aos 

efeitos do término do vínculo. O consenso alcançado em relação a determinado efeito, 

como a fixação dos alimentos, por exemplo, já fica estabelecido na escritura de divórcio, 

enquanto os demais são mencionados na escritura, com a informação de que não 

houve acordo. Assim, fica a critério dos divorciados promover a devida ação judicial ou,, 

quando alcançado o consenso, realizar nova escritura com a finalidade específica. 

A existência de filhos menores ou incapazes não é obstáculo ao divórcio 

extrajudicial. Neste caso, há uma maior participação do Ministério Público, sem a 
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intervenção judicial, remanescendo esta somente para a hipótese dos pais não 

implementarem as alterações promovidas pelo parquet, ficando obstada a eliminação 

extrajudicial do vínculo matrimonial até a definitiva decisão do juiz. 

Para fundamentar de maneira lógica nossos posicionamentos, promovemos, no 

primeiro capítulo, uma análise da dissolução da sociedade conjugal e do vínculo 

matrimonial antes da Emenda Constitucional n. 66. Tendo em vista o surgimento da Lei 

n. 11.441/07, que permitiu a separação e o divórcio amigáveis pela via extrajudicial, 

optamos por dividir o capítulo da seguinte maneira: primeiramente discorremos sobre a 

separação judicial amigável e seus efeitos, em seguida, sobre a separação judicial 

litigiosa e seus efeitos, e, só então, a separação extrajudicial com suas consequências. 

Finalmente, analisamos o divórcio consensual e litigioso, direto e indireto, pela via 

judicial e extrajudicial e seus efeitos.  

 O capítulo seguinte trata da supressão da separação e sua consequências. 

Indispensável à nossa tese discorrer sobre o assunto, tendo em vista que nossa 

propositura parte justamente do banimento da separação por força da mencionada 

alteração constitucional. Alguns efeitos do cancelamento da separação igualmente 

influenciam nossa idéia de divórcio extrajudicial obrigatório, razão pela qual sobre eles 

discorremos nesse momento do trabalho. 

 No terceiro capítulo, adentramos propriamente no tema, discorrendo, 

inicialmente, sobre a viabilidade jurídica do divórcio obrigatoriamente extrajudicial, seja 

consensual ou litigioso, bem como seus principais efeitos, como guarda de filhos 

menores e incapazes, alimentos, partilha dos bens, alimentos entre ex-cônjuges e 

sobre o uso do nome. Ao final, por estar intrinsecamente ligado ao que propomos,   

explanamos sobre o fundamental papel da mediação quando fixados os efeitos do 

divórcio e a possibilidade de ações judiciais específicas, para a determinação desses 

efeitos na hipótese de restar infrutífera a mediação. 

 O último capítulo apresenta, com base no que defendemos nos capítulos 

anteriores, propostas de alterações no Código Civil e no Código de Processo Civil. 

Finalizamos com um modelo de projeto. 
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Capítulo I 

Dissolução do casamento no Brasil antes da Emenda C onstitucional n. 66 

 

 1.1 Sociedade conjugal e vínculo matrimonial 

Com a alteração da redação do § 6° do art. 226 da C onstituição Federal de 1988, 

promovida pela Emenda n. 66, de 13 de julho de 2010, entendemos que o instituto 

jurídico da separação deixou de existir no ordenamento jurídico brasileiro.1 Dessa 

forma, a sociedade conjugal extingue-se concomitantemente à extinção do vínculo 

matrimonial pelo divórcio, não mais havendo a possibilidade de eliminar a sociedade 

conjugal pela separação e manter o vínculo até o divórcio. A supressão do instituto da 

separação não quer significar, no entanto, que a sociedade conjugal também tenha 

deixado de existir. 

Contudo, antes da Emenda Constitucional n. 66, a separação objetivava eliminar 

a sociedade conjugal, mantendo o vínculo matrimonial. Também por isso indispensável, 

identificarmos, ab initio, o significado destas expressões. Parece-nos que podemos 

mais facilmente visualizar a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial fazendo um 

paralelo com os institutos da posse e da propriedade. Não pretendemos promover 

nenhuma aproximação entre esses institutos, próprios dos direitos reais, com o 

casamento, mas como dissemos, talvez por meio da compreensão de uns, melhor 

entendamos os outros, conforme passamos a expor. 

 Para promover o pretendido paralelo com a sociedade e o vínculo matrimonial, 

parece-nos necessário destacar dos institutos dos direitos reais, o que pertine a sua 

exteriorização, ou seja, o que é facilmente visualizado pela sociedade. E aí percebemos 

que a posse é a exteriorização do domínio, tanto que nosso diploma civil destaca ser 

possuidor “aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 

inerentes à propriedade”.2 Embora seja possível haver posse sem propriedade – o que 

não ocorre no casamento, já que não podemos falar de sociedade conjugal sem 

matrimônio – importa-nos destacar que é a posse a exteriorização do domínio, assim 

                                                 
1 Dispunha o § 6° do art. 226 da CF antes da Emenda n. 66: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo 
divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada 
separação de fato por mais de dois anos”. A nova redação passou a ser a seguinte: “O casamento civil 
pode ser dissolvido pelo divórcio”. Sobre o assunto melhor discorremos no Cap. II do presente trabalho. 
2 CC, art. 1.196. 
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como é a sociedade conjugal a exteriorização do vínculo jurídico matrimonial. Portanto, 

podemos até dizer que assim como o possuidor pode ou não ser o proprietário, da 

mesma maneira a vida em conjunto de um homem e de uma mulher - aos olhos de 

terceiros como sendo esposo e esposa - não significa, do ponto de vista jurídico, que 

entre eles haja necessariamente um casamento.  

             O que almejamos destacar é que assim como a posse é fato – não considerada 

do ponto de vista de sua natureza jurídica, mas sim no sentido de concretude – da 

mesma forma apresenta-se a sociedade conjugal no casamento. O que visualizamos é 

a sociedade, uma vida em conjunto com todos seus deveres/direitos. Se realmente se 

trata de uma sociedade conjugal ou meramente convivencial, neste primeiro momento 

nada podemos concluir.  

              Em resumo, do mesmo modo que a posse é visibilidade, também o é a 

sociedade conjugal. E da mesma forma que a propriedade é jurídica (nesta 

comparação, do ponto de vista de exteriorização), o mesmo é possível dizer do 

casamento. Ambos –  casamento e propriedade – são vínculos jurídicos, não fáticos, 

concretos, embora acarretem relevantes efeitos. 

 A vida concreta na condição de marido e mulher apresenta-se, em suma, na 

sociedade conjugal. Assim sendo, não nos parece que seja por meio de uma simples 

análise do art. 1.576 do Código Civil que se possa encontrar o real significado da 

expressão.3 Por sua vez, dispõe o referido artigo: “A separação judicial põe termo aos 

deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens”.4 

 A sociedade conjugal, contida que está no vínculo matrimonial e dele decorrente, 

não está dissociada, por conseguinte, dos deveres/direitos do casamento. Entendemos 

que é justamente na sociedade conjugal que eles se apresentam. Outrossim, dispõe o 

art. 1.566 do diploma civil: “São deveres de ambos os cônjuges: I – fidelidade recíproca; 

II – vida em comum, no domicílio conjugal; III – mútua assistência; IV – sustento, guarda 

                                                 
3 Para Flávio Tartuce e José Fernando Simão (Direito civil, v. 5: família. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2008, p. 178), o significado da expressão é obtido justamente do referido dispositivo: 
“Entendemos que a sociedade conjugal constitui um ente despersonalizado formado pelo casamento e 
relacionado com os deveres de coabitação, fidelidade recíproca e com o regime de bens. Isso pode ser 
percebido no art. 1.576 da atual codificação, que diz que a separação judicial põe fim a tais deveres e às 
regras patrimoniais decorrentes da sociedade. Como se vê, utilizamos a lógica simples para chegar ao 
nosso conceito de sociedade conjugal”.. 
4 No nosso sentir referido dispositivo, assim como outros, encontra-se implicitamente revogado pela 
Emenda Constitucional n. 66. A respeito discorremos no Cap. II desse trabalho. 
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e educação dos filhos; V – respeito e consideração mútuos”. Oportuno também lembrar 

o caput do art. 1.565 da mesma lei: “Pelo casamento, homem e mulher assumem 

mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da 

família”.  

Ora, a sociedade conjugal engloba todos os deveres matrimoniais, não sendo 

admissível que somente pudesse compreender os deveres de coabitação e fidelidade, 

além do regime de bens. Se assim fosse, os cônjuges estariam dispensados de 

respeitar os demais deveres, fazendo com que os incisos do art. 1.566 a eles 

pertinentes deixassem de ser norma cogente para tornarem-se normas meramente 

dispositivas! 

O que ocorre é que o art. 1.576 do Código Civil refere-se à separação, logo, ao 

término da convivência, da sociedade conjugal em que todos os deveres do casamento 

deviam ser observados. A interpretação do referido dispositivo, em conjunto com o 

disposto no art. 1.571, III, confirma nosso entendimento. Dispõe o art. 1.571: “A 

sociedade conjugal termina: [...] III – pela separação judicial”. Em suma, verdade seja: a 

separação termina com a sociedade conjugal (art. 1.571, III) e com os deveres de 

coabitação, de fidelidade e com o regime de bens (art. 1.576), o que não permite 

concluir, simploriamente, que a sociedade limitava-se a esses deveres e ao regime de 

bens do casamento. A sociedade, a vida em conjunto, o companheirismo realmente 

acabavam com a separação, permanecendo, então,  os deveres de mútua assistência, 

muitas vezes transformado em dever alimentar, sustento, guarda e educação dos filhos, 

bem como respeito e consideração mútuos. Isso não significa, contudo, que a 

sociedade conjugal que perdurou desde a celebração do casamento até a separação 

não os compreendiam. 

A sociedade conjugal, nos moldes em que a temos, não se extingue apenas pela 

separação judicial ou extrajudicial, mas também por meio da separação fática do casal. 

Concretamente, a vida cotidiana dos cônjuges deixará de existir a partir do momento 

em que, por vontade de um ou de ambos, houver o rompimento da vida em comum, 

com a intenção de não mais ser restabelecida. Da mesma forma, o divórcio também 

promoverá o término da sociedade conjugal, no caso de ela já não ter sido extinta pela 

separação de fato do casal. 
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Importa destacar que a eliminação do instituto da separação não implicará na 

supressão da sociedade conjugal, o que também demonstra que não havia 

propriamente uma vinculação entre a figura jurídica da separação e a sociedade 

conjugal, como fica claro pelos outros meios que também acarretam sua extinção. 

A proposta que fazemos de divórcio extrajudicial obrigatório, amparada na 

supressão do instituto jurídico da separação, igualmente não interfere no sentido de 

sociedade conjugal, que continua a existir, como dissemos, apesar da eliminação da 

figura jurídica da separação, significando, nos termos do que propomos, que ela se 

extingue por força da eliminação do vínculo matrimonial, exclusivamente pela via 

administrativa, na hipótese de já não ter sido extinta antes, quando da separação fática 

do casal. 

Nesse primeiro capítulo do trabalho, temos por objetivo apresentar um panorama 

sobre a dissolução do casamento antes da Emenda Constitucional n. 66, discorrendo, 

portanto, sobre a separação e o divórcio nas modalidades judicial e extrajudicial. Tendo 

em vista esse objetivo, e também para facilitar a compreensão, entendemos por bem 

redigi-lo no tempo presente, referindo-nos à separação como se ainda existisse, 

embora, como já explicitamos, somos da opinião de que fora suprimida pela referida 

alteração constitucional.  

  

1.2 Extinção da sociedade conjugal pela separação 

 1.2.1 Separação judicial consensual 

Inicialmente esclarecermos que em virtude da Lei n. 11.441/2007, que introduziu 

em nosso ordenamento legal a separação, o divórcio, partilhas e inventários 

extrajudiciais, o instituto jurídico da separação deixou de ser denominado, a nosso ver, 

“judicial”, devendo ser identificado apenas por “separação”, já que esta pode ser, 

portanto, judicial ou extrajudicial. 

 Neste sentido, optamos por apresentar, inicialmente, o estado atual da 

separação judicial – amigável e litigiosa – e seus efeitos, para discorrer, posteriormente, 

acerca da separação extrajudicial e suas consequências. 

 Não obstante, antes de começarmos a discorrer sobre a separação judicial 

consensual, imprescindível enfrentarmos a seguinte questão: o Código Civil atual teria 
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revogado a Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/77)? Entendemos que referida lei continua em 

vigor somente quanto às normas de direito processual.5 

Cumpre-nos assinalar o que dispõe o caput art. 1.574 do Código Civil: “Dar-se-á 

a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges se forem casados por mais 

de 1 (um) ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada 

a convenção”. 

A separação consensual põe fim à sociedade conjugal por mútuo acordo dos 

cônjuges.6 Como se trata de separação amigável, o motivo que levou os cônjuges à 

separação não precisa ser exposto. O fato dessa modalidade de separação ocultar a 

causa pode ser sua grande vantagem. O inverso ocorre na separação judicial litigiosa, 

sendo esse o motivo para que um dos cônjuges, diante do propósito do outro de 

promover a separação litigiosa, concorde com a dissolução do casamento por mútuo 

consentimento.7 No entanto, a mesma vantagem – não exposição dos motivos que 

levaram ao término do relacionamento conjugal – pode ser alcançada por meio do 

divórcio direto. 
                                                 
5 Para Carlos Roberto Gonçalves (Direito civil brasileiro, v. 6, 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 212) “O capítulo do Código Civil de 2002 que disciplina a dissolução da sociedade conjugal não 
contém normas procedimentais. Impõe-se concluir, pois, que as existentes na Lei do Divórcio 
permanecem em vigor”. Paulo Lobo (Famílias, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 128) entende da mesma 
forma: “O Código Civil de 2002 regulou inteiramente o direito material previsto na Lei do Divórcio, 
inclusive por absorção de seus preceitos, incidindo a regra de sobredireito da Lei de Introdução ao 
Código Civil, que estabelece a revogação (no caso derrogação) pela lei posterior da lei anterior quando 
aquela regular inteiramente a matéria naquela tratada. Assim, a Lei n. 6.515/77 continua em vigor tão-
somente em relação às normas de direito processual, as quais não foram transplantadas para o Código 
Civil”. Para Flávio Tartuce e José Fernando Simão (Direito, cit., p. 176) a questão é dirimida pelo art. 
2.043 do diploma civil: “Trata-se de mais uma disposição final e transitória do Código Civil, norma de 
direito intertemporal que visa justamente a dirimir conflitos quanto à aplicação das leis no tempo”. Dispõe 
o referido dispositivo: “Até que por outra norma se disciplinem, continuam em vigor as disposições de 
natureza processual, administrativa ou penal constantes de leis cujos preceitos de natureza civil hajam 
sido incorporados a este Código”. 
6 Orlando Gomes (Direito de família, Rio de Janeiro, Revista Forense, 1999, p. 216) entende que também 
deve ser considerada consensual a separação requerida por apenas uma das partes, mas aceita pela 
outra: “Se o demandado aquiesce na separação, ao ser tentada a conciliação, lavra-se o termo 
respectivo, estabelecidas as condições do acordo, tal como, se, no curso do processo, a separação 
litigiosa se convertesse em separação consensual. Ao contrário do que se verifica na separação 
consensual de requerimento conjunto, os efeitos patrimoniais e as disposições concernentes à guarda 
dos filhos e à sua criação, passam a ser estabelecidas, onde se regula essa espécie de separação, pelo 
juiz. [...] Trata-se, como se disse por ocasião da elaboração da lei francesa, de uma espécie de passarela 
jurídica que permite a conversão do processo primitivo em separação por mútuo consentimento. Neste 
caso, redigem as partes o acordo e o juiz da causa o homologa. A lei brasileira não inclui nas suas 
disposições essa espécie de separação por mútuo consentimento, mas pode ser aceita sob a forma de 
conciliação, especificamente se em conta se leva que também é denominada pelo espírito de prioridade 
da repercussão dos fatos na continuação da vida conjugal”. 
7 Silvio Rodrigues, Direito civil, v. 6. 27. ed. atual. por Francisco José Cahali, com anotações ao novo 
Código Civil (Lei n. 10.406 de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2002, p. 233.  
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O artigo 1.574 do Código Civil exige o prazo de 1 ano de casamento para que os 

cônjuges possam valer-se dessa modalidade de separação. Trata-se do “prazo de 

experiência”8, ou também denominado de “período de provação”9.10 A nosso ver, o 

“prazo de experiência”, talvez outrora útil, já não mais encontra espaço na atualidade, 

tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista social, frente a possibilidade do 

divórcio direto introduzido pela Constituição Federal de 1988. 

 

  1.2.1.1 Procedimento 

Conforme o caput do art. 34 da Lei do Divórcio, a separação judicial consensual 

segue o rito previsto nos arts. 1.120 a 1.124 do Código de Processo Civil. Trata-se, à 

vista disso, de procedimento especial de jurisdição voluntária. 

Dispõe o art. 1.120, caput, da lei processual que a petição da separação 

consensual deve ser assinada por ambos os cônjuges. Acrescenta o § 1° do art. 31 da 

Lei do Divórcio que a petição também deve ser assinada pelos advogados das partes 

ou pelo advogado de ambos. Caso um ou ambos os cônjuges estejam impossibilitados 

ou não saibam assinar, admissível a assinatura a rogo (CPC, art. 1.120, § 1°; LDi, art. 

34, § 3°). As assinaturas não lançadas na presença do juiz devem ser reconhecidas por 

tabelião (CPC, art. 1.120, § 2°; LDi, art. 34, § 4° ). 

Segundo o art. 1.121, caput do CPC, a petição deve estar acompanhada da 

certidão de casamento – para comprovar a realização do casamento há mais de 1 ano - 

e do pacto antenupcial, se houver – para comprovar o regime de bens adotado. Deverá 

constar a descrição dos bens e a respectiva partilha (inciso I); o acordo quanto à guarda 

dos filhos menores e sobre o regime de visitas (inciso II); o valor dos alimentos para os 

                                                 
8 Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro, v. 5, 23. ed. rev., atual. e ampl. De acordo com a 
Reforma do CPC e com o Projeto de Lei n. 276/2007. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 283. 
9 Silvio Rodrigues, Direito, cit., p. 233. 
10 Informa Maria Helena Diniz (Curso, cit., v. 5, p. 283) que referido prazo é objeto de discussão no 
Congresso. O PL n. 276/2007, que substituiu o PL n. 6.960/2002, prevê a supressão desse prazo. 
Vicente Arruda posicionou-se favoravelmente, sustentando em seu parecer que apesar da Constituição 
Federal não permitir a concessão do divórcio direto para aqueles que não estejam separados de fato há 2 
anos, não é exigível o prazo de 1 ano de casamento para obter a separação amigável por dois motivos: 
1. O § 1° do art. 1.723 do Código Civil permite que  pessoas separadas de fato possam constituir união 
estável. Em outras palavras, não há porque manter o prazo de 1 ano para a obtenção da separação 
amigável se com a simples e imediata separação de fato já é possível unir-se estavelmente, o que 
caracteriza, portanto, um contra-senso; 2. Com a exigência do lapso temporal possibilita-se a fraude à lei 
pela simulação de injúria grave para obter a separação de forma litigiosa já que essa pode ocorrer a 
qualquer tempo. 
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filhos (inciso III) e os alimentos “do marido à mulher, se esta não possuir bens 

suficientes para se manter” (inciso IV). 

Como na separação judicial consensual não há litígio, seus efeitos são decididos 

de comum acordo pelos separandos, embora o juiz possa deixar de homologar a 

convenção se verificar que ela “não preserva suficientemente os interesses dos filhos 

ou de um dos cônjuges” (CC, art. 1.574, parágrafo único; Lei n. 6.515/77, art. 34, § 2°). 

A recusa à homologação deve ser fundamentada “com indicação das modificações que 

comportariam as cláusulas prejudiciais, porque a parte inconformada pode interpor 

recurso de apelação ao Tribunal de Justiça”.11 

Dispõe o § 1° do art. 1.121 do CPC que caso os cônj uges não cheguem a um 

acordo no que tange a partilha dos bens, esta poderá ocorrer após a homologação da 

separação consensual, seguindo o rito disposto no Livro IV, Título I, Capítulo IX, que 

dispõe sobre o inventário e partilha, procedimento especial de jurisdição contenciosa. 

Ainda que os cônjuges informem que a partilha ocorrerá posteriormente, imprescindível 

é a descrição dos bens.12  

Do exposto, basta que os cônjuges promovam a descrição dos bens, informando 

que a partilha ocorrerá posteriormente, ou, então, informem a inexistência de bens a 

partilhar, para que o acordo seja ratificado e homologado pelo juiz. Essa possibilidade 

parece incompatível com o disposto no art 1.575 do Código Civil: “A sentença de 

separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens”. Porém o que 

pretendeu dizer o legislador foi que a separação implica no término do regime 

matrimonial de bens e não a divisão obrigatória do patrimônio. Referido dispositivo 

também se choca com o art. 1.581 do diploma civil: “O divórcio pode ser concedido sem 

que haja prévia partilha de bens”. Em análise última, se é assim admissível no divórcio, 

não há motivo para que o mesmo não possa ocorrer na separação judicial13. 

                                                 
11 Carlos Roberto Gonçalves, Direito, cit., p. 197. 
12 Neste sentido Yussef Said Cahali (Divórcio e separação, 11. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o 
Código Civil de 2002. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 136): “Em realidade, define-se 
como melhor entendimento aquele segundo o qual o nosso direito terá sufragado o princípio da 
essencialidade da descrição dos bens, colocando-se a concordância dos cônjuges a seu respeito como 
condição necessária para que a separação consensual possa ser homologada. Essencial a comunicação 
de conhecimentos sobre os bens do casal, a ressalva do § 1° do art. 1.121 do CPC diz respeito apenas à  
partilha, que pode ser relegada para um juízo posterior ou sucessivo, também amigável ou litigioso”. 
13 Carlos Roberto Gonçalves, Direito, 3. ed., p. 199. Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 288) informa que 
em vista disso o Projeto de Lei n. 6.960/2002 (atual PL n. 276/2007) propõe nova redação para o art. 
1.575: “A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou 
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Situação diferente é aquela em que a partilha prejudica um dos cônjuges. Neste 

caso, entende Yussef Said Cahali que o juiz pode homologar parcialmente a separação, 

não homologando, por exemplo, a partilha dos bens por entender prejudicial a um dos 

separandos.14 Neste passo, parece incongruente a possibilidade da não homologação 

do acordo e principalmente da não decretação da separação judicial pelo juiz, conforme 

disposto no parágrafo único do art. 1.574 do diploma civil. 

Para Maria Berenice Dias, dita “cláusula de dureza” é flagrantemente 

inconstitucional por afrontar o princípio da liberdade que dirige as relações familiares. 

Na concepção da jurista gaúcha, somente em caso de doença mental grave do cônjuge 

(CC, art. 1.572, § 2°) é que o juiz pode recusar o decreto de separação, comprovada a 

possibilidade de prejuízo ao cônjuge enfermo. Salvo essa hipótese, nenhuma outra 

impediria a separação, nem mesmo o desatendimento do interesse dos filhos.15 

As cláusulas que justificam a recusa do juiz em homologar a separação referem-

se, na maior parte das vezes, aos interesses dos filhos menores, como guarda e 

alimentos.16  

                                                                                                                                                              
por este decidida em juízo sucessivo”. O Parecer Vicente Arruda votou pela rejeição da alteração 
apresentando o seguinte argumento: “a separação judicial põe termo à sociedade conjugal (art. 1.571, 
III), por isto impõe-se a partilha de bens, não só para a segurança dos cônjuges, como de terceiros. O art. 
1.581 refere-se ao divórcio direto, em que não houve separação judicial, pois fundados em separação de 
fato”. 
14 Informa Yussef Said Cahali (Divórcio, cit., p. 161) que a separação judicial compreende a separação de 
pessoas (cessação do dever de coabitação e do dever de fidelidade) e a separação de bens (término do 
regime matrimonial de bens). “Se comprovado (“apurado”) que o acordo sobre a partilha dos bens não 
preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges, o juiz cindirá o pedido, 
deixando de homologar a partilha apresentada; e, homologando apenas a separação pessoal, esta 
cindibilidade do pedido não afronta a sistemática legal. Aliás, o princípio da cindibilidade do acordo de 
desquite convencional não só está ínsito na disciplina processual do instituto, pela possibilidade expressa 
da instauração do juízo sucessivo tendente à partilha dos bens descritos ou inventariados, como também 
atende ao próprio espírito e à finalidade da lei, na medida em que interesse algum recomenda seja 
recusada homologação à separação de corpos convencionada (com cessação da vida em comum e do 
dever de fidelidade), remanescendo a pendência tão-só quanto à partilha dos bens comuns”. 
15 Maria Berenice Dias, Manual de direito das famílias. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 285. Para a autora “Não se atina que vantagens poderiam advir à prole 
viver em um lar onde os laços de afeto não mais existem, e a permanência do casamento dos pais é 
imposta judicialmente. Cláusulas a respeito da guarda dos filhos e regime de visitação, que não atendam 
ao interesse da prole, é que podem sofrer a intervenção judicial. Determinada a realização de estudo 
social ou laudo psicológico, tal pode retardar, mas não obstaculizar, o decreto de separação dos pais. 
Para evitar prejuízo enorme de ordem patrimonial, igualmente, não se justifica a recusa à homologação 
da separação. A solução é não homologar a partilha, quando não preservados os interesses dos filhos ou 
de um dos cônjuges”. 
16 Carlos Roberto Gonçalves, Direito, cit., p. 198. Conforme o autor, embora o cônjuge prejudicado possa 
promover ação ordinária visando a anulação de cláusula lesiva aos seus interesses e direitos, agindo por 
si ou representando os filhos menores, cabe ao juiz evitar “que a lesão se concretize e seus efeitos 
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Conforme o § 1° do art. 1.122 do Código de Processo  Civil, para ter eficácia 

jurídica a convenção de separação amigável deve ser homologada pelo juiz, após a 

manifestação do Ministério Público. 

 

  1.2.1.2 Efeitos jurídicos 

 Conforme o art. 1.576, caput, do Código Civil, a separação acaba com os 

deveres de coabitação e fidelidade recíproca e com o regime matrimonial de bens.17 

Imprescindível a decisão relativa à guarda de filhos, alimentos, uso do nome e, 

opcionalmente, a partilha dos bens. Passamos a analisar esses efeitos individualmente. 

 a) Partilha dos bens 

 A partilha dos bens do casal será feita conforme decisão de ambos, sendo 

apenas homologada pelo juiz, embora possa ele recusar a homologação se verificar 

que a convenção “não preserva suficientemente” o interesse de um dos cônjuges (CC, 

art. 1.574, parágrafo único). 

Como há autonomia de deliberação pelos separandos, contanto que não 

ofendam norma de ordem pública, a moral e os bons costumes, podem eles , por 

exemplo, “assumir obrigações recíprocas, outorgar procuração em causa própria ao 

outro consorte para transferência de determinado bem, fazer ou prometer fazer 

doações aos filhos ou ao outro cônjuge com ou sem usufruto, estipular cessões de bens 

em comodato ou em locação etc”.18 

                                                                                                                                                              
somente sejam afastados a posteriori, quando já tenham causado, eventualmente, danos de difícil 
reparação”. 
17 O dever de coabitação (CC, art. 1.566, II) tem dois significados: vida em comum sob o mesmo teto e 
dever de cumprir o débito conjugal. Nenhum dos dois, no entanto, é absoluto, pois há casos que em 
razão do trabalho de um ou ambos os cônjuges há a necessidade de se ausentar do lar conjugal. Da 
mesma forma, a impossibilidade involuntária da prática do ato sexual não caracteriza infração ao dever 
da coabitação. Contudo, a infração a esse dever estará configurada se um dos consortes abandona o lar 
conjugal com a intenção de não mais retornar. O dever de fidelidade recíproca (CC, art. 1.566, I) implica 
na realização do ato sexual exclusivamente com o cônjuge. Sua infração caracteriza-se pela conjunção 
carnal com terceiro do sexo oposto, configurando a prática do adultério. Entende a doutrina e a 
jurisprudência que a prática do ato sexual com pessoa do mesmo sexo não configura adultério, mas sim 
injúria grave. O regime matrimonial de bens começa a vigorar a partir da data do casamento (CC, art. 
1.639, § 1°). Tem por finalidade reger a vida patri monial do casal durante o matrimônio, surtindo efeitos 
tanto em relação aos próprios como em relação a terceiros. Termina com a separação judicial, mas seus 
efeitos cessam com a separação de fato do casal se essa ocorrer, obviamente, antes daquela. 
18 Carlos Roberto Gonçalves, Direito, cit., p. 199. 
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Caso a promessa de doação não seja cumprida, pode ser aplicado o art. 466-B 

do Código de Processo Civil,19 não sendo lícita a “estipulação que determine a 

continuação da comunhão de bens, após a dissolução da sociedade conjugal ou a 

administração pelo marido da meação pertencente à mulher”.20 

 Nada impede que a partilha seja feita desigualmente, tendo em vista a 

possibilidade de transação pelos cônjuges, pois maiores e capazes. Nesta hipótese, 

ocorre uma doação implícita de um cônjuge ao outro, de modo que é devido o imposto 

de reposição.21 Se um dos cônjuges renuncia integralmente à sua parte no patrimônio 

comum, também está indiretamente promovendo uma doação em favor do outro, 

observado o disposto no art. 548 do Código Civil, sob pena de nulidade da doação. Se 

a partilha é postergada, mas a separação é homologada, os bens adquiridos pelos ex-

cônjuges até a efetivação daquela, evidentemente, não se comunicam.22 

 b) Guarda e alimentos aos filhos 

 A Lei n. 11.112/2005 alterou a redação do art. 1.121 do Código de Processo 

Civil, obrigando o acordo na separação judicial consensual sobre a guarda dos filhos 

menores e o regime de visitas.23 Os cônjuges decidem a respeito livremente, podendo 

optar pela guarda unilateral ou, então, pela guarda compartilhada,24 embora o juiz 

possa recusar a homologação da separação, se apurar que o acordo não preserva seus 

interesses (CC, art. 1.574, parágrafo único). 

 Convém destacar que os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos não 

pode sofrer qualquer alteração devido à separação, salvo a inevitável quanto à 

guarda.25 Portanto, o dever de sustento e educação não deve ser modificado, bem 

                                                 
19 CPC, art. 466-B: “Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir a obrigação, a 
outra parte, sendo isso possível e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza o 
mesmo efeito do contrato a ser firmado”. 
20 Maria Helena Diniz, Curso, cit., p. 288-289. 
21 Neste sentido a Súmula 116 do STF: “Em desquite, ou inventário, é legítima a cobrança do chamado 
imposto de reposição, quando houver desigualdade nos valores partilhados”. 
22 Carlos Roberto Gonçalves, Direito, cit., p. 199. 
23 CPC, art. 1.121, § 2°: “Entende-se por regime de v isitas a forma pela qual os cônjuges ajustarão a 
permanência dos filhos em companhia daquele que não ficar coma sua guarda, compreendendo 
encontros periódicos regularmente estabelecidos, repartição das férias escolares e dias festivos”. 
24 A guarda compartilhada foi regulamentada em nosso ordenamento pela Lei n. 11.698 de 16 de junho 
de 2008, que alterou a redação dos artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil. 
25 A continuidade dos direitos e deveres dos pais em relação aos filhos está prevista no art. 1.579, caput, 
do Código Civil, relativamente ao divórcio, mas obviamente também aplicável à separação: “O divórcio 
não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos”. Conforme o parágrafo único do 
referido artigo nem mesmo novo casamento de um ou ambos os pais poderá significar redução desses 
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como o direito de ter os filhos em sua companhia, em virtude de ser o guardião ou do 

direito de visitas (CC, art. 1.589). Para Maria Helena Diniz, a “negativa infundada do 

genitor (guardião) a tal visita é inadmissível e pode levar até à perda da guarda. O 

direito de visita é irrenunciável, sendo nula qualquer convenção que vise a renúncia 

desse direito.” A autora defende que a melhor solução é a visitação livre, mas se essa 

não for possível, deve ser regulamentada pelo juiz de forma racional e conforme as 

peculiaridades do caso.26 

 Autoriza o § 5° do art. 1.584 do diploma civil que  o juiz defira a guarda para 

terceira pessoa se verificar que nem o pai ou a mãe deve tê-la. Na escolha do terceiro, 

deverá observar a compatibilidade deste para com a medida, “o grau de parentesco e 

as relações de afinidade e afetividade”. Conforme o art. 1.590 do mesmo diploma legal, 

as disposições relativas à guarda de menores também aplicam-se aos maiores 

incapazes. 

 Os alimentos aos filhos, obrigatórios e irrenunciáveis, decorrem da relação de 

parentesco e também devem ser fixados pelos cônjuges, levando em conta, por óbvio, 

                                                                                                                                                              
direitos e deveres. Na mesma linha o art. 1.588 quanto à guarda: “O pai ou a mãe que contrair novas 
núpcias não perde o direito de ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado 
judicial, provado que não são tratados convenientemente”. Também este é o conteúdo do Enunciado n. 
337 do Conselho da Justiça Federal aprovado na IV Jornada de Direito Civil: “O fato de o pai ou a mãe 
constituírem nova união não repercute  no direito de terem os filhos do leito anterior em sua companhia, 
salvo quando houver comprometimento da sadia formação e do integral desenvolvimento da 
personalidade destes”. O Enunciado de n. 338 destaca a responsabilidade dos demais integrantes da 
família quanto ao adequado tratamento ao menor: “A cláusula de não-tratamento conveniente para a 
perda da guarda dirige-se a todos os que integrem, de modo direto ou reflexo, as novas relações 
familiares”. 
26 Maria Helena Diniz, Curso, cit., p. 319. A autora sustenta, à p. 320 da mesma obra, que o direito de 
visita em realidade seria um direito à visita que se constitui em direito personalíssimo cujo titular é a 
criança, o adolescente ou o maior incapaz: “Refletindo melhor sobre essa questão, parece-nos que, na 
verdade, o que se tem, diante dos dispositivos constitucionais vigentes e do ECA, sob o prisma do menor 
(criança ou adolescente), é um direito à visita. Tal direito seria um direito personalíssimo de ser visitado 
pelo genitor que não tem mais a guarda, por seus avós, parentes, amigos ou por qualquer pessoa a 
quem tenha afeição. Se os pais têm, durante a constância do matrimônio, o dever de respeitar visitas de 
parentes ou amigos, sob pena de, proibindo-as injustificadamente, ocorrer uso abusivo do poder familiar, 
claro está que, com a separação judicial ou o divórcio, o genitor que não tiver a guarda teria o poder-
dever, resultante do poder familiar e da obrigação de assistência imaterial, de visitar o filho, sob pena de 
incorrer no crime tipificado no art. 359 do Código Penal, de ser suspenso ou destituído do poder familiar e 
de reparar o dano moral causado ao menor. A titularidade do direito à visita (receber visita) é da criança, 
do adolescente e do maior incapaz. Trata-se de um direito da personalidade, que é um direito subjetivo 
excludendi alios, fundado no critério jurídico-constitucional alusivo ao direito à incolumidade mental, ou 
melhor, à saúde mental ou integridade psíquica e até mesmo física, pois a falta da visita dos que lhes são 
caros pode conduzi-los a um estado depressivo, danoso à sua saúde física ou psíquica, provocando 
moléstias e desvios comportamentais e, por isso, pode geral indenização por dano moral [...] O direito de 
visita, de efetuar visita, seria, entendemos, mero direito subjetivo, gerador de direito pessoal, não se 
tratando de direito personalíssimo”. 
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a decisão sobre a guarda e observado o art. 1.703 do Código Civil, que dispõe da 

contribuição proporcional aos recursos de cada cônjuge.27 A separação não acarreta a 

eliminação do usufruto legal dos pais sobre os bens dos filhos, podendo o genitor valer-

se desses valores para pensionar o filho. 

 c) Alimentos ao cônjuge 

 Na separação judicial consensual, a obrigação alimentar entre cônjuges é fixada 

livremente por eles ou, então, dispensada por mútuo consenso, embora o juiz possa 

recusar a homologação se apurar que o acordo é prejudicial a um dos separandos. O 

que não pode ocorrer é a renúncia aos alimentos, seja recíproca ou por parte de 

apenas um dos cônjuges, conforme o art. 1.707 do Código Civil.28 

 A obrigação alimentar termina se o credor passar a viver em união estável ou em 

concubinato ou, após a conversão da separação em divórcio, contrair novas núpcias 

(CC, art. 1.708). Novo casamento do cônjuge devedor não altera ou extingue a 

obrigação alimentar (CC, art. 1.709). Também são causas de cessação do direito a 

alimentos o procedimento indigno do credor em relação ao devedor, conforme o 

parágrafo único do art. 1.708, a renúncia à continuidade do exercício do direito (CC, art. 

1.707) e a morte do credor. A morte do devedor, no entanto, não extingue a obrigação, 

pois esta transfere-se aos seus herdeiros (CC, art. 1.700), na proporção dos respectivos 

quinhões, pouco importando se a pensão alimentícia decorre de separação amigável ou 

litigiosa.29 

                                                 
27 Entende Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 324) que a guarda unilateral não dispensa a estipulação de 
alimentos devidos pelo guardião, devendo ser fixados para ambos os cônjuges separados judicialmente 
na proporção de seus rendimentos e podendo perdurar até mesmo após o filho alcançar a maioridade se 
se encontrar em dificuldade financeira. 
28 Para Euclides de Oliveira (É possivel realizar apenas a separação consensual, sem nada ser 
deliberado a respeito da partilha de bens e dos alimentos de um para outro cônjuge, relegando-se um e 
outro de tais temas para posterior convenção ou para solução judicial, mediante ação própria? In 
Separação, divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais (coord. Antônio Carlos Mathias Coltro e Mário 
Luiz Delgado), São Paulo, Método, 2007, p.257) o disposto no art. 1.707 do CC constitui um “retrocesso à 
evolução doutrinária e jurisprudencial que entendia possível a renúncia de alimentos entre cônjuges na 
separação”. Neste mesmo sentido Rodrigo da Cunha Pereira (Separação e divórcio judicial reflexões 
sobre a prática, in Direito de família: processo, teoria e prática (coord. Rodrigo da Cunha Pereira e Rolf 
Madaleno), Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 16): “Este artigo constitui-se em um excesso de intervenção 
do Estado da vida privada. É justificável que se proíba a renúncia alimentar dos filhos menores, mas 
entre cônjuges não se justifica”. Súmula 379 do STF: “No acordo de desquite não se admite renúncia aos 
alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais”. 
29 Maria Helena Diniz, Curso, cit., p. 313-314. O caput do art. 21 da Lei n. 6.515/77 autoriza, a fim de 
assegurar o pagamento da pensão, que o juiz determine a constituição de garantia real ou fidejussória. 
Embora não configure uma garantia de pagamento, permitem os §§ 1° e 2° do referido artigo que os 
alimentos sejam obtidos por meio de usufruto sobre determinados bens do devedor, conforme 
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 Como a decisão que fixa os alimentos não faz coisa julgada material, a obrigação 

alimentar pode ser modificada a qualquer tempo, a pedido do devedor ou do credor, se 

houver alteração de sua situação econômica, solicitando exoneração, redução ou 

majoração do encargo (CC, art. 1.699). Conforme o art. 1.710 do diploma civilista a 

pensão alimentícia, seja de qual natureza for,deve ser atualizada monetariamente 

segundo índice oficial regularmente estabelecido. 

 d) Uso do nome 

 A continuidade do uso do nome do outro, pelo cônjuge que o adotou quando das 

núpcias, deve ser decidida pelos separandos (CC, art. 1.578, § 2°) 30 e homologada pelo 

juiz, embora também possa ele recusar a homologação se constatar que a escolha 

prejudica um dos cônjuges. 

 Orlando Gomes sustenta a possibilidade de a mulher voltar a usar o nome de 

matrimônio anterior. Como não há e nunca houve previsão legal neste sentido, 

fundamenta seu posicionamento “na regra de que a perda, ou a renúncia, do nome do 

marido determina a recuperação do nome que usava antes do casamento dissolvido”.31 

 

 1.2.2 Separação judicial litigiosa e seus efeitos 

Observemos que com a possibilidade do divórcio direto introduzido pela 

Constituição Federal de 1988, exigindo apenas os 2 anos de separação de fato, a 

separação judicial perdeu importância, restando útil se houver intenção de discutir a 

culpa pela separação para obtenção de vantagens que dela decorrem.32 Os juízes, 

porém, por medida de economia processual, tem permitido a discussão da culpa 

                                                                                                                                                              
autorização judicial a requerimento do credor ou se este justificar a possibilidade do não recebimento 
regular dos alimentos. Caso o devedor não cumpra pontualmente com sua obrigação arcará, segundo o 
parágrafo único do art. 22 da Lei do Divórcio, com as custas processuais e honorários advocatícios 
apurados simultaneamente. 
30 Esclarece Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 309) que o § 2° do art. 1.578 aplica-se também aos casos 
de “separação fundada em culpa recíproca, na separação litigiosa como falência ou na separação 
litigiosa como remédio”. 
31 Orlando Gomes, Direito, cit., p. 258. 
32 Maria Helena Diniz, Curso, cit., p. 352. Para Yussef Said Cahali (Divórcio, cit., p. 70) “Embora o fator 
tempo deponha em desfavor da separação judicial e sua conversão, é certo que, em face do novo 
sistema legal, a separação judicial oferece a vantagem de nela ser possível, em tese, discutir a causa da 
separação, a permitir daí extraírem-se certas conseqüências jurídicas a benefício do cônjuge inocente; 
enquanto no divórcio direto, exaurindo-se a literalidade do § 2° do art. 1.580 do Código Civil com a 
simples comprovação do decurso de dois anos de separação de fato, sem perquirição da respectiva 
causa, outras seriam as conseqüências jurídicas”. 
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mesmo nas ações de divórcio, não para a decretação ou não do divórcio, mas no que 

tange aos alimentos e à conservação do sobrenome do ex-cônjuge.33 

A separação litigiosa admite somente o procedimento judicial.34 Como se trata de 

um processo contencioso, iniciado por um dos cônjuges com base em hipóteses legais, 

que acarretam a insuportabilidade da vida em comum, a ação de separação judicial 

litigiosa pode ser promovida a qualquer tempo. 

 Dispõe o caput do art. 1.572 do Código Civil: “Qualquer dos cônjuges pode 

propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe 

grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum”.35 

Esta espécie de separação judicial litigiosa é conhecida como sanção em virtude das 

consequências que acarreta ao cônjuge culpado. Observe-se que a culpa é 

preponderante nessa modalidade, podendo ser considerado culpado apenas um ou 

ambos os consortes. Além do referido artigo, também motivam a separação judicial 

litigiosa o previsto nos incisos do art. 1.573, relação meramente exemplificativa. 

 A redação do parágrafo único do art. 1.573, porém, permite uma nova leitura da 

separação judicial litigiosa. Dispõe o parágrafo único: “O juiz poderá considerar outros 

fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum”. Segundo Francisco 

José Cahali, trata-se de uma nova motivação autônoma de separação judicial, 

denominada causa genérica, e que toma por fundamento a impossibilidade da vida em 

comum. Na visão do jurista mencionado, a separação seria sem culpa nas 

circunstâncias específicas dos §§ 1° e 2° do art. 1 .572, bem como nas causas 

genéricas do parágrafo único do art. 1.573. A separação por culpa estaria prevista no 

caput do art. 1.572 e nos incisos do art. 1.573.36 

 Neste sentido, eis o julgado do STJ que decretou a separação sem comprovação 

de culpa, com base apenas na insuportabilidade da vida em comum: 

Direito civil. Direito de família. Separação por conduta desonrosa do marido. 
Prova não realizada. Irrelevância. Insuportabilidade da vida em comum 
manifestada por ambos os cônjuges. Possibilidade da decretação da 

                                                 
33 Carlos Roberto Gonçalves, Direito, cit., p. 192. 
34 Conforme o art. 34 da Lei do Divórcio a separação judicial litigiosa segue o rito ordinário. 
35 São deveres do casamento (CC, art. 1.566): a) fidelidade (inc. I); b) coabitação (inc. II); c) mútua 
assistência (inc. III); d) sustento, guarda e educação dos filhos (inc. IV) e, e) respeito e consideração 
mútuos (inc. V). O Enunciado n. 100 do Conselho Federal de Justiça, aprovado nas Jornadas de Direito 
Civil de 2002 sugere “uma apreciação objetiva dos fatos, que tornem evidente a impossibilidade da vida 
em comum”. 
36 Sílvio Rodrigues, Direito, cit., p. 232-233. 
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separação. Nova orientação. Código Civil de 2002 (art. 1.573). Recurso 
desacolhido. Na linha de entendimento mais recente e em atenção às diretrizes 
do novo Código Civil, evidenciado o desejo de ambos os cônjuges em extinguir 
a sociedade conjugal, a separação deve ser decretada, mesmo que a 
pretensão posta em juízo tenha como causa de pedir a existência de conduta 
desonrosa.37 

 
 Atualmente pouco justifica a procura processual pela culpa de um dos cônjuges, 

com a consequente inocência do outro, ou então que os dois sejam considerados 

culpados. A própria legislação permite concluir, como veremos adiante, que os efeitos 

pelo término do casamento praticamente não mais dependem da identificação do 

cônjuge culpado, tarefa difícil de ser realizada na prática. Doutrina e jurisprudência 

sustentam que a separação deve estar calcada na impossibilidade de convivência.38 

 Em Portugal, a Lei n. 61/2008, de 31 de Outubro, conhecida por Lei do Divórcio, 

revogou o artigo 1.787° do Código Civil, que dispun ha sobre a declaração do cônjuge 

culpado. As causas que autorizam a separação são as mesmas do divórcio, previstas 

no art. 1.781° da lei civil portuguesa, todas ampar adas exclusivamente na ruptura do 

casamento. 

 A Alemanha não admite a forma dual de extinção do casamento, ou seja, não há 

separação judicial, mas apenas o divórcio que está disciplinado nos §§ 1.564 a 1.568 

do BGB (Código Civil alemão).39 Com a última alteração legislativa, o divórcio não 

depende mais da culpa, sendo sua única causa o fracasso da união conjugal.40 

                                                 
37 STJ, Resp 433.206/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 07.04.2003, j. 
06.03.2003, p. 293. 
38 Segundo Rolf Madaleno (Curso de direito de família, Rio de Janeiro, Forense, 2009, p. 202-203) “é a 
comunhão plena de vida o único pressuposto de subsistência da sociedade conjugal, tanto que o próprio 
legislador expôs no caput do art. 1.573 caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência 
de alguns dos motivos elencados, exemplificativamente, nos seis incisos complementares ao dispositivo, 
para depois arrematar, no parágrafo único, estar o magistrado autorizado a considerar quaisquer outros 
fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum, como causa suficiente para a dissolução 
da sociedade matrimonial, e demonstrar, portanto, ser a ausência de comunhão plena de vida causa que 
se basta para a separação”. Apelação Cível n. 70007503766, 7ª Câmara Cível do TJRS, j. em 
17.12.2003, Desª. Maria Berenice Dias: “Separação judicial litigiosa. Culpa. Já se encontra sedimentado 
nesta Câmara o entendimento de que a caracterização da culpa na separação mostra-se descabida, 
porquanto o seu reconhecimento não implica nenhuma seqüela de ordem pública”. 
39 Esclarece Inácio de Carvalho Neto (Separação, cit., p. 51-52), que o BGB, promulgado em 18.08.1896, 
“tratava o divórcio no Título Sétimo (§§ 1.564 e ss). Este Título foi derrogado pela Lei do Matrimônio de 
1938 (§ 84) e, posteriormente, pela Lei do Matrimônio de 20/02.1946 (§ 78), que passou a cuidar do 
divórcio em seus §§ 41 a 76. A Lei da Família, de 14.06.1976, trouxe o divórcio novamente para o BGB, 
que agora está, em sua parte fundamental, tratado nos §§ 1564 a 1568”. 
40 Segundo Wilfried Schlüter (Código Civil Alemão Direito de Família (BGB – Familienrecht). Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 241) “A modificação do direito de divórcio pode ser caracterizada 
de forma tópica como transição do princípio da culpa para o princípio da ruptura. [...] Segundo o direito 
vigente, para o divórcio não depende mais por quem a ruptura foi ocasionada ou de quem é a culpa. 
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 Nosso Código Civil também prevê, como já mencionamos, a separação judicial 

por causa objetiva, sem perquirição de culpa. Não é considerada uma separação 

consensual já que pedida por apenas um dos cônjuges. Trata-se da separação-falência 

(art. 1.572, § 1°) e da separação-remédio (art. 1.5 72, § 2°). 

 No primeiro caso exige a prova, pelo autor da ação, da “ruptura da vida em 

comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição”, ou seja, 

pressupõe que um dos cônjuges tenha se afastado do lar conjugal, pouco importando 

se houve um abandono intencional ou se, decorreu do consenso do casal.41 

Dispõe o § 2° do art. 1.572 do Código Civil: “O côn juge pode ainda pedir a 

separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, 

manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em 

comum, desde que, após 2 (dois) anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura 

improvável”.42 

                                                                                                                                                              
Agora a única causa do divórcio é o fracasso da união conjugal. Se uma união conjugal – pelo motivo que 
seja, - estiver fracassada, ela pode ser dissolvida por divórcio a pedido de qualquer cônjuge”. O autor 
esclarece à mesma página que “conforme o antigo direito, um cônjuge podia desejar o divórcio quando o 
outro tinha cometido adultério (§ 42 EheG aF) ou tinha rompido o casamento de outra maneira 
culposamente. Ao lado disto ainda havia a possibilidade de pedir o divórcio após três anos de supressão 
da união conjugal, se devido a uma ruptura insanável, profunda da relação conjugal, não pudesse ser 
esperada a reconstituição da vida conjugal; mas se o cônjuge que desejasse o divórcio tivesse sido 
totalmente culpado ou de forma preponderante, na ruptura, então o outro podia evitar o divórcio através 
de sua contestação. Portanto o antigo direito fazia o divórcio depender, em princípio, de que a união 
conjugal estivesse rompida, mas ao mesmo tempo visava quem tivesse sido culpado desta ruptura”. 
Segundo Cristiano Chaves de Farias (A separação, cit., p. 91), “o acolhimento do princípio da ruptura – 
com a superação do princípio da culpa – já vinha sendo proposta pela avançada jurisprudência alemã, 
que percebia não ter condições de reconhecer ‘as causas da ruptura e avaliar corretamente sua 
importância para a dissolução da união conjugal’”. 
41 Como nessa espécie de separação litigiosa não há discussão da culpa sua utilidade é bastante 
reduzida diante da possibilidade do divórcio direto após 2 anos de separação de fato, evitando o 
transtorno de uma separação judicial e posterior conversão em divórcio. Cabe observar, a propósito, que 
a separação falência apenas legaliza uma separação de fato. A espécie também é criticável se 
comparada com a possibilidade de caracterização de união estável de pessoas separadas de fato sem 
exigência de prazo mínimo de separação (CC, art. 1.723, § 1°), pois o consorte separado de fato já pod e 
constituir união estável, mas não pode separar-se judicialmente enquanto não completar o prazo de um 
ano de separação fática. 
42 A espécie também é passível de críticas se observada a possibilidade de obtenção do divórcio de 
forma direta após dois anos de separação de fato, não sendo necessário aguardar dois anos para 
somente então pleitear a separação judicial e sua posterior conversão em divórcio. Para Cristiano Chaves 
de Farias (A separação judicial à luz do garantismo constitucional: a afirmação da dignidade humana 
como réquiem para a culpa na dissolução do casamento. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 111-112) 
“Interessante crítica pode ser formulada ao interesse prático no uso da separação-remédio, considerando 
que o prazo para o divórcio direto também é de dois anos (de separação de fato), o que torna, em sua 
essência, obsoleto o instituto separatório, uma vez que é possível medida mais abrangente e simples, no 
mesmo lapso de tempo”. Entende Carlos Roberto Gonçalves (Direito, cit., p. 230) que “se o casal já se 
encontra separado de fato há mais de dois anos, jamais irá, hoje, pleitear a separação por motivo de 
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 Prevê o § 3° do mesmo artigo: “No caso do § 2°, re verterão ao cônjuge enfermo, 

que não houver pedido a separação judicial, os remanescentes dos bens que levou 

para o casamento, e se o regime dos bens adotado o permitir, a meação dos adquiridos 

na constância da sociedade conjugal”.  

 Ora, ainda que o cônjuge sadio afaste-se do lar para alcançar o divórcio após 

dois anos de separação de fato e, por isso, venha a ser o réu na ação de separação 

judicial litigiosa movida pelo enfermo, imputando-o culpado sob o argumento de 

abandono do lar, não sofrerá tal consequência patrimonial. Observe-se que a punição 

patrimonial nesta espécie somente se aplica, no que tange ao remanescente dos bens 

que trouxe para o casamento, se o regime de bens tiver sido o da comunhão universal, 

pois somente neste regime ambos os cônjuges tornam-se meeiros dos bens que o 

outro já tinha antes de casar.43 A dicção final do dispositivo, “...e se o regime de bens 

adotado o permitir, a meação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal” 

mostra-se totalmente dispensável. 

 Embora a espécie esteja calcada no dever de solidariedade, não entendemos 

razoável obrigar o cônjuge saudável a permanecer numa relação matrimonial que, em 

razão da doença mental, já não possibilita comunhão física e espiritual. Isso não 

significa subtração do dever de mútua assistência que se transforma em obrigação 

alimentar em seu sentido amplo, isto é, de propiciar condições de vida digna ao 

enfermo.44 

 Passemos a analisar os efeitos da separação judicial litigiosa. 

 Com relação à partilha dos bens, não havendo acordo, será decidida pelo juiz 

(CC, art. 1.575, parágrafo único), em que pese o art. 1.581 permitir que ela ocorra até 

mesmo após o divórcio.45 Cabe ressaltar, ainda, que não há punição patrimonial para o 

                                                                                                                                                              
doença mental, pois poderá postular desde logo o divórcio direto, sem se sujeitar a qualquer espécie de 
sanção”. No mesmo sentido Maria Berenice Dias (Manual, cit., p. 288). 
43 Carlos Roberto Gonçalves, Direito, cit., p. 229; Cristiano Chaves de Farias, A separação, cit., p. 112; 
Silvio Rodrigues, Direito, cit., p. 258. 
44 Neste sentido o art. 203 do Código Civil argentino ao permitir, sem nenhuma punição, que o cônjuge 
mentalmente sadio peça a separação judicial diante das alterações mentais graves e permanentes 
decorrentes de alcoolismo ou uso de drogas e que provoquem transtornos  de conduta que inviabilizem a 
vida em comum ou do cônjuge enfermo com a prole. Para Carlos Vidal Taquini (Matrimonio civil, Buenos 
Aires, Astrea, 1991, p. 396) a atitude do cônjuge saudável não pode ser considerada injuriosa já que a 
doença mental grave do outro atinge os objetivos do matrimônio. 
45 Para Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 312) “Nada obsta que, havendo demanda entre os cônjuges 
sobre a questão da divisão do patrimônio conjugal, a partilha se dê em juízo sucessivo, ou melhor, 
ulterior à decretação da separação judicial, processando-se nos mesmos autos desta. [...] se a norma 
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cônjuge culpado, salvo em se tratando de separação judicial remédio, como vimos. 

Para que terceiros saibam da separação, além da averbação da sentença no livro de 

registros de casamentos, também deverá ser averbada no registro de imóveis. Caso a 

separação judicial seja precedida por uma separação fática, os bens adquiridos pelo 

cônjuge durante esse período não são comunicáveis.46  

Outrora, nossa legislação era categórica quanto à proibição do cônjuge culpado 

de ter a guarda dos filhos menores. Atualmente, a situação é bem diferente,,na medida 

em que o ponto central dessa questão passou a ser o interesse do menor, ou seja, a 

busca da melhor condição para a criança. Assim, na escolha de quem terá a guarda 

unilateral deverá ser verificado qual dos genitores revela melhores condições para 

exercê-la e tenha mais aptidão, verificada objetivamente, para proporcionar aos filhos 

afeto, na relação com ele e demais integrantes do grupo familiar, saúde, segurança e 

educação (CC, art. 1.583, § 2°). A culpa deixou de ser, portanto, o elemento definidor 

da guarda unilateral dos filhos. Compete ao genitor não guardião “supervisionar os 

interesses dos filhos” (CC, art. 1.583, § 3°), “bem  como fiscalizar sua manutenção e 

educação” (CC, art. 1.589, in fine). 

 A busca da melhor condição para o menor também justificou a adoção da guarda 

compartilhada. Ela implica na responsabilização de ambos os genitores, que não vivem 

juntos, quanto ao exercício dos direitos e deveres que decorrem do poder familiar 

relativamente aos filhos comuns (CC, art. 1.583, § 1°, segunda parte). Sua finalidade é 

manter os pais o mais próximo dos filhos, diminuindo a distância geralmente presente 

na guarda unilateral. Pressupõe participação conjunta nas diversas decisões sobre a 

                                                                                                                                                              
(CC, art. 1.581) permite o mais, com maior razão, permitido está o menos”. Também neste sentido o 
Enunciado n. 255 do Conselho da Justiça Federal aprovado na III Jornada de Direito Civil: “Não é 
obrigatória a partilha de bens na separação judicial”. A jurista esclarece que nessa hipótese, se o ex-
cônjuge alienar bem na qualidade de administrador do patrimônio do ex-casal em condomínio, deverá 
“prestar contas na qualidade de representante comum (CC, arts. 1.324 e 668). Se não o fizer, o outro 
poderá pretender a prestação de contas, dentro do prazo de dez anos (CC, art. 205)”. 
46 Neste sentido entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (AC 70016148975, 7ª Câm. 
Civ., rel. Dês. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 6-9-2006): “a ruptura da vida marital põe termo ao regime de 
bens do casamento”. O Projeto de Lei n. 276/2007 prevê a inclusão do § 1° ao art. 1.576 do Código Civil: 
“aplicando-se este efeito à separação de fato quando demonstrada a incomunicabilidade dos bens, para 
evitar o enriquecimento ilícito”. O Projeto de Lei n. 2285/2007 (Estatuto das Famílias proposto pelo 
IBDFAM) prevê os seguintes dispositivos: Art. 56: “A separação de fato põe termo aos deveres conjugais 
e ao regime de bens”. Art. Art. 57 § 3°: “A separaç ão de corpos põe termos aos deveres conjugais e ao 
regime de bens”. 
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vida dos menores, o que também exige uma convivência ao menos respeitosa e 

responsável entre os ex-cônjuges.47 

 Imprescindível na separação judicial litigiosa que seja definida a guarda, direito 

de visitas e alimentos aos filhos menores ou incapazes, como disposto no art. 1.121 da 

lei processual civil, por força da Lei n. 11.112/2005, relativamente à separação judicial 

consensual.48 

 Na separação litigiosa, a culpa ainda é o elemento determinante para a fixação 

do responsável pela obrigação alimentar entre cônjuges.49 O art. 1.702 do diploma 

civilista é claro quanto ao direito do cônjuge inocente de receber alimentos do cônjuge 

culpado, se não tiver bens suficientes nem obtenha recursos mínimos com seu trabalho 
                                                 
47 Justamente por isso parece-nos estranho que a guarda compartilhada possa ser aplicada pelo juiz se 
não houver acordo entre os genitores sobre a guarda (CC, art. 1.584, § 2°). É bem verdade que o 
mencionado dispositivo se vale da expressão “sempre que possível”, porém entendemos que a 
viabilidade prática da guarda compartilhada depende substancialmente da vontade dos pais, conscientes 
de que ela beneficia os filhos. Neste sentido julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (AC 
70005760673, 7ª Cam. Cív., rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves, j. em 12-3-2003): 
“ALTERAÇÃO DE GUARDA, DE VISITAÇÃO E DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. LITÍGIO 
ENTRE OS PAIS. DESCABIMENTO. 1. Não é a conveniência dos pais que deve orientar a definição da 
guarda, mas o interesse do filho. 2. A chamada guarda compartilhada não consiste em transformar o filho 
em objeto, que fica à disposição de cada genitor por um semestre, mas uma forma harmônica ajustada 
pelos genitores, que permita ao filho desfrutar tanto da companhia paterna como da materna, num regime 
de visitação bastante amplo e flexível, mas sem que o filho perca seus referenciais de moradia. Para que 
a guarda compartilhada seja possível e proveitosa para o filho, é imprescindível que exista entre os pais 
uma relação marcada pela harmonia e pelo respeito, onde não existam disputas nem conflitos. 3. Quando 
o litígio é uma constante, a guarda compartilhada é descabida. Recurso desprovido” Conforme o inciso I 
do artigo 1.584 do Código Civil a guarda compartilhada ou unilateral poderá ser requerida por ambos os 
pais como resultado do consenso entre eles, o que naturalmente deve ocorrer em se tratando de 
separação amigável, ou então por qualquer deles em ação de separação, divórcio, dissolução de união 
estável ou medida cautelar de separação de corpos. Já o inciso II do mesmo artigo autoriza o juiz a 
“decretar” a guarda unilateral ou compartilhada “em atenção a necessidades específicas do filho, ou em 
razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe”, o que não nos 
parece adequado em se tratando de guarda compartilhada. Também nos soa estranho a previsão legal 
de sansões ao genitor que descumprir alguma cláusula da guarda compartilhada (CC, art. 1.584, § 1°) e 
a previsão de “redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas 
de convivência com o filho” para o caso de “alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de 
cláusula de guarda” (CC, art. 1.584, § 4°). Ora, pa rece-nos razoável que haja sansões e reduções de 
prerrogativas para a hipótese de descumprimento de cláusulas da guarda unilateral, porém em 
descompasso com a finalidade da guarda compartilhada. Adequada a determinação da primeira parte do 
§ 1° do art. 1.584 do Código Civil ao determinar ao  juiz que informe aos pais, na audiência de conciliação, 
do significado e da importância da guarda compartilhada. Entendemos que essa audiência deveria 
apenas conferir elementos de decisão aos genitores, amparados também em orientação técnico-
profissional ou de equipe interdisciplinar, como previsto no § 3°do mesmo artigo, mas em auxílio ao ju iz 
para a fixação das “atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada”. 
Da maneira como está disciplinada, apesar da inegável boa intenção do legislador em proteger a pessoa 
dos filhos, a guarda compartilhada mais parece uma obrigação com severas sanções que podem acabar 
por desnaturá-la. Lembremos que carinho, afeto, comprometimento, etc não têm como ser impostos. 
48 Paulo Lobo, Famílias, São Paulo, Saraiva, 2008, p. 173-174. 
49 Conforme Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 313) esses alimentos são “uma espécie de sanção civil, 
constituindo-se como alimentos indenizatórios”. 
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ou sequer o tenha (CC, art. 1.695). O montante será determinado pelo juiz com base 

nos pressupostos da necessidade e possibilidade, conforme previsto no § 1° do art. 

1.694 do Código Civil. 

 Como os alimentos são irrenunciáveis, ainda que o cônjuge inocente não tenha 

exercido seu direito no momento da separação, se deles necessitar poderá pleiteá-los 

posteriormente, cabendo ao cônjuge culpado a obrigação de prestá-los no montante 

fixado pelo juiz (CC, art. 1.704, caput). 50  

 Convém notar que os alimentos não são prestados somente pelo cônjuge 

culpado ao inocente. Este também poderá ser obrigado em relação àquele, conforme 

disposto no parágrafo único do art. 1.704. Para tanto o cônjuge declarado culpado não 

deve ter bens nem parentes em condições de prestar os alimentos e estar 

impossibilitado de trabalhar, caso em que o juiz fixará o montante com base no 

estritamente indispensável à sobrevivência.51 

 Nossa lei determina a perda do direito do cônjuge culpado de continuar a usar o 

sobrenome do outro, contanto que o inocente peticione a respeito expressamente (CC, 

art. 1.578, caput). Ainda assim, o culpado poderá continuar a usar o sobrenome do 

outro se constatado que a retirada lhe causa “evidente prejuízo para sua identificação” 

(inciso I), “manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da 

união dissolvida” (inciso II), ou, então, qualquer outro “dano grave reconhecido na 

decisão judicial” (inciso III). Já o consorte inocente pode renunciar, a qualquer tempo, o 

direito de usar o sobrenome do cônjuge culpado (§ 1°). 

 

 1.2.3 Separação extrajudicial e suas consequências  jurídicas 

 A via extrajudicial de extinção da sociedade conjugal somente é autorizada se 

houver consenso entre os cônjuges e não haja filhos menores ou maiores incapazes.52  

                                                 
50 Sobre a possibilidade da renúncia ou não dos alimentos já nos referimos rapidamente quando 
discorremos sobre os alimentos entre cônjuges na separação judicial consensual. Questão igualmente 
polêmica diz com o limite temporal para o exercício desse direito, ou seja, o cônjuge inocente poderia 
peticionar alimentos após o divórcio? A esses temas voltaremos no capítulo relativo ao divórcio 
extrajudicial obrigatório. 
51 Esclarece Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 305) que se a culpa pela separação for de ambos não 
haveria obrigação alimentar tendo em vista que “as responsabilidades recíprocas se compensam, 
tornando inexigível a pensão alimentar por um co-responsável contra outro co-responsável”. 
52 CPC, art. 1.121-A: “A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou 
incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por 
escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e 
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Destaque-se que a separação extrajudicial promove os mesmos efeitos daquela 

realizada em juízo, extinguindo os deveres de coabitação e fidelidade recíproca e 

terminando com o regime de bens que vigorou durante o casamento.53 Entendemos 

que a divisão dos bens, tendo em vista o art. 1.581 do diploma civil, não necessita 

ocorrer quando da dissolução da sociedade conjugal pela separação, podendo se dar a 

posteriori. O dispositivo em questão não se aplica somente ao divórcio.  

Da mesma forma quanto aos alimentos, pois como dispõe o art. 1.707 da mesma 

lei, pode o cônjuge não exercer esse direito, vedada, contudo, a renúncia. Exigir que os 

alimentos fossem previamente definidos significaria colocar forte obstáculo à realização 

da escritura pública de separação à medida que a falta de acordo sobre esse ou 

qualquer outro efeito pelo fim da sociedade conjugal obrigaria os cônjuges à via judicial, 

frustrando a intenção da Lei n. 11.441/2007. Estar-se-ia promovendo uma interpretação 

meramente literal e, portanto, restritiva do art. 1.124-A do Código de Processo Civil. O 

dispositivo informa que da escritura pública constarão os efeitos pelo fim do 

relacionamento. Sobre o tema discorremos no item 1.3.3 abaixo. 

Observe-se, ainda, que o § 1° do mencionado artigo da lei processual civil 

dispensa a homologação judicial da escritura de separação, surtindo efeitos tanto no 

registro civil como no registro de imóveis. 

Como a lei exige o consenso dos cônjuges para que possa ser extinta a 

sociedade conjugal por meio da separação extrajudicial, igualmente aplicável a essa 

modalidade o disposto no art. 1.574 do Código Civil, ou seja, é exigido o prazo de um 

ano de casamento. O parágrafo único do mesmo dispositivo informa que o juiz pode 

não homologar a convenção elaborada pelos cônjuges caso detecte que ela não 

preserva suficientemente o interesse dos cônjuges.54 

                                                                                                                                                              
à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à 
manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. § 1o  A escritura não depende de 
homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e o registro de imóveis. § 2º  O tabelião 
somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogado comum ou advogados 
de cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. § 3o  
A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da 
lei”. O Projeto de Lei n. 2285/2007 (Estatuto das Famílias proposto pelo IBDFAM) prevê a possibilidade 
de realizar divórcio e separação extrajudicialmente ainda que existam filhos menores ou maiores 
incapazes, contanto que as questões relativas a eles já tenham sido decididas judicialmente (art. 62, II). 
53 CC, art. 1.576, caput: “A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca 
e ao regime de bens”. 
54 CC, art. 1.574: “Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges se forem casados 
por mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a 
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Nesse passo, surge a questão: o oficial do Cartório pode fazer o mesmo já que 

se trata de procedimento extrajudicial?  

Silmara Juny Chinelato e Henrique Geaquinto Herkenhoff respondem 

positivamente, afirmando que “nosso sistema jurídico não dá guarida a negócio ou ato 

jurídico que determine manifeste prejuízo a uma das partes”, justificando que no âmbito 

do direito de família os negócios são, muitas vezes, “eivados de defeitos, pois 

realizados sob compreensível tensão emocional, a comprometer a livre e hígida 

manifestação de vontade, com ou sem contribuição da parte oposta”.55 

Nessa mesma linha posiciona-se Inácio de Carvalho Neto, informando que o 

oficial do cartório está até mesmo obrigado a assim agir, porém de maneira excepcional 

“quando o acordo for extremamente prejudicial a um dos cônjuges a ponto de acarretar-

lhe situação de penúria”.56 

Não nos afigura a melhor solução. Em primeiro lugar pela previsão expressa do 

art. 1.124-A do CPC no sentido da utilização da via extrajudicial somente se inexistirem 

filhos e os cônjuges estiverem de acordo com o fim do relacionamento conjugal, o que 

também pode acontecer com relação aos efeitos. Ora, esses efeitos – partilha de bens, 

alimentos e nome - constituem direitos disponíveis que permitem, por isso, livre 

deliberação pelos consortes. Ademais, a obrigatória presença de advogado comum ou 

de cada um deles57 confere maior segurança à essas decisões. 

A proposta que fazemos de divórcio extrajudicial obrigatório afasta a questão em 

tela pela clara dissociação entre o fim do vínculo matrimonial e os efeitos que acarreta, 

                                                                                                                                                              
convenção. Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se 
apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges”. 
55 Silmara Juny Chinelato e Henrique Geaquinto Herkenhoff. Pode o tabelião se recusar a lavrar a 
escritura de separação judicial ou de divórcio se entender que a convenção não preserva suficientemente 
os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges, à semelhança do que estabelece o parágrafo único do 
art. 1.574 do CC? In Separação, divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais. Antônio Carlos Mathias 
Coltro e Mário Luiz Delgado (Coords.). São Paulo: Método, 2007, p. 172. Complementam os autores à 
mesma página: “O Estado continuará velando pela prevenção de convenções lesivas, mas, quando elas 
constarem de escritura pública, essa incumbência não será mais do juiz ou do Ministério Público, e sim 
do tabelião, que não apenas pode, mas deve recusar-lhe a lavratura se a convenção for nitidamente 
desequilibrada. A mesma recusa incumbe ao advogado cuja função técnica e ética é a análise do direito 
material, substrato do acordo, razão de sua presença no procedimento simplificado da lei”. 
56 Inacio de Carvalho Neto. Separação extrajudicial: da possibilidade de recusa da realização da escritura 
pelo tabelião. In Separação, divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais. Antônio Carlos Mathias Coltro 
e Mário Luiz Delgado (Coords.). São Paulo: Método, 2007, p. 180.  
57 CPC, art. 1.124-A, § 2°: “O tabelião somente lavra rá a escritura se os contratantes estiverem assistidos 
por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e 
assinatura constarão do ato notarial”. 
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podendo os cônjuges sobre eles decidir posteriormente ao divórcio, quando eventual 

tensão emocional já esteja amainada e permita uma melhor tomada de decisão. Nesse 

momento a mediação familiar pode cumprir um importante papel.  

 

1.3 Extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio 

 É o divórcio o único meio voluntário de dissolução do casamento já que o meio 

não voluntário consiste na morte de um ou de ambos os cônjuges.58  

 O divórcio pode ser consensual ou litigioso. Será consensual se o pedido tiver 

sido formulado por ambos os cônjuges e litigioso se apenas um dos cônjuges o 

requisitar. Importante destacar que em qualquer dessas modalidades impossível é a 

discussão da culpa pelo término do matrimônio. Assim, é por disposição de nossa 

Constituição Federal de 1988, que exige, como único requisito, o lapso temporal de um 

ano da separação judicial para o divórcio conversão ou, então, dois anos de separação 

de fato, para o divórcio direto.59 

 

 1.3.1 Efeitos do divórcio judicial indireto 

 O divórcio indireto ou por conversão pressupõe prévia separação, judicial ou 

extrajudicial. Visa converter a separação judicial em divórcio, alcançando a extinção do 

vínculo matrimonial. Seu fundamento encontra-se no art. 1.580 do Código Civil.60 A 

conversão pode ser consensual ou litigiosa, conforme o pedido seja formulado por um 

ou ambos os separados.61 

 Requisito fundamental ao divórcio conversão é o transcurso do lapso temporal de 

um ano, contado do trânsito em julgado da sentença que homologou a separação 

                                                 
58 Paulo Lobo, Famílias, cit., p. 128. 
59 Dispõe o § 6° do art. 226 da Constituição Federal:  “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, 
após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada 
separação de fato por mais de dois anos”. 
60 CC, art. 1.580: “Decorrido 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a 
separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das 
partes poderá requerer sua conversão em divórcio”. 
61 Não há vinculação entre a separação e o divórcio, ou seja, embora a separação tenha sido judicial 
litigiosa sua conversão em divórcio pode ser consensual, assim como uma separação amigável pode 
converter-se em divórcio de forma litigiosa. Como a norma constitucional menciona apenas o requisito do 
prazo de separação para sua conversão em divórcio, nada dispondo a respeito da discussão da culpa -  o 
que permite concluir que não cabe discutir culpa no divórcio – a conversão será consensual se o pedido 
partir de ambos ou de apenas um dos cônjuges com a concordância do outro; será litigioso se o pedido 
partir de apenas um dos separados sem a concordância do outro. Conforme o caso o procedimento será 
o de jurisdição voluntária ou contenciosa. 
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judicial amigável ou que decretou a separação judicial litigiosa, ou ainda, do registro da 

escritura pública de separação amigável extrajudicial no Registro Civil. Referido prazo 

também pode ser contado da data em que foi concedida medida cautelar de separação 

de corpos62, alcançada com o objetivo de afastar o cônjuge do lar ou simplesmente 

para marcar o termo inicial da separação de fato do casal.63 O transcurso do prazo de 

um ano revela a impossibilidade da reconciliação do casal, demonstrando a falência do 

casamento.64 

 As cláusulas fixadas quando da separação – alimentos entre cônjuges e para 

filhos, guarda e visitas, partilha - podem ser mantidas ou então alteradas se o divórcio 

conversão for amigável.65 Além da possibilidade de modificação dessas cláusulas por 

ocasião da conversão em divórcio também é possível discuti-las em ações próprias. 

 Dúvida que surgiu diz respeito à possibilidade ou não da negatória do pedido de 

conversão litigiosa diante do não cumprimento de obrigações assumidas ou impostas 

ao requerente quando da separação judicial. O cerne da questão reside no art. 36, 

parágrafo único da Lei n. 6.515/77, segundo o qual a contestação na ação de divórcio 

indireto litigioso somente pode fundar-se na falta do decurso do prazo de 1 ano (inciso 

I) ou então no “descumprimento das obrigações assumidas pelo requerente na 

separação” (inciso II).66 

 Dois marcos legislativos distintos colocam em discussão o inciso II do referido 

dispositivo legal: a Constituição Federal de 1988 e o novo Código Civil de 2002. Muitos 

passaram a entender que em razão da Constituição de 1988 não exigir outro requisito 

para a conversão da separação em divórcio, senão o lapso temporal de um ano da 

                                                 
62 CC, art. 1.580: “Decorrido 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a 
separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das 
partes poderá requerer sua conversão em divórcio”. 
63 Para Sílvio Rodrigues (Direito, cit., p. 263) o dies a quo não é fixado unicamente pela cautelar de 
separação de corpos, mas também do pedido de alimentos provisórios, arrolamento de bens ou 
estabelecimento do regime de visitas a filhos comuns: “Em todos esses casos o autor na petição inicial 
declara a separação entre os cônjuges (separação que não é contestada pelo réu) e pede uma prestação 
jurisdicional cautelar que pressupõe a existência de vida em separado dos cônjuges. No meu entender, 
demonstrada, mediante procedimento judicial, a data de separação de fato dos cônjuges, ou da sentença 
que fixou os alimentos, ou que deferiu o arrolamento de bens ou estabeleceu o regime de visitas, essa 
data constitui marco inicial para contagem do prazo de um ano, se a separação sobreveio ao depois”. 
64 Maria Helena Diniz, Curso, cit., p. 335. 
65 Regina Beatriz Tavares da Silva, Novo Código Civil comentado, São Paulo, Saraiva, 2002 (coord. 
César Fiúza), p. 1.388. 
66 Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 337) exemplifica: “não prestação de pensão alimentícia, 
irregularidade de visitas à prole, inadimplemento da promessa de entregar metade do preço da venda de 
imóvel comum, inexecução da cláusula de doação de imóveis a filhos, com reserva de usufruto etc”. 
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separação judicial, que o dispositivo da Lei do Divórcio em questão não teria sido 

recepcionado pela norma constitucional.67  

 Com o advento do novo diploma civil, dois posicionamentos seriam possíveis: 

entender-se definitivamente revogado o inciso II do parágrafo único do art. 36 da Lei do 

Divórcio pela não repetição da regra no novo Código Civil ou, então, considerá-lo ainda 

em vigor por tratar-se de regra processual, não atingida pelo novo diploma legal68. 

 Contudo, se a Constituição Federal exige única e exclusivamente a comprovação 

dos dois anos de separação de fato para o divórcio direto, não faz sentido que o 

constituinte tenha pretendido conferir ao cônjuge separado judicialmente um tratamento 

mais rigoroso do que aquele conferido ao cônjuge separado apenas de fato. Ademais, o 

Código Civil teria revogado o inciso II do art. 36 da Lei do Divórcio, já que, conforme o 

art. 2°, § 1° da LICC, lei posterior revoga a lei a nterior quando aquela disciplina 

inteiramente a matéria até então prevista nesta.69 

 Há que observarmos, também, o disposto no § 1° do a rt. 1.723 do Código Civil, 

que permite a caracterização da união estável, ainda que qualquer dos cônjuges esteja 

separado judicialmente ou de fato. Não  nos parece  razoável que o separado 

judicialmente não possa convolar novas núpcias, mas possa constituir união estável a 

                                                 
67 Inácio de Carvalho Neto (Separação e divórcio judiciais, in Manual de direito das famílias e das 
sucessões (Coord. Ana Carolina Brochado Teixeira e Gustavo Pereira Leite Ribeiro). Belo Horizonte: Del 
Rey/Mandamentos, 2008, p. 547) posiciona-se diferentemente: “O fato de não ter a Constituição feito tal 
exigência, por si só, não é suficiente para se afirmar a não-recepção do texto infraconstitucional. Se o 
texto constitucional não exigiu, também não dispensou, nem proibiu à lei que exigisse. Está claro no 
dispositivo constitucional que ele só pretendeu dar as regras gerais sobre a matéria, não descendo a 
minúcias. No texto constitucional não podem estar expressos todos os requisitos para todos os institutos; 
cabe à lei complementá-los. Bem por isso deixou claro a Constituição Federal que conversão da 
separação se fará nos casos expressos em lei. A alteração constitucional do instituto se limitou ao prazo 
para a conversão, permanecendo incólumes todos os demais requisitos. [...] Além disto, as Leis n. 7.841 
e 8.408/92, que adaptaram a Lei do Divórcio à Constituição de 1988 (tendo a primeira dado nova redação 
ao inc. I do art. 36), não revogaram o referido inc. II, o que reforça o entendimento de sua vigência”. 
Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 337) posiciona-se da mesma forma: “O juiz não pode entrar no mérito 
do pedido, nem mesmo negá-lo, de maneira que a conversão tem caráter obrigatório, a não ser que se 
provem as hipóteses previstas no at. 36, parágrafo único, da Lei do Divórcio [...]. Se não se provar que 
ainda não decorreu o prazo de carência, ou que o requerente faltou aos seus deveres, não se pode negar 
a conversão, sendo que a eficácia da sentença de conversão é ex nunc”. 
68 Inácio de Carvalho Neto (Separação, cit., p. 547). Esse entendimento é reforçado com o art. 2.043 do 
Código Civil: “Até que por outra forma se disciplinem, continuam em vigor as disposições de natureza 
processual, administrativa ou penal constantes de leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido 
incorporados a este Código”. 
69 Yussef Said Cahali, Separação, cit., p. 1002-1004. Relativamente ao Código Civil aduz o jurista à p. 
1003: “Efetivamente, ao influxo da ideologia liberalizante que terá inspirado o constituinte, este diploma 
legal procurou eliminar as barreiras que dificultavam a conversão da separação judicial em divórcio, 
certamente convictos os seus autores da inocuidade de tais obstáculos”. 
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qual não poderia, no entanto, converter-se em casamento, o que conflita com o 

disposto no § 3° do art. 226 da Constituição Federa l.70 

 Com a supressão do instituto da separação, essa discussão definitivamente se 

encerra. 

 Outra questão diz respeito à possibilidade ou não de converter a separação em 

divórcio, caso ainda não tenha sido decidida a partilha dos bens do casal. O art. 1.58171 

do Código Civil permite que a partilha ocorra após o divórcio, nada dispondo sobre esse 

ser direto ou indireto. Como a Súmula 197 do STJ, ao contrário, admite o divórcio sem 

prévia partilha se aquele for direto, isso poderia levar à conclusão de que o art. 1.581 

estaria a referir-se exclusivamente ao divórcio direto litigioso, haja vista que nessa 

espécie, por não haver prévia separação nem acordo, não teria ocorrido a partilha dos 

bens. Portanto, o divórcio por conversão não poderia ser alcançado enquanto não se 

procedesse à partilha.72  

 Contudo, decisões judiciais passaram a admitir o divórcio direto sem prévia 

partilha dos bens. O principal argumento para tanto reside novamente no § 6° do art. 

226 da Constituição Federal, que não faz nenhuma ressalva à obtenção do divórcio por 

conversão além do prazo de um ano da separação judicial.73 

                                                 
70 Yussef Said Cahali, Separação, cit., p. 1002. Assim também posiciona-se Accácio Cambi (Conversão 
de separação em divórcio, pendente obrigação alimentar. Possibilidade à luz da doutrina moderna, in 
Revista brasileira de direito de família, n. 25. Porto Alegre: Síntese, IBDFam, Ago/Set., 2004, p. 8): “filio-
me entre os que entendem ser perfeitamente possível, com base no ordenamento jurídico em vigor – 
Constituição Federal e Novo Código Civil -, a decretação do divórcio indireto, precedida de separação 
judicial, limitando-se a averiguação apenas do lapso temporal de um ano”. 
71 CC, art. 1.581: “O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”. 
72 Súmula 197 do STJ: “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”. 
73 Para Maria Berenice Dias (Da separação e do divórcio, in Direito de família e o novo código civil. Maria 
Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira (coords.). Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 77.), “Talvez a 
mais significativa alteração trazida pelo novo Código Civil seja ter permitido a concessão do divórcio sem 
a prévia partilha dos bens (art. 1.581). Tal explicitação, ao certo, veio referendar a posição maciça da 
jurisprudência. Desde o advento da Constituição Federal, que não impôs qualquer restrição ao admitir a 
dissolução do casamento pelo divórcio, passaram os juízes a considerar derrogado o impedimento 
previsto no artigo 31 da Lei do Divórcio, que não admitia a decretação do divórcio sem que estivesse 
decidida a partilha de bens. [...] Assim, nada mais fez a nova lei do que cristalizar a orientação placitada 
pela Justiça que, escudando-se na norma constitucional, deixou de impor empecilhos para a conversão 
da separação em divórcio. Permanece somente a exigência do implemento do prazo de um ano da 
separação judicial ou de dois anos de separação de fato”. Segundo ainda Yussef Said Cahali 
(Separação, cit., p. 1005) “O enunciado consolidado na Súmula 197 do STJ, e que dizia respeito ao 
divórcio direto, foi agora estendido por lei também à conversão de separação judicial em divórcio: não 
mais subsistindo a partir de então obstáculo legal à dissolução do vínculo matrimonial por via indireta, 
restará apenas, como conseqüência, a “causa suspensiva” de novo casamento do divorciado, que estará 
sujeito ao regime de separação de bens, “enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha 
de bens do casal”. Anota-se ainda que esta “causa suspensiva” poderá ser dispensada pelo juiz a pedido 
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 O Projeto de Lei n. 276/2007 propõe a alteração do art. 1.581 do Código Civil, 

que passaria a ter a seguinte redação: “O divórcio direto e o por conversão podem ser 

concedidos sem que haja prévia partilha de bens”. Novamente a supressão da 

separação suplantará o tema em questão. 

  

 1.3.2 Divórcio judicial direto 

  1.3.2.1 Separação de fato e separação de corpos 

Como já mencionamos, a separação de fato é o único requisito exigido pela lei 

para a obtenção do divórcio de forma direta. A separação de fato resulta da vontade de 

um ou de ambos os cônjuges. Quando decorre de iniciativa unilateral, pode aproximar-

se do descumprimento do dever de coabitação, ou, mais especificamente, configurar 

abandono voluntário do lar, se perdurar por mais de um ano, conforme previsto no 

inciso IV do art. 1.573 do Código Civil.  

Se assim for, aberta estará a possibilidade do outro cônjuge ingressar com ação 

de separação judicial litigiosa imputando ao cônjuge infrator a culpa pela separação. 

Contudo, importante salientar, como o faz Paulo Lôbo, que o abandono do lar somente 

se caracterizará se um dos cônjuges tomar essa atitude sem motivação. Ao contrário, 

havendo motivo, não se configurará o abandono. Aduz o autor: “A impossibilidade da 

vida em comum não pode esperar decisão judicial, máxime quando é causa do 

agravamento dos conflitos do casal. Nesta hipótese, em que não há culpado pelo 

desaparecimento do afeto, a separação de fato é conseqüência inevitável”.74 

 Para afastar a configuração de abandono voluntário do lar, o cônjuge que 

pretende ausentar-se definitivamente pode valer-se da cautelar de separação de 

corpos, o que também servirá como definidor do termo inicial da separação fática, 

facilitando a prova de que esta já perdura há dois anos, tempo necessário para 

peticionar o divórcio direto, ou, então, um ano para converter a separação judicial em 

divórcio. 

 A separação de fato promove a cessação de todos os efeitos do casamento, 

ainda que o art. 1.576 do Código Civil disponha que “a separação judicial põe termo aos 

deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens”. Em realidade, isso 
                                                                                                                                                              
do divorciado, “provando-se a inexistência de prejuízo [...] para o ex-cônjuge” (art. 1.523, parágrafo 
único)”. 
74 Paulo Lôbo, Famílias, cit., p. 132. 
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acontece quando da separação fática do casal. Não seria razoável que após o término 

do afeto, apesar dos cônjuges continuarem a morar sob o mesmo teto – o que é 

possível e não descaracteriza a separação de fato - tivessem que manter relações 

sexuais ou então ficassem proibidos de iniciar novos relacionamentos com terceiros, 

sob pena de infração aos deveres de fidelidade e coabitação, que somente se 

extinguiriam com a separação judicial. Ademais, o próprio diploma civilista admite no § 

1° do art. 1.723 75 a caracterização de união estável entre pessoas separadas de fato. 

 O mesmo se diga com relação ao término do regime de bens, pois do contrário 

poderia acarretar enriquecimento sem causa. Portanto, os bens a serem partilhados 

devem ser aqueles existentes ao tempo do término da convivência, ou seja, início da 

separação de fato, de modo que os bens adquiridos posteriormente, seja qual for o 

regime de bens, não devem integrar a partilha, pertencendo exclusivamente ao 

adquirente.76  

 A separação de corpos, diversamente da separação de fato, necessita de 

instauração da lide processual. Aquela tem espaço em duas diferentes situações, 

ambas, no entanto, vinculadas à separação de fato. Explica-se: a separação de fato 

pode se apresentar no caso concreto informalmente, ou seja, sem necessidade de 

qualquer medida judicial, mas pode ser seguida ou antecedida de uma cautelar de 

separação de corpos. Essa pode ser amigável, consensual, caso em que os separados 

de fato, ou que estejam por iniciar essa fase, requerem judicialmente a cautelar, com o 

objetivo de demarcar formalmente o início da separação fática, possibilitando a prova 

do prazo de um ano para conversão em divórcio, ou dos dois anos para a obtenção do 

                                                 
75 CC, art. 1.723, § 1°: “A união estável não se cons tituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; 
não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 
judicialmente”. Segundo Maria Berenice Dias (Manual, cit., p. 277), “quando cessa a convivência, o 
casamento não gera mais efeitos, faltando apenas a chancela estatal. O casamento nada mais produz, 
porque simplesmente deixou de existir. Não há mais sequer o dever de fidelidade, a impedir a 
constituição de novos vínculos afetivos. Tanto isso é verdade que os separados de fato podem constituir 
união estável. Só há proibição de casar”. 
76 Para Maria Berenice Dias (Manual, cit., p. 277), “o fim da vida em comum leva à cessação do regime 
de bens, independentemente do regime adotado, porquanto já ausente o ânimo socioafetivo, real 
motivação da comunicação patrimonial”. Conforme a autora a regra contida no art. 1.683 do Código Civil 
relativa ao regime da participação final nos aquestos deve ser aplicada a qualquer regime de bens. 
Dispõe o referido dispositivo legal: “na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por 
divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos à data em que cessou a convivência”. Compartilha desse 
entendimento Guilherme Calmon Nogueira da Gama (Direito civil: família, São Paulo, Atlas, 2008, p. 291): 
“O patrimônio comum do casal, pois, deve ser considerado composto e definido quanto aos bens 
suscetíveis da partilha futura, sob condição suspensiva do trânsito em julgado da separação, no 
momento da decisão que determinou a separação cautelar de corpos”. 



 29

divórcio direto. Ao contrário, sendo necessário que um dos cônjuges afaste-se do lar 

conjugal por apresentar perigo à incolumidade física do outro ou dos filhos, poderá o 

agredido valer-se de igual remédio processual para alcançar esse afastamento do 

cônjuge. Portanto, como dissemos, a medida liminar de separação de corpos pode ser 

concedida mesmo após já iniciada a separação de fato.77  

 Amigável ou não, a cautelar de separação de corpos não perde seus efeitos se 

no prazo de 30 dias da concessão da medida liminar não for proposta a ação principal. 

É que a medida de separação de corpos é reconhecida como cautela satisfativa.78  O 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que a liminar não perde o efeito 

se concedida antes do prazo necessário para a propositura da ação de separação 

consensual: 

Separação de corpos ajuizada antes do tempo para a separação 
consensual. Eficácia da liminar.  Não ajuizamento da principal no trintídio 
legal, contados a partir da liminar concedida. Cessação da eficácia da liminar. 
Inadmissibilidade. Trintídio legal aplicável somente às cautelares que 
acarretem ofensa à esfera jurídica da parte contrária. Recurso provido para 
afastar o decreto de extinção do feito, prorrogando-se a eficácia da cautelar até 

                                                 
77 Informa Maria Berenice Dias (Manual, cit., p. 299) que “Os cônjuges, de forma consensual, também 
fazem uso do procedimento de separação de corpos quando já estão separados de fato, deferindo o juiz 
alvará a quem se afastou da residência. Essa prática, ainda que não disponha de previsão legal, acabou 
institucionalizada e de largo uso. Serve para fixar os efeitos patrimoniais da separação de fato e para 
impedir a alegação de abandono do lar. Também permite, com mais agilidade, afastar a presunção de 
paternidade de que desfruta o filho de homem casado”. A autora colaciona, à mesma página, 
entendimento jurisprudencial: “Cautelar. Separação de corpos consensual. Extinção do processo sem 
julgamento de mérito. Carência de ação inocorrente. É cabível a separação de corpos sempre que a 
parte acenar para a ruptura da vida em comum e apontar a intenção de promover a dissolução da 
sociedade conjugal, sendo irrelevante o fato do casal já estar separado de fato, pois presente interesse 
jurídico na definição do marco temporal da ruptura, em razão das seqüelas de ordem patrimonial. 
Recurso provido (TJRS, 7ª C. Cív., AC 70014460075, rel. Dês. Sérvio Fernando de Vasconcellos Chaves, 
j. 10.05.2006)”. No mesmo sentido entendimento jurisprudencial apresentado por Nelson Nery Junior 
(Código civil comentado. 6. ed. rev., ampl. e atual. até 28 de março de 2008. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 1052): “Possibilidade de concessão da medida de separação d e corpos, 
ainda que já separado de fato o casal.  É sabido que a separação de corpos não tem só o efeito de dar 
liberdade aos cônjuges para instaurar o processo de separação ou anulação de casamento. Objetiva, 
também, legalizar a separação, antes da decretação da dissolução da sociedade conjugal. O alvará de 
separação de corpos, achando-se os cônjuges separados, é medida perfeitamente admissível, 
exatamente porque dá legalidade a uma situação que é contrária aos deveres impostos pelo direito de 
família, inclusive ao dever de coabitação dos cônjuges. Entretanto, tal medida não é indispensável para 
se intentar a separação ou anulação de casamento (RT 460/145; RT 489/101, 525/66, 541/97, 568/238; 
Pesquisa de Regina Zaquía Capistrano da Sival Caçais, APMP 455)”. 
78 Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Direito, cit., p. 246; Maria Berenice Dias. Manual, cit., p. 298. A 
jurista acrescenta que “de todo desarrazoado que, deixando o cônjuge de promover a ação de 
separação, seja revogada a medida cautelar e quem foi coactamente afastado do lar adquira o direito de 
a ele retornar. No direito das famílias, o bom senso repele a caducidade. Se o juiz cautelarmente 
decretou a separação de corpos, é de evidência meridiana que a ausência de propositura da ação 
principal, no prazo de 30 dias, não pode acarretar a reunião de corpos que se odeiam”. 
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decurso do prazo para separação consensual (TJSP, 7ª CâmDPriv., AC 
212506-4/5-00-SP, rel. Dês. De Santi Ribeiro, v.u., j. 14.11.2001).79 

 

 Como é possível a separação consensual extrajudicial, entende Nelson Nery 

Junior que a separação de corpos também pode ser alcançada por meio de escritura 

pública.80  

 Um dos principais efeitos da cautelar de separação de corpos seria,, segundo 

entendimento jurisprudencial e doutrinário, a possibilidade de convertê-la em divórcio 

sem prévia separação judicial. Esse entendimento embasa-se numa possibilidade de 

interpretação do art. 1.580 do Código Civil.81  

 Dessa forma, entendeu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais na seguinte 

decisão, embora a doutrina não seja pacífica a respeito82: 

: 

                                                 
79 Nelson Nery Junior, Código, cit., p. 1051. 
80 Segundo o autor (Código, cit., p. 1051) “O CPC 1124-A silencia quanto à medida preventiva 
consensual de separação de corpos por escritura pública. Tendo em vista que a lei permite o mais, que é 
a própria separação consensual por escritura pública, com o rompimento da sociedade conjugal e do 
dever de coabitação -, a fortiori podem os cônjuges o menos, que é impor restrições, por vontade 
conjunta, ao dever de coabitação, podendo fazê-lo por escritura pública. É conveniente que nessa 
escritura se estabeleça prazo de duração dessa separação de corpos consensual, quer para que os 
cônjuges possam meditar melhor acerca de possível e futura separação, quer para prevenir 
conseqüências que lhes possam advir da separação de fato”. Da mesma forma entende Maria Berenice 
Dias (Manual, cit., p. 299): “Sendo consensual o fim do convívio, é possível que os cônjuges lavrem, 
perante o tabelião, escritura de separação de corpos. Como são possíveis a separação e o divórcio 
consensuais em sede administrativa, não se justifica impedir a separação de corpos pela mesma 
modalidade”. 
81 CC, art. 1.580: “Decorrido 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a 
separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das 
partes poderá requerer sua conversão em divórcio”. Segundo Maria Berenice Dias (Manual, cit., p. 299), 
“Outro motivo para buscar a chancela jurídica da separação de corpos diz com a possibilidade de sua 
conversão em divórcio, decorrido um ano de sua concretização, dispensável a ação de separação. É 
nesse sentido que vem se inclinando a jurisprudência, que admite o divórcio após o decurso de um ano 
ou do trânsito em julgado da sentença que decretou a separação judicial, ou da decisão concessiva da 
medida cautelar de separação de corpos”. 
82 Para Carlos Roberto Gonçalves (Direito, cit., p. 249): “Malgrado o referido prazo [de 1 ano] seja 
contado ou da sentença que houver decretado a separação judicial ou da decisão concessiva da media 
cautelar de separação de corpos, é condição necessária o trânsito em julgado da sentença de separação, 
pois o que se converte em divórcio é a separação judicial. Fica, assim, afastada a possibilidade de 
converter-se diretamente em divórcio a simples sepa ração de corpos.  A sentença que a decreta 
apenas pode servir de base para a contagem do prazo anuo. Assim, transitada em julgado a sentença 
que houver decretado a separação judicial, pode ser convertida desde logo em divórcio, em certos casos, 
contando-se o referido prazo da sentença que concedeu a separação de corpos”. (grifo nosso) Assim 
também entende Paulo Lobo (Famílias, cit., p. 130): “O divórcio por conversão deriva da ocorrência de 
dois fatores: a) prévia separação judicial consensual ou litigiosa; b) transcurso do prazo de um ano após 
o trânsito em julgado da sentença correspondente ou da decisão que determinou a separação de corpos. 
[...] A lei permite que o prazo seja contado a partir da decisão de separação de corpos, o que torna 
dispensável a própria decisão definitiva ou o trânsito em julgado desta”. 
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Conversão de cautelar de separação de corpos. Divór cio direto.  
Conversão da separação em divórcio de forma direta sem que tivesse sido 
decretada a separação judicial. Possibilidade, em virtude de o procedimento 
cautelar e o pedido de conversão em divórcio terem sido postulados de forma 
consensual e o CPC 1109 não obrigar o juiz a observar o critério da legalidade 
estrita em procedimento de jurisdição voluntária. Ou seja: “Se o legislador 
tivesse tido a intenção de exigir a prévia separação judicial mesmo havendo a 
separação dos corpos, para autorizar a conversão em divórcio, teria sido 
expresso ao redigir o CC 1580” (TJMG, 8ª CâmCiv., Ap 1000000351838-8/000, 
rel. Des. Sérgio Braga, j. 30.10.2003).83 

 
  

  1.3.2.2 Divórcio judicial direto consensual 

 O divórcio direto será consensual se o pedido partir de ambos os cônjuges ou de 

apenas um deles com a posterior concordância do outro. Requisito fundamental é o 

transcurso do lapso temporal de dois anos de separação de fato. O procedimento 

poderá ser extrajudicial, por força da Lei n. 11.441/07, ou judicial, seguindo, nesse 

caso, o procedimento de jurisdição voluntária previsto para a separação consensual, 

conforme art. 40, § 2° da Lei do Divórcio, observad as as normas dos incisos do referido 

dispositivo legal.84  

 

  1.3.2.3 Divórcio judicial direto litigioso  

 O divórcio direto encontra fundamento no § 6° do ar t. 226 da Constituição 

Federal85, no § 2° do art. 1.580 do Código Civil e no art. 4 0 e parágrafos da Lei n. 

6.515/77. Dizer-se que o divórcio é litigioso significa unicamente que o pedido é 

formulado por apenas um dos cônjuges, já que não cabe a identificação do consorte 

culpado pelo término do relacionamento. 

O divórcio direto já existia anteriormente à Lei n. 7.841/89, não apenas desde a 

Constituição Federal de 1988, mas ainda antes, desde a Lei do Divórcio. Na concepção 

                                                 
83 Nelson Nery Junior, Código, cit.,  p. 1055. 
84 Lei n. 6.515/77, art. 40: “Art. 40. No caso de separação de fato, e desde que completados 2 (dois) anos 
consecutivos, poderá ser promovida ação de divórcio, na qual deverá ser comprovado decurso do tempo 
da separação. § 2º - No divórcio consensual, o procedimento adotado será o previsto nos artigos 1.120 a 
1.124 do Código de Processo Civil, observadas, ainda, as seguintes normas: I - a petição conterá a 
indicação dos meios probatórios da separação de fato, e será instruída com a prova documental já 
existente; II - a petição fixará o valor da pensão do cônjuge que dela necessitar para sua manutenção, e 
indicará as garantias para o cumprimento da obrigação assumida; III - se houver prova testemunhal, ela 
será produzida na audiência de ratificação do pedido de divórcio a qual será obrigatoriamente realizada. 
IV - a partilha dos bens deverá ser homologada pela sentença do divórcio 
85 CF, art. 226, § 6°: “O casamento civil pode ser di ssolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial 
por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois 
anos”.  
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de Maria Helena Diniz, o art. 2° da Emenda Constitu cional n. 9 não era norma de 

natureza transitória, ou seja, não se aplicava unicamente aos casais separados de fato 

há mais de 5 anos e cuja separação fática tivesse se iniciado antes de 28 de junho de 

1977, data da promulgação da referida Emenda Constitucional, mas a todos os casos 

cuja separação de fato já contasse com 5 anos, iniciada antes ou depois da 

promulgação da Emenda. A Constituição Federal de 1988 não teria introduzido o 

divórcio direto, mas apenas reduzido o prazo de separação de fato de 5 para 2 anos.86 

Atualmente, para que o divórcio direto seja litigioso, basta que o pedido tenha 

sido formulado por apenas um dos cônjuges. O procedimento, conforme o § 3° do art. 

40 da Lei n. 6.515/77, é o ordinário.87 Ao autor compete a prova da existência da 

separação de fato, o seu início e sua continuidade por 2 anos consecutivos. A 

contestação do réu limita-se à inexistência ou não integralização do prazo de 2 anos da 

separação de fato. Não é admitida a discussão do motivo que gerou o término do 

relacionamento. 

 

  1.3.2.4 Consequências jurídicas 

 O principal efeito do divórcio consiste na eliminação do vínculo matrimonial, 

possibilitando que os divorciados celebrem novo casamento com outras pessoas, ou 

até mesmo com o cônjuge anterior, pois não é possível, em razão da supressão do 

vínculo, a reconciliação do casal, como pode ocorrer após a separação e antes do 

divórcio. 

 A sentença que homologa ou decreta o divórcio tem eficácia ex nunc, ou seja, 

não são atingidos os efeitos produzidos pelo casamento até o divórcio. Este, por sua 

vez, somente produzirá efeitos com o registro da sentença no Registro Público 

competente, conforme dispõe o art. 32 do a Lei n. 6.515/7788.89 

 Posta assim a questão, impende observar que o divórcio acarreta certos  efeitos, 

a respeito dos quais passamos a discorrer nesse lanço.   

                                                 
86 Maria Helena Diniz, Curso, cit., p. 338-340. 
87 Lei n. 6.515/77, art. 40: “Art. 40. No caso de separação de fato, e desde que completados 2 (dois) anos 
consecutivos, poderá ser promovida ação de divórcio, na qual deverá ser comprovado decurso do tempo 
da separação. § 2º - No divórcio consensual, [...] § 3º - Nos demais casos, adotar-se-á o procedimento 
ordinário”. 
88 Lei n. 6.515/77, art. 32: “A sentença definitiva do divórcio produzirá efeitos depois de registrada no 
Registro Público competente”. 
89 Maria Helena Diniz, Curso, cit., p. 346. 
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 Primeiramente registramos a eliminação do vínculo jurídico proveniente de 

casamento civil ou, então, a cessação dos efeitos civis do casamento religioso 

devidamente registrado, conforme previsto no art. 24 da Lei do Divórcio90. Em seguida, 

acusamos a supressão dos deveres recíprocos dos cônjuges e a extinção do regime 

matrimonial de bens. Contudo, como o art. 1.581 do Código Civil admite a concessão 

do divórcio sem a partilha dos bens, sendo que esta poderá ocorrer posteriormente, por 

meio de ação ordinária. 91 

 O divórcio também extingue o direito sucessório, nos casos em que o cônjuge 

herdaria do consorte falecido, ou seja, concorrendo com descendentes ou ascendentes 

do autor da herança ou na inexistência de representantes dessas classes de 

herdeiros.92 

 Caso o divórcio seja direto, elimina a separação de fato, visto que não mais 

existe como requisito dessa modalidade de divórcio e com o seu alcance. Se for  

divórcio indireto, ele substitui a separação, com a alteração do estado civil das partes, 

que de separadas, passam a ser divorciadas.93 

 O divórcio não altera as obrigações dos pais para com os filhos menores ou 

incapazes, ainda que venham celebrar novo casamento (CC, art. 1.579). Observado o 

interesse dos filhos, as cláusulas de guarda e alimentos podem ser modificadas. 

Quanto ao direito sucessório dos filhos, todos o têm em igualdade de condições (CF, 

art. 227, § 6°) sendo que o divórcio dos pais em na da os afetará. 

 Embora o divórcio extinga os deveres recíprocos dos cônjuges pode subsistir a 

obrigação alimentar. Questão relevante sobre o tema é a petição de alimentos após o 

divórcio, especialmente se ao tempo do divórcio amigável o agora requerente tiver 

renunciado a esse direito. Nesse sentido, interessante o entendimento da 7ª Câmara 

Cível  do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

ALIMENTOS – EX-CÔNJUGES – PEDIDO FORMULADO APÓS DIVÓRCIO 
CONSENSUAL, EM QUE HOUVE EXPRESSA RENÚNCIA AO 
PENSIONAMENTO – Não subsiste o encargo alimentar quando rompido o 
vínculo matrimonial pelo divórcio, salvo se fixado em sentença ou acordo, eis 
que com ele se extinguem, ad perpetuam, seus efeitos jurídicos, entre eles, a 
obrigação de mútua assistência. Não pode o ex-cônjuge pretender receber 

                                                 
90 Lei n. 6.515/77, art. 24: “O divórcio põe termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio 
religioso”. 
91 Maria Helena Diniz, Curso, cit., p. 346-347. 
92 Maria Helena Diniz, Curso, cit., p. 347. 
93 Maria Helena Diniz, Curso, cit., p. 348. 



 34

alimentos do outro, quando a tanto renunciara no divórcio devidamente 
homologado, por dispor de meios próprios para o seu sustento. Desprovimento 
do recurso.94 
 

 O tema é controverso diante do disposto no art. 1.707 do Código Civil: “Pode o 

credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o 

respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”. Estaria o 

dispositivo legal a tratar exclusivamente dos alimentos devidos em razão do parentesco 

e da separação, ou também abarcaria o divórcio? Caberia falar-se de não exercício do 

direito a alimentos mesmo após o divórcio?  

A Súmula 379 do STF admite que os alimentos sejam pleiteados posteriormente 

à separação judicial amigável: “No acordo de desquite não se admite renúncia aos 

alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos 

legais”. Poderiam ser pleiteados após o divórcio? 

 A questão também precisa ser analisada de acordo com o novo Código Civil, 

procedendo-se à interpretação dos arts. 1.70295, 1.70496 e 1.70997. Os dois primeiros 

dispositivos tratam exclusivamente de separação judicial, mais especificamente de 

alimentos fixados na sentença de separação judicial litigiosa, ou fixados posteriormente 

(art. 1.704, caput). Esse último, inclusive, prevê a possibilidade de alimentos devidos ao 

cônjuge culpado pela separação, se não tiver parentes em condições de prestá-los ou 

aptidão para o trabalho (parágrafo único). Já o art. 1.709 dispõe que “o novo casamento 

do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio”, 

sendo o único desses dispositivos a mencionar alimentos fixados no divórcio. 

 Uma interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos nos permite 

concluir que os alimentos podem ser fixados na separação ou mesmo depois dela, até 

o divórcio, mas não podem surgir após a dissolução do vínculo matrimonial. Parece-nos 

que essa é a interpretação mais razoável, tendo em vista que o divórcio elimina, de 

                                                 
94 TJRJ, AC 2006.001.15495/2006, 7ª Câm. Cív., rela. Desa. Maria Henriqueta Lobo, DOERJ, 29-8-2006. 
95 CC, art. 1.702: “Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de 
recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos 
no art. 1.694”. 
96 CC, art. 1.704: “Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o 
outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser ficada pelo juiz, caso não tenha sido declarado 
culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único: Se o cônjuge declarado culpado vier a 
necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o 
outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência”. 
97 CC, art. 1.709: “O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da 
sentença de divórcio”. 
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forma definitiva, o dever de mútua assistência que existia entre os cônjuges durante a 

sociedade conjugal e que perdura mesmo após o seu término com a separação, 

transmudado em pensão alimentícia.  

            À conta disso, embora o cumprimento da obrigação alimentar possa perdurar 

para além do divórcio, entendemos que os alimentos só podem ser pedidos até esse 

momento, jamais posteriormente à extinção do vínculo conjugal. Ademais, quisesse o 

legislador permitir que os alimentos pudessem ser peticionados a qualquer tempo, 

também o teria feito expressamente, assim como dispôs com relação à separação 

judicial. A nosso ver, o art. 1.709 do Código Civil confirma que o legislador pretendeu 

permitir o pedido de alimentos somente até o divórcio, pois do contrário não precisaria 

fazer constar no referido dispositivo “...obrigação constante da sentença de divórcio”. 

 Dessa forma, concordamos com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro acima exposta, entendendo que a mesma solução deve ser também aplicada à 

separação judicial litigiosa. Não sendo essa a conclusão, o ex-cônjuge divorciado 

poderia ser réu em ação de alimentos movida pelo outro ex-consorte de forma 

indefinida? Aplicar-se-ia o prazo prescricional geral do art. 205 do Código Civil de 10 

anos? Essas soluções não nos parecem razoáveis. 

 Evidentemente que a pensão alimentícia deve perdurar até que o credor venha a 

contrair novo casamento, união estável ou concubinato, bem como se proceder de 

forma indigna contra o devedor (CC, art. 1.708), ou se renunciar ao exercício do direito 

a alimentos, não sendo admissível a renúncia aos alimentos, conforme dispõe o art. 

1.707 do diploma civil. Bom é dizer que novo casamento do ex-cônjuge devedor em 

nada alterará a obrigação (CC, art. 1.709). 

 Quanto à possibilidade de continuar a usar o sobrenome do cônjuge, dispõe o § 

2° do art. 1.571 do Código Civil que tanto no divór cio direto, quanto no indireto, poderá 

continuar a ser usado, salvo se a sentença de separação judicial tiver disposto em 

sentido contrário. A regra, portanto, é a da opção pela continuidade do uso do nome do 

ex-cônjuge, porém é preciso analisar o tema tanto no divórcio conversão, quanto no 

divórcio direto. 

 Ainda nesse tema, no caso de conversão da separação em divórcio, se aquela 

for consensual, prevalecerá o que na ocasião foi decidido, podendo o cônjuge que 

carrega o nome do outro dele abdicar a qualquer tempo. Todavia, caso a separação for 
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litigiosa, o cônjuge declarado culpado perde o direito de continuar a usar o nome do 

outro, mas somente ocorrerá se o cônjuge inocente o requerer (CC, art. 1.578, caput). 

Além disso, é mister que a supressão do nome não prejudique a identificação do 

cônjuge culpado (inciso I), não promova evidente distinção entre o seu nome de família 

e o dos filhos da união dissolvida (inciso II), bem como não acarrete grave dano 

reconhecido na decisão judicial (inciso III), como prejuízo de ordem econômica por ser o 

cônjuge reconhecido em sua atividade profissional com o sobrenome do outro. Se o 

nome for utilizado pelo cônjuge inocente, esse poderá renunciá-lo a qualquer tempo 

(CC, art. 1.578, § 1°). 

 Tratando-se de divórcio direto, como vimos, aplica-se a regra acima exposta, ou 

seja, caso queira, o cônjuge pode continuar a usar o nome do outro. Segundo o 

Enunciado 121, aprovado na I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da 

Justiça Federal, “dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, no que 

diz respeito ao sobrenome dos cônjuges, aplica-se o disposto no art. 1.578”. Ora, o 

referido enunciado somente acresce informação relativa ao divórcio direto, no sentido 

de dizer que os motivos que autorizam a continuidade do uso do nome, ainda que o 

cônjuge seja culpado, também são aplicáveis ao divórcio direto, instituto em que não se 

discute culpa. Daí por que não nos parece possível outra conclusão a ser extraída do 

referido enunciado. 

 Pensamos que a questão do uso do nome no caso de divórcio, seja direto ou 

conversão, deva resumir-se a uma única solução, qual seja, voltar o divorciado a usar o 

nome de solteiro. Assim nos posicionamos seguindo o entendimento que o divórcio 

extingue definitivamente os efeitos gerados pelo casamento. As únicas exceções à 

regra são, no caso, os motivos retroexpostos que autorizam a continuidade do uso do 

nome, dispostos nos incisos do art. 1.578 do diploma civil. Para tanto, se o divórcio for 

litigioso o cônjuge interessado precisa peticionar a respeito, provando o motivo alegado. 

Dessa forma, ainda que venha a contrair novas núpcias, poderá continuar com o nome 

do casamento anterior, portanto.98 

                                                 
98 Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (Direito das famílias. De acordo com a Lei n. 
11.340/06 – Lei Maria da Penha e com a Lei n. 11.441/07 – Lei da Separação, Divórcio e Inventário 
Extrajudiciais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 301) “Já passou da hora de desatrelar o 
amor existente entre os cônjuges da adoção do sobrenome do outro. Por evidente, não é o acréscimo do 
nome do consorte que conduz à felicidade ou à realização comum. Ao revés, o acréscimo do nome vem 
se mostrando, apenas, como fonte intensa de conflitos de interesses”. 
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 Se o uso do nome do consorte não é o que trará felicidade àquele que o usa, por 

que razão precisaria mantê-lo após o divórcio? Melhor seria, talvez, subtrair do 

ordenamento a possibilidade da adoção do nome do consorte quando do casamento e 

dispor da obrigatoriedade do uso do sobrenome de ambos os genitores na identificação 

dos filhos. Mas, a nosso ver, diante da atual disposição da lei,,o motivo mais relevante 

daqueles previstos no art. 1.578 da lei civil, que autorizam a continuidade do uso do 

nome, é o que se incumbe da identificação do divorciado com os filhos. Aliás, neste 

sentido decisão do STJ: 

Acórdão recorrido que conclui acarretar a supressão do nome da ex-mulher 
prejuízo à sua identificação [...] Preservação, ademais, do direito à identidade 
do ex-cônjuge. Distinção manifesta entre o sobrenome da mãe e o dos filhos 
havidos da união dissolvida, não importando que hoje já tenham estes atingido 
a maioridade.99 
 

 Não há a menor dúvida que o nome da pessoa é um direito da personalidade, 

contudo não nos parece razoável que o sobrenome do consorte possa também assim 

ser entendido. Outrora, quando a legislação permitia que a esposa pudesse subtrair seu 

nome de família para substituí-lo pelo nome de família do marido, até podemos 

compreender que, à conta disso, constituísse um direito da personalidade, já que a 

identificação da esposa na sociedade dependia do sobrenome do marido. Na 

atualidade, isso já não mais ocorre. Ademais, se assim fosse, considerandoque os 

direitos da personalidade são irrenunciáveis, então a ex-mulher não poderia abdicar do 

nome do ex-marido.100 

 Enfim, é possível que seja extinta apenas a sociedade conjugal, pela separação, 

ou, então, o vínculo matrimonial, pelo divórcio, sem acordo sobre partilha dos bens, 

alimentos e nome.101 Ora, se é possível relegar esses efeitos para decisão posterior à 

obtenção do divórcio, no caso de ele ser extrajudicial, por que não ser possível 

estender  a mesma solução, no caso de ele ser judicial? A única ressalva que 

visualizamos diz respeito à proteção da pessoa dos filhos menores e incapazes, caso 

                                                 
99 STJ, Ac. Unân. 4ª T., Resp. 358.598/PR, rel. Min. Barros Monteiro, j. 17.09.02. 
100 Dispõe o art. 11 do Código Civil: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 
voluntária”. 
101 Cláudia Stein Veira, Como é feita a prova da separação de fato para fins de divórcio direto? A prova 
testemunhal será colhida pelo tabelião? Tem que ser presencial? In Separação, divórcio, partilhas e 
inventários extrajudiciais. Antônio Carlos Mathias Coltro e Mário Luiz Delgado (coords.). São Paulo: 
Método, 2007. p. 94. 
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em que a guarda deve ser decidida na ação de divórcio, se já não tiver sido definida na 

ação se separação judicial. 

  

 1.3.3 Divórcio extrajudicial: efeitos 

 Antes de expormos sobre o divórcio extrajudicial direto, verifiquemos a 

possibilidade do divórcio indireto pela mesma via, já que a Lei n. 11.441/07 foi omissa a 

respeito.102  

 Parece-nos que o art. 1.124-A do CPC abarca, também, a conversão por meio 

de escritura pública, pois ao referir-se ao divórcio consensual, o legislador não o fez de 

forma restritiva, destinada exclusivamente ao divórcio direto, mas abrangendo as duas 

espécies de divórcio – direto e conversão –, observada, obviamente, a forma 

consensual como requisito fundamental. Não seria razoável, a nosso ver, que o 

legislador, pretendendo alcançar apenas uma determinada espécie, explicitasse o 

gênero.103 

 O tema precisa ser analisado em duas diversas situações: 1. prévia separação 

judicial e conversão por meio de escritura pública e, 2. prévia separação extrajudicial e 

conversão por igual modo.  

                                                 
102 Conforme o caput do art. 1.124-A do Código de Processo Civil, acrescentado pela referida Lei, “A 
separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e 
observados os requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual 
constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, 
ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome 
adotado quando se deu o casamento”. 
103 Nessa linha Cristiano Chaves de Farias (O novo procedimento da separação e do divórcio (de acordo 
com a Lei n. 11.441/2007), 2. ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2007, p. 137): “É fácil perceber 
que a Lei n. 11.441/07 não mencionou expressamente a possibilidade de divórcio indireto consensual em 
cartório porque, simplesmente, não era necessário. Em simples operação hermenêutica, percebe-se que 
ao tratar da possibilidade de separação e divórcio consensuais por escritura pública, o legislador estava 
fazendo alusão às duas diferentes espécies de divórcio, não cabendo qualquer distinção entre elas nessa 
interpretação”. Para Christiano Cassettari (Separação, divórcio e inventário por escritura pública: teoria e 
prática. 3. ed., São Paulo: Método, 2008, p. 62) entendimento diverso feriria o princípio da isonomia: “A 
permissão somente do divórcio direto, feita pela lei expressamente, e uma possível proibição do divórcio 
indireto (conversão da separação judicial em divórcio) acarretam uma inconstitucionalidade por 
ofenderem o princípio da isonomia, previsto no caput do art. 5° da Constituição Federal, visto que dá 
tratamento desigual para pessoas que estão em situações iguais (buscando o divórcio), além de dificultar 
a aplicação da norma, impedindo que esta atinja sua finalidade”. Para Romualdo Baptista dos Santos (A 
nova lei aplica-se também à conversão consensual de separação judicial em divórcio? É possível a 
reconciliação em relação à separação feita por escritura? E se a separação foi judicial, a reconciliação 
pode se dar por escritura? In Separação, divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais. Coords. Antônio 
Carlos Mathias Coltro e Mário Luiz Delgado. São Paulo: Método, 2007, p. 63) “Se a lei não limita sua 
aplicação apenas ao divórcio direto, presume-se que alcança também o divórcio por conversão. Por essa 
razão, devemos entender que tanto o divórcio direto quanto o divórcio por conversão podem ser 
realizados por escritura pública, nos termos da Lei 11.441/2007”. 
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 A doutrina mostra-se favorável à conversão extrajudicial da separação judicial.104 

Neste sentido, assim se manifesta o art. 52 da Resolução 35 do Conselho Nacional de 

Justiça: “A Lei nº 11.441/07 permite, na forma extrajudicial, tanto o divórcio direto como 

a conversão da separação em divórcio. Neste caso, é dispensável a apresentação de 

certidão atualizada do processo judicial, bastando a certidão da averbação da 

separação no assento de casamento”. 

 Questão prática relativa ao tema diz com a verificação do prazo de um ano para 

a conversão. Como vimos, o prazo é contado do trânsito em julgado da sentença que 

decretou a separação judicial ou da decisão que concedeu medida liminar de 

separação de corpos (CC, art. 1.580). Lembremos também que o art. 1.124 do CPC é 

expresso quanto à verificação do prazo. Para Christiano Cassettari, no caso de 

sentença de separação judicial, “o tabelião deverá analisar a certidão de trânsito em 

julgado”, e no caso de concessão de medida liminar de separação de corpos, deverá o 

tabelião exigir certidão do distribuidor, a fim de verificar da propositura ou não da ação 

principal. Se esta não foi proposta e já tiver transcorrido o prazo de um ano, então a 

escritura poderá ser lavrada; se foi proposta a ação principal, sugere o autor que a 

escritura somente seja lavrada após o trânsito em julgado da decisão, contado o prazo 

de um ano da concessão da medida liminar.105 

 A segunda situação é a da conversão em divórcio da separação extrajudicial. 

Como o § 6° do art. 226 da Constituição Federal ref ere-se ao divórcio “após prévia 

separação judicial” poder-se-ia concluir, a primeira vista, que a separação por escritura 

pública não poderia converter-se em divórcio pelo mesmo caminho. Contudo, nossa lei 

maior foi elaborada à época em que somente se admitia a separação judicial, de modo 

que o dispositivo constitucional não deve ser interpretado de forma restritiva, mas sim 

                                                 
104 Para Christiano Cassettari (Separação, cit., p. 62) não há nenhum impedimento para que a conversão 
possa ocorrer extrajudicialmente: “Com a separação judicial do casal, ocorrem o trânsito em julgado da 
decisão e o fim da jurisdição do magistrado no processo, quanto ao pedido (de separação) das partes. 
Dessa forma, é muito comum, por exemplo, suceder durante o prazo para a conversão (um ano) a 
mudança do domicílio da mulher, o que obrigaria a conversão em foro diverso do que proferiu a decisão 
de separação, bem como a necessidade de processo autônomo, se adotado o foro privilegiado da 
mulher”. Segundo Cristiano Chaves de Farias (O novo, cit., p. 138): “A possibilidade de divórcio-
conversão por escritura pública, ademais, servirá para confirmar a inexistência de prevenção para o 
divórcio indireto em relação ao juízo originário da ação de separação. É possível, destarte, ao casal obter 
a conversão de uma separação em divórcio, utilizando o procedimento administrativo, através de 
escritura pública que poderá ser registrada em um cartório de comarca diferente daquela em que se fez a 
separação (seja por procedimento judicial ou administrativo)”. 
105 Christiano Cassettari, Separação, cit., p. 63. 
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ampliativa, abarcando, portanto, a nova maneira de proceder-se à separação. Daí 

podermos afirmar, promovendo uma interpretação teleológica, que a norma 

constitucional pretendeu apenas fixar o lapso temporal para a conversão da separação 

em divórcio, assim como também o faz para o divórcio direto.106 

 Observemos que o próprio Conselho Nacional de Justiça, por meio do art. 52 da 

Resolução 35 supra transcrito, não faz qualquer distinção entre a conversão 

extrajudicial de separação judicial ou administrativa. Por conseguinte, se é possível 

alterar as cláusulas da separação no momento da conversão judicial amigável em 

divórcio,107 o mesmo também será possível na conversão amigável   administrativa.108 

No que tange ao divórcio direto em cartório, a questão que se coloca diz respeito 

à possibilidade ou não de eliminação do vínculo matrimonial sem que seja decidida a 

partilha dos bens, os alimentos entre cônjuges e o uso do nome. Observemos que, por 

tratar-se de divórcio direto, nenhuma dessas questões foram decididas anteriormente, 

já que não houve prévia separação nem tampouco teriam sido decididas em ações 

próprias.  

 A dicção do art. 1.124-A do Código de Processo Civil faz parecer, pelo menos à 

primeira vista, que a decisão sobre partilha, alimentos e uso do nome deve constar na 

escritura pública. Como o dispositivo confere às partes, presentes os requisitos 

exigidos, a opção pela via extrajudicial, poder-se-ia concluir que, escolhido esse 

caminho, diante da expressão “da qual constarão as disposições (...)” a deliberação 

sobre os efeitos do divórcio seria obrigatória. Não quisessem os divorciandos deliberar 

a respeito, lhes restaria a via judicial. Contudo, se assim fosse, então somente poderia 

ser lavrada escritura de separação consensual quando marido e mulher, sem filhos 

incapazes, estivessem prontos para resolver sobre os alimentos, seu montante, critérios 

                                                 
106 Christiano Cassettari, Separação, cit., p. 64.  Assim também pensa Romualdo Baptista dos Santos (A 
nova, cit., p. 63): “Acontece que tanto a lei como a Constituição usam o termo separação judicial para 
designar o ato jurídico que dissolve a sociedade conjugal; separação judicial é apenas o nomen júris 
desse ato, o qual até agora só se podia praticar pelo procedimento judicial Se essa dissolução agora 
pode ser obtida extrajudicialmente, então teremos que chamá-la por outro nome, quem sabe separação 
extrajudicial, o que não modifica a natureza do ato nem retira as suas conseqüências”. 
107 Regina Beatriz Tavares da Silva, Novo, cit.,  p. 1.388. 
108 Para Cristiano Chaves de Farias (O novo, cit., p. 139-140) “Poderão as partes [...] alterar as cláusulas 
anteriormente acertadas, dispensando por mútuo consentimento, por exemplo, o dever de prestar 
alimentos recíprocos (através de cláusula de renúncia), a realização de doações prometidas na 
separação, a assunção de dívidas, dentre outras hipóteses. Não se desconhece a possibilidade, até 
mesmo, de que os alimentos que foram renunciados, quando da separação, venham, na conversão 
consensual, a ser ajustados, através de acordo entre as partes”. 
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de reajuste e forma de pagamento, sobre a partilha dos bens comuns e sobre o uso do 

nome. Faltando acerto sobre qualquer desses pontos, ficaria obstada a lavratura da 

escritura de separação.109  

 A finalidade da Lei n. 11.441/2007 foi simplificar a dissolução do casamento. 

Nessa linha, não faz sentido que o procedimento cartorário seja mais rigoroso do que o 

previsto na legislação civil e processual para o caso de divórcio judicial direto 

consensual. 

 Também é de se perguntar da possibilidade do divórcio direto por escritura 

pública havendo filho maior e capaz, mas que receba ou teria direito a receber 

alimentos até os 24 anos de idade em função de ser aluno de curso superior. Sustenta 

Euclides de Oliveira que apesar do art. 1.124 do CPC  mencionar apenas o ajuste de 

alimentos entre os separandos, “a escritura de separação poderá conter cláusula de 

pensão não só entre os separandos, mas também a prestação devida por um ou por 

ambos os genitores em favor dos filhos necessitados”.110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Euclides de Oliveira. É possível, cit., p. 254-255. Esclarece o autor que “essa interpretação literal do 
texto, de arraigado tom positivista, não atende aos fins da Lei 11.441/07 e, menos ainda, ao sistema 
jurídico integrado no trato do procedimento da separação judicial, em que ninguém sustentaria exigir-se 
todo aquele aparato de cláusulas para que houvesse a homologação da separação. É muito comum, em 
procedimentos litigiosos, a conversão da separação contenciosa em consensual, deixando em aberto a 
pensão quando requerida em ação própria e relegando-se para a fase posterior a efetivação da partilha, 
modo esse muito adequado para dar solução amigável à lide, ainda que parcialmente. Ou seja, resolvida 
fica, sem mais delongas, a separação judicial por consenso, restando a pendência apenas sobre aqueles 
outros pontos sobre os quais falte o mútuo consentimento das partes”. 
110 Euclides de Oliveira. É possível, cit., p. 259. 
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Capítulo II 

A Emenda Constitucional n. 66 e suas consequências 

 

2.1 A proposta de Emenda Constitucional que alterou  a redação do 

parágrafo 6° do art. 226 

Até a Emenda Constitucional n. 66, assim dispunha o § 6° do art. 226: “O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por 

mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por 

mais de dois anos”. A nova redação passou a ser a seguinte: “O casamento civil pode 

ser dissolvido pelo divórcio”. 

A partir dessa alteração, dúvidas surgiram, especialmente se referida 

modificação teria ou não acarretado a supressão do instituto da separação, bem como 

se a culpa pelo fim do relacionamento ainda poderia ou não ser utilizada para a fixação 

dos efeitos decorrentes, em especial quanto aos alimentos entre ex-cônjuges e uso do 

nome.111 

Nossa opinião é a de que a Emenda Constitucional n. 66 eliminou o instituto da 

separação, baniu a possibilidade de discussão da culpa pelo término do casamento e 

                                                 
111 Essas dúvidas atingiram advogados, magistrados e cartorários. Reportagem do Jornal Folha de São 
Paulo de 07/08/10, intitulada “Juízes e cartórios têm 3 interpretações para emenda do divórcio” relata as 
diversas correntes que surgiram a partir da nova redação do § 6° do art. 226 da Constituição Federal. 
Para o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), a separação foi extinta na medida em que a 
Constituição não mais a prevê, promovendo uma revogação implícita dos artigos do Código Civil que a 
ela se referiam. A reportagem informa que na cidade de Goiânia, a juíza Maria Luiza Póvoa, adepta 
dessa corrente, teria convocado todas as pessoas que estavam com processos de separação em 
andamento para transformarem suas ações em pedidos de divórcio. Uma mulher teria recorrido ao 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por pretender obter sentença na ação de separação. Não houve 
manifestação do Tribunal até o presente momento. Varas de família de Salvador, Maceió e Belo 
Horizonte também estariam entendendo pela eliminação da separação. Para outra corrente, a separação 
continuaria como opção, assim entendendo os Colégios Notariais do Brasil dos Estados de São Paulo e 
Rio Grande do Sul, para quem a alteração constitucional não teria eliminado a separação, o que somente 
ocorreria com alteração do Código Civil. Há quem considere que além da permanência do instituto da 
separação, também continuariam valendo os prazos, nada tendo mudado até que o Código Civil fosse 
alterado. Ainda segundo referida reportagem, esse o entendimento do desembargador Luiz Felipe Brasil 
Santos, do Rio Grande do Sul e do juiz Fernando Henrique Pinto, de Jacareí, São Paulo. Talvez a 
pluralidade de interpretações se restringisse caso a redação do § 6° do art. 226 da Constituição Feder al 
fosse, por exemplo: “O casamento civil válido dissolve-se exclusivamente pelo divórcio ou pela morte de 
um dos cônjuges”. Com a proposta que fazemos, a redação poderia ser: “O casamento civil válido 
dissolve-se exclusivamente pelo divórcio extrajudicial ou pela morte de um dos cônjuges”.  
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suprimiu as exigências de prazos mínimos para a obtenção do divórcio.112 A partir 

dessa concepção, como já frisamos, é que construímos nossa tese. 

A proposta de Emenda à Constituição Federal partiu do Instituto Brasileiro de 

Direito de Família – IBDFAM e foi inicialmente abraçada pelo Deputado Federal Antônio 

Carlos Biscaia, na ocasião por meio da PEC 413/2005. No ano de 2007, foi 

reapresentada pelo Deputado Federal Sérgio Barradas Carneiro, então PEC 33/2007. A 

proposta original propunha que o § 6° do art. 226 p assasse a ter a seguinte redação: “O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio consensual ou litigioso, na forma da 

lei”. Em comparação com o anteriormente disposto e na clara vigência, podiam ser 

observadas duas substanciais alterações: 1. o fim da separação;, 2. a eliminação de 

qualquer prazo mínimo para a obtenção do divórcio. 113  

Informa Paulo Luiz Netto Lobo que na Câmara dos Deputados, durante a 

votação nos dois turnos em plenário, foram suprimidas as expressões “consensual ou 

litigioso” e “na forma da lei”. Para o jurista as supressões foram adequadas, resultando 

um texto mais próximo do “espírito da proposta, particularmente no que concerne à 

remissão à lei infraconstitucional”. Explica que com isso a norma passou a ter eficácia 

imediata e não contida e “sem os riscos de limitações que poderiam advir de lei 

ordinária, inclusive com a reintrodução dos requisitos subjetivos (culpa) ou até mesmo 

de prévia separação judicial, o que configuraria verdadeira fraude à Constituição”.114 A 

supressão serviu para evitar que o efeito original pretendido com a PEC fosse 

minimizado, pois poderia significar um “demasiado espaço de liberdade legislativa que 

a jurisprudência poderia reconhecer”.115 

                                                 
112 Na opinião de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (O novo divórcio. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 56) sob três aspectos foi salutar a supressão da separação: “Sob o prisma jurídico, com o 
divórcio, não apenas a sociedade conjugal é desfeita, mas também o próprio vínculo matrimonial, 
permitindo-se novo casamento; sob o viés psicológico, evita-se a duplicidade de processos – e o strepitus 
fori – porquanto pode o casal partir direta e imediatamente para o divórcio; e, finalmente, até sob a ótica 
econômica, o fim da separação é salutar, já que, com isso, evitam-se gastos judiciais desnecessários por 
conta da duplicidade de procedimentos. 
113 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. O novo, cit., p. 49-55. 
114 Paulo Luiz Netto Lobo. Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 09/07/10. 
Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 17jul. 10. 
115 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. O novo, cit., p. 44. Esclarecem os autores à mesma 
página que “aprovar uma Emenda simplificadora do divórcio com o adendo ‘na forma da lei’ poderia 
resultar em um indevido espaço de liberdade normativa infraconstitucional permitindo interpretações 
equivocadas e retrógradas, justamente o que a Emenda quer impedir”. 
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Adverte, ainda, Paulo Luiz Netto Lobo que a “interpretação histórica ou autêntica 

é sempre considerada com as cautelas devidas, pois, mais que a mens legislatoris, o 

direito se afirma com a mens legis”. Contudo, segue ele explicando, aquela não pode 

ser desconsiderada, pois a doutrina lhe confere “importante papel, até mesmo como 

orientadora da própria mens legis”.116 Daí a importância de verificar a justificativa 

fundamentadora da alteração constitucional. 

Não mais se justifica a sobrevivência da separação judicial, em que se 
converteu o antigo desquite. Criou-se, desde 1977, com o advento da 
legislação do divórcio, uma duplicidade artificial entre dissolução da sociedade 
conjugal e dissolução do casamento, como solução de compromisso entre 
divorcistas e antidivorcistas, o que não mais se sustenta. Impõem-se a 
unificação no divórcio de todas as hipóteses de separação dos cônjuges, 
sejam litigiosas ou consensuais. A submissão a dois processos judiciais 
(separação judicial e divórcio por conversão) resulta em acréscimos de 
despesas para o casal, além de prolongar sofrimentos evitáveis. Por outro 
lado, essa providência salutar, de acordo com valores da sociedade brasileira 
atual, evitará que a intimidade e a vida privada dos cônjuges e de suas famílias 
sejam reveladas e trazidas ao espaço público dos tribunais, com todo o caudal 
de constrangimentos que provocam, contribuindo para o agravamento de suas 
crises e dificultando o entendimento necessário para a melhor solução dos 
problemas decorrentes da separação. Levantamentos feitos das separações 
judiciais demonstram que a grande maioria dos processos são iniciados ou 
concluídos amigavelmente, sendo insignificantes os que resultaram em 
julgamentos de causas culposas imputáveis ao cônjuge vencido. Por outro 
lado, a preferência dos casais é nitidamente para o divórcio que apenas prevê 
a causa objetiva da separação de fato, sem imiscuir-se nos dramas íntimos; 
afinal, qual o interesse público relevante em se investigar a causa do 
desaparecimento do afeto ou do desamor? O que importa é que a lei regule os 
efeitos jurídicos da separação, quando o casal não se entender 
amigavelmente, máxime em relação à guarda dos filhos, aos alimentos e ao 
patrimônio familiar. Para tal, não é necessário que haja dois processos 
judiciais, bastando o divórcio amigável ou judicial”.117 
 

Posteriormente, quando da tramitação no Senado Federal, já sob o n. 28/2009, a 

PEC recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, do qual 

julgamos conveniente destacar: 

Passados mais de trinta anos da edição da Emenda Constitucional n. 9, de 
1977, perdeu completamente o sentido manter os pré-requisitos temporais de 

                                                 
116 Paulo Luiz Netto Lobo. Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 09/07/10. 
Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 17jul. 10. 
Ensina Maria Helena Diniz (Compêndio de introdução à ciência do direito. 18. ed. ver. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 435) a respeito da técnica interpretativa histórica: “Como a maior parte das normas 
constitui a continuidade ou modificação das disposições precedentes, é bastante útil que o investigador 
investigue o desenvolvimento histórico das instituições jurídicas, a fim de captar o exato significado das 
normas, tendo sempre em vista a razão delas (ratio legis), ou seja, os resultados que visam atingir. Essa 
investigação pode conduzir à descoberta do sentido e alcance da norma”. 
117 São idênticas as justificativas à PEC 413/2005, Dep. Antônio Carlos Biscaia, e à PEC 33/2007, Dep. 
Sérgio Barradas Carneiro. 
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separação judicial e de fato para que se conceda o divórcio. [...] Acrescente-se 
que a exigência de prazo e a imposição de condição para a realização do 
divórcio desatendem ao princípio da proporcionalidade, que recomenda não 
cause a lei ao jurisdicionado ônus impróprio ou desnecessário. 
 

 Do exposto facilmente conclui-se que a mens legislatoris consistia na retirada da 

separação, no cancelamento de prazos mínimos para a obtenção do divórcio (causa 

objetiva) e na extinção da possibilidade de se discutir a culpa pelo término do 

casamento (causa subjetiva). 

 A partir de uma interpretação literal da nova redação do § 6° do art. 226 da 

Constituição Federal (“O casamento pode ser dissolvido pelo divórcio”), pode-se 

concluir que a separação permanece enquanto não revogados os artigos pertinentes no 

Código Civil. Essa conclusão não leva em conta, porém, as interpretações histórica, 

sistemática e teleológica da norma.118 

A partir de uma interpretação sistemática, é possível afirmar que “não se pode 

estender o que a norma restringiu”, ou então “interpretar e aplicar a norma desligando-a 

de seu contexto normativo”, ou ainda, subsistir normas infraconstitucionais “que 

regulamentavam o que previsto de modo expresso na Constituição e que esta excluiu 

posteriormente”. A interpretação teleológica nos leva à indagação sobre qual seria o fim 

social da nova norma constitucional: permitir que os cônjuges terminem com o 

casamento a qualquer tempo e sem motivação. Qual o fim social da permanência da 

separação se não mais pode ser convertida em divórcio? Qual o interesse juridicamente 

relevante em utilizar um caminho que não pode mais levar à dissolução do casamento, 

já que o divórcio é o único modo previsto na Constituição? Com base nessas 

observações, conclui Paulo Luiz Netto Lobo pela absoluta inocuidade da separação.119 

                                                 
118 Paulo Luiz Netto Lobo. Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 09/07/10. 
Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 17jul. 10. 
Ensina Maria Helena Diniz (Compêndio, cit., p. 432-437) que pela “técnica gramatical, também chamada 
literal, semântica ou filológica, o hermeneuta busca o sentido literal do texto normativo, tendo por primeira 
tarefa estabelecer uma definição, ante a indeterminação semântica dos vocábulos normativos, que são, 
em regra, vagos ou ambíguos, quase nunca apresentando um sentido unívoco. [...] O processo 
sistemático é o que considera o sistema em que se insere a norma, relacionando-a com outras normas 
concernentes ao mesmo objeto. [...] A técnica interpretativa histórica [...] baseia-se na averiguação dos 
antecedentes da norma. [...] O processo sociológico ou teleológico objetiva [...] adaptar  a finalidade da 
norma às novas exigências sociais. Adaptação esta prevista pelo art. 5° da Lei de Introdução ao Código  
Civil”. 
119 Paulo Luiz Netto Lobo. Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 09/07/10. 
Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 17jul. 10. 
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Ensina Maria Helena Diniz que “as diversas técnicas interpretativas não operam 

isoladamente, não se excluem reciprocamente, antes se completam”. Não são 

propriamente técnicas de interpretação, “mas operações distintas que devem atuar 

conjuntamente, pois todas trazem sua contribuição para a descoberta do sentido e do 

alcance da norma”.120 

Willis Santiago Guerra Filho contribui para a presente análise, à medida que 

afirma não caber à hermenêutica  apenas a tarefa de indicar “os significados possíveis 

de uma norma ou de uma constelação delas”, mas também “fundamentar a opção por 

um desses significados, com fatos e valores consagrados em normas e com a(s) 

norma(s) de maior grau que se puder relacionar em apoio”, demonstrando a importância 

de uma interpretação conforme a Constituição, amparada nos princípios constitucionais. 

“Interpretação conforme a Constituição”, afirma, é aquela que leva em consideração os 

valores básicos expressos no texto constitucional.121 

Amparados por esses ensinamentos é que podemos concluir que o instituto 

jurídico da separação deixou de existir, seja ele judicial ou extrajudicial. Do perpassar 

pelas diversas técnicas de interpretação, evidenciou-se a prevalência das 

interpretações histórica, sistemática e sociológica, em detrimento da interpretação 

gramatical, que realmente não permite a descoberta do verdadeiro alcance e sentido da 

disposição constitucional. Acresça-se o disposto no art. 5° da Lei de Introdução ao 

Código Civil, que determina ao juiz, quando da aplicação da lei, atender “aos fins 

sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum” e verifica-se um ainda maior 

destaque para a interpretação teleológica.122 Daí também não se poder privilegiar a 

interpretação, dentre duas possíveis, que considerasse apenas “o interesse individual 

do cônjuge que desejasse instrumentalizar a separação para o fim de punir o outro, 

comprometendo a boa administração da justiça e a paz social”.123 Some-se também os 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade 

e fundamenta-se a interpretação realizada, conforme ensinamento de Willis Santiago 

Guerra Filho. 

                                                 
120 Maria Helena Diniz. Compêndio, cit., p. 436. 
121 Willis Santiago Guerra Filho. Teoria da ciência jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 141-149. 
122 Maria Helena Diniz. Compêndio, cit., p. 435. 
123 Paulo Luiz Netto Lobo. Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 09/07/10. 
Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 17jul. 10. 
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A nova redação do § 6° do art. 226 da Constituição Federal tem aplicabilidade 

imediata, não necessitando de regulamentação infraconstitucional.124 Com isso já 

vigoram exclusivamente o divórcio consensual e o litigioso, únicos meios de extinção do 

vínculo matrimonial pela vontade de ambos ou apenas um dos cônjuges. O divórcio 

consensual pode ser realizado administrativamente, se o casal não tiver filhos menores 

ou maiores incapazes, embora haja entendimento doutrinário, como vimos alhures, no 

sentido de admitir o divórcio consensual pela via extrajudicial, se já tiver havido decisão 

judicial sobre guarda e alimentos para a prole. 

Portanto, a retirada da separação não significou alteração dos dispositivos da Lei 

n. 11.441/07, em especial quanto ao uso da via administrativa somente no caso de 

divórcio amigável e inexistirem filhos menores ou maiores incapazes. Da mesma forma 

não será eliminado o vínculo matrimonial em juízo enquanto não definida a guarda dos 

filhos. 

 

2.2 Consequências da Emenda Constitucional n. 66 

2.2.1 Supressão do instituto jurídico da separação  

Com a Emenda Constitucional n. 66, vários artigos do Código Civil que 

disciplinavam o instituto jurídico da separação foram tacitamente revogados, deixando, 

portanto, de ter eficácia em virtude da não recepção.125 Apresentamos os artigos 

                                                 
124 Observa Paulo Luiz Netto Lobo (Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 
09/07/10. Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 
17jul. 10.) que “no direito brasileiro, Há grande consenso doutrinário e jurisprudencial acerca da força 
normativa própria da Constituição. Sejam as normas constitucionais regras ou princípios não dependem 
de normas infraconstitucionais para estas prescreverem o que aquelas já prescreveram. O § 6° do art. 
226 da Constituição qualifica-se como norma-regra, pois seu suporte fático é precisamente determinado: 
o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio, sem qualquer requisito prévio, por exclusivo ato de 
vontade dos cônjuges”. 
125 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. O novo, cit., p. 56. Informa Paulo Luiz Netto Lobo 
(Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 09/07/10. Belo Horizonte, disponível 
em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 17jul. 10) que “não sobrevive qualquer 
norma infraconstitucional que trate da dissolução da sociedade conjugal isoladamente, por absoluta 
incompatibilidade com a Constituição, de acordo com a redação atribuída pela PEC do Divórcio. A nova 
redação do § 6° do art. 226 da Constituição apenas admite a dissolução do vínculo conjugal”. Adverte, 
contudo, que por se tratar de revogação implícita o tema pode gerar controvérsias: “A Constituição 
revoga a legislação infraconstitucional antecedente, tanto a Constituição originária quanto a emenda 
constitucional. Diz-se, igualmente, que a norma constitucional não recepcionou as normas 
infraconstitucionais com ela incompatíveis. Essa é a orientação que a experiência constitucional brasileira 
adotou, na jurisprudência e na doutrina especializada majoritárias. Em outros sistemas jurídicos (por 
exemplo, em Portugal) admite-se a inconstitucionalidade em razão de norma constitucional 
superveniente, voltando-se para invalidar as normas anteriores. No Brasil, a inconstitucionalidade apenas 
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pertinentes à dissolução do casamento no Código Civil que, no nosso sentir, estão 

revogados desde a aprovação da referida Emenda. 

Art. 1.571, caput: “A sociedade conjugal termina:”. Explica-se pela alusão às 

causas de dissolução da sociedade conjugal e não do vínculo matrimonial, única forma 

atualmente admitida pela nova redação do § 6° do ar t. 226 da Constituição Federal. Em 

outras palavras, não há mais que se falar em extinção da sociedade conjugal de forma 

autônoma, como ocorria até a Emenda, por via da separação. Agora, o divórcio 

promove o fim do vínculo matrimonial e automaticamente com ele, da sociedade 

conjugal.126 O mesmo ocorre nos casos de invalidação do casamento e morte de um 

dos cônjuges. Obviamente, então, não se mantém o inciso III do dispositivo: “pela 

separação judicial”. 

O teor da primeira parte do § 2° do artigo em quest ão, que versa sobre o uso do 

nome, deve ter a redação alterada para eliminar a menção ao divórcio “direto ou por 

conversão” já que o instituto não mais admite essas espécies. A segunda parte do § 2° 

também está revogada por referir-se à culpa, como melhor explicitamos no próximo 

tópico do trabalho (item 2.2.2). 

No último capítulo do trabalho, sugerimos alteração da redação desse 

dispositivo, no sentido de passar a conceder o devido destaque à extinção do vínculo 

matrimonial. 

Artigo 1.572.127 O caput dispunha sobre a separação “sanção” já que permitia ao 

cônjuge “inocente” imputar ao “culpado” a grave violação dos deveres do casamento, 

                                                                                                                                                              
se volta contra normas infraconstitucionais posteriores. A revogação, em virtude de emenda 
constitucional, é ordinariamente implícita”. 
126 Isso não quer significar que a sociedade conjugal tenha deixado de existir. Como bem observa José 
Fernando Simão (A PEC do divórcio: a revolução do século em matéria de Direito de Família, IBDFAM, 
16/07/10. Belo Horizonte, disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=636>. Acesso em: 
17jul. 10), “a PEC aprovada não acabou com a noção de sociedade conjugal que permanece intacta no 
sistema. Ao se casar, surgem a sociedade conjugal e o vínculo. Contudo, se antes era possível terminar-
se com a sociedade, mas manter-se o vínculo, atualmente, a sociedade conjugal e o vínculo terminam 
simultaneamente com o divórcio”. 
127 CC, art. 1.572: “Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao 
outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em 
comum. § 1° A separação judicial pode também ser pe dida se um dos cônjuges provar ruptura da vida 
em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. § 2° O cônjuge pode ainda 
pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o 
casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 
dois anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. § 3° No caso do parágrafo 2°, 
reverterão ao cônjuge enfermo, que não houver pedido a separação judicial, os remanescentes dos bens 
que levou para o casamento, e se o regime dos bens adotado o permitir, a meação dos adquiridos na 
constância da sociedade conjugal”. 
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que também tornava insuportável a continuidade da vida em comum. O § 1° versava 

sobre a separação “falência” e tinha como requisito a impossibilidade de reconstituição 

da vida em comum rompida há mais de um ano. O § 2° tratava da separação “remédio”, 

aquela em que o cônjuge pleiteava a separação por doença mental grave do outro, 

manifestada após o casamento e reconhecida, ao menos depois de dois anos de seu 

início, de cura improvável. Também devia ser provada a impossibilidade da 

continuidade da vida em comum. Nesse caso (separação “remédio”), o cônjuge enfermo 

e que não havia pedido a separação tinha vantagens patrimoniais, pois além da 

meação dos bens adquiridos durante o casamento permanecia com os bens que 

possuía ao casar, consequência aplicável somente se o regime de bens tivesse sido o 

da comunhão universal. Era o disposto no § 3° do ar t. 1.572. Diante da possibilidade do 

divórcio direto admitido pela Constituição de 1988, com a única exigência de dois anos 

de separação fática, a separação “falência” e “remédio” – e que constituíam causas 

objetivas de dissolução da sociedade conjugal, pois não havia perquirição da culpa – 

perderam importância prática, ainda mais com a punição patrimonial prevista no § 3° do 

dispositivo legal. 

Também está implicitamente revogado o art. 1.573.128 Ele apresentava motivos 

que caracterizavam a impossibilidade da comunhão de vida. A doutrina entendeu como 

uma relação meramente exemplificativa, tendo em vista que o parágrafo único 

autorizava o juiz a considerar outros fatos. A respeito do dispositivo, a III Jornada de 

Direito Civil aprovou o Enunciado 254, que vale lembrar pela indicação de uso pelo juiz 

da “insubsistência da comunhão plena de vida [...] sem atribuir culpa a nenhum dos 

cônjuges”, afastando o elemento subjetivo e priorizando a causa objetiva de dissolução 

da sociedade conjugal. 

Cumpre elencarmos, neste momento, que vários artigos foram, então, 

revogados, conforme passamos a comentar. Revogado implicitamente o art. 1.574129, 

                                                 
128 CC, art. 1.573: “Podem caracterizar a impossibilidade de comunhão de vida a ocorrência de alguns 
dos seguintes motivos: I – adultério; II – tentativa de morte; III – sevícia ou injúria grave; IV - abandono 
voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo; V – condenação por crime infamante; VI – conduta 
desonrosa. Parágrafo único: O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade 
da vida em comum”. 
129 CC, art. 1.574: “Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges se forem 
casados por mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a 
convenção. Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se 
apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges”. 
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por versar sobre a separação judicial consensual; o art. 1.575130, por discorrer sobre os 

efeitos da sentença de separação judicial (separação de corpos e partilha dos bens); o 

art. 1.576131, quer dispor sobre a cessação, com a separação judicial, dos deveres de 

coabitação e fidelidade recíproca, bem como do regime de bens. 

O art. 1.577 também está tacitamente revogado. Discorremos a respeito no 

tópico específico sobre a impossibilidade de reconciliação dos divorciados (item 2.2.3). 

Da mesma forma, revogado está o art. 1.578 que dispunha sobre o uso do nome. Esse 

dispositivo é tema de nosso estudo na próxima parte do trabalho, que trata da 

supressão da discussão da culpa (item 2.2.2). 

Igualmente revogado encontra-se o art. 1.580132, por tratar sobre os anteriores 

“divórcio conversão” -  após um ano do trânsito em julgado da sentença de separação 

ou da decisão que concedeu a medida cautelar de separação de corpos -  e do 

“divórcio direto” - após dois anos de separação de fato. 

Observe-se que a supressão da separação e impossibilidade de discussão da 

culpa não revoga o art. 1.566 do Código Civil – deveres de ambos os cônjuges – 

embora tivesse uma ligação estreita com o art. 1.572, que dispunha sobre a imputação 

pelo cônjuge inocente ao culpado da “violação dos deveres do casamento”, fundamento 

da separação judicial “sanção”. Apesar de desprovido de sanção jurídica o dispositivo 

permanece por sua “matriz ética”, na dicção de Paulo Luiz Netto Lobo.133 

Em Portugal, a separação judicial de pessoas e bens, equivalente à nossa 

anterior separação, nunca foi requisito para o divórcio, como foi aqui no Brasil, quanto 

ao divórcio conversão. No direito português, os requisitos para o divórcio e para a 

                                                 
130 CC, art. 1.575: “A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. 
Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo 
juiz ou por este decidida”. 
131 CC, art. 1.576: “A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao 
regime de bens. Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges, e, 
no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão”. 
132 CC, art. 1.580: “Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a 
separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das 
partes poderá requerer sua conversão em divórcio. § 1° A conversão em divórcio da separação judicial 
dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou. § 
2° O divórcio poderá ser requerido, por um ou por a mbos os cônjuges, no caso de comprovada 
separação de fato por mais de dois anos”. 
133 Paulo Luiz Netto Lobo. Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 09/07/10. 
Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 17jul. 10. 
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separação são exatamente os mesmos134, cabendo aos cônjuges a opção por uma das 

vias. Todavia o divórcio constitui a regra naquele país, já que a grande maioria dos 

cônjuges opta por ele quando há ruptura da vida em comum. O divórcio conversão 

figura como exceção.135  

 Na Argentina, o divórcio somente passou a ser admitido em 1987, por meio da 

Lei n. 23.515, de 3 de junho daquele ano. Até então, só era possível a separação 

pessoal - equivalente a nossa extinta separação judicial – por causas culposas e não 

culposas previstas nos arts. 202136 a 204137 do Código Civil argentino. Assim como 

tínhamos aqui, o país vizinho segue, ainda hoje, o sistema dual de dissolução do 

casamento, exige intervenção judicial tanto para a separação como para o divórcio (art. 

229)138 e possibilita o divórcio direto ou por conversão.139 

 A França também adota o sistema dual de dissolução do casamento, ao permitir 

tanto a separação judicial, lá denominada séparation de corps, como o divórcio. A 

separação apenas suprime os deveres conjugais sem eliminar o vínculo matrimonial.140 

                                                 
134 Artigo 1.794.° do Código Civil português: “Sem pre juízo dos preceitos desta secção, é aplicável à 
separação judicial de pessoas e bens, com as necessárias adaptações, o disposto quanto ao divórcio na 
secção anterior”. A recente Lei n. 61 de 31 de outubro de 2008, conhecida como Lei do Divórcio e que 
entrou em vigor em 2 de dezembro do mesmo ano (art. 10°), não alterou a redação do art. 1.794°, cuja 
redação origina-se do Decreto-Lei n. 496/77. Esclarecem Pires de Lima e Antunes Varela (Código Civil 
anotado, v. IV, 2. ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1992, p. 572), que anteriormente ao referido Decreto o 
que ocorria era o inverso: “Enquanto agora, após as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n. 496/77, a 
disciplina da separação de pessoas e bens é definida mediante remissão para o regime do divórcio, na 
versão originária do Código era a separação que servia de matriz à matéria, sendo o regime do divórcio 
litigioso definido (no art. 1.792°), quanto aos seu s fundamentos, através de remissão para o artigo 1.778°, 
onde então se enumeravam os fundamentos da separação litigiosa”. Interessante observar que em 
Portugal, desde 1977, a separação encontra-se em segundo plano, tendo prevalência o divórcio. 
135 Jorge Duarte Pinheiro, A nova lei do divórcio portuguesa (Lei n. 61/2008, de 31 de outubro), in Revista 
brasileira de direito das famílias e sucessões, v. 8, Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, 
fev./mar., 2009, p. 85-86. 
136 “Art. 202. Son causas de separación personal: 1) el adulterio; 2) la tentativa de uno de los cónyuges 
contra la vida del outro o de los hijos, sean o no comunes, ya como autor principal, cómplice o instigador; 
3) la instigación de uno de los cónyuges al otro  a  cometer  delitos;  4)  las  injurias  graves.  Para  su 
 apreciación  el  juez  tomará  en consideración la educación, posición social y demás circunstancias de 
hecho que puedan presentarse; 5) el abandono voluntario y malicioso”. 
137 “Art.  204.  Podrá  decretarse  la  separación  personal,  a  petición  de  cualquiera  de  los cónyuges, 
cuando éstos hubieren interrumpido su cohabitación sin voluntad de unirse por un término mayor de dos 
años. Si alguno de ellos alega y prueba no haber dado causa a la separación, la sentencia dejará a salvo 
los derechos acordados al cónyuge inocente”. 
138 “Art. 229. No hay separación personal ni divorcio vincular sin sentencia judicial que así lo decrete”. 
139 FARIAS, Cristiano Chaves de. A separação, cit., p. 86. 
140 FARIAS, Cristiano Chaves de. A separação, cit., p. 88-89. O autor ensina (p. 88) que já o Código 
Napoleônico de 1804 admitia o divórcio. “Todavia, em 1816, uma lei veio a abolir a possibilidade de 
divórcio, influenciada precipuamente por ideais religiosos. Mais adiante, em 1884, com a lei aprovada em 
27 de julho, foi restaurada a dissolubilidade do casamento pelo divórcio, permanecendo até os nossos 
dias. Em 1975, porém, o Código Civil francês, como um todo, foi submetido a uma intensa reforma, 
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A séparation de corps pode ser pleiteada com base nas mesmas causas do divórcio, 

aplicando-se as mesmas regras procedimentais, inclusive.141 A esse respeito, 

interessante observar que o art. 297142 do Código de Napoleão, com nova redação 

promovida pela Lei 2004-439, admite a reconvenção de divórcio na demanda de 

separação, ou a reconvenção de separação na demanda de divórcio.143 A reconciliação 

está expressamente permitida no art. 305144 do Código Napoleônico, mas a conversão 

da separação em divórcio só é permitida após três anos, conforme o art. 306145.146 

 A necessidade de um lapso temporal de três anos da separação para sua 

conversão em divórcio, a unicidade de causas e de procedimentos e a possibilidade de 

reconvenção nos permite concluir que a única vantagem da utilização da separação 

judicial no sistema legal francês reside na possibilidade de reconciliação do casal. 

O Código Civil italiano disciplina a separação nos artigos 151 a 158. O sistema é 

semelhante ao nosso, já que admite a separação por consenso dos cônjuges, 

separação consensual, ou então por litígio, separação lá chamada de judicial, sendo 

                                                                                                                                                              
promovida pela Lei 75.617, inclusive com modificações dos dispositivos pertinentes à extinção do 
matrimônio”. Segundo Inácio de Carvalho Neto (Separação, cit., p. 54-55), “a Lei 75.617, de 11.07.1975, 
reformou o Título VI do Livro I (Das Pessoas), nos arts. 229 a 310, sendo o capítulo I dedicada às causas 
do divórcio, o capítulo II, ao processo de divórcio, o capítulo III, às conseqüências do divórcio, o capítulo 
IV, à separação de corpos (correspondente à nossa separação judicial), e o capítulo V, ao conflito de leis 
relativas ao divórcio e à separação de corpos. Recentemente, nova reforma sofreu a matéria pela Lei 
2004-439, de 26.05.2004, que entrou em vigor em 01/01/2005. Esta lei alterou inclusive a redação do art. 
228 (antes incluído no Capítulo VIII do Título V, que tratava das segundas núpcias), principiando a tratar 
do divórcio a partir deste”. A respeito dessa última modificação legislativa assim se pronunciou Thierry 
Gare: “a lei nova visa acelerar os procedimentos de divórcio. Várias inovações respondem a esse 
objetivo.... Mas as duas inovações mais marcantes concernem à existência de uma audiência única no 
divórcio por consentimento mútuo e a elaboração de um tronco comum procedimental nos divórcios 
contenciosos”. 
141 “ Art. 296. La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les 
mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce”; “Art. 298. En outre, les règles contenues à l’article 
228 ainsi au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps”. 
142 “Art. 297. L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande 
reconventionnelle   en   séparation   de   corps.   Toutefois,   lorsque   la   demande principale en divorce 
est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au 
divorce. L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une 
demande reconventionnelle en divorce”. 
143 Inácio de Carvalho Neto, Separação, cit., p. 65. 
144 “  Art. 305. La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être 
opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l’objet d’une déclaration à 
l’officier d’état civil. Mention en est faite en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de 
leurs actes de naissance. La séparation de biens subsiste sauf  si  les  époux  adoptent  un  nouveau 
 régime matimonial suivant  les  règles  de  l’article 1397”. 
145 “ Art.  306.  A  la  demande  de  l’un  des  époux,  le jugement  de  séparation  de  corps  est converti 
de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans”. 
146 Inácio de Carvalho Neto, Separação, cit., p. 66. 
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espécies do gênero separação pessoal. O divórcio está disciplinado na Lei n. 898, de 1° 

de dezembro de 1970, modificada pela Lei n. 74, de 06 de março de 1987. 

O Código Civil espanhol admite tanto a separação quanto o divórcio. Dispõe 

primeiramente “de la separación” (capítulo VII, arts. 81 a 84) para depois tratar do 

divórcio ou mais precisamente “de la disolución del matrimonio” (capítulo VII, arts. 85 a 

89). 

 A Alemanha, diferentemente dos países que já expusemos, não admite a forma 

dual de extinção do casamento, ou seja, não há separação judicial, mas apenas o 

divórcio, que está disciplinado nos §§ 1.564 a 1.568 do BGB (Código Civil alemão).147 

 

 2.2.2 Impossibilidade de discussão da culpa pelo t érmino do casamento 

A Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/77) só admitia o divórcio conversão, portanto, 

precedido da separação judicial, que fixava os efeitos do término da sociedade conjugal 

com base na culpa dos cônjuges.148 A Constituição Federal de 1988 passou a admitir, 

ao lado do divórcio conversão, o divórcio direto sem discussão de culpa no § 6° do art. 

226: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial 

por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por 

mais de dois”. A Lei n. 7.841/89 regulamentou a inovação constitucional, alterando a 

redação do caput do art. 40 da Lei do Divórcio, além de revogar expressamente seu § 

1°. 

                                                 
147 Esclarece Inácio de Carvalho Neto (Separação, cit., p. 51-52), que o BGB, promulgado em 
18.08.1896, “tratava o divórcio no Título Sétimo (§§ 1.564 e ss). Este Título foi derrogado pela Lei do 
Matrimônio de 1938 (§ 84) e, posteriormente, pela Lei do Matrimônio de 20/02.1946 (§ 78), que passou a 
cuidar do divórcio em seus §§ 41 a 76. A Lei da Família, de 14.06.1976, trouxe o divórcio novamente 
para o BGB, que agora está, em sua parte fundamental, tratado nos §§ 1564 a 1568”. 
148 Já naquela ocasião João Baptista Villela (Apud Rodrigo da Cunha Pereira. A sexualidade vista pelos 
tribunais. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 225) posicionava-se contrariamente ao princípio da 
culpa ao comentar a Lei do Divórcio de 1977, demonstrando que a discussão a respeito não é recente: 
“Vício seríssimo da lei é o de ainda se estruturar sobre o velho e decadente princípio da culpa. A mais 
significativa evolução, que se processa hoje no mundo em matéria de divórcio, é o abandono do princípio 
da culpa (Verschuldensprinzip) em favor do princípio da deterioração factual (Zerruttugsprinzip). De um 
lado, não cabe ao Estado intervir na intimidade do casal para investigar quem é o culpado e quem é 
inocente nesta ou naquela dificuldade supostamente invencível. Depois, haverá algo de mais presunçoso 
do que ser capaz de fazê-lo? Dizer quem é culpado e quem não o é, quando se trata de um 
relacionamento personalíssimo, íntimo e fortemente interativo como é o conjugal, chegaria a ser pedante, 
se antes disso não fosse sumamente ridículo. Nem os cônjuges, eles próprios, terão muitas vezes a 
consciência precisa de onde reside a causa de seu malogro, quase sempre envolta na obscuridade que, 
em maior ou menor grau, impregna todas as relações humanas”. 
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No período compreendido entre a Constituição de 1988 até o advento do Código 

Civil de 2002 (Lei n. 10.406), pela impossibilidade constitucional de discussão da culpa 

no divórcio e consequente determinação dos efeitos, Maria Helena Diniz entendia 

inadmissível o divórcio direto litigioso, restando apenas o divórcio direto consensual. 

Caso os cônjuges não chegassem a um consenso, apesar da majoritária opinião 

doutrinária e jurisprudencial em sentido contrário, entendia a doutrinadora que deveriam 

os cônjuges primeiro se submeter à separação judicial litigiosa e, após, convertê-la em 

divórcio. Além da impossibilidade de fixação dos efeitos pelo término do casamento 

com base na culpa, sustentava ela também que “por envolver questão de estado de 

pessoas” a interpretação deveria ser restritiva, bem como que pela exigência de apenas 

dois anos de separação de fato “para a concessão do divórcio direto ou do divórcio sem 

causa, seria censurável a ampliação das facilidades já existentes, mediante 

interpretação extensiva, para a cessação do liame matrimonial”. Contudo, como o 

Código Civil de 2002 estabeleceu critérios para a fixação dos efeitos pelo término do 

casamento que independem da culpa, a jurista passou a entender que o novel diploma 

admitiu, sob nova configuração, o divórcio litigioso direto.149 

Com a nova redação do § 6° do art. 226 da Constitui ção Federal, (“O casamento 

civil pode ser dissolvido pelo divórcio”), eliminado está do ordenamento jurídico, como já 

nos referimos, o instituto da separação. Além disso, a nova redação, semelhante à 

anterior, nada dispõe sobre a culpa, permitindo-nos concluir a impossibilidade de sua 

discussão no divórcio. Em síntese, se não cabe discutir culpa no divórcio e se a nova 

redação do § 6° do art. 226 não mais admite o insti tuto jurídico da separação, então a 

culpa não mais integra a dissolução do casamento por vontade dos cônjuges, seja de 

ambos ou de apenas um deles. 

Acrescente-se que o art. 1.581 do diploma civil, ao admitir que os bens sejam 

partilhados posteriormente ao divórcio, promove uma dissociação entre a extinção do 

casamento e os efeitos que essa extinção acarreta. Poder-se-ia então pensar que a 

culpa seria irrelevante para a extinção do vínculo matrimonial, porém ainda útil nas 

ações apartadas que versem sobre os efeitos, como alimentos e uso do nome.  

                                                 
149 Maria Helena Diniz. Curso, cit., p. 348-353. A autora menciona os seguintes dispositivos do Código 
Civil: 1.571, § 2°, 1.579, 1.581, 1.584, 1.586, 1.5 89, 1.590, 1.694, 1.708 e 1.709. 
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José Fernando Simão assim entende. Referindo-se ao descumprimento dos 

deveres matrimoniais, afirma que “não se trata de permitir irresponsabilidade do 

cônjuge”, devendo a culpa ser “debatida no lócus adequado em que surtirá efeitos: a 

ação autônoma de alimentos ou eventual ação de indenização promovida pelo cônjuge 

que sofreu danos morais, materiais ou estéticos”. Referindo-se a não discussão da 

culpa para o fim exclusivo de extinguir o vínculo, ele afirma: “assim, livres para 

buscarem sua realização pessoal e felicidade, se necessário, que passem anos 

discutindo a culpa em uma morosa ação de alimentos ou de indenização por danos 

morais”. Para o autor, o art. 1.704 e parágrafo único não foram revogados ou alterados 

pela Emenda Constitucional n. 66, de modo que o cônjuge culpado não teria direito a 

alimentos, salvo os indispensáveis à sobrevivência, se não tiver parentes para prestá-

los nem aptidão para o trabalho. Quanto às ofensas físicas ou morais, sustenta Simão 

que a indenização deverá ser buscada, amparada na culpa, em ação indenizatória 

própria, perante as varas cíveis, com possibilidade da decretação do segredo de justiça, 

se requerido pelas partes. Quanto ao uso do nome, posiciona-se pela irrelevância da 

culpa: “a perda do sobrenome em decorrência da culpa é anacronismo, que revela 

afronta ao direito de personalidade, e que chegará ao fim em boa hora”.150 

Para Regina Beatriz Tavares da Silva, a discussão da culpa não pode ser banida 

do sistema da dissolução do matrimônio por vontade dos cônjuges. Admitindo a 

supressão da separação e dos prazos mínimos para o divórcio por força da Emenda 

Constitucional n. 66, a autora sustenta que o divórcio abarque as espécies que existiam 

na separação, ou seja, que o divórcio também seja litigioso não apenas porque 

somente um dos cônjuges o pleiteou, mas também no sentido de discussão de quem 

tenha sido o culpado pelo fim do relacionamento, e consequente perda de direitos por 

isso. Enfim, que o divórcio comporte duas espécies: com e sem culpa.151  

                                                 
150 José Fernando Simão. A PEC do divórcio: a revolução do século em matéria de Direito de Família, 
IBDFAM, 16/07/10. Belo Horizonte, disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=636>. 
Acesso em: 17jul. 10. 
151 Assim também entende Rogério José Ferraz Donnini (Dissolução do vínculo conjugal: divórcio e suas 
modalidades – A proposta de emenda à Constituição para extinção da separação. In Direito de família no 
novo milênio: estudos em homenagem ao professor Álvaro Villaça Azevedo. José Fernando Simão, Jorge 
Shiguemitsu Fujita, Silmara Juny de Abreu Chinellato, Maria Cristina Zucchi (orgs.). São Paulo: Atlas, 
2010, p. 325): “Se extinta a separação nas formas judicial e extrajudicial pela PEC 33/2007, a separação 
judicial litigiosa, regulada nos arts. 1.572 e 1.573 do Código Civil, deverá ser transformada em divórcio 
litigioso e os consortes discutirão em juízo eventuais atos de violação aos deveres do casamento, que 
tornaram insuportável a vida em comum, tais como ruptura da vida conjugal por mais de um ano, 
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Entendendo que o casamento é um contrato, não coaduna com a idéia de que os 

efeitos possam ser discutidos em ações específicas com apoio na culpa, afinal, 

segundo a jurista, “como se pode imaginar a extinção de um contrato, para depois ser 

apurada a culpa pela grave violação de dever oriundo dessa relação contratual, que já 

foi extinta?”.152 

A mesma autora apóia sua tese em dois exemplos hipotéticos aparentemente 

emblemáticos. Um deles é o caso da mulher que sustenta a casa e sofre agressões 

morais e físicas do marido. Pondera: “pensemos, então, nessa mulher sendo obrigada a 

pagar pensão alimentícia plena ao agressor, se resolver romper o casamento”. O outro 

caso é o do marido traído pela esposa e que também seria forçado a pagar alimentos 

plenos à adúltera, beneficiando indiretamente seu amante, se houvesse o rompimento 

do casamento. Adverte para que não seja cometido aqui o erro do direito alemão, que 

ao eliminar a culpa do rompimento do casamento, impediu que a esposa contaminada 

pelo vírus da Aids pelo marido, conseguisse reparação de danos na esfera civil, em 

razão de não mais ser considerada, naquele país, sanções civis pelo descumprimento 

de deveres conjugais, restando apenas as sanções penais.  

Da mesma forma, observa que em Portugal eliminou-se a culpa na dissolução do 

casamento em 2008. Lembra que a culpa continua presente no direito francês, “com o 

qual o Direito Brasileiro sempre guardou identidade” e no direito argentino. Os efeitos 

dos casos hipotéticos poderiam ocorrer em casos semelhantes, afirma, se “prevalecer a 

corrente de pensamento, pautada na imoralidade e na irresponsabilidade, segundo a 

qual teriam desaparecido as várias espécies dissolutórias do casamento, como aquela 

em que deve ser apurada a culpa”.153 

Em que pese os argumentos apresentados, posicionamo-nos contrariamente à 

manutenção da culpa.  

Em primeiro lugar, não entendemos que o casamento tenha natureza jurídica de 

contrato, apesar da Lei n. 11.441/2007 ter facilitado a eliminação do vínculo e da 

                                                                                                                                                              
adultério, tentativa de morte, sevícia, injúria grave, condenação por crime infamante, conduta desonrosa, 
entre outras hipóteses. 
152 Regina Beatriz Tavares da Silva. Nova lei do divórcio não protege a família, Consultor Jurídico, 
17/07/10. São Paulo, disponível em  <http://www.conjur.com.br/2010-jul-17/lei-divorcio-nao-protege-
dignidade-membros-familia>. Acesso em 17jul. 10. 
153 Regina Beatriz Tavares da Silva. Nova lei do divórcio não protege a família, Consultor Jurídico, 
17/07/10. São Paulo, disponível em  <http://www.conjur.com.br/2010-jul-17/lei-divorcio-nao-protege-
dignidade-membros-familia>. Acesso em 17jul. 10. 
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sociedade conjugal pela via administrativa. Referida lei apenas aproximou em um 

aspecto, o da desconstituição do vínculo, o casamento ao contrato, deixando evidente a 

prevalência da vontade na extinção do matrimônio. Porém, não igualou os institutos. 

Entendemos que o casamento é contrato na formação [e extinção] e instituto no 

conteúdo, o que não quer significar, pela proximidade ao contrato na formação e 

extinção, que possamos assim considerá-lo. Importa sobremaneira o conteúdo do 

casamento, regido por normas cogentes, e a ausência de característica essencial aos 

contratos, que consiste no cunho econômico ou pecuniário - aspecto secundário no 

casamento - para entendermos que o matrimônio é instituto.  

Assim sendo, os efeitos decorrentes do término do casamento não precisam ser 

decididos na mesma ocasião – como na extinção do contrato, podendo ser debatidos 

posteriormente por meio de ações próprias. Certo, no entanto, é que a culpa não mais 

impede a eliminação do vínculo matrimonial. 

Não obstante, com a nova redação do § 6° do art. 22 6 da Constituição Federal, a 

culpa ainda pode ser discutida em ações autônomas, para a definição dos efeitos que a 

dissolução do casamento acarreta, como alimentos e uso do nome?  

As interpretações histórica, sistemática e sociológica indicam que não. 

Lembremos que a culpa, mesmo antes da nova redação do dispositivo constitucional 

mencionado, não era admitida no divórcio, restando sua discussão na ação de 

separação judicial. Com a Emenda n. 66 promovendo a supressão do instituto jurídico 

da separação, a culpa está banida do sistema de dissolução do casamento.154 

Isso não quer significar, no entanto, que a agressão física e moral praticada pelo 

marido contra a esposa, como no exemplo mencionado por Regina Beatriz Tavares da 

Silva, não possa ser reparado. A indenização será alcançada por meio de ação própria 

de reparação de danos, em que a culpa será discutida por ofensa à honra ou 

incolumidade física do outro, e não, em absoluto, pelo término do relacionamento.155 

                                                 
154 Assim também pensam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (O novo, cit., p. 94): 
“Obviamente que, com o fim do instituto da separação, desaparecem também tais causas objetivas e 
subjetivas para a dissolução da sociedade conjugal”. Complementam à p. 96 da mesma obra: “Reafirma-
se, ainda, o fim da discussão da culpa no descasamento, inclusive para fixação de efeitos colaterais do 
divórcio, como a guarda de filhos, o uso do nome e os alimentos”. 
155 Assim entende Leonardo Barreto Moreira Alves (O fim da culpa na separação judicial: uma 
perspectiva histórico-jurídica. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 121): “Eventual discussão de culpa (frise-
se, não pela separação judicial, mas sim pela ofensa à honra objetiva e/ou subjetiva por parte de um dos 
cônjuges) terá lugar em uma ação de indenização por dano moral”. 



 58

Não fosse assim, poderíamos concluir que as agressões sofridas no âmbito familiar não 

teriam como ser reparadas, o que seria uma conclusão absurda. Para fins de 

reparação, pouco importa se a agressão foi praticada pelo marido ou por terceiro. A 

violação ao direito da personalidade é que enseja a indenização, porém, isso não deve 

impedir - em respeito ao direito constitucional à privacidade156 - a decretação do 

segredo de justiça, se requerido pelas partes e tendo sido praticada a agressão por 

ente familiar. 

Quanto à culpa para a definição dos alimentos, como já frisamos, entendemos 

pela impossibilidade de sua utilização. Esclarecemos os critérios para a fixação dos 

alimentos entre ex-cônjuges no tópico 3.3.3 do terceiro capítulo desse trabalho. 

Difícil é a identificação do cônjuge que seria exclusivamente o culpado pelo fim 

do casamento. Não é possível concluir, com absoluta certeza, que o cônjuge tido como 

culpado pela infração a esse ou aquele dever matrimonial tenha realmente culpa, se 

eventualmente não foi levado à prática do ato em razão do comportamento do outro, 

tido como inocente.157 

Neste sentido, entendimento da 4ª Turma do STJ, que, já em dezembro de 2002, 

e portanto ainda antes da entrada em vigência do atual Código Civil, já decidia pela não 

imputação da culpa a qualquer dos cônjuges: 

SEPARAÇÃO. AÇÃO E RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS 
PEDIDOS. POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DA SEPARAÇÃO. 
Evidenciada a insuportabilidade da vida em comum, e manifestado por ambos 
os cônjuges, pela ação e reconvenção, o propósito de se separarem, o mais 

                                                 
156 CF, art. 5°, X: “São invioláveis a intimidade, a v ida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 
157 Segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (O novo, cit., p. 93) perguntam-se: “é 
possível afirmar que a culpa é exclusivamente de um dos cônjuges quando o amor acaba? Não seria 
demais exigir do juiz que, imiscuindo-se no fundo da intimidade do casal, diga quem detém o cálice do 
mel da inocência e a taça amarga da culpa? Tarefa hercúlea, senão impossível. Vale dizer, não há mais 
espaço para falar em ‘causas subjetivas ou objetivas’ do divórcio litigioso”. Na mesma linha posicionava-
se, antes da aprovação da Emenda Constitucional n. 66 sobre a culpa na separação judicial, Leonardo 
Barreto Moreira Alves (O fim, cit., p. 108): “Se é tão subjetivo esse conceito de culpa, como admitir a sua 
discussão em Juízo? Trata-se de uma verdadeira invasão na intimidade e privacidade do casal por um 
magistrado que, por não ter acompanhado a história dos separandos, só tem condições de analisar uma 
pequena ponta do iceberg chamado casamento, mas tem o poder de, acima do bem e do mal, decidir 
friamente quem é o certo e o errado na demanda forense”. Informa Luiz Felipe Brasil Santos (Anotações 
aos enunciados sobre direito de família. Aprovados na I e III Jornadas de Direito Civil, promovidas pelo 
Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal. In: Flávio Tartuce e Ricardo Castilho (Coords.). 
Direito civil. Direito patrimonial e direito existencial. São Paulo: Método, 2006, p. 702): “evidenciando a 
dificuldade que os tribunais tradicionalmente enfrentaram para definir, de forma maniqueísta, quem é o 
culpado pelo fracasso do casamento -, a solução de decretar o fim da sociedade conjugal mesmo sem 
atribuição de culpa já vinha, em um ou outro caso, sendo apontada desde a primeira metade do século 
XX”. 
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conveniente é reconhecer esse fato e decretar a separação, sem imputação da 
causa a qualquer das partes. Recurso conhecido e provido em parte.158 
 

 Decisões do STJ seguiram-se na linha da decretação da separação com base na 

insuportabilidade da vida em comum, desprezando o elemento culpa: 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO 
DE SEPARAÇÃO FUNDADO NA CULPA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 
INSUSTENTABILIDADE DA VIDA EM COMUM. CARACTERIZAÇÃO. 
DECRETAÇÃO DA SEPARAÇÃO. JULGAMENTO DIVERSO DO PEDIDO. 
INOCORRÊNCIA. Ainda que se requeira a separação judicial com imputação 
de culpa e essa não reste provada nos autos, o juiz pode decretá-la caso 
verifique, nas provas coligadas aos autos, a insuportabilidade da vida em 
comum, situação em que a decretação da separação não implica julgamento 
diverso do pedido. Recurso especial  não conhecido.159 

 
SEPARAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO INTENTADO COM BASE NA CULPA 
EXCLUSIVA DO CÔNJUGE MULHER. DECISÃO QUE ACOLHE A 
PRETENSÃO EM FACE DA INSUPORTABILIDADE DA VIDA EM COMUM, 
INDEPENDENTEMENTE DA VERIFICAÇÃO DA CULPA EM RELAÇÃO A 
AMBOS OS LITIGANTES. ADMISSIBILIDADE. A despeito do pedido inicial 
atribuir culpa exclusiva à ré e de inexistir reconvenção, ainda que não 
comprovada tal culpabilidade, é possível ao Julgador levar em consideração 
outros fatos que tornem evidente a insustentabilidade da vida em comum e, 
diante disso, decretar a separação judicial do casal. Hipótese em que da 
decretação da separação judicial não surtem consequências jurídicas 
relevantes. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS, MAS 
REJEITADOS.160 
 

 Em publicação do ano de 2001, Maria Berenice Dias já classificava como 

retrógrada “a necessidade de identificação de um culpado para ser concedida a 

separação”, lembrando que somente aquele que não tivesse dado causa à separação é 

que poderia promover a ação. Assim, a lei criava uma “reserva de mercado” em favor 

do inocente que obtinha benesses e impunha punições ao outro. Além da dificuldade de 

atribuir a responsabilidade pelo fim do vínculo afetivo a um só dos cônjuges, buscar a 

culpa implicava na “indevida [...] intromissão na intimidade da vida das pessoas”, 

violando as garantias individuais à privacidade e à intimidade e atingindo o “sagrado 

direito à dignidade da pessoa humana”. Advertia para aquilo que a jurisprudência 

                                                 
158 STJ, 4ª Turma, REsp 467.184/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 05/12/2002. 
159 STJ, REsp 466329/RS, Recurso Especial 2002/0101677-0, T3 – Terceira Turam, Rel Min. Nancy 
Andrighi, j. 22/06/2004, DJ 11/12/2004, p 314. 
160 STJ, REsp 466329/RS, Embargos de divergência no Recurso Especial 2004/0166475-2, S2 – 
Segunda Seção, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 14/09/2005, DJ 01/02/2006, p. 427. 
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passou a afastar, ou seja, a permanência do vínculo matrimonial caso a culpa não fosse 

provada.161 

 A permanente perda de importância do princípio da culpa no término da 

sociedade conjugal fez com que o Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul aprovasse a conclusão162 de que no caso de separação judicial litigiosa 

com causa objetiva, completado o espaço de tempo exigido de separação fática, 

descabe postular a separação com causa culposa, haja vista inexistir legítimo interesse. 

 A ingerência do Estado na vida familiar encontra limite no art. 1.513 do Código 

Civil: “É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão 

de vida instituída pela família”. Leonardo Barreto Moreira Alves comenta que o 

dispositivo consagra o “princípio da intervenção mínima do Estado nas relações 

familiares”, o que significa intervenção exclusivamente para garantir a dignidade dos 

integrantes da família, ou seja, um “Estado-protetor” e não um “Estado-interventor”, 

como ocorre quando há a busca da culpa na dissolução do enlace matrimonial.163 

 Percebemos que a intervenção do Estado é indevida e desnecessária, máxime 

quando o assunto é a extinção do vínculo matrimonial com a identificação do culpado. 

Como bem assevera Namir Samour, a idéia de culpa é resultado da influência da Igreja 

Católica em nosso direito, que sempre considerou o casamento um contrato com 

destaque para a vontade dos cônjuges em casar-se, mas que – contraditoriamente – 

assim não o considera na dissolução, servindo a culpa como um freio à intenção de 

                                                 
161 Maria Berenice Dias. Da separação, cit., p. 70-71. 
162 27ª conclusão: “Desde que completado o lapso temporal de separação fática exigido para o pedido de 
separação judicial litigiosa com causa objetiva ou para o pedido de divórcio descabe postular separação 
com causa culposa, por falta de legítimo interesse. (Maioria)”. A conclusão recebeu a seguinte 
fundamentação: “A culpa como fundamento do pedido de separação judicial somente se justifica quando 
não preenchidos os requisitos para a obtenção da separação com causa objetiva ou para o divórcio. Uma 
vez estando o casal já separado de fato por tempo superior a um ano, sem que qualquer dos cônjuges 
tenha tomado a iniciativa do pedido com base na culpa, resta evidenciado o desinteresse em promover a 
ação sob tal fundamento. Desta forma, com o decurso do prazo, ficando implementado o requisito para 
idêntica postulação fundada em causa objetiva, resta inteiramente esvaziada de sentido a pretensão à 
desconstituição do matrimônio com base na culpa, porque idêntico resultado poderá ser obtido de forma 
muito mais singela e menos gravosa para ambas as partes e a possível prole. Por fim, não é demasia 
lembrar que o entendimento que aqui se propõe é coerente com a tendência que se verifica no Direito de 
Família – com evidentes reflexos nas reformas da lei divorcista – no sentido da objetivação das causas 
de pedir da separação e do divórcio, privilegiando-se o princípio da ruptura, com o conseqüente 
desprestígio do princípio da culpa, que reconhecidamente não passa de mera ficção jurídica”. Disponível 
em: 
<http://www1.tjrs.jus.br/site/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/conclusoes.html>. 
Acesso em: 15/03/2010. 
163 Leonardo Barreto Moreira Alves. O fim, cit., p. 109. 
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extinguir o vínculo matrimonial.164 Não pode o Estado que tem por objetivo “promover o 

bem de todos”, conforme art. 3°, IV 165 da Constituição Federal, pretender a manutenção 

da culpa, se não para impedir a desconstituição do vínculo, para os efeitos do divórcio. 

Parece-nos, igualmente à concepção da Igreja sobre o início e o fim do casamento, 

uma contradição. 

 Ademais, não será com base na culpa que, novamente à semelhança da Igreja 

Católica, o Estado manterá o casamento entre marido e mulher. Seu objetivo não 

consiste mais nessa manutenção – vide Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/77) e o pluralismo 

familiar (CF, art. 226, §§ 3° e 4°) – mas na proteç ão da família “como formação social 

que possa tutelar e desenvolver a pessoa”, nas palavras de Pietro Perlingieri. Afirma o 

jurista italiano que “é preciso levar em consideração que quando faltam o afeto e a 

comunhão espiritual, a família não existe”. Assevera: “A dissolução não é a causa da 

desagregação do vínculo conjugal, mas é o seu efeito”.166 

 A utilização da culpa para a fixação dos efeitos decorrentes do término do 

relacionamento conjugal não contribui para o apaziguamento dos ânimos entre os 

divorciados, servindo como um instrumento de acirramento ainda maior. Evidente o 

sentido oposto à busca do bem estar de todos preconizado na Constituição, 

especialmente em prejuízo dos filhos menores. Pontualmente observa Paulo Luiz Netto 

Lobo que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, inserido em 

nosso ordenamento jurídico como “absoluta prioridade” pelo art. 227 da Constituição 

Federal, “dificilmente consegue ser observado, quando a arena da disputa é alimentada 

pelas acusações recíprocas, que o regime de imputação de culpa propicia”.167 No nosso 

sentir, a proteção absoluta do interesse da criança e  do adolescente constitui o 

argumento mais forte para a eliminação da culpa na dissolução do casamento. 

 Além dos motivos apresentados, lembremos que o Código Civil de 2002 já 

eliminou a culpa de grande parte dos efeitos pelo fim do casamento. A guarda dos 

                                                 
164 Samir Namur. A irrelevância da culpa para o fim do casamento. In Revista da Faculdade de Direito de 
Campos, ano VII, n. 8, 2006. Disponível em:  
<http://www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista08/Discente/Samir.pdf>. Acesso em 14/08/2010. 
165 CF, art. 3°: “Constituem objetivos fundamentais da  República Federativa do Brasil: [...] IV – promover o 
bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação”. 
166 Pietro Perlingieri. O direito civil na legalidade constitucional. Tradução: Maria Cristina De Cicco. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p. 1018-1019. 
167 Paulo Luiz Netto Lobo. Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 09/07/10. 
Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 17jul. 10. 
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filhos, observado o melhor interesse, independe da culpa (CC, art. 1.583, § 2°). Os 

alimentos a eles não são calculados com base na culpa do genitor. Os alimentos 

“indispensáveis à subsistência” são devidos até mesmo ao cônjuge culpado (CC, art. 

1.704, parágrafo único). Contudo ainda mantém a culpa quanto aos alimentos “plenos”, 

impedindo que o culpado os receba (CC, art. 1.704, caput), bem como impede a 

continuidade do uso do nome pelo culpado, salvo circunstâncias específicas, se 

expressamente pleiteado pelo inocente (CC, art. 1.578).168 

 Como somos da opinião de que não cabe mais discutir os efeitos do fim do 

casamento com base na culpa, por dedução lógica os dispositivos do Código Civil que a 

ela se referem estão implicitamente revogados. Passemos a analisá-los: 

 Quanto ao uso do nome de casado está revogada a segunda parte do § 2° do 

art. 1.571. Conteúdo original: “Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por 

conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado”. Segunda parte: “salvo, no 

segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial”. Justifica-se a 

revogação pela impossibilidade da definição do uso do nome com base na culpa, o que 

também implica na revogação do art. 1.578 (“O cônjuge declarado culpado na ação de 

separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que 

expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar: I – 

evidente prejuízo para a sua identificação; II – manifesta distinção entre o seu nome de 

família e dos filhos havidos da união dissolvida; III – dano grave reconhecido na decisão 

judicial. § 1° O cônjuge inocente na ação de separa ção judicial poderá renunciar, a 

qualquer momento, ao direito de usar o sobrenome do outro. § 2° Nos demais casos 

caberá a opção pela conservação do nome de casado”). 

 Quanto aos alimentos, estão revogados o § 2° do ar t. 1.694 (“Os alimentos serão 

apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de 

                                                 
168 Eduardo de Oliveira Leite (Direito civil aplicado, v. 5. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, 
p. 144) criticou a continuidade da culpa no CC/2002: “Lamentavelmente, e em manifesto retrocesso, o 
legislador ressuscitou a figura da ‘culpa’, como fundamento da separação judicial, quando, tanto a 
doutrina, quanto a jurisprudência, já haviam superado essa fase de argumentação e justificativa da 
ruptura da sociedade conjugal. Desde a mais tradicional postura de Pontes de Miranda até a posição de 
doutrinadores da atualidade a atribuição da culpa pelo fracasso do matrimônio a qualquer dos cônjuges 
não é mais admitida, substituindo-se aquele pressuposto de cunho subjetivo e privado pelo princípio da 
‘deterioração factual’. Com efeito, como já se tem posicionado a jurisprudência nacional, não mais tem 
sentido, nem justificativa, a atribuição da culpa pelo rompimento da vida em comum, quando qualquer 
conseqüência pode advir desta declaração, bastando, para a decretação da separação, o 
reconhecimento do fim do vínculo afetivo”. 
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culpa de quem os pleiteia”), pela vinculação à culpa; pelo mesmo motivo os arts. 1.702 

(“Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de 

recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os 

critérios estabelecidos no art. 1.694”) e 1.704, caput (“Se um dos cônjuges separados 

judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los 

mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação 

de separação judicial”) e parágrafo único (“Se o cônjuge declarado culpado vier a 

necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão 

para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor 

indispensável à sobrevivência”). 

Pelos motivos apresentados posicionamo-nos contrariamente à subsistência da 

culpa no divórcio, seja para fins de eliminação do vínculo matrimonial, quanto para a 

fixação dos efeitos decorrentes. A partir desse entendimento é que discorremos sobre 

as consequências pelo término do casamento, no capítulo III deste trabalho, 

oportunidade em que defendemos nossa tese de divórcio extrajudicial obrigatório.  

 

2.2.3 Impossibilidade de reconciliação dos divorcia dos 

A impossibilidade de reconciliação dos divorciados é o argumento utilizado por 

Rolf Madaleno para sustentar a manutenção da separação. Seria “uma opção aos 

casais indecisos [...] com a possibilidade de restabelecimento da sociedade conjugal”, 

ficando o divórcio para aqueles “cônjuges que não mais acreditam na reversão de sua 

separação, e se ocorrer o reencontro afetivo do casal já divorciado,  sempre poderá 

optar por um novo casamento ou pelo estabelecimento de uma união estável”.169 

Não concordamos com a idéia da permanência da separação como alternativa 

aos cônjuges indecisos. Como o próprio jurista gaúcho informa, são estatisticamente 

bastante reduzidos os casos de reconciliação dos cônjuges separados.170 Ademais, 

                                                 
169 Rolf Madaleno, Curso, cit., p. 166. Reflete sobre o tema Rogério José Ferraz Donnini (Dissolução, cit., 
p. 323): “Em que pese a idéia nobre de criação de um instituto que levasse os separados a refletir acerca 
da futura dissolução do vínculo, com a possibilidade de reconciliação, com o restabelecimento do 
matrimônio, raros são os pedidos nessa direção. Portanto, diante do fato de que na esmagadora maioria 
dos casos aqueles que se separam buscam o divórcio ou permanecem nessa situação por motivos 
financeiros, não há qualquer sentido em se manter o instituto da separação”. 
170 Para Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (O novo, cit., p. 56) “o fato de a separação 
admitir a reconciliação do casal [...] não serve para justificar a persistência do instituto, visto que as suas 
desvantagens são [...] muito maiores. Ademais, uma simples observação do dia a dia forense permite 
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lembremos que, conforme a legislação anterior à Emenda Constitucional n. 66, passado 

um ano do trânsito em julgado da sentença de separação judicial ou da escritura de 

separação extrajudicial podia qualquer dos separados promover a ação de divórcio 

conversão ou o divórcio extrajudicial, de forma unilateral e sem que o outro cônjuge 

pudesse opor obstáculos à pretensão. Portanto, o que de início poderia ser uma 

decisão harmoniosa dos cônjuges não impedia que apenas um dos separados 

promovesse a extinção do vínculo matrimonial. Diante dessa possibilidade, qual seria a 

vantagem da manutenção do instituto da separação? 

Mais adequada seria a simples separação fática do casal que esteja em dúvida 

quanto à manutenção ou não do casamento, mas que de igual maneira não impedirá 

que qualquer dos cônjuges promova o divórcio a qualquer tempo, podendo fazê-lo por 

força da Emenda Constitucional aprovada. Rolf Madaleno propunha alteração dos 

artigos 1.575 e 1.576 do Código Civil, para fazer constar naquele que a separação de 

corpos importaria na cessação da comunhão de bens, e neste, a ponto de ser possível 

concluir, que a extinção dos deveres de coabitação e fidelidade também se daria com a 

simples separação de corpos.171 

Concordamos com a sugestão do jurista gaúcho, mas devido à revogação 

implícita desses artigos, como mencionamos anteriormente, não é possível constar 

esse conteúdo nos mesmos dispositivos. 

O art. 1.577172, que tratava da reconciliação dos separados “por ato regular em 

juízo”, está, portanto, implicitamente revogado. A hipótese de reconciliação não mais 

existe, tendo em vista subsistir apenas o divórcio. Caso os divorciados queiram voltar a 

viver juntos na condição de marido e mulher, necessitarão celebrar novo casamento.173  

                                                                                                                                                              
constatar que não são tão frequentes os casos em que há um arrependimento posterior à separação 
judicial, dentro de um enorme universo de separações que se convertiam em divórcios”. 
171 Rolf Madaleno, Curso, cit., p. 166. A incomunicabilidade dos bens adquiridos durante a separação de 
fato já encontrava amparo na jurisprudência. A título de exemplo: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 
DE INSTUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO DIRETO. SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE 
BENS. 1. O cnjunto de bens adquiridos por um dos cônjuges, após a separação de fato, não se comunica 
ao outro, não podendo, por isso, ser partilhado. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg 
no Ag. 682.230/SP, 3ª T., Rel. Min. Vasco Della Giustina, desembargador convocado do TJRS, j. em 16-
6-2009, DJe de 24-6-2009). 
172 CC, art. 1.577: “Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos 
cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo. Parágrafo único. A 
reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o estado de separado, 
seja qual for o regime de bens”. 
173 No nosso sentir pessoas divorciadas e que quisessem voltar a viver juntas como casados deveriam 
poder optar por não realizar nova celebração de casamento para fazer surgir o vínculo matrimonial, 
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É de verificar-se, porém,  que como a Emenda não tem efeito ex tunc ela não 

transforma o separado em divorciado.174 Daí surgirem os seguintes questionamentos: 1. 

os separados podem reconciliar-se após a Emenda n. 66? 2. os separados podem fazer 

uso da conversão em divórcio, judicial ou extrajudicialmente, ou devem promover o 

divórcio (direto)? 

Os dispositivos afetos à separação previstos no Código Civil estão implicitamente 

revogados, por que não foram recepcionados pela Constituição, com a Emenda n. 66. 

Contudo, isso somente se aplica às situações supervenientes à aprovação da Emenda. 

Como o estado civil não mudou, o separado não está na condição jurídica de 

divorciado, podendo, portanto, restabelecer a sociedade conjugal, bem como converter 

a separação em divórcio por pedido em juízo ou em cartório, sem necessidade, porém, 

de aguardar o transcurso de qualquer prazo, como anteriormente previsto no art. 1.580 

do Código Civil. Assim, o divórcio conversão permanece como opção exclusivamente 

para os cônjuges separados antes da aprovação da Emenda n. 66. 

Essas conclusões nos afiguram como as mais lógicas e razoáveis. Lembremos 

que no sistema anterior, o divórcio direto já era admitido, figurando ao lado da 

separação.175 

 

 2.2.4 Eliminação de prazo mínimo para o divórcio 

 Com a aprovação da Emenda Constitucional n. 66, sucumbe a exigência de 

prazo mínimo de separação de fato do casal. Dessa forma, os cônjuges podem 

                                                                                                                                                              
valendo-se do mesmo procedimento para os unidos estavelmente que decidem converter a união estável 
em matrimônio. 
174 Corretamente em respeito ao ato jurídico perfeito (LICC, art. 6°), pois realizado em conformidade com  
a lei anterior que disciplinava o instituto da separação. 
175 Para Paulo Luiz Netto Lobo (Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 
09/07/10. Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 
17jul. 10) o divórcio conversão deixou de existir: “Como deixa de existir o divórcio conversão, o pedido de 
divórcio (ou o divórcio consensual extrajudicial) deverá reproduzir todas condições estipuladas ou 
decididas na separação judicial, como se esta não tivesse existido, se assim desejarem os cônjuges 
separados, ou alterá-las livremente. Não há direito adquirido à instituto jurídico, como tem decidido o 
Supremo Tribunal Federal. Qualifica-se como instituto jurídico a separação judicial e seus efeitos, que 
podem ser revistos quando a nova norma dele não mais trata, ou seja com ela incompatíveis, como a 
restrição de direitos em decorrência de culpa pela separação. Conseqüentemente, as condições 
estipuladas ou decididas na separação judicial não são imutáveis e se não houver consenso dos 
cônjuges separados para mantê-las no pedido de divórcio, pode o juiz decidir de modo diferente, desde 
que observe o melhor interesse dos filhos menores”. Não nos parece ser a melhor solução. 
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promover o divórcio a qualquer tempo176 e sem precisar demonstrar ruptura da vida em 

comum, que pode concretamente inexistir até a dissolução do vínculo. O divórcio 

caracteriza-se, portanto, “como um simples direito potestativo” a ser exercido pela via 

judicial ou extrajudicial, se observados os requisitos do art. 1.124-A do CPC.177 

 

2.2.5 Configuração atual do divórcio no Brasil 

 Em virtude da nova redação do § 6° do art. 226 da C onstituição Federal, e 

consequente eliminação da separação, não mais existe o divórcio conversão, de modo 

que, na atualidade, existem três tipos de divórcio: 1. Divórcio judicial consensual; 2. 

Divórcio judicial litigioso; 3. Divórcio extrajudicial consensual.178 

 No divórcio judicial consensual, os cônjuges optam pela homologação judicial de 

sua decisão. Para tanto, devem apresentar a certidão de casamento e o acordo relativo 

aos efeitos do fim do casamento: guarda dos filhos e alimentos a eles, alimentos entre 

cônjuges, uso do nome e partilha dos bens, sendo que essa poderá ser deixada para 

após a extinção do vínculo, conforme art. 1.581 do Código Civil. 

 Pode o juiz recusar a homologação do acordo se perceber que a convenção não 

preserva suficientemente o interesse dos filhos ou de um dos divorciandos, nos termos 

do implicitamente revogado parágrafo único do art. 1.574 do Código Civil? Não temos 

dúvida de que a resposta deve ser positiva. Contudo, a recusa pelo juiz em homologar 

o acordo dos cônjuges só faz sentido quanto à preservação dos interesses dos filhos 

incapazes, situação em que o procedimento de divórcio deverá ser obrigatoriamente 

judicial por expressa determinação do art. 1.124-A do Código de Processo Civil, com 

redação determinada pela Lei n. 11.441/2007. Não fosse a existência de filhos menores 

ou maiores incapazes, poderiam os cônjuges promover o divórcio pela via extrajudicial, 

decidindo livremente sobre os demais efeitos, sem que o acordo passasse pelo crivo do 

magistrado.  

                                                 
176 Observa Paulo Luiz Netto Lobo (Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 
09/07/10. Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 
17jul. 10) que a inexistência de prazo mínimo de casamento “levará certamente ao desuso a anulação do 
casamento, permanecendo apenas as hipóteses de nulidade, pois estas independem da vontade dos 
cônjuges. A anulação era utilizada logo após o casamento, principalmente porque não dependia de prazo 
de separação de fato, que eram requisitos da separação judicial e do divórcio direto”. 
177 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. O novo, cit., p. 60. 
178 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. O novo, cit., p. 64; Paulo Luiz Netto Lobo. Divórcio: 
Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 09/07/10. Belo Horizonte, disponível em  
<http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 17jul. 10. 
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 Por entendermos que os demais efeitos do divórcio encontram-se no âmbito dos 

direitos disponíveis dos cônjuges, podendo deliberar livremente sobre eles, é que 

propomos o divórcio extrajudicial obrigatório, tanto consensual – em que ambos 

pleiteiam o fim do vínculo, podendo ou não já definir esses efeitos – quanto litigioso – 

pedido por apenas um dos cônjuges com posterior definição dos efeitos, salvo quanto 

aos interesses dos filhos menores ou maiores incapazes. 

 A indefinição quanto aos interesses dos filhos não impede o divórcio litigioso pela 

via extrajudicial, mas condiciona a extinção do casamento àquela decisão, alcançada 

por meio da mediação com posterior participação do Ministério Público ou por meio de 

decisão judicial. 

 No divórcio judicial litigioso apenas um dos consortes está a pleiteá-lo, a 

demonstrar que o outro talvez não queira o término do casamento ou, então, que não 

concorde com seus efeitos, necessitando de decisão judicial que os defina. Se a 

discordância refere-se exclusivamente ao partilhamento dos bens, poderão fazê-lo por 

meio de ação autônoma, como autoriza o art. 1.581 do Código Civil, não sendo óbice 

para a decretação do divórcio. Frise-se que o só fato de o divórcio ser litigioso, não 

significa que a contestação pode envolver as causas da separação, que também em 

nada influem na definição dos efeitos decorrentes do fim do relacionamento conjugal. 

Admitir-se o contrário seria o retorno da culpa. 

 O divórcio extrajudicial previsto na Lei n. 11.441/2007 somente é admitido se os 

cônjuges não tiverem filhos incapazes e estiverem de acordo quanto aos efeitos pelo 

fim do casamento. Demonstramos no primeiro capítulo desse trabalho que há 

entendimento no sentido de permitir o divórcio pela via administrativa, ainda que 

existam filhos menores, caso a proteção a eles já tiver sido objeto de decisão judicial. A 

deliberação sobre a partilha dos bens e alimentos, apesar da dicção do art. 1.124-A do 

CPC (“constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à 

pensão alimentícia...”), não é requisito indispensável à obtenção do divórcio pela via 

administrativa, como demonstramos no item 1.3.3 do primeiro capítulo. 

 A presença de advogado comum às partes ou de cada um deles ou, ainda, do 

defensor público é indispensável para a realização da escritura pública de divórcio, 

conforme previsto no § 3° do art. 1.124-A do CPC.   
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 Lembremos que além da impossibilidade de discussão da culpa pelo fim da 

relação jurídica conjugal também não subsiste, como demonstrado anteriormente, 

qualquer prazo mínimo de casamento ou de separação de fato como requisito para a 

extinção do vínculo matrimonial. 

 A nova configuração do divórcio, unicamente “direto” – termo que não deve mais 

ser utilizado pela contraposição que fazia ao divórcio indireto ou por conversão - 

podendo ocorrer a qualquer tempo pela supressão de prazos mínimos, bem como a 

impossibilidade de discussão da culpa, nos faz refletir sobre a necessidade de 

deliberação dos efeitos concomitantemente à dissolução do vínculo. Parece-nos que se 

torna indispensável essa dissociação, ou seja, extinguir o vínculo não deve significar 

obrigatoriamente a definição dos efeitos quanto à partilha dos bens – já autorizado que 

seja feito a posteriori pelo art. 1.581 do Código Civil - uso do nome e alimentos entre 

ex-cônjuges. 

 É de verificar-se forçosa a decisão sobre guarda e alimentos para os filhos 

incapazes, em razão de tratar-se de direito indisponível dos cônjuges. Não obstante, e 

os outros efeitos? Bem verdade que se a desconstituição do vínculo ocorrer de forma 

amigável, judicial ou extrajudicial, o acordo dos cônjuges sobre todos os efeitos do fim 

da relação conjugal significará economia de tempo e dinheiro, além da não utilização do 

Estado juiz para deliberar a respeito, o que pode ocorrer quando um ou outro desses 

efeitos fica relegado para posterior decisão em juízo. Registre-se, porém, isso não pode 

significar que a decisão no divórcio judicial litigioso deva encerrar todas as questões 

relativas aos efeitos. Indispensável, como dissemos, que sejam decididos os interesses 

dos filhos incapazes. Observado esse requisito essencial, importa que o vínculo 

matrimonial seja extinto, ainda que não haja acordo quanto aos demais efeitos. Parece-

nos que a nova configuração do divórcio nos conduz a esse caminho, em que pese 

respeitável posicionamento contrário.179  

                                                 
179 Paulo Luiz Netto Lobo. Divórcio: Alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 09/07/10. 
Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 17jul. 10. 
Para o jurista é indispensável a definição sobre todos os efeitos decorrentes da dissolução do vínculo. 
Sustenta que a “discordância sobre esta [partilha de bens] ou outra questão essencial (manutenção ou 
não do sobrenome do outro cônjuge, alimentos quando devidos ao outro cônjuge)” impede que o notário 
lavre a escritura, impondo aos cônjuges o caminho judicial para dissolver o casamento. Questionam-se 
Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (O novo, cit., p. 89): “Com o reconhecimento do divórcio 
como o exercício de um direito potestativo, ainda cabe falar em divórcio judicial litigioso? [...] Se não há 
mais a necessidade de causas objetivas ou subjetivas para o ato de se divorciar, qual seria a resistência 
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 Como não há argumento a ser utilizado pelo cônjuge que não pleiteou a 

dissolução do vínculo a fim de impedi-la, não há que se falar em litígio envolvendo a 

dissolução da relação matrimonial, de modo que a extinção do vínculo não pode ficar 

condicionada à solução das controvérsias quanto aos efeitos pelo fim do casamento, 

salvo, novamente, a proteção dos filhos incapazes. Portanto, ainda que o divórcio seja 

judicial litigioso não deve ser necessária a definição de todos os efeitos para que o 

vínculo seja extinto. 

 Com base nessas considerações é que propomos o divórcio extrajudicial 

obrigatório, objeto do terceiro capítulo do trabalho. 

 Bom é dizer que a Emenda Constitucional n. 66 promoveu uma revolucionário 

avanço no Direito de Família. São significativas as mudanças com a eliminação da 

separação, a impossibilidade de discussão da culpa pelo fim do relacionamento 

conjugal e a eliminação de prazo mínimo para a obtenção do divórcio. Passou-se a 

entender o divórcio como um direito potestativo com irrestrita liberdade para romper o 

vínculo formal pela verificação da ruptura do afeto. A existência de filhos incapazes não 

impede que o divórcio seja alcançado, bastando que sejam definidos os meios que 

garantam proteção efetiva a eles, como guarda e alimentos. 

 Em termos comparativos, nosso direito coloca-se à frente até mesmo do Direito 

Alemão, que, para fins de autorizar o divórcio, consagrou o princípio da ruína ou da 

ruptura da convivência conjugal. Como vimos anterirmente, embora a Alemanha não se 

valha do sistema dual de dissolução do casamento, há uma verificação objetiva do seu 

fracasso para a concessão do divórcio. Explica-se: para que o Tribunal não adentre à 

intimidade do casal, a fim de certificar-se do efetivo fracasso do casamento, deve haver 

separação de fato por no mínimo um ano e pedido conjunto de divórcio, ou, ao menos, 

se pedido por apenas um dos cônjuges, que o outro consinta. Para que somente um 

dos cônjuges possa pleitear o divórcio, o prazo de separação de fato passa a ser três 

anos. Como dissemos, fora desses casos, o divórcio somente será alcançado se 

verificada concretamente pelo Tribunal a ruptura da convivência conjugal. 

 Isso está evidenciado no § 1.566 do Código Civil alemão:  

                                                                                                                                                              
oponível pelo outro cônjuge, a ponto de constituir em uma lide? À questão, porém, se responde de forma 
simples. A atuação judicial em divórcio litigioso será para as hipóteses em que os divorciandos não se 
acertam quanto aos efeitos jurídicos da separação, qual seja, a título exemplificativo, a guarda dos filhos, 
alimentos, uso do nome e divisão do patrimônio familiar”. 
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[Zerrüttungsvermutungen]  (1)  Es  wird  unwiderlegbar  vermutet,  dab  die 
 Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben und 
beide Ehegatten die Scheidung beantragen oder der Antragsgegner der 
Scheidung zustimmt. (2) Es wird unwiderlegbar vermutet, dab die Ehe 
gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit drei Jahren getrennt leben.180 
 

  Apesar de verificado o fracasso do matrimônio pelo decurso do prazo de 

separação de fato ou pela prova da ruptura, ainda assim o casamento pode não ser 

dissolvido caso sua manutenção seja “excepcionalmente necessária para os filhos ou 

para um dos cônjuges”. Trata-se da cláusula de dureza prevista no § 1.568 do BGB:  

[Härteklauseln] (1) Die   Ehe   soll   nicht   geschieden   werden,   obwohl sie 
gescheitert ist, wenn und solange die Aufrechterhaltung der Ehe im Interesse 
der aus der Ehe hervorgegangenen minderjährigen Kinder aus besonderen 
Gründen ausnahmsweise notwendig  ist  oder  wenn  und solange  die 
 Scheidung  für  den Antragsgegner,  der  sie ablehnt,   auf Grund 
  aubergewöhnlicher   Umstände   eine   so   schwere   Härte darstellen würde, 
dab die Aufrechterhaltung der Ehe auch unter Berücksichtigung der Belange 
des Antragstellers ausnahmsweise geboten erscheint. (2) (aufgehoben).181 
 

 Conclui-se que a legislação alemã, apesar da inexistência da separação e de já 

ter suprimido a culpa há tempo, em comparação com a legislação brasileira pós 

Emenda n. 66 afigura-se ultrapassada. A absoluta liberdade para por fim ao casamento 

agora conquistada no Brasil não parece encontrar similitude em outros países, nem 

mesmo em Portugal, que também exige requisito objetivo consistente em prazo de 

separação de fato.  

 O Código Civil português dispõe que o divórcio sem o consentimento de um dos 

cônjuges, portanto litigioso, deve fundamentar-se na separação de fato por um ano 

consecutivo, alteração das faculdades mentais do outro cônjuge que dure há mais de 

um ano e que, por sua gravidade, impossibilite a continuidade da vida em comum, 

ausência por tempo não inferior a um ano ou outro fato que, independentemente da 

                                                 
180 BGB, § 1.566: “[Presunção de fracasso] (1) O casamento será considerado irrefutavelmente 
fracassado se os cônjuges viverem separados há um ano e se ambos os cônjuges requererem o divórcio 
ou o requerido consentir com o divórcio. (2) O casamento será considerado irrefutavelmente fracassado 
se os cônjuges viverem separados há três anos”. 
181 BGB, § 1568: “[Cláusula de dureza] (1) O casamento não deverá ser dissolvido, apesar de ter 
fracassado, se e enquanto a manutenção do casamento for excepcionalmente necessária por motivos 
especiais, no interesse dos filhos menores oriundos do casamento, ou se e enquanto o divórcio 
representar, com base em circunstâncias excepcionais, uma penúria tão grande para o requerido que  o 
 recusa,  de  modo  que  a  manutenção  do  casamento  pareça  ser excepcionalmente conveniente 
mesmo considerando os interesses do requerente. (2) revogado”. 
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culpa demonstre a ruptura definitiva do casamento (art. 1.781°). 182 O divórcio litigioso 

tramite obrigatoriamente em juízo, conforme art. 1.773°, 3. 183 

 Já o divórcio consensual pode ser requerido a qualquer tempo, devendo ocorrer 

no Registro Civil se o casal tiver chegado a um acordo sobre todos os assuntos 

referidos no n. 1 do art. 1.775°. 184 Não conseguindo acordo sobre qualquer desses 

assuntos, o divórcio será judicial.185   

  Na Espanha, apesar da Lei n. 15 de 08/07/2005 ter modificado o Código 

Civil relativamente à separação e o divórcio, conferindo maior liberdade aos cônjuges 

para decidirem permanecer ou não casados, com a eliminação das causas que 

autorizam o término do vínculo,186 bem como a possibilidade do divórcio sem prévia 

separação, ainda assim manteve o prazo mínimo de três meses para poder extinguir o 

                                                 
182 CC Português: “Artigo 1781.º Ruptura do casamento  São fundamento do divórcio sem 
consentimento de um dos cônjuges: a) A separação de facto por um ano consecutivo; b) A alteração das 
faculdades mentais do outro cônjuge, quando dure há mais de um ano e, pela sua gravidade, 
comprometa a possibilidade de vida em comum; c) A ausência, sem que do ausente haja notícias, por 
tempo não inferior a um ano; d) Quaisquer outros factos que, independentemente da culpa dos cônjuges, 
mostrem a ruptura definitiva do casamento”. 
183 CC Português: “Artigo 1773.º Modalidades [...] 3 - O divórcio sem consentimento de um dos cônjuges 
é requerido no tribunal por um dos cônjuges contra o outro, com algum dos fundamentos previstos no 
artigo 1781.º”. 
184 CC Português: “Artigo 1775.º Requerimento e instrução do processo na conservatória do registo 
civil 1 - O divórcio por mútuo consentimento pode ser instaurado a todo o tempo na conservatória do 
registo civil, mediante requerimento assinado pelos cônjuges ou seus procuradores, acompanhado pelos 
documentos seguintes: a) Relação especificada dos bens comuns, com indicação dos respectivos 
valores, ou, caso os cônjuges optem por proceder à partilha daqueles bens nos termos dos artigos 272.º-
A a 272.º-C do Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de Setembro, acordo sobre a partilha ou pedido de 
elaboração do mesmo; b) Certidão da sentença judicial que tiver regulado o exercício das 
responsabilidades parentais ou acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais quando 
existam filhos menores e não tenha previamente havido regulação judicial; c) Acordo sobre a prestação 
de alimentos ao cônjuge que deles careça; d) Acordo sobre o destino da casa de morada de família; e) 
Certidão da escritura da convenção antenupcial, caso tenha sido celebrada. 2 - Caso outra coisa não 
resulte dos documentos apresentados, entende-se que os acordos se destinam tanto ao período da 
pendência do processo como ao período posterior. 
185 CC Português: “Artigo 1773.º Modalidades [...] 2 - O divórcio por mútuo consentimento pode ser 
requerido por ambos os cônjuges, de comum acordo, na conservatória do registo civil, ou no tribunal se, 
neste caso, o casal não tiver conseguido acordo sobre algum dos assuntos referidos no n.º 1 do artigo 
1775.º”. 
186 Conforme exposição de motivos da Lei n. 15, de 08/07/2005: “La reforma que se acomete pretende 
que la libertad, como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, tenga su más adecuado reflejo en 
el matrimonio. El reconocimiento por la Constitución de esta institución jurídica posee uma innegable 
trascendencia, en tanto que contribuye al orden político y la paz social, y es cauce a través del cual los 
ciudadanos pueden desarrollar su personalidad. Em coherencia com esta razón, el artículo 32 de la 
Constitución configura el derecho a contraer matrimonio según los valores y princípios constitucionales. 
De acuerdo com ellos, esta ley persigue ampliar el âmbito de libertad de los cónyuges en lo relativo al 
ejercicio de la facultad de solicitar la disolución de la relación matrimonial. [...] Así, el ejercicio de su 
derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de 
causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa foluntad expresada en su solicitud, 
ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de separación”. 
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casamento. No entanto, esse prazo não precisará ser observado se existir risco de vida, 

integridade física ou moral para o cônjuge ou filhos.187 

 Na Argentina, coexistem a “separação pessoal” e o “divórcio vincular”. A 

separação pode ser litigiosa ou consensual, sendo que para esta é exigido o prazo de 

dois anos de casamento.188 A separação litigiosa tem por causa o adultério, atentado 

contra a vida do outro cônjuge ou de seus filhos, instigação para que o outro cometa 

delitos, injúrias graves e abandono voluntário.189 Subsistem, ainda, as separações que 

aqui denominávamos “remédio” (art. 203) e “falência” (art. 204), com a preservação de 

direitos ao cônjuge inocente se alegar e provar que não deu causa à separação.190 O 

divórcio também pode ser litigioso com base nos mesmos motivos expostos no art. 202 

para a separação litigiosa, ou ainda se houve separação de fato por três anos, com 

igual preservação, neste caso, dos direitos do inocente, conforme previsto no art. 

204.191 Para o divórcio consensual, é exigido o prazo de três anos de casamento.192 

Também é admitida a conversão da separação em divórcio, conforme previsto nos arts. 

                                                 
187 CC espanhol, art. 86: “Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que se ala forma de 
celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el 
consentimiento del outro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81”.  
Art. 81: “Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del 
matrimonio: 1° A petición de ambos cónyuges o de un o con el consentimiento del otro, una vez 
transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. [...] 2° A petición de uno solo de los 
cónyuges, uma vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el 
transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un 
riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del 
cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio”. 
188 CC argentino, art. 205: “Transcurridos dos (2) años del matrimonio, los cónyuges, en presentación 
conjunta, podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que hacen moralmente 
imposible la vida en común y pedir su separación personal conforme a lo dispuesto en el artículo 236”. 
189 CC argentino, art. 202: “Son causas de separación personal: 1° El adulterio; 2° La tentativa de uno d e 
los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, sean o no comunes, ya como autor principal, cómplice 
o instigador; 3° La instigación de uno de los cónyu ges al otro a cometer delitos; 4° Las injurias grav es. 
Para su apreciación el juez tomará en consideración la educación, posición social y demás circunstancias 
de hecho que puedan presentarse; 5° El abandono vol untario y malicioso”. 
190 CC argentino, art. 203: “Uno de los cónyuges puede pedir la separación personal en razón de 
alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o adicción a la droga del otro 
cónyuge, si tales afecciones provocan trastornos de conducta que impidan la vida en común o la del 
cónyuge enfermo con los hijos”; Art. 204: “Podrá decretarse la separación personal, a petición de 
cualquiera de los cónyuges, cuando éstos hubieren interrumpido su cohabitación sin voluntad de unirse 
por un término mayor de dos años. Si alguno de ellos alega y prueba no haber dado causa a la 
separación, la sentencia dejará a salvo los derechos acordados al cónyuge inocente”. 
191 CC argentino, art. 214: “Son causas de divorcio vincular: 1° Las establecidas en el artículo 202; 2° La 
separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de tres años, 
con los alcances y en la forma prevista en el artículo 204”. 
192 CC argentino, art. 215: “Transcurridos tres años del matrimonio, los cónyuges, en presentación 
conjunta podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que hacen moralmente 
imposible la vida en común y pedir su divorcio vincular, conforme lo dispuesto en el artículo 236”. 
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216 e 238 do Código Civil argentino,193 e a reconciliação dos cônjuges.194 A 

culpa,,atualmente, é bastante relevada pela legislação do país vizinho. É o que se 

observa do art. 235.195 

 A França ainda mantém a dualidade na dissolução do casamento: “separação de 

corpos” – equivalente à nossa anterior separação - e divórcio. Também há destaque 

para a culpa pelo término do relacionamento e possibilidade de conversão da 

separação em divórcio, conforme se conclui do art. 308 do Código Civil francês.196 

Conforme o art. 299, a separação de corpos não dissolve o matrimônio, mas põe fim ao 

dever de convivência.197  

         Os motivos que autorizam a separação são os mesmos que autorizam o 

divórcio.198 Este último, por sua vez, poderá ocorrer por mútuo acordo, pela aceitação 

do princípio da ruptura do matrimônio, por alteração definitiva do vínculo matrimonial e 

por falta.199 No primeiro caso, há consenso de ambos. No segundo, um ou ambos 

peticionam com base na ruptura do matrimônio, mas caso um não reconheça esse fato, 

                                                 
193 CC argentino, art. 216: “El divorcio vincular podrá decretarse por conversión de la sentencia firme de 
separación personal, en los plazos y formas establecidos en el artículo 238”. Art. 238: “Transcurrido un 
año de la sentencia firme de separación personal, ambos cónyuges podrán solicitar su conversión en 
divorcio vincular en los casos de los artículos 202, 204 y 205. Transcurridos tres años de la sentencia 
firme de separación personal, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar su conversión en divorcio 
vincular en las hipótesis de los artículos 202, 203, 204 y 205”. 
194 CC argentino, art. 234: “Se extinguirá la acción de separación personal o de divorcio vincular y 
cesarán los efectos de la sentencia de separación personal, cuando los cónyuges se hubieren 
reconciliado después de los hechos que autorizaban la acción. La reconciliación restituirá todo al estado 
anterior a la demanda. Se presumirá la reconciliación, si los cónyuges reiniciarán la cohabitación”. 
195 CC argentino, art. 235: “En los juicios contenciosos de separación personal y de divorcio vincular la 
sentencia contendrá la causal en que se funda. El juez declarará la culpabilidad de uno o ambos 
cónyuges, excepto en los casos previstos en los artículos 203, 204, primer párrafo y en el inciso 2° d el 
artículo 214”. 
196 CC francês, art. 308: “Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du 
divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée. Le juge fixe les conséquences du divorce. Les 
prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce”. (Tradução 
livre: “Pelo fato da conversão, a causa da separação de corpos se converte em causa do divórcio; a 
atribuição de culpas não será modificada. O Juiz fixará as consequências do divórcio. As prestações e 
pensões entre esposos se determinarão segundo as regras próprias do divórcio”). 
197 CC francês, art. 299: “La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de 
cohabitation”. (Tradução livre: “A separação de corpos não dissolve o matrimônio, mas põe fim ao dever 
de convivência”). 
198 CC francês, art. 296: “La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux 
dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce”. (Tradução livre: “A separação de corpos 
pode seguir conforme a petição de um dos cônjuges nos mesmos casos e nas mesmas condições que o 
divórcio”). 
199 CC francês, art. 229: “Le divorce peut être prononcé en cas : - soit de consentement mutuel ; - soit 
d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; - soit d'altération définitive du lien conjugal ; - soit de 
faute”. (Tradução livre: “O divórcio poderá pronunciar-se: - por mútuo acordo. - por aceitação do princípio 
da ruptura do matrimônio. – por alteração definitiva do vínculo matrimonial. – por falta”). 



 74

o juiz não pronunciará o divórcio.200 A alteração definitiva do vínculo significa a efetiva 

cessação da convivência conjugal por dois anos anteriores ao pedido de divórcio, 

conforme a primeira parte do art. 238.201 Por fim, o divórcio pode ser alcançado com a 

imputação de falta ao outro, conforme o art. 242 do Código Civil francês.202 

 Dessa breve análise do direito comparado, podemos concluir que a nova 

configuração do divórcio no Brasil encontra disciplina própria, sem parâmetro com os 

países pesquisados. 

 Tracemos, ainda, rápidas considerações sobre a cautelar de separação de 

corpos nessa nova configuração da dissolução do casamento por vontade de um ou 

ambos os cônjuges. 

 

2.2.6 Separação de corpos na nova configuração jurí dica do divórcio 

A nova disciplina do divórcio – nos termos como a compreendemos – reduziu a 

importância da separação de fato, pois vinculada que estava aos prazos de dois anos 

para a obtenção do divórcio “direto” ou, então, de um ano para a conversão da 

separação em divórcio, quando demarcado seu início por uma cautelar de separação 

de corpos. Mas a facilidade para extinguir o vínculo matrimonial não significa que a 

separação de fato não mais exista. Seríamos ingênuos se assim pensássemos, pois os 

cônjuges podem optar por viver separadamente por um período de tempo, a fim de se 

certificar da decisão de pôr fim ao casamento, ou assim permanecem enquanto não 

decidem sobre os efeitos da extinção do vínculo. Obviamente que essa separação 

                                                 
200 CC francês, art. 233: “Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux 
lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. 
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel”. (Tradução livre: “O 
divórcio poderá ser solicitado por um ou outro dos cônjuges ou por ambos quando aceitem o princípio da 
ruptura do matrimônio sem considerações sobre os fatos que a tenham causado. Esta aceitação não é 
suscetível de retratação, nem sequer por via de recurso”). Art. 235: “mmm” (“Tradução livre: Se o outro 
cônjuge não reconhece os fatos, o juiz não pronunciará o divórcio”). 
201 CC francês, art. 238: “L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté 
de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce”. 
(Tradução livre: “A alteração definitiva do vínculo matrimonial é conseqüência da cessação efetiva da 
convivência conjugal, quando ambos os cônjuges tenham vivido separados durante os dois anos 
anteriores à demanda de divórcio”). 
202 CC francês, art. 242: “Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs 
d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint 
et rendent intolérable le maintien de la vie commune”. (Tradução livre: “O divórcio poderá ser solicitado 
por um dos cônjuges por fatos imputáveis ao outro quando estes fatos constituam uma infração grave ou 
reiterada dos deveres e obrigações do matrimônio e tornem insuportável a manutenção da vida em 
comum”). 
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meramente fática produzirá efeitos como a incomunicabilidade dos bens adquiridos por 

um dos cônjuges durante esse período. Sobre o tema lembremos a proposta feita por 

Rolf Madaleno exposta no item 2.2.3 retro. 

 Convém notar, no entanto, que a indagação aqui apresentada é: a nova 

configuração jurídica do divórcio alterou o regime da separação de corpos? 

Entendemos que não. A cautelar de separação de corpos tem caráter ambivalente, 

servindo tanto para autorizar a saída de um dos cônjuges do lar conjugal ou então para 

determinar, coercitivamente, que um deles se retire.203 Seu objetivo reside, portanto, na 

suspensão do dever conjugal de coabitação (CC, art. 1.566, II).204  

 A infração aos deveres do casamento não mais está ligada à extinção da 

sociedade conjugal por meio da separação judicial, com imputação de culpa ao cônjuge 

infrator, tendo em vista a supressão do instituto da separação e consequente 

impossibilidade de discussão da culpa. No entanto, isso não significa que o consorte 

descumpridor de seus deveres conjugais, não venha a ser punido, sendo uma das 

punições possíveis – e talvez a maior delas - a eliminação do vínculo conjugal pelo 

simples exercício do direito potestativo pelo outro cônjuge.205 

 A coabitação compreende o dever de residir sobre o mesmo teto e o de manter 

relações sexuais, embora nenhum deles seja absoluto, pois os cônjuges podem optar 

por morar em residências separadas ou, então, não manter relações sexuais. Contudo, 

não havendo esse acordo ou razões concretas que justifiquem a diversidade de 

residências, em razão do trabalho, por exemplo, ou a não realização do ato sexual por 

doença, o não cumprimento do dever de coabitação pode ensejar, em tese, pedido de 

reparação civil,206 bem como anulação do casamento por erro essencial sobre a pessoa 

do outro cônjuge, se presentes os requisitos legais exigidos.207 

                                                 
203 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. O novo, cit., p. 97. 
204 CC, art. 1.566: “São deveres de ambos os cônjuges: [...] II – vida em comum, no domicílio conjugal”. 
205 Segundo Álvaro Villaça Azevedo (Dever de coabitação: inadimplemento. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2009, p. 171): “A irresponsabilidade do cônjuge inadimplente de seus deveres matrimoniais deve coibir-
se, de pronto, sem maiores dissabores, não existindo outra sanção [...] além da separação, com as 
consequências, que lhe são inerentes”. 
206 Assim pensam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (O novo, cit., p. 98): “Com o 
reconhecimento do divórcio como o exercício de um direito potestativo, não mais cabe perquirir as causas 
da intenção de se divorciar, motivo pelo qual o abandono, na espécie, poderia se constituir, em tese, 
respaldo para uma pretensão de reparação civil”. 
207 Nesse sentido decisão da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO. 
ANULAÇÃO DE CASAMENTO. ERRO ESSENCIAL EM RELAÇÃO À PESSOA DO CÔNJUGE. 
OCORRÊNCIA. A existência de relacionamento sexual entre cônjuges é normal no casamento. É o 
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 Por tudo isso, a cautelar de separação de corpos serve para autorizar a saída de 

um dos cônjuges do lar conjugal, evitando a caracterização de abandono e eventual 

obrigação de indenizar, em virtude de ter descumprido o dever de coabitação, embora a 

possibilidade da reparação civil não fique de todo afastada, se comprovado que 

enquanto residiam sob o mesmo teto não era cumprido o débito conjugal. 

 A cautelar de separação de corpos também pode ser útil no caso de violência 

física, maus-tratos, tortura ou ameaça, de maneira a obter ordem judicial para obrigar a 

saída do cônjuge infrator do domicílio conjugal ou, então, a autorização para que o 

próprio requerente se afaste.208 

 Devemos observar, no entanto, que a cautelar, como simples autorização para 

que o consorte ausente-se do lar, pode não ser o instrumento mais útil quando o 

requerente está convencido de que pretende mesmo a extinção do casamento, situação 

em que o pedido de divórcio litigioso em juízo lhe faculta a saída do lar conjugal sem 

caracterizar abandono.209 

 Percebe-se, portanto, que a cautelar de separação de corpos, seja preparatória 

ou incidental, não sofreu nenhum abalo, tendo em vista a nova configuração da 

dissolução do casamento por vontade dos cônjuges, apenas deixando de servir como 

                                                                                                                                                              
esperado, o previsível. O sexo dentro do casamento faz parte dos usos e costumes tradicionais em nossa 
sociedade. Quem casa tem uma lícita, legítima e justa expectativa de que, após o casamento, manterá 
conjunção carnal com o cônjuge. Quando o outro cônjuge não tem e nunca teve intenção de manter 
conjunção carnal após o casamento, mas não informa e nem exterioriza essa intenção antes da 
celebração do matrimônio, ocorre uma desarrazoada frustração de uma legítima expectativa. O fato de 
que o cônjuge desconhecia completamente que, após o casamento, não obteria do outro cônjuge 
anuência para realização de conjunção carnal demonstra a ocorrência de erro essencial E isso autoriza a 
anulação do casamento. Deram provimento”. (Ap. Cív. 70016807315, TJRS, 8ª Câm. Cív., Rel. Rui 
Portanova, j. em 23-11-2006) 
208 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. O novo, cit., p. 98. 
209 Para Paulo Luiz Netto Lobo (Divórcio: alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 
09/07/10. Belo Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 
17jul. 10.) a cautelar de separação de corpos perdeu a finalidade de autorizar a saída do cônjuge do lar 
conjugal: “Em virtude do desaparecimento das causas culposas e temporais, por força da nova redação 
do § 6° do art. 226 da Constituição, o pedido de se paração de corpos não mais tem a finalidade de 
legitimar a saída do cônjuge do lar conjugal, ou para os fins de contagem do tempo para separação 
consensual (um ano) ou para o divórcio direto (dois anos). Doravante, assume sua característica 
essencial como providência inevitável quando há ameaça ou consumação de violência física, psicológica 
ou social de um cônjuge contra o outro ou contra os filhos, para afastá-lo do lar conjugal, por via 
cautelar”. Não nos parece que a cautelar de separação de corpos não mais possa servir para autorizar a 
saída do cônjuge do lar, pois além do fato da coabitação consistir em dever jurídico, some-se a 
possibilidade de reparação civil para encontrarmos uma justificativa para a cautelar com aquela 
finalidade. 
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termo inicial dos lapsos temporais anteriormente exigidos para o divórcio direto ou 

conversão.210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
210 Na dicção de José Fernando Simão (A PEC do divórcio: a revolução do século em matéria de Direito 
de Família, IBDFAM, 16/07/10. Belo Horizonte, disponível em: 
 <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=636>. Acesso em: 17jul. 10): “a medida cautelar de separação 
de corpos pode ser litigiosa, ou seja, quando em caso de risco à segurança de um dos cônjuges ou dos 
filhos, o juiz liminarmente afasta o outro do lar conjugal. Nesta hipótese, após 30 dias da concessão da 
liminar, caberá ao requerente propor a ação de divórcio e não mais de separação, pois esta desapareceu 
do sistema. O fundamento será o fim do casamento e não haverá debate de culpa”. 
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Capítulo III  

Divórcio extrajudicial obrigatório 

 

 3.1 Nossa proposta 

 Sustentamos, na esteira da Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 

2010, que modificou a redação do § 6° do art. 226 d a Constituição Federal, que o 

divórcio somente deva ocorrer extrajudicialmente, portanto, promovido em cartório de 

forma obrigatória, seja consensual ou litigioso e ainda que existam filhos menores ou 

incapazes. Nossa proposta também se assenta na dissociação entre o término do 

vínculo matrimonial e seus efeitos, como abaixo demonstramos. 

 Defendemos, pois, a via extrajudicial em qualquer das modalidades do divórcio. 

Ocorrendo de forma amigável, maiores problemas não se apresentam senão na 

hipótese de existirem filhos menores ou incapazes. Neste caso, sugerimos a alteração 

da legislação brasileira, no sentido de adotar a solução portuguesa, que consiste na 

remessa dos autos do divórcio ao Ministério Público, a fim de que este se manifeste em 

determinado prazo sobre se aceita ou não a solução apresentada pelos divorciandos 

quanto à guarda e aos alimentos dos filhos. Caso discorde, sugerirá  alteração que, se 

aceita, concluído será o divórcio por meio de escritura pública. Se os genitores não 

aceitarem a alteração sugerida pelo  parquet, então será promovida a competente ação 

judicial, que versará exclusivamente sobre a guarda e alimentos à prole.  

 Caso o divórcio seja litigioso, isto é, solicitada a extinção do casamento por 

apenas um dos cônjuges, igualmente acontece extrajudicialmente. Contudo, inexiste 

uma proposta quanto aos efeitos como ocorre no divórcio consensual. Nesse passo, 

afiguram-se duas possibilidades que decorrem da existência ou não de filhos 

incapazes.  

           No primeiro caso, o outro cônjuge é convidado a comparecer ao cartório, a fim 

de participar de mediação, com o principal objetivo de alcançar a melhor solução em 

defesa dos interesses da prole. Se a mediação resultar positiva quanto à guarda e 

alimentos aos filhos, segue-se, a esse respeito, o trâmite exposto acima para o divórcio 

consensual. Na mesma ocasião, a mediação também pode ser utilizada para que os 

cônjuges encontrem soluções para os demais efeitos pelo fim do casamento.  
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          Caso cheguem a um denominador comum também quanto a esses efeitos, e 

havendo concordância do Ministério Público quanto ao decidido em relação aos filhos, 

então é lavrada a escritura de divórcio, em que devem constar todas as deliberações. 

Obviamente, pode ocorrer que o outro cônjuge compareça ao cartório e o casal defina 

todos os pontos necessários sem fazer uso da mediação, como se o divórcio tivesse 

sido consensual.  

           No entanto, ainda que os cônjuges entrem em consenso em relação a alimentos, 

partilha dos bens e uso do nome, enquanto não chancelada pelo parquet a decisão 

relativa aos filhos, ou enquanto não existir decisão judicial a respeito – quando 

necessária –, o divórcio não logra êxito. Não comparecendo o outro cônjuge para tentar 

formular uma proposta relativamente aos filhos, e talvez quanto aos demais efeitos, o 

autor do pedido de divórcio extrajudicial pode valer-se do Judiciário.  

          Saliente-se, contudo, que a decisão judicial não extingue o casamento, versando 

exclusivamente sobre os efeitos do divórcio, em especial no que tange aos interesses 

da prole – único obstáculo à eliminação do vínculo matrimonial – podendo os demais 

aspectos serem objeto de decisão futura, extrajudicial ou judicialmente. Convém 

salientar que não se trata de requisito para a propositura da ação judicial a tentativa 

prévia de acordo em cartório, de modo que o cônjuge pode optar por alcançar 

judicialmente a definição quanto aos interesses dos filhos antes mesmo da tentativa de 

extinção do vínculo administrativamente. Obtida a decisão judicial, procede-se a 

extinção do casamento em cartório. 

 A segunda possibilidade é a da inexistência de filhos. Nessa hipótese, o vínculo 

conjugal pode ser extinto pelo simples pedido de um dos cônjuges - no exercício de seu 

direito potestativo – e sem que nenhum dos efeitos precisem ser definidos. O autor do 

pedido pode, no entanto, optar pela extinção do vínculo somente após tentativa de 

solução a respeito dos efeitos do fim do casamento via mediação, caso em que deve 

informar o oficial do cartório da sua intenção. No caso presente, o outro cônjuge fica 

convidado a comparecer à mediação. Se faltar, a escritura de divórcio será lavrada com 

a observação de que os efeitos pelo fim do matrimônio serão definidos a posteriori, 

extinguindo-se o casamento. Comparecendo e não chegando os cônjuges a consenso 

sobre nenhum dos efeitos, ou somente sobre um ou outro, da mesma forma o vínculo 

se extingue, com a devida observação sobre os efeitos na escritura de extinção do 
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vínculo. As pendências podem ser solucionadas extrajudicialmente, por meio de nova 

escritura com fins específicos ou, então, por meio de ação judicial. 

 As ações judiciais para definição das pendências pelo fim do vínculo, como 

dissemos, não ficam condicionadas à realização prévia da mediação ou prova da 

tentativa desta. Mas a solução alcançada pelos cônjuges com a mediação ou fora dela, 

contanto que devidamente assentada em escritura pública, pode ser utilizada como 

obstáculo à intenção do cônjuge de discutir o mesmo assunto em juízo, como, por 

exemplo, partilha dos bens. Não há como ser diferente diante, do disposto no § 1° do 

art. 1.124-A da lei processual civil.211 

 Enquanto não assinada a escritura pública de divórcio consensual por ambos os 

cônjuges, qualquer deles pode desistir, assim como pode fazê-lo a qualquer tempo o 

autor do pedido no divórcio litigioso, contanto que antes da assinatura da escritura.  

 Não há olvidar-se da indispensabilidade quanto a presença de advogado comum 

ou de cada cônjuge ou, ainda, de defensor público, conforme disposto no § 2° do art. 

1.124-A do Código de Processo Civil.212 

 Destaque-se que o único empecilho à eliminação do vínculo pelo divórcio será a 

indefinição quanto aos interesses dos filhos menores ou maiores incapazes. Segundo 

Carlos Roberto Gonçalves, a omissão dos consortes sobre a guarda dos filhos não é 

obstáculo à homologação judicial da separação consensual. Para o jurista, “o juiz, 

deduzindo que os genitores não chegaram a um consenso a esse respeito, 

simplesmente homologará a separação por eles requerida”.213 Tendo em vista o 

princípio do melhor interesse da criança, entendemos que essa não se apresenta a 

melhor solução, devendo, em qualquer dos meios de dissolução da sociedade ou do 

vínculo matrimonial, ficar previamente definida a guarda dos filhos e os alimentos a 

serem pagos pelo ascendente não-guardião. Não nos parece ter sido outra a razão da 

anterior redação do art. 1.584 do Código Civil: “Decretada a separação judicial ou o 

divórcio sem que haja entre as partes acordo quanto à guarda dos filhos, será ela 

                                                 
211 CPC, art. 1.124-A, § 2°: “A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para 
o registro civil e o registro de imóveis”. 
212 CPC, art. 1.124-A, § 2°: “O tabelião somente lavra rá a escritura se os contratantes estiverem 
assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja 
qualificação e assinatura constarão do ato notarial”. 
213 Carlos Roberto Gonçalves, Direito, cit., p. 281. 
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atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la”.214 Da mesma forma, o 

disposto no parágrafo único do art. 1.574 do diploma civil: “O juiz pode recusar a 

homologação e não decretar a separação judicial se apurar que a convenção não 

preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges”. Também na 

mesma linha se apresenta o § 2° do art. 1.583, quan do determina ao juiz a tarefa de 

atribuir a guarda ao genitor que revele melhores condições para exercê-la. Esses 

dispositivos ressaltam a necessidade de proteção prévia dos interesses dos filhos 

incapazes. Por tudo isso, assim também sustentamos na proposta que fazemos de 

divórcio extrajudicial obrigatório.215 

 Embora nossa proposta beba na fonte do direito português, valendo-nos de 

aspectos que reputamos viáveis de serem implantados no Brasil, convém destacar que 

a legislação lusitana transfere ao registro civil incumbências que, ao contrário, não 

entendemos como adequadas, excluindo-as da tese que sustentamos. Em Portugal, por 

força do DL n. 272/2001, de 13 de Outubro, que promove a transferência da 

competência decisória em determinados processos de jurisdição voluntária do Poder 

Judiciário para o Ministério Público e os cartórios de Registro Civil, percebe-se uma 

atuação do oficial do registro – legalmente autorizado para tanto - que muito se 

aproxima das funções próprias do juiz togado. 

 Como já dissemos, muito embora a legislação portuguesa em questão também 

disponha sobre as decisões de competência exclusiva do Ministério Público,216 

interessa-nos destacar a atuação dos cartórios de registro civil nos procedimentos que 

têm competência. Referida legislação dispõe sobre os procedimentos no registro civil no 

Capítulo III (“Do procedimento perante o conservador do registo civil”), dividindo-os em 

duas seções. A primeira, sobre “procedimento tendente à formação de acordo das 

                                                 
214 O referido dispositivo legal sofreu nova redação determinada pela Lei n. 11.698/2008. 
215 Para Rolf Madaleno (Curso, cit., p. 345) “Não há como homologar uma ação consensual de separação 
ou de divórcio judiciais sem a definição dos alimentos dos filhos, quando ainda menores ou incapazes. É 
item condicional e inarredável, cujo pré-requisito é o estabelecimento da custódia e por conseqüência 
natural o ajuste sobre o montante alimentar. Não foi outra a razão de exclusão das separações e 
divórcios extrajudiciais e existência de filhos menores e incapazes, conservada sua tramitação judicial, 
por respeitar a direitos indisponíveis e para assegurar a fiscalização ministerial”. 
216 DL 272/2001, art. 2°, 1: “São da competência exclu siva do Ministério Público as decisões relativas a 
pedidos de: a) Suprimento do consentimento, sendo a causa de pedir a incapacidade ou a ausência da 
pessoa; b) Autorização para a prática de actos pelo representante legal do incapaz, quando legalmente 
exigida; c) Autorização para a alienação ou oneração de bens do ausente, quando tenha sido deferida a 
curadoria provisória ou definitiva; d) Confirmação de actos praticados pelo representante do incapaz sem 
a necessária autorização”. 
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partes” - aplicável aos pedidos de alimentos a filhos maiores ou emancipados, à 

definição da casa de moradia da família, à privação e à autorização do uso dos apelidos 

do outro cônjuge e à conversão de separação judicial de pessoas e bens em divórcio -
217. Quanto à segunda, sobre os procedimentos de competência exclusiva do registro 

civil,  abrangendo a reconciliação dos cônjuges separados, a separação e o divórcio por 

mútuo consentimento e a “declaração de dispensa de prazo internupcial”, conforme art. 

12°. 218 

 Em ambas as seções percebe-se uma praxe que em muito se assemelha ao 

procedimento judicial, como fundamentação fática e de direito do pedido, indicação de 

provas além das documentais, possibilidade do requerido apresentar oposição, 

determinação pelo “conservador” da prática de atos e da produção de provas 

necessárias à verificação dos pressupostos legais, bem como a aceitação como 

verdadeiros os fatos apresentados pelo requerente na falta de oposição pelo requerido. 

Neste sentido, os arts. 7°, para os procedimentos t endentes à formação do acordo, e 

12, ns. 4 e 5 do DL 272/2001, relativamente aos procedimentos de reconciliação dos 

cônjuges separados e separação e divórcio consensual, exclusivos do registro civil.219 

 A tese que defendemos não transfere tamanha incumbência aos cartórios 

brasileiros, restringindo-se à elaboração da escritura de divórcio por consenso de 

                                                 
217 DL 272/2001, art. 5°, 1: “O procedimento regulado na presente secção aplica-se aos pedidos de: a) 
Alimentos a filhos maiores ou emancipados; b) Atribuição da casa de morada da família; c) Privação do 
direito ao uso dos apelidos do outro cônjuge; d) Autorização de uso dos apelidos do ex-cônjuge; e) 
Conversão de separação judicial de pessoas e bens em divórcio”. 
218 DL 272/2001, art. 12°, 1: “São da exclusiva compet ência da conservatória de registo civil: a) A 
reconciliação dos cônjuges separados; b) A separação e divórcio por mútuo consentimento, excepto nos 
casos em que os cônjuges não apresentam algum dos acordos a que se refere o n.º 1 do artigo 1775.º do 
Código Civil, em que algum dos acordos apresentados não é homologado ou nos casos resultantes de 
acordo obtido no âmbito de processo de separação ou divórcio sem consentimento do outro cônjuge; c) A 
declaração de dispensa de prazo internupcial”. 
219 DL 272/2001, art. 7° [ Procedimento na conservatória] : “1 - O pedido é apresentado mediante 
requerimento entregue na conservatória, fundamentado de facto e de direito, sendo indicadas as provas 
e junta a prova documental. 2 - O requerido é citado para, no prazo de 15 dias, apresentar oposição, 
indicar as provas e juntar a prova documental. 3 - Não sendo apresentada oposição e devendo 
considerar-se confessados os factos indicados pelo requerente, o conservador, depois de verificado o 
preenchimento dos pressupostos legais, declara a procedência do pedido. 4 - Tendo sido apresentada 
oposição, o conservador marca tentativa de conciliação, a realizar no prazo de 15 dias. 5 - O conservador 
pode determinar a prática de actos e a produção da prova necessárias à verificação dos pressupostos 
legais”.  
Art. 12°: “4 - No âmbito das competências previstas  no n.º 1 do presente artigo, os interessados 
apresentam o pedido mediante a entrega de requerimento na conservatória, fundamentando de facto e 
de direito, indicando as provas e juntando a prova documental. 5 - O conservador verifica o 
preenchimento dos pressupostos legais, podendo determinar para esse efeito a prática de actos e a 
produção da prova eventualmente necessária, e declara, em seguida, a procedência do pedido”. 
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ambos os cônjuges ou a pedido de apenas um deles, após verificação dos documentos 

pertinentes e eventual mediação. Por outro lado, não será requisito para o divórcio 

consensual que os cônjuges encontrem um denominador comum para todos os efeitos 

do fim do relacionamento conjugal, salvo no que tange à preservação dos interesses 

dos filhos incapazes. Da mesma forma, se o divórcio for litigioso – solicitado por apenas 

um dos cônjuges.220 

 Nossa proposta coaduna-se com o que Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada 

Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco apresentam como sendo o objetivo da 

ordem jurídica: “harmonizar as relações sociais intersubjetivas, a fim de ensejar a 

máxima realização dos valores humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste”.221 

(grifo nosso) 

 Segundo Rolf Madaleno, embora as estatísticas demonstrem um aumento no 

número de famílias monoparentais, isso não significa que a família bilateral esteja em 

desconstrução ou que o afeto conjugal tenha caído em descrença. Para o jurista, muito 

ao contrário “sendo o ser humano gregário por natureza, sua tendência é de refazer os 

seus vínculos conjugais e afetivos, colhendo novas uniões ou reconstruindo famílias”.222 

                                                 
220 Para a legislação portuguesa, ao contrário, o consenso dos cônjuges é requisito essencial à realização 
do divórcio consensual em cartório. Assim dispõe a alínea “b” do n. 1 do art. 12° do DL 272/2001: 1 - São 
da exclusiva competência da conservatória de registo civil: [...] b) A separação e divórcio por mútuo 
consentimento, excepto nos casos em que os cônjuges não apresentam algum dos acordos a que se 
refere o n.º 1 do artigo 1775.º do Código Civil, em que algum dos acordos apresentados não é 
homologado ou nos casos resultantes de acordo obtido no âmbito de processo de separação ou divórcio 
sem consentimento do outro cônjuge”.  
N. 1 do art. 1.775° do Código Civil português: “O d ivórcio por mútuo consentimento pode ser instaurado a 
todo o tempo na conservatória do registo civil, mediante requerimento assinado pelos cônjuges ou seus 
procuradores, acompanhado pelos documentos seguintes: a) Relação especificada dos bens comuns, 
com indicação dos respectivos valores, ou, caso os cônjuges optem por proceder à partilha daqueles 
bens nos termos dos artigos 272.º-A a 272.º-C do Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de Setembro, acordo 
sobre a partilha ou pedido de elaboração do mesmo; b) Certidão da sentença judicial que tiver regulado o 
exercício das responsabilidades parentais ou acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais 
quando existam filhos menores e não tenha previamente havido regulação judicial; c) Acordo sobre a 
prestação de alimentos ao cônjuge que deles careça; d) Acordo sobre o destino da casa de morada de 
família; e) Certidão da escritura da convenção antenupcial, caso tenha sido celebrada”. 
221 Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral 
do Processo, 23. ed., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 25. Na mesma obra à p. 50, ao comentar sobre a 
instrumentalidade do processo os autores assim expõem: “se queremos um processo ágil e 
funcionalmente coerente com seus escopos, é preciso também relativizar o valor das formas e saber 
utilizá-las e exigi-las na medida em que sejam indispensáveis à consecução do objetivo que justifica a 
instituição de cada uma delas”. Embora o comentário refira-se à instrumentalidade do processo, parece-
nos trazer uma importante mensagem no que se refere à relativização do valor das formas, ou seja, há 
que nos questionarmos sobre a necessidade de intervenção judicial para a extinção do casamento pelo 
divórcio. 
222 Rolf Madaleno, Curso, cit., p. 7-8. 
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É o que se convencionou denominar família “reconstituída” ou “recomposta”, na qual 

um ou ambos os cônjuges ou conviventes já possui filhos da relação anterior.223 O 

civilista gaúcho lembra que nesse parentesco de afinidade que surge entre padrasto ou 

madrasta com os enteados, nem sempre a convivência é harmoniosa, já que a 

afetividade não surge instantaneamente, o que requer tempo para que a nova família se 

consolide. Interessa “que esta nova família de modo algum significa um retorno, uma 

reparação, ou uma revisão da família anterior, senão que se trata de uma família com 

sua própria identidade”.224 

 Importa destacar que a simplificação na eliminação do vínculo matrimonial pela 

via do divórcio extrajudicial obrigatório viabiliza a reconstituição familiar pelo divorciado, 

embora, por óbvio, não esteja obrigado a fazê-lo, podendo optar pela manutenção de 

uma família monoparental. Porém, o que não parece razoável é que a constituição de 

nova família matrimonial fique obstacularizada em virtude de um procedimento judicial 

de divórcio, quando é possível o desfazimento do vínculo matrimonial de maneira mais 

rápida. Some-se a isso o fato de o separado apenas de fato ou judicialmente poder 

constituir nova convivência, conforme autoriza o § 1° do art. 1.723 do Código Civil, mas 

estar impedido de celebrar novo casamento por infringência ao inciso VI do art. 1.521 

do mesmo diploma legal, o que afronta a prevalência constitucional pelo casamento em 

comparação com a união estável (art. 226, § 6°) e a  reconstituição familiar pela via do 

matrimônio. 

 

 3.2 Viabilidade jurídica 

 Com a nova redação do § 6° do art. 226 da Constitu ição Federal - “O casamento 

civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, a tese que apresentamos mostra-se 

perfeitamente aceitável. A modificação constitucional abre a possibilidade da alteração 

da legislação infraconstitucional, sendo possível adequá-la ao que propomos. No 

capítulo IV, apresentamos as referidas alterações. 

                                                 
223 Para Waldyr Grisard Filho (Famílias reconstituídas, novas uniões depois da separação, São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 78) constitui família reconstituída “a estrutura familiar originada do 
casamento ou da união estável de um casal, na qual um ou ambos de seus membros têm um ou vários 
filhos de uma relação anterior”. 
224 Rolf Madaleno, Curso, cit., p. 8. 
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 A pergunta que então se apresenta é: há necessidade de intervenção judicial225 

para a extinção do casamento pelo divórcio? Entendemos que não.  

 O estudo da autonomia privada nos auxilia nessa conclusão. Ensina Norberto 

Bobbio que a autonomia privada consiste no conjunto de comportamentos que o 

indivíduo está autorizado a desenvolver sem interferência estatal.226 Ana Prata 

considera ser o poder deferido pela ordem jurídica ao sujeito de direito a fim de que 

possa praticar negócios cujos efeitos serão certamente recepcionados pelo direito.227 

Na lição de Francisco Amaral, a autonomia privada consiste no poder conferido à 

pessoa de regular seus interesses, fixando as normas do seu comportamento.228   

 Inequívoca a conclusão de que a autonomia privada confere liberdade à pessoa. 

Contudo, essa liberdade não é absoluta, sofrendo restrições no interesse social, de 

cunho igualmente legal e que acaba por restringir a liberdade de atuação do indivíduo, 

podendo então a autonomia privada ser vista como a expressão do poder normativo 

conferido ao indivíduo pelo sistema jurídico.229 

                                                 
225 Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco (Teoria, 
cit., p. 31-32) “O extraordinário fortalecimento do Estado, ao qual se aliou a consciência da sua essencial 
função pacificadora, conduziu, a partir da já mencionada evolução do direito romano e ao longo dos 
séculos, à afirmação da quase absoluta exclusividade estatal no exercício dela. [...] A própria 
autocomposição, que nada tem de anti-social, não vinha sendo particularmente estimulada pelo Estado. 
[...] Abrem-se os olhos agora, todavia, para todas essas modalidades de solução não-jurisdicionais dos 
conflitos, tratadas como meios alternativos de pacificação social. Vai ganhando corpo a consciência de 
que, se o que importa é pacificar, torna-se irrelevante que a pacificação venha por obra do Estado ou por 
outros meios, desde que eficientes. Por outro lado, cresce também a percepção de que o Estado tem 
falhado muito na sua missão pacificadora, que ele tenta realizar mediante o exercício da jurisdição e 
através das formas do processo civil, penal ou trabalhista”. Nesse mesmo passo manifesta-se Christiano 
Cassettari (A abrangência da expressão “ser consensual” como requisito para a separação e o divórcio 
extrajudiciais: a possibilidade de realizar escritura pública somente para dissolver o casamento e discutir 
judicialmente outras questões in Família e sucessões: reflexões atuais. João Batista Amorim de Vilhena 
Nunes (coord.), Curitiba, Juruá, 2009, p. 323): “Quando o direito fecha os olhos para os anseios da 
sociedade, está também fecha os olhos para o direito, descumprindo-o. Eis o motivo do legislador civil – 
que criou a união estável como forma de proteger pessoas desimpedidas de casar e que vivem uma vida 
comum – abrir uma exceção no art. 1.723, § 1°, do C ódigo Civil, para permitir a configuração da união 
estável entre pessoas separadas de fato ou judicialmente. Trata-se do reconhecimento legislativo de que 
a dificuldade em realizar separações e divórcios acarreta a proliferação da separação de fato. 
Acreditamos que isso ocorre em razão do excesso de formalismo exigido, o que denota o rigor do 
intervencionismo estatal na fica do particular, em detrimento da autonomia privada. Com isso, é inegável 
o  movimento de desjudicialização dos conflitos, que devem ter seus procedimentos simplificados, 
visando à desburocratização e à redução da demanda de processos no judiciário”. 
226  Norberto Bobbio. Teoria da norma jurídica. São Paulo: Edipro, 2003, p. 91.  
227 Ana Prata. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, [199-?], p. 11. 
228 Francisco Amaral. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 77-78.  
229 Custódio da Piedade Ubaldino Miranda. Teoria geral do negócio jurídico. São Paulo: Atlas, 1991, p. 
39-41.  
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 Neste sentido, só há razão para a intervenção estatal quando os atos e negócios 

jurídicos autorizados invadirem “territórios socialmente sensíveis”, conforme expressão 

cunhada por Ricardo Luis Lorenzetti.230 Assim, justifica-se a intervenção do legislador 

se, em razão de desigualdades, uma das partes tiver, por força da outra, prejuízo no 

exercício da atividade privada. Se isso não estiver ocorrendo, não há motivo para o 

balizamento do poder garantido aos indivíduos.231 

 Dessa forma, como exigir que duas pessoas que anteriormente, no exercício de 

sua autonomia privada e na mais ampla liberdade de escolha, optaram por casar-se, 

necessitem, para dissolução do vínculo, da interferência judicial? Tamanha exigência 

não condiz com o princípio constitucional da isonomia232 e pressupõe que haveria, ao 

menos por uma das partes, a intenção de obter vantagens indevidas da outra, ou seja, 

de que a má-fé sempre estaria presente. Evidentemente não podemos ser ingênuos a 

ponto de afirmar que ambos necessariamente atuarão com boa-fé no término do 

casamento, mas também não é razoável concluir que a má-fé é a regra, ainda mais no 

divórcio consensual extrajudicial em que há a presença do advogado comum ou de 

ambos os divorciandos, bem como no divórcio litigioso extrajudicial nos moldes do que 

propomos. 

 Ademais, se “o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na 

igualdade de direitos e de deveres dos cônjuges” conforme dispõe o art. 1.511 do 

Código Civil e a manifestação da vontade deve ser livre e espontânea233, convém então 

                                                 
230 Ricardo Luis Lorenzetti. Fundamentos do direito privado. Trad. Véra Maria Jacob de Fradera. São 
Paulo: RT, 1998, p. 540. 
231 André Franco e Marcos Catalan. Separação e divórcio na esfera extrajudicial – faculdade ou dever das 
partes? Separação, divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais. Antônio Carlos Mathias Coltro e Mário 
Luiz Delgado (coords.). São Paulo: Método, 2007, p. 41. 
232 CF, art. 5°. “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I – homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição [...]”. Para Rolf Madaleno (O processo civil e a tutela 
dos vulneráveis no direito de família in Direito de família e das sucessões, Giselda Maria Fernandes 
Novaes Hironaka, Flávio Tartuce, José Fernando Simão (coords.), Rio de Janeiro, Forense; São Paulo, 
Método, 2009, p. 280) “Homem e mulher, marido e esposa, casal convivente, quando compartilham suas 
responsabilidades, partilham igualmente suas realizações, e por conta desses resultados recebem os 
mesmos direitos e atenções, permitindo que cada integrante da comunidade familiar seja capaz de 
desenvolver, integralmente, sem percalços e restrições, sua própria personalidade”. 
233 Neste sentido o disposto no art. 1.538 do Código Civil: “A celebração do casamento será 
imediatamente suspensa se algum dos contraentes: I – recusar a solene afirmação de sua vontade; II – 
declarar que esta não é livre e espontânea; III manifestar-se arrependido. Parágrafo único: O nubente 
que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a 
retratar-se no mesmo dia”.  
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lembrar que o vínculo matrimonial não deve surgir nem permanecer por imposição de 

um dos cônjuges.234 A “comunhão plena de vida” é alcançada pelo esforço conjunto e 

permanente dos cônjuges, uma construção a quatro mãos,235 mas cujo principal 

elemento é a vontade livre, a liberdade de decisão do indivíduo. Cada cônjuge não mais 

toma decisões que digam respeito ao matrimônio de forma unilateral, mas isso não quer 

significar que ao se casar tenha renunciado ao direito de decidir permanecer ou não 

casado. A liberdade presente na manifestação da vontade quando da celebração do 

casamento continua presente durante o matrimônio. Daí poder-se dizer que a 

continuidade da vida como casados implica numa conquista contínua de um cônjuge ao 

outro, no esforço permanente na manutenção da vida imaginada quando das núpcias. 

Em suma, a ampla liberdade de decidir casar-se ou não deve ser a mesma liberdade 

que permite a decisão de não mais permanecer casado. E isso não significa subtração 

dos deveres pela extinção do casamento, já que a liberdade não pode estar dissociada 

da responsabilidade. Deve haver liberdade de decisão, mas não sem assunção das 

responsabilidades.236 

 Observe-se também que o matrimônio é o lugar de manutenção e construção da 

dignidade237 da pessoa, agora como cônjuge e partícipe na construção de uma família. 

Mas a construção e continuidade da família matrimonial não pode ser o único objetivo 

                                                 
234 Segundo Paulo Lôbo (Famílias, cit., p. 46) “O princípio da liberdade diz respeito ao livre poder de 
escolha ou autonomia de constituição, realização e extinção de entidade familiar, sem imposição ou 
restrições externas de parentes, da sociedade ou do legislador; à livre aquisição e administração do 
patrimônio familiar, ao livre planejamento familiar; à livre definição dos modelos educacionais, dos valores 
culturais e religiosos; à livre formação dos filhos, desde que respeitadas suas dignidades como pessoas 
humanas; à liberdade de agir, assentada no respeito à integridade física, mental e moral”. 
235 Na feliz observação de Stephen Kanitz (O contrato de casamento, Ponto de Vista, Revista Veja, 29 de 
setembro de 2004): “Casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas e as rusgas do dia-a-
dia de forma construtiva, o que muitos casais não aprendem, e alguns nem tentam aprender”. 
236 Segundo Pietro Perlingieri (O direito, cit., p. 1018-1019), “Nas relações pessoais, a conservação da 
relação [matrimonial] constitui o pressuposto para o desenvolvimento da pessoa e, em particular, dos 
sujeitos que não têm culpa alguma. É necessário, por isso, encontrar uma solução equilibrada que 
respeite as liberdades individuais, mas, ao mesmo tempo, responsabilize as pessoas: mais do que 
afirmar uma incompatibilidade lógica entre dissolução e estabilidade, é preciso levar em consideração 
que quando faltam o afeto e a comunhão espiritual a família não existe”. 
237 Informa Romualdo Baptista dos Santos (Princípios sociais contratuais: autonomia privada, função 
social e boa-fé objetiva in Direito civil: direito patrimonial; direito existencial, Flávio Tartuce e Ricardo 
Castilho (coords.), São Paulo, Método, 2006, p. 234): “Atualmente, o ser humano, e não mais o indivíduo, 
é considerado o bem maior a ser preservado pela ordem social, e a dignidade humana, enquanto 
qualidade essencial do ser humano, desponta na Constituição (art. 1°, III) como um valor supremo, 
elevado à categoria de fundamento da ordem social. A dignidade humana que a Constituição consagra 
como fundamento da ordem jurídica é objetivamente considerada, quer dizer, está acima ou vem antes 
do plano individual. Logo, não é um direito individual, mas sim um atributo inerente a todo ser humano do 
qual cada indivíduo é mero portador”. 
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dos cônjuges, ainda que à custa da dignidade de cada um238. Quando deixa de existir 

amor e torna-se impossível o resgate dos objetivos239 de ambos à época da 

constituição do vínculo, ou seja, quando a plena comunhão de vida não mais poderá 

ser alcançada pelo fim do afeto,240 o livre desenvolvimento da personalidade e a 

manutenção da dignidade torna-se um fim inalcançável.241 Nesse momento, sem fugir 

das responsabilidades pela decisão tomada, qualquer cônjuge deve ter o apoio do 

Estado no sentido de extinguir unilateralmente242 o vínculo de maneira ágil, 

                                                 
238 Para Luiz Edson Fachin, (Direitos da personalidade no Código Civil brasileiro: elementos para uma 
análise de índole constitucional da transmissibilidade. In: Flávio Tartuce e Ricardo Castilho (Coord.). 
Direito civil: direito patrimonial, direito existencial. São Paulo: Método, 2006, p. 641) “O ponto de chegada, 
porém, do Direito, e de todo e qualquer direito, necessariamente há de ser a pessoa humana apreendida 
no sentido real da dignidade e na percepção concreta de sujeito de necessidade e liberdade.” 
239 Eduardo de Oliveira Leite. Direito, cit., p. 51. 
240 Segundo Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 24) o afeto constitui um princípio do direito de família: 
“Princípio da afetividade, corolário do respeito da dignidade da pessoa humana, como norteador das 
relações familiares e da solidariedade familiar”. Em outro texto (Direito à convivência familiar. In: Flávio 
Tartuce e Ricardo Castilho (Coord.). Direito civil: direito patrimonial, direito existencial. São Paulo: 
Método, 2006, p. 799) a jurista assim se manifesta: “A família é uma possibilidade de convivência, 
marcada pelo afeto e pelo amor, fundada não apenas no casamento, mas também no companheirismo, 
na adoção e na monoparentalidade. É ela o núcleo ideal do pleno desenvolvimento da pessoa. É o 
instrumento para a realização integral do ser humano”. (grifo nosso) A autora conclui, à p. 800 da referida 
obra, que “o afeto é um bem juridicamente tutelado”. Para José Sebastião de Oliveira (Fundamentos 
constitucionais do direito de família. São Paulo: RT, 2002, p. 233), a “afetividade, traduzida no respeito de 
cada um por si e por todos os membros – a fim de que a família seja respeitada em sua dignidade e 
honorabilidade perante o corpo social – é, sem dúvida alguma, uma das maiores características da 
família atual”. 
241 Ensina Claudete Carvalho Canezin (Da culpa no direito de família. In: Flávio Tartuce e Ricardo 
Castilho (Coord.). Direito civil: direito patrimonial, direito existencial. São Paulo: Método, 2006, p. 745-
746) que “a concepção mais correta é a de que na família, a tutela da dignidade da pessoa humana, em 
todo alcance desta expressão, deve ser assegurada tanto no curso das relações familiares como diante 
de seu rompimento, cabendo ao direito oferecer instrumentos para impedir a violação a este valor maior. 
[...] a família deve ser havida como centro de preservação da pessoa, da essência do ser humano, antes 
mesmo de ser tida como célula básica da sociedade. É por meio do respeito a esses direitos que pode 
ser alcançada a harmonia nas relações familiares: somente diante do respeito a esses direitos é 
preservada a dignidade da pessoa no seio familiar. E se, na prática, não houver mais essa possibilidade 
– de respeito aos direitos básicos que integram a personalidade e a família – melhor que a sociedade 
conjugal se desfaça. Tudo isto vem ao encontro, também, com a noção – muito propagada após a 
Constituição de 1988 – da família ‘eudemônica’, que firma suas bases na felicidade de seus membros, 
independentemente da condição de cada um deles, ou de como esteja composta a família. Portanto, 
também em atenção à eudemonia da família, é certo que o desfazimento da sociedade conjugal se faça 
da forma mais amena possível, respeitando principalmente os limites psicológicos e emocionais das 
pessoas envolvidas”. Maria Berenice Dias (Manual, cit., p. 275) entende ser inconstitucional a intervenção 
do Estado na dissolução do casamento já que afronta o princípio maior da dignidade humana: “É 
absolutamente indevida a intromissão do Estado na vontade das partes, estabelecendo prazos ou 
identificação de ‘culpas’ para desfazer o casamento. Evidente o desrespeito ao direito à liberdade , razão 
pela qual não há como deixar de reconhecer como inconstitucional  a regra que impõe limitações à 
separação e ao divórcio (CF 226 § 6.°), por afronta r o princípio maior que consagra a dignidade da 
pessoa humana  como bem supremo”.(grifo do autor)  
242 Explica Roxana Cardoso Brasileiro Borges (Proibição de disposição e de limitação voluntária dos 
direitos de personalidade no Código Civil de 2002: crítica. In: Lucas Abreu Barroso (Org.). Introdução 
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possibilitando a constituição de novo casamento, inclusive, se assim o divorciado 

pretender. Essa maneira rápida de eliminação do vínculo matrimonial deve se dar pelo 

divórcio extrajudicial243, ainda que litigioso, nos termos que propomos. 

 A eliminação unilateral do vínculo matrimonial não constitui, portanto, uma 

arbitrariedade por parte do cônjuge, mas um ato extremo pela constatação da ruptura 

irreparável do afeto que motivou o matrimônio.244 Segundo Romualdo Baptista dos 

Santos, “não há direitos individuais absolutos, cuja fruição seja realizada sem limites, 

mas antes os direitos devem ser exercidos em benefício da pessoa com vistas à 

convivência social”.245 O divórcio, com a devida assunção das responsabilidades pelos 

divorciados, especialmente em relação aos filhos menores ou incapazes, se apresenta, 

portanto, como um instrumento a permitir o fortalecimento da família no cumprimento do 

seu papel na sociedade, como célula mãe. 

 Em artigo que versa sobre a tutela dos vulneráveis no direito de família, Rolf 

Madaleno discorre sobre as diferentes dimensões da vulnerabilidade. Embora se refira 

ao consumidor, podem ser perfeitamente aplicadas ao tema do presente trabalho. Uma 

das vulnerabilidades apontadas é a jurídica que consiste no “desconhecimento das leis 

e da tramitação judicial [...] que inibe o vulnerável de fazer valer seus direitos, 

associado a sua dificuldade de acesso ao Direito e à Justiça”.246 A modificação 

legislativa que propomos acaba por mitigar a vulnerabilidade jurídica do cônjuge, à 

                                                                                                                                                              
crítica ao Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 17) que a pessoa tem o poder “de exercer seu 
direito de personalidade de forma positiva, ou seja, de forma ativa, não apenas o protegendo de terceiros, 
mas, principalmente, atribuindo aos seus direitos de personalidade o fim que melhor se adequar à 
realização de sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade”. 
243 Para André Franco e Marcos Catalan (Separação, cit., p. 42), “não há interesse juridicamente 
relevante que autorize às partes a buscarem o Judiciário para formalizarem a extinção do vínculo jurídico 
nascido em um casamento que ambas não mais desejam manter, por não mais interessar a uma ou a 
ambas”. 
244 Observa Rodrigo da Cunha Pereira (Separação, cit., p. 3) que a separação “não é nada fácil ou 
simples, por mais consensual que seja. Ela está sempre envolta em sofrimento e dor, mesmo que tenha 
um sentido de libertação. O fim da conjugalidade é um momento em que se depara, novamente, com o 
desamparo estrutural do ser humano. Depara-se consigo mesmo. Quem eu achava que me completava, 
já não sustenta mais esse lugar de tamponamento. O encantamento acabou. O amor perfeito, ou quase 
perfeito, era pura ilusão, ou simplesmente acabou. [...] Apesar de toda evolução social, da 
desestigmatização das separações, da revolução dos costumes, da ‘liquidez’ dos laços amorosos e 
conjugais, a separação, por mais simples que seja, continua sendo um dos momentos de maior dor e 
sofrimento, pelo menos para uma das partes. Embora a separação funcione muitas vezes como um 
remédio, ela é, antes de tudo, pelo menos para uma das partes, a constatação e o encontro com o 
desamparo. Afloram-se medos, inseguranças, decepções. Fantasmas de solidão. Desmonta-se uma 
estrutura conjugal. É o fim de um sonho. É preciso aprender separar sem briga”. 
245 Romualdo Baptista dos Santos, Princípios, cit., p. 238. 
246 Rolf Madaleno, O processo, cit., p. 278. 
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medida que simplifica consideravelmente o procedimento de eliminação do vínculo. 

Como já esclarecemos, o divórcio extrajudicial obrigatório vem na esteira da nova 

redação do parágrafo sexto do art. 226 da Constituição Federal que elimina o instituto 

jurídico da separação, bem como os prazos para o divórcio, o que já configura grande 

avanço. A eliminação do vínculo exclusivamente pela via extrajudicial contribui 

decisivamente para a redução da insegurança naturalmente gerada pelo procedimento 

judicial de divórcio litigioso. É senso comum que o casamento pode ser dissolvido pelo 

divórcio, mas não é verdade que o cidadão alheio ao mundo jurídico tenha ciência do 

trâmite processual para a extinção do matrimônio. 

 Diante da proposta que fazemos, poder-se-ia perguntar o porquê de não 

promover o divórcio por meio de simples escrito particular, formulado pelas partes ou 

por seus advogados e assinado por todos, a semelhança de um distrato. O primeiro 

obstáculo consiste na natureza jurídica do casamento, que não é meramente um 

contrato. A nosso ver, embora o matrimônio tenha feições de contrato quando do 

surgimento do vínculo, e em especial pela livre manifestação da vontade dos nubentes, 

mostra-se muito mais como instituição, em razão dos deveres de ambos os cônjuges 

dispostos em normas cogentes, portanto inderrogáveis pela vontade dos cônjuges.247 

Outro motivo consiste na necessidade de intervenção estatal quando houver filhos 

menores ou maiores incapazes dos divorciandos, nos termos da proposta que fazemos 

e que adiante melhor explicitamos.248 

 O divórcio extrajudicial obrigatório consensual ou litigioso acaba por promover 

uma efetiva redução das ações judiciais. Muitos juristas mostraram-se céticos quanto à 

redução das demandas com a entrada em vigor da Lei n. 11.441/2007, afirmando que o 

                                                 
247 Em razão disso muitos doutrinadores vêem o casamento de forma híbrida, ou seja, contrato na 
formação e instituição na continuidade. Assim entende Rolf Madaleno (Separação extrajudicial: 
praticidade, trâmite e fraude in Separação, divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais. Antônio Carlos 
Mathias Coltro, Mário Luiz Delgado (coords.), São Paulo, Método, 2007, p. 241).  
248 Há, contudo, anteprojeto de lei da OAB-SP que visa alterar a redação do art. 1.124-A do CPC para 
permitir a escritura particular de divórcio. O dispositivo passaria a ter o seguinte conteúdo: “A separação 
consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou incapazes do casal, observados os 
requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por escritura particular, sob patrocínio de 
advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, da qual constarão as disposições 
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à 
retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o 
casamento. § 1° A escritura particular não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o 
registro civil e o registro de imóveis. § 2° O(s) a dvogado(s)  que elaborar(em) a escritura deverá(ão) 
subscrevê-la juntamente com as partes e pelo menos duas testemunhas presenciais”. 
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afogamento do judiciário, no que tange à dissolução da sociedade e do vínculo 

matrimonial, está nas ações litigiosas.249 

 Cabe observar que em nenhum dos países pesquisados o divórcio ocorre 

exclusivamente pela via extrajudicial, como única alternativa para a extinção do vínculo 

pela vontade de um ou de ambos os cônjuges e nos moldes do que propomos. Mesmo 

em Portugal, em que o divórcio consensual deve ocorrer obrigatoriamente no registro 

civil, a falta de consenso dos cônjuges sobre qualquer dos efeitos pelo fim do 

casamento, como vimos, já impõe aos cônjuges a tramitação judicial para a extinção do 

casamento pelo divórcio.250  

 O art. 89 do Código Civil espanhol não deixa dúvidas de que na Espanha o 

divórcio somente acontece judicialmente: “La disolución del matrimonio por divorcio sólo 

podrá tener lugar por sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su 

firmeza. [...]”. Da mesma forma o art. 86 do mesmo diploma legal ao informar que o 

divórcio será decretado judicialmente, ainda que a pedido de ambos os cônjuges ou de 

apenas um com o consentimento do outro.251 

 Na Alemanha, conforme o § 1.564 do BGB indispensável a sentença judicial: 

[Scheidung durch Urteil] Eine Ehe kann nur durch gerichtliches Urteil auf Antrag 
eines oder beider Ehegatten geschieden werden. Die Ehe ist mit der 
Rechtskraft des, Urteils aufgelöst. Die Voraussetzungen, unter denen die 
Scheidung begehrt werden kann, ergeben sich  aus  den  folgenden 
Vorschriften.252 

                                                 
249 Neste sentido Rolf Madaleno (Separação, cit., p. 241): “Não estou entre aqueles que acreditam que as 
separações, divórcios e partilhas amigáveis respondam pelo afogamento do Poder Judiciário, e assim, 
desde sua gênese, mantive posição contrária à lei projetada. Primeiro, porque não são as separações 
judiciais e muito menos os divórcios amistosos responsáveis pelo afogamento do Poder Judiciário [...]. A 
sobrecarga de trabalho decorre maciçamente dos processos litigiosos de separação e divórcio”. 
250 Neste sentido o disposto no art. 1773° do Código C ivil português: “1 - O divórcio pode ser por mútuo 
consentimento ou sem consentimento de um dos cônjuges. 2 - O divórcio por mútuo consentimento pode 
ser requerido por ambos os cônjuges, de comum acordo, na conservatória do registo civil, ou no tribunal 
se, neste caso, o casal não tiver conseguido acordo sobre algum dos assuntos referidos no n.º 1 do artigo 
1775.º 3 - O divórcio sem consentimento de um dos cônjuges é requerido no tribunal por um dos 
cônjuges contra o outro, com algum dos fundamentos previstos no artigo 1781.º”. 
CC português, art. 1781°: “São fundamento do divórc io sem consentimento de um dos cônjuges: a) A 
separação de facto por um ano consecutivo; b) A alteração das faculdades mentais do outro cônjuge, 
quando dure há mais de um ano e, pela sua gravidade, comprometa a possibilidade de vida em comum; 
c) A ausência, sem que do ausente haja notícias, por tempo não inferior a um ano; d) Quaisquer outros 
factos que, independentemente da culpa dos cônjuges, mostrem a ruptura definitiva do casamento”. 
251 CC espanhol, art. 86: “Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que se ala forma de 
celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el 
consentimiento del outro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81”. O 
art. 81 dispõe sobre a separação e seus requisitos. 
252 “BGB, § 1.564 [Divórcio por meio de sentença] O casamento somente pode ser dissolvido por 
sentença judicial, mediante requerimento de um dos cônjuges ou ambos. O casamento fica dissolvido 
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 O Código Civil italiano, como vimos anteriormente (Cap. II, item 2.2.1), disciplina 

a separação nos artigos 151 a 158, tratando da “separação judicial” e da “separação 

consensual”. Inácio de Carvalho Neto critica afirmando que “não deixa de ser um erro, 

porque também a separação consensual deve ser tida como forma de separação 

judicial, já que feita em juízo”.253 O art. 158 não deixa qualquer dúvida a respeito: 

“Separazione consensuale. – [I]. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha 

effetto senza l’omologazione del giudice”.254 O divórcio, regulado pela Lei n. 898 de 

1/12/1970, também exige intervenção judicial. Nesse sentido o art. 1° da referida lei 

italiana: “Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del 

codice civile [...]”.255 

 O mesmo acontece na Argentina, por meio do art. 227 do Código Civil: “Las 

acciones de separación personal, divorcio vincular y nulidad, así como las que versaren 

sobre los efectos del matrimonio deberán intentarse ante el juez del último domicilio 

conyugal efectivo o ante el del domicilio del cónyuge demandado”. Ainda mais claro 

apresenta-se o art. 229 da mesma lei: “No hay separación personal ni divorcio vincular 

sin sentencia judicial que así lo decrete”. 

 Na França até mesmo o divórcio por mútuo acordo necessita intervenção judicial. 

É o que se conclui do art. 230 do Código Civil francês.256 

 Apesar de não haver previsão legal em nenhum dos países pesquisados 

permitindo a extinção do vínculo matrimonial exclusivamente pela via extrajudicial, 

mesmo que um dos cônjuges não concorde ou existam filhos incapazes, nos moldes 

como propomos, isso não significa que a tese que levantamos não seja viável.  

 A supressão do instituto da separação, a consequente impossibilidade de 

discussão da culpa pelo fim do casamento; a eliminação dos prazos para o divórcio 

                                                                                                                                                              
quando a sentença tiver transitado em julgado. As condições nas quais o divórcio pode ser requerido 
decorrem do disposto a seguir”. Tradução obtida da obra de Inácio de Carvalho Neto, Separação, cit., p. 
52. 
253 Inácio de Carvalho Neto. Separação, cit., p. 67. 
254 Tradução livre: “Separação consensual – A separação por consenso dos cônjuges não tem efeito sem 
a homologação pelo juiz”. 
255 Tradução livre: “O juiz declara a dissolução do casamento nos termos do código civil [...]”. 
256 CC francês, art. 230: “Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent 
sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les 
conséquences du divorce”. (Tradução livre: “O divórcio poderá ser solicitado conjuntamente pelos 
esposos quando estes estão de acordo sobre a ruptura do matrimônio e seus efeitos, e deverão 
submeter à aprovação do juiz um projeto de convenção que regule as consequências do divórcio”). 
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permitindo que o divórcio ocorra pelo simples exercício de um direito potestativo, os 

princípios e os aspectos processuais aplicáveis ao tema da dissolução do casamento, a 

experiência brasileira adquirida com a Lei n. 11.441/2007 somados a utilização da 

legislação civil portuguesa no que tange à proteção dos filhos e ainda a dissociação 

entre o término do vínculo e seus efeitos, nos permitem concluir pela viabilidade jurídica 

da proposta que fazemos. 

 Assim sendo, em seguida discorremos sobre os princípios aplicáveis ao tema da 

dissolução do casamento, os aspectos processuais pertinentes, bem como dissertamos 

sobre a obrigatoriedade do divórcio em cartório. Na seqüência, enfrentamos o tema da 

dissociação entre o término do vínculo e seus efeitos, esmiuçando nossa sugestão 

quanto a guarda e alimentos aos filhos, partilha dos bens, alimentos entre ex-cônjuges 

e uso do nome. Em análise última, fechamos o presente capítulo enfocando o papel da 

mediação na fixação desses efeitos. 

 

 3.2.1 Princípios do direito de família e do direit o matrimonial 

 Os princípios257 do direito de família e do direito matrimonial consubstanciam 

nossa proposta de divórcio exclusivamente extrajudicial. A doutrina nos apresenta uma 

                                                 
257 Para Celso Ribeiro Bastos (Hermenêutica e interpretação constitucional, 2. ed., São Paulo, Celso 
Bastos editor, 1999, p. 147-148), “Uma das características do princípio é a generalidade. Ele envolve algo 
de grande abstração. Encerra em si um tipo de orientação que é passível de se concretizar em múltiplas 
situações. E admite-se na doutrina em geral que esses princípios têm uma precedência lógica 
relativamente às meras normas. É como se a Constituição fosse, inicialmente, nada mais do que um 
esqueleto formado duma dezena de princípios, ao que depois é juntada a carnação, consubstanciada nas 
meras regras ou normas não principiológicas”. Ensina João Batista Lopes (Princípio da proporcionalidade 
e efetividade do processo civil, in Estudos de processo civil: homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz 
de Aragão, Luiz Guilherme Marinoni (coord.), São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 136-137) 
com base na doutrina de Robert Alexy: “Podemos afirmar que os princípios e as normas se distinguem 
segundo vários critérios: (a) critério da generalidade, mais intenso nos princípios que nas regras; (b) 
critério qualitativo, segundo o qual os princípios são mandados de otimização, podendo ser cumpridos 
em diversos graus, enquanto as regras impõem conduta determinada, só podendo ser cumpridas 
plenamente, ou descumpridas. A diferença essencial entre princípio e regra está em que o primeiro tem 
caráter fundante, isto é, é fundamento, base para a constituição de outras normas (regras). Sem embargo 
de constituírem mandados de otimização (Optimerungsgebote), os princípios não têm caráter absoluto, 
podendo ocorrer, com freqüência, conflitos entre eles. Por exemplo, o princípio que veda as chamadas 
provas ilícitas pode entrar em colisão com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional; o princípio da 
liberdade de expressão, com o da proteção à vida privada; o princípio da liberdade econômica com o da 
proteção ao consumidor etc. Ao contrário do que ocorre na hipótese de conflito entre regras – em que 
uma delas é banida do sistema – a colisão entre princípios leva, apenas, à opção pela aplicação de um 
deles, após avaliação dos interesses em jogo. Na concepção de Dworkin, os princípios, ao contrário das 
regras, são dotados de pesos, que devem ser considerados para a decisão do caso concreto. A 
referência a pesos nos conduz à idéia da balança da justiça, instrumentos para a solução dos conflitos 



 94

grande relação de princípios. Trazemos à baila somente aqueles que entendemos 

pertinentes à tese que sustentamos, mas ab initio, imprescindível analisar o princípio da 

dignidade da pessoa humana.258 

 Previsto no inciso III do art. 1° da Constituição Federal, a dignidade da pessoa 

humana constitui princípio fundamental,259 “alicerce da ordem jurídica democrática”.260 

Como tal, goza de plena eficácia e efetividade.261 Segundo Edílsom Pereira de Farias, 

                                                                                                                                                              
mediante aferição ou avaliação. É precisamente essa avaliação que se denomina princípio da 
proporcionalidade em sentido estrito (Abwägungsgebot)”. 
258 Muitos juristas a ele se referem, como, por exemplo, dentre outros, Rolf Madaleno, “Princípio da 
dignidade humana no Direito de Família” (Curso, cit., p. 19); Flávio Tartucce, “Princípio da proteção da 
dignidade da pessoa humana (art. 1°, inc. III, da C onstituição Federal de 1988)”, (Novos princípios do 
direito de família brasileiro, in Manual de direito das famílias e das sucessões, Ana Carolina Brochado 
Teixeira, Gustavo Pereira Leite Ribeiro. Belo Horizonte, Del Rey/Mandamentos, 2008, p 37); Paulo Lôbo, 
“Princípio da dignidade da pessoa humana na família” (A nova principiologia do direito de família e suas 
repercussões in Direito de família e das sucessões. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Flávio 
Tartuce, José Fernandes Simão (coords.), Rio de Janeiro, Forense; São Paulo, Método, 2009, p. 4); 
Maria Berenice Dias “Princípio da dignidade da pessoa humana” (Manual, cit., p. 61); Maria Helena Diniz 
“Princípio do respeito da dignidade da pessoa humana”(Curso, cit., p. 23); Carlos Roberto Gonçalves 
“Princípio do respeito à dignidade da pessoa humana” (Direito, cit., p. 22). 
259 Informa Rolf Madaleno (Curso, cit., p. 18) que o princípio da dignidade da pessoa humana é o 
fundamento do Estado Democrático de Direito: “se a Constituição consagra, no seu artigo 3°, ser objeti vo 
fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o 
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização reduzir as desigualdades sociais e 
regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação, pode se compreender que o respeito à dignidade humana é a base de 
sustentação para a realização do princípio democrático de Direito”. 
260 Maria Celina Bodin de Moraes. O princípio da dignidade humana. In Princípios do direito civil 
contemporâneo. Maria Celina Bodin de Moraes (Coord.). Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 14. 
261 Conforme ensinamento de José Afonso da Silva (Aplicabilidade das normas constitucionais, 3. ed, São 
Paulo: Malheiros, 1999, p. 101-102), “as normas de eficácia plena incidem diretamente sobre os 
interesses a que o constituinte quis dar expressão normativa. São de aplicabilidade imediata, porque 
dotadas de todos os meios e elementos necessários à sua executoriedade. No dizer clássico, são 
autoaplicáveis. As condições gerais para essa aplicabilidade são a existência apenas do aparato 
jurisdicional, o que significa: aplicam-se só pelo fato de serem normas jurídicas, que pressupõem, no 
caso, a existência do Estado e de seus órgãos”. Ensina Luis Roberto Barroso (O Direito Constitucional e 
a efetividade de suas normas, 5. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 85): “A efetividade significa a 
realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no 
mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o 
dever-ser normativo e o ser da realidade social”. Para Maria Helena Diniz (Norma constitucional e seus 
efeitos, 4. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 109-111) a dignidade da pessoa humana é uma norma 
supereficaz ou com eficácia absoluta: “As normas constitucionais com eficácia absoluta são as 
intangíveis; contra elas nem mesmo há o poder de emendar. Daí conterem uma força paralisante total de 
qualquer legislação que, explícita ou implicitamente, vier a contrariá-las. Distinguem-se, portanto, das 
normas constitucionais de eficácia plena, que, apesar de incidirem imediatamente sem necessidade de 
legislação complementar posterior, são emendáveis. Por exemplo, os textos constitucionais que 
amparam a federação (art. 1°). [...] Há uma superef icácia paralisante, ou ab-rogante, das normas 
constitucionais absolutas, pois, aplicáveis imediatamente, sendo intangíveis e invioláveis, não poderão 
ser alteradas pelo poder constituinte derivado, sobrevivendo enquanto a Constituição for vigente”. 
Observa Flávio Tartuce (Princípios constitucionais e direito de família in Direito de família no novo 
milênio: estudos em homenagem ao professor Álvaro Villaça Azevedo. José Fernando Simão, Jorge 
Shiguemitsu Fujita, Silmara Juny de Abreu Chinellato, Maria Cristina Zucchi (orgs.). São Paulo: Atlas, 
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esse princípio é “a fonte jurídico-positiva dos direitos fundamentais”, conferindo a estes 

unidade e coerência. Os direitos fundamentais previstos nos arts. 5°, 6° a 11 e 14 a 17 

da Constituição Federal são a concretização do princípio em questão.262 Para Flávio 

Tartuce, “trata-se daquilo que se denomina princípio máximo ou princípio dos 

princípios”.263 André Ramos Tavares, após questionar se o princípio da dignidade do 

homem é a base dos direitos fundamentais, conclui que “mesmo que não esteja 

expresso nos artigos da Constituição Federal brasileira o termo ‘dignidade da pessoa 

humana’, sua idéia poderá ser compreendida como presente”.264 Para Alexandre de 

Moraes o princípio confere “unidade aos direitos e garantias fundamentais”, além de 

afastar “a ideia de predomíno das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, 

em detrimento da liberdade individual”.265 A esse último aspecto J.J. Gomes Canotilho, 

ao comentar sobre o que significa a dignidade da pessoa humana para a República, 

observa que o indivíduo é o “limite e fundamento do domínio político da República. 

Neste sentido, a República é uma organização política que serve o homem, não é o 

homem que serve os aparelhos político-organizatórios”.266 

 Se a norma constitucional está no ápice do ordenamento jurídico, então seus 

princípios “se tornam, em consequência, as normas diretivas, ou normas-guia, para a 

reconstrução do sistema de direito privado. [...] são os valores expressos pelo legislador 

constituinte que devem informar o sistema como um todo”.267 

                                                                                                                                                              
2010, p. 38-39) que o “Brasil adotou um sistema de aplicação horizontal imediata dos princípios 
constitucionais nas relações privadas, uma vez que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, § 1 °, 
assim determina: ‘As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.’ 
[...] A eficácia horizontal e imediata dos direitos fundamentais, sem qualquer ponto de apoio na legislação 
inferior, tem prevalecido entre autores brasileiros e portugueses, como linha de pesquisa principal. Não 
tem sido diferente a interpretação jurisprudencial, podendo ser citada decisão do Supremo Tribunal 
Federal que aplicou o direito ao acesso à justiça de forma imediata em uma relação associativa. Há 
decisões aplicando a eficácia horizontal dos direitos fundamentais para proteger os recursos da família, 
afastando penhora requerida nos autos. Na verdade, essa eficácia horizontal deve atingir várias vertentes 
do Direito de Família, caso da conjugalidade, da convivência, da parentalidade e do tema do bem de 
família”. 
262 Edílsom Pereira de Farias. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem 
versus a liberdade de expressão e informação. 2. ed. atual. Porto Alegre: Fabris, 2000, p. 66. 
263 Flávio Tartuce. Princípios, cit., p. 41. 
264 André Ramos Tavares. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 563. 
265 Alexandre de Moraes. Direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 21. 
266 J. J. Gomes Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p. 219. 
267 Maria Celina Bodin de Moraes. O princípio, cit., p. 3. Observa Paulo Bonavides (Curso de direito 
constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 289): “a importância vital que os princípios 
assumem para os ordenamentos jurídicos se torna cada vez mais evidente, sobretudo se lhes 
examinarmos a função e presença no corpo das Constituições contemporâneas, onde aparecem como os 
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 Contudo, qual seria efetivamente o âmbito de proteção da dignidade ou, em 

outras palavras, o que tornaria uma vida digna? Explica Ingo Wolfgang Sarlet que  

Uma das principais dificuldades [de se encontrar essa resposta] reside no fato 
de que no caso da dignidade da pessoa, diversamente do que ocorre com as 
demais normas jusfundamentais, não se cuida de aspectos mais ou menos 
específicos da existência humana (integridade física, intimidade, vida, 
propriedade, etc.), mas, sim, de uma qualidade tida como inerente a todo e 
qualquer ser humano, de tal sorte que a dignidade [...] passou a ser 
habitualmente definida como constituindo o valor próprio que identifica o ser 
humano como tal.268 
 

 Maria Celina Bodin de Moraes destaca que o princípio da dignidade humana 

“parece ser o único princípio capaz, na atualidade, de conferir a unidade axiológica e a 

lógica sistemática, necessárias à recriação dos institutos jurídicos e das categorias do 

direito civil”. Complementa que “o valor da dignidade alcança todos os setores da 

ordem jurídica” e que justamente isso cria a dificuldade de delinear, “do ponto de vista 

hermenêutico, os contornos e os limites do princípio”. Alerta que a “generalização 

absoluta” da noção de dignidade humana, fazendo com que seja a “ratio jurídica de 

todo e qualquer direito fundamental” pode levar a um grau tão elevado de abstração 

que impossibilita sua aplicação. Apoiada nos “postulados filosóficos que, a partir da 

construção kantiana, nortearam o conceito de dignidade como valor intrínseco às 

pessoas humanas”, ou seja, de que a humanidade das pessoas está “no fato de serem 

elas racionais, dotadas de livre arbítrio e de capacidade para interagir com os outros e 

com a natureza”, sendo contrário à dignidade humana tudo que colocar a pessoa – 

sujeito de direitos – na condição de objeto, sustenta que a base material do princípio 

pode ser desdobrada em quatro postulados e consequentes princípios: do 

reconhecimento, pelo sujeito, da existência de outros sujeitos iguais a ele decorre o 

princípio jurídico da igualdade; de que os outros merecem o mesmo respeito à 

integridade psicofísica que ele decorre o princípio jurídico da integridade psicofísica; de 

que todos são dotados de vontade livre, de autodeterminação decorre o princípio 

jurídico da liberdade; e de que é parte do grupo social o princípio da solidariedade 

                                                                                                                                                              
pontos axiológicos de mais alto destaque e prestígio com que fundamentar na Hermenêutica dos 
tribunais a legitimidade dos preceitos de ordem constitucional”. 
268 Ingo Wolfgang Sarlet. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2001, p. 38-39. 
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social. Estes, no entendimento da autora, formam o núcleo referencial ou conceito 

jurídico do princípio da dignidade humana.269 

 Antônio Junqueira de Azevedo, após diferenciar os pressupostos dos preceitos 

de um princípio, informa que o pressuposto do princípio da dignidade da pessoa 

humana é a vida. Preceitos que dele decorrem, segundo o jurista, e que constituem seu 

conteúdo: “1 – respeito à integridade física e psíquica das pessoas; 2 – consideração 

pelos pressupostos materiais mínimos para o exercício da vida; e 3 - respeito às 

condições mínimas de liberdade e convivência social igualitária”.270 

 Rosa Maria Andrade Nery destaca a vida e a liberdade como fundamentos 

maiores da dignidade da pessoa humana: 

Como a Vida é essencialidade do ser humano e a liberdade é potencialidade 
expressiva da existência humana, são esses os valores que norteiam o 
princípio da dignidade da pessoa humana. Falar-se em dignidade do ser 
humano, portanto, é prestigiar-lhe a vida e a liberdade. O princípio de direito 
que se põe a nortear o conhecimento científico a partir desse parâmetro eleva 
o ser humano a uma dignidade própria dessa sua condição existencial.271 
 

 Para Paulo Lôbo a dignidade da pessoa humana é o “núcleo existencial” 

essencialmente comum a todos já que são membros iguais do gênero humano e que 

implica no “dever geral de respeito, proteção e intocabilidade”. Violará o princípio o “ato, 

conduta ou atitude que coisifique a pessoa, ou seja, que a equipare a uma coisa 

disponível, ou a um objeto”.272 

 Jorge Miranda e Rui Medeiros afirmam que o princípio não se aplica a “um ser 

ideal e abstrato”, mas concretamente à pessoa “na sua vida real e quotidiana; [...] É o 

homem ou a mulher, tal como existe, que a ordem jurídica considera irredutível, 

insubsistente e irrepetível e cujos direitos fundamentais a Constituição enuncia e 

protege”.273  

             Em razão do princípio da dignidade da pessoa humana não há que se falar, 

explica Maria Celina Bodin de Moraes, exclusivamente em direitos subjetivos da 

personalidade, já que a personalidade humana se realiza também  “através de uma 

                                                 
269 Maria Celina Bodin de Moraes. O princípio, cit., p. 16-17. 
270 Antônio Junqueira de Azevedo. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista dos 
Tribunais. São Paulo: RT, v. 797, 2002, p. 25. 
271 Rosa Maria Andrade Nery. Noções preliminares de direito civil. São Paulo: RT, 2002, p. 114. 
272 Paulo Lobo. A nova, cit., p. 4. 
273 Jorge Miranda; Rui Medeiros. Constituição portuguesa anotada. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, t. I, 
p. 53. 
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complexidade de situações jurídicas subjetivas, que podem se apresentar [...] como 

poder jurídico, como direito potestativo, como interesse legítimo, pretensão, autoridade 

parental, faculdade, ônus, estado”. Explica que também não há necessidade de uma 

enumeração taxativa ou exemplificativa dos direitos da personalidade, já que o princípio 

constitui uma “cláusula geral de tutela da pessoa humana”.274 Segundo, ainda, a jurista 

a personalidade não é um “direito”, “mas um valor, o valor fundamental do 

ordenamento, que está na base de uma série (aberta) de situações existenciais, nas 

quais se traduz a sua incessantemente mutável exigência de tutela.275 

 Gustavo Tepedino também enxerga a dignidade humana como uma cláusula 

geral que obriga o intérprete a “promover a tutela da personalidade mesmo fora do rol 

de direitos subjetivos previsto pelo legislador codificado”. Segundo o jurista, “as 

previsões constitucionais e legislativas, dispersas e casuísticas, não logram assegurar à 

pessoa proteção exaustiva, capaz de tutelar as irradiações da personalidade em todas 

as suas possíveis manifestações”.276 

 Os dispositivos constitucionais que tratam da família dispõem sobre o princípio 

em análise, especialmente nos arts. 226, § 7°, 227 e 230.277 Observa Beatriz Helena 

                                                 
274 Maria Celina Bodin de Moraes. O princípio, cit., p. 51. Complementa a jurista à p. 53 da mesma obra 
“que não há, neste caso, um número aprioristicamente determinado de situações jurídicas subjetivas 
tuteladas, porque o que se visa proteger é o valor da personalidade humana, sem limitações de qualquer 
gênero, ressalvadas aquelas postas no interesse de outras pessoas, dotadas de igual dignidade. A 
‘elasticidade’ torna-se o instrumento para realizar formas de proteção também atípicas, fundadas no ‘livre 
exercício da vida de relações’”. 
275 Maria Celina Bodin de Moraes. O princípio, cit., p. 54. 
276 Gustavo Tepedino. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In Temas 
de direito civil. 4. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 41. 
277 Outros dispositivos da Constituição podem ser acrescentados se considerarmos a dignidade da 
família, como os parágrafos 2°, 3°, 4°, 5° e 8° do art. 226, os parágrafos 2° e 6° do art. 227 e  o ar t. 229. 
Essa a visão de Carlos Aurélio Mota de Souza (O casamento – o Direito de Família, à luz da dignidade 
humana, in O novo Código Civil: Estudos em homenagem ao professor Miguel Reale. Ives Gandra da 
Silva Martins Filho, Gilmar Ferreira Mendes, Domingos Franciulli Netto (coords.). São Paulo: LTr, 2003, p. 
1.110-1.111): “A nova formulação fundamental do Direito de Família reconhece e legitima a dignidade 
natural das pessoas dentre dos diferentes núcleos, grupos ou entidades familiares. Essa dignidade 
exsurge do simples fato de o homem ser pessoa. Não necessita ser declarada pela lei, apenas ser 
positivada e protegida, pois nenhuma lei poderá derrogá-la. Ao distinguir essas entidades, no art. 226, 
abrangendo a diversidade de famílias, a Constituição procurou resguardar a dignidade única de cada 
uma delas, preservando, no seu próprio interior, o caráter pessoal de seus membros. [...] Em todas estas 
circunstâncias existenciais da vida familiar, iluminada pelo Constituinte de 1988 [dispositivos 
mencionados], ressalta sua motivação axiológica para com os princípios axiológicos de valorização da 
pessoa humana no interior da família, independente de suas categorias relacionais. Nesse sentido, pode-
se falar até mesmo na formação de um ‘meio ambiente familiar’. Constituem-se as entidades familiares, 
por conseqüência, em núcleos agregadores de respeito e auxílio mútuo, de preservação e 
desenvolvimento da dignidade das pessoas, ressaltando-se que esta dignidade se explicita no exercício 
da doação recíproca, no inter-relacionamento das pessoas, o que milenarmente é chamado de amor, 
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Braganholo, ao refletir acerca da constitucionalidade do direito de família, que o “Direito 

Constitucional é, mais do que nunca, responsável por regular as relações humanas, 

antes ditas meramente privadas e enquadradas como reguladas pelo Direito Civil”.278 

Maria Berenice Dias destaca que a Constituição Federal abarcou diversos temas 

sociais juridicamente relevantes, a fim de lhes garantir efetividade. Essa intervenção do 

Estado nas relações privadas permite, segundo a jurista, “o revigoramento das 

instituições de direito civil” e força o intérprete a “redesenhar o tecido do Direito Civil à 

luz da nova Constituição”.279  

           Segundo José Luiz Gavião de Almeida, o direito de família “ganhou contornos 

novos com sua inclusão, de forma acentuada, na Constituição Federal de 1988. [...] O 

estudo do Direito Civil, especialmente nessa área, imbrica-se com o estudo do Direito 

Constitucional”.280 

 O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana é, portanto, presença 

permanente no direito de família e dele indissociável. Observa Flávio Tartuce, que “não 

há ramo do Direito Privado em que a dignidade da pessoa humana tenha mais 

ingerência ou atuação do que o Direito de Família”.281 

 Expressivas as palavras de Gustavo Tepedino: “a tutela da pessoa humana [...] 

não se satisfaz com as técnicas ressarcitória e repressiva (binômio lesão-sanção)”, mas 

exige, ao contrário, “instrumentos de promoção do homem, considerado em qualquer 

situação jurídica de que participe, contratual ou extracontratual, de direito público ou de 

direito privado”. Complementa que em respeito ao texto constitucional, a personalidade 

deveria ser considerada “como valor máximo do ordenamento, modelador da autonomia 

                                                                                                                                                              
igualmente fonte real, igualmente, de toda dignidade humana: amo, ergo sum, na esteira do ensinamento 
de Santo Agostinho”. 
278 Beatriz Helena Braganholo. Algumas reflexões acerca da evolução, crise e constitucionalidade do 
Direito de Família brasileiro, in Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre: Síntese-IBDFAM, 
vol. 28, fev./mar. 2005, p. 71.  
279 Maria Berenice Dias. Manual, cit., p. 36. Na mesma linha complementa Gustavo Tepedino (A tutela, 
cit., p. 53): “A prioridade conferida à cidadania e à dignidade da pessoa humana (art. 1°, I e III, CF ), 
fundamentos da República, e a adoção do princípio da igualdade substancial (art. 3°, III), ao lado da 
isonomia formal do art. 5°, bem como a garantia res idual estipulada pelo art. 5°, § 2°, CF, condiciona m o 
intérprete e o legislador ordinário, modelando todo o tecido normativo infraconstitucional com a tábua 
axiológica eleita pelo constituinte”. 
280 José Luiz Gavião de Almeida. O direito de família e a Constituição de 1988. In Os 20 anos da 
Constituição da República Federativa do Brasil. Alexandre Moraes (Coord.). São Paulo: Atlas, 2009, p. 
381. 
281 Flávio Tartuce. Princípios, cit., p. 42. 
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privada, capaz de submeter toda a atividade econômica a novos critérios de 

validade”.282 

 Para Maria Helena Diniz, o princípio do “respeito da dignidade da pessoa 

humana, [...] base da comunidade familiar” permite, amparado na afetividade, “o pleno 

desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, principalmente da criança e 

do adolescente”.283 Olhando de outro ângulo, podemos dizer que a família “passou a 

ser vista como uma instituição voltada à realização do princípio da dignidade da pessoa 

humana”.284 

 Contudo, como também salientou Gustavo Tepedino, não se justifica “o sacrifício 

exacerbado individual apenas com o objetivo da manutenção da paz doméstica”,285 de 

modo que a tese que sustentamos de divórcio extrajudicial obrigatório se apresenta 

como um “instrumento de promoção do homem”, tutelando a dignidade da pessoa 

humana pela agilidade que confere à extinção do vínculo conjugal e possibilidade de 

constituição de nova família matrimonial. 

 Assim como as regras infraconstitucionais precisam ser lidas à luz dos preceitos 

da norma maior, os demais princípios também são iluminados pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana.286 

 A doutrina civilista não é unívoca quanto aos princípios do direito de família e do 

direito matrimonial. Com base nos ensinamentos de diversos juristas optamos por 

discorrer sobre os princípios pertinentes ao tema e que servem, portanto, de 

fundamentação para a tese que sustentamos. 

 Um desses princípios é o da proteção da família pelo Estado. 

                                                 
282 Gustavo Tepedino. A tutela, cit., p. 52-53. 
283 Maria Helena Diniz. Curso, cit., p. 23. 
284 Carlos Dias Motta. Direito matrimonial e seus princípios jurídicos. 2. ed.. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 242. 
285 Gustavo Tepedino. A disciplina civil-constitucional das relações familiares. In Temas de direito civil. 4. 
ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 422. 
286 Lembra Flávio Tartuce (Princípios, cit., p. 38) que “prospera em larga margem, pelo entusiasmo da 
nova geração de civilistas, a visualização do Direito Privado como um sistema solar, de acordo com a 
feliz simbologia de Ricardo Lorenzetti, jurista argentino. Nesse sistema, o sol é a Constituição Federal de 
1988, e o planeta principal, o Código Civil. Em torno desse planeta principal estão os satélites, que são 
os estatutos legais específicos, caso, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto 
do Idoso, normas de grande afeição ao Direito de Família. Pois bem, do sol, que é a Constituição 
Federal, irradiam raios solares que atingem todo o sistema. Esses raios solares são os princípios 
constitucionais”. 
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 O disposto no caput do art. 226 da Constituição Federal não deixa dúvida: “A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.287 Alguns parágrafos do 

dispositivo salientam essa proteção, em especial os §§  3°, 7° e 8°. 288 No mesmo 

sentido, o art. 227 em relação à criança e ao adolescente e o art. 230 quanto ao idoso, 

sendo, nestes casos, responsabilidade também da família e da sociedade juntamente 

com o Estado. 

 A família é protegida pelo Estado justamente por que este reconhece que aquela 

é a base de sua estruturação. Informa Sílvio Rodrigues que na família se assentam as 

“colunas econômicas” e as “raízes morais da organização social”, motivo que faz com 

que o Estado tenha um “interesse primário em proteger a família”, propiciando a ela o 

“desenvolvimento estável e a intangibilidade de seus elementos institucionais”. E o faz 

regulando tanto as relações individuais como aquelas que interessam à ordem social. 

289 No mesmo sentido, Orlando Gomes, para quem a importância da família faz com 

que a maioria das normas do direito de família tenham cunho imperativo, “reduzindo a 

dimensões insignificantes o campo da autonomia privada”.290 

 A despeito das outras formas de família291, interessa-nos exclusivamente a 

família matrimonial e, mais especificamente, sua forma de extinção pelo divórcio, 

                                                 
287 Carlos Dias Motta (Direito, cit., p. 240-243) considera esse princípio, juntamente com o princípio da 
“intervenção judicial na família” e da “variedade de formas de família” como princípios fundamentais já 
que de hierarquia constitucional e que por isso servem de base para outros mais específicos, bem como 
devem ter um peso maior na ponderação com esses. 
288 CF, art. 226, § 3°: “Para efeito da proteção do Es tado, é reconhecida a união estável entre o homem e 
a mulher como  entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. § 7°: “Fundado 
nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é 
livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”. § 
8°: “O Estado assegurará a assistência à família na  pessoa de cad um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”. 
289 Sílvio Rodrigues. Direito, cit., p. 5. Essa proteção do Estado à família também é observada por Maria 
Helena Diniz (Curso, cit., p. 31), para quem trata-se de “um fato universal, pois o poder público de todas 
as nações pretende garantir a família, protegendo-a, evitando abusos, propiciando melhores condições 
de vida às novas gerações, ajudando-a a exercer beneficamente seus poderes, criando órgãos sociais 
que a tutelam, como os Conselhos de Família e de Tutela, o Ministério Público, o Juizado da Infância e 
da Juventude etc”.  
290 Orlando Gomes. Direito, cit., p. 2. Ao comentar sobre as alterações sociais, políticas e econômicas 
sofridas pela família o autor observa, à mesma página, que “a família moderna contrai-se e ganha novo 
sentido, mas não se anula como célula da sociedade. À medida que se desintegra, o Estado intervém 
para protegê-la, limitando a liberdade individual, assistindo-a, e concorrendo para fortalecer os laços 
naturais que atam os membros do grupo”. 
291 A doutrina menciona como princípio do direito de família essa multiplicidade de formas de família. A 
título de exemplo Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 23), “princípio do pluralismo familiar”; Carlos Dias 
Motta (Direito, cit., p. 253), “princípio da variedade de formas de família”; Rolf Madaleno (Curso, cit., p. 
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obrigatoriamente pela via extrajudicial. Daí o questionamento: a extinção do vínculo 

matrimonial pelo divórcio, obrigatoriamente pela via extrajudicial, atinge o princípio da 

proteção da família? 

 Não se trata de discutir se o divórcio implica em diminuição da proteção à família, 

assunto já superado, ou se o divórcio exclusivamente direto, sem exigência de prazos 

mínimos e sem prévia separação (EC n. 66), também implica na redução dessa 

proteção, mas estritamente se o único caminho que propomos para a eliminação do 

casamento pela vontade de um ou ambos os cônjuges pode atingir o princípio da 

proteção do Estado à família. 

 Entendemos que o casamento é uma instituição regida por normas de ordem 

pública. A regra que propomos classifica-se da mesma forma, já que impõe o término 

do vínculo conjugal por via exclusiva. As normas cogentes estão claramente manifestas 

na formação do vínculo conjugal, durante a vida matrimonial, e também quando da sua 

extinção. 

 Esclarecedora a visão de Gustavo Tepedino, para quem o constituinte valeu-se 

da “dualidade conceitual da expressão casamento”, isto é, tanto “ato jurídico fundador 

da família”, que é o ato da celebração do casamento, como “relação jurídica familiar”, 

ou, poderíamos dizer, a vida familiar matrimonial continuada, prolatada no tempo. 

Salienta o jurista que a “comunidade familiar [...] não é protegida como instituição 

valorada em si mesma, senão como instrumento de realização da pessoa humana”. Já 

o ato jurídico solene da celebração do casamento tem tutela diversa com o objetivo de 

conferir “absoluta segurança para as relações patrimoniais e não-patrimoniais que 

inaugura [...] seja quanto aos filhos, [...] aos cônjuges e às relações com terceiros que 

com estes venham a contratar”.292 

                                                                                                                                                              
64) “princípio da diversidade familiar”; Paulo Lobo (Famílias, cit., p. 36), “pluralismo de entidades 
familiares”, para quem esse princípio não goza de autonomia em razão de sua especificidade, 
encontrando fundamento em princípios mais gerais que são os da igualdade e da liberdade, sendo, para 
o autor, um subprincípio. 
292 Gustavo Tepedino. A disciplina, cit., p. 429-430. Complementa o autor, às páginas 430 e 431 da 
mesma obra: “Daí porque ter assegurado o constituinte a gratuidade da celebração do casamento civil 
(art. 226, § 1°), além dos efeitos civis do casamen to religioso (art. 226, § 2°), de larga tradição no s 
costumes pátrios. Daí igualmente o porquê da determinação ao legislador ordinário no sentido de facilitar 
a conversão em casamento das uniões estáveis (art. 226, § 3°). Ou seja, quis o constituinte que o 
legislador ordinário facilitasse a transformação (do título de fundação) formal das entidades familiares, 
certo de que com o ato jurídico solene do casamento, seriam mais seguras as relações familiares. Não 
pretendeu, com isso, o constituinte criar famílias de primeira e segunda classe, já que previu, pura e 
simplesmente, diversas modalidades de entidades familiares, em igualdade de situação. Pretendeu, ao 
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 Ora, a proteção estatal às famílias matrimoniais destina-se à comunidade 

familiar, à relação jurídica formada pelo ato solene que foi a celebração do casamento, 

mas de nenhuma forma ao próprio “ato jurídico formal de fundação da família” nas 

palavras de Tepedino. O Estado protege a relação familiar por que é o locus de 

desenvolvimento da personalidade de seus membros e “instrumento de tutela da 

dignidade da pessoa humana”. 

 A proteção estatal não é conferida, portanto, ao ato de formação do vínculo 

jurídico matrimonial, nem tampouco ao meio de extinção do casamento. Com isso 

podemos concluir que nossa proposta de divórcio obrigatoriamente extrajudicial não 

atinge o princípio da proteção da família, até por que esta subsiste enquanto a relação 

familiar persistir nos moldes que surgira com a celebração do casamento, deixando de 

existir a partir do momento que um ou ambos os cônjuges opta por terminar com o 

casamento pelo divórcio. Em suma, a proteção estatal é dirigida à relação familiar, seja 

ela matrimonial ou não, e não ao modo de constituição ou extinção. 

 Poderíamos pensar que nossa proposta também devesse ser cotejada com os 

princípios da igualdade, da liberdade, da afetividade, da convivência familiar e do 

melhor interesse da criança.293 Contudo, esses princípios – em especial o da 

igualdade294 e da liberdade295 - estão mais ligados ao tema do divórcio em seu sentido 

                                                                                                                                                              
contrário, no sentido de oferecer proteção igual a todas as comunidades familiares, que fosse facilitada a 
transformação do título das uniões estáveis, de modo a que a estas pudesse ser estendido o regime 
jurídico peculiar às relações formais”. 
293 Para Paulo Lobo (Famílias, cit., p. 37) todos esses são princípios gerais do direito de família, em 
comparação com os princípios fundamentais (dignidade da pessoa humana e solidariedade). Carlos Dias 
Motta (Direito, cit., p. 208, 221 e 358) classifica os princípios da igualdade e da liberdade como “princípios 
fundamentais do direito privado” e o princípio da afetividade como um “princípio matrimonial de natureza 
pessoal relacionado aos filhos”. 
294 Segundo Paulo Lobo (Famílias, cit., p. 42) o princípio da igualdade significa igualdade entre homem e 
mulher, entre filhos e entre entidades familiares. Para Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 19-23) o princípio 
alcança a igualdade jurídica dos cônjuges, dos companheiros e de todos os filhos. 
295 Escreve Rolf Madaleno (Curso, cit., p. 62-63) “De liberdade necessita o homem para poder 
desenvolver todas as suas potencialidades, fazendo ou deixando de fazer alguma coisa por vontade 
própria, quando não o for em virtude de lei. [...] O princípio da liberdade se faz muito presente no âmbito 
familiar, ela liberdade de escolha na constituição de uma entidade familiar, entre o casamento e a união 
estável, vetada a intervenção de pessoa pública ou privada (at. 1.513, CC); na livre decisão acerca do 
planejamento familiar (art. 1.565, parágrafo 2°, CC ), só intervindo o Estado para propiciar recurso 
educacionais e informações científicas; na opção pelo regime matrimonial (art. 1.639, CC), e sua 
alteração no curso do casamento (art. 1.639, § 2°, CC), sendo um descalabro cercear essa mesma 
escolha do regime de bens aos que completam 60 anos de idade (art. 1.641, II, CC); na liberdade de 
escolha entre a separação ou o divórcio judiciais ou extrajudiciais, presentes os pressupostos de lei (Lei 
n° 11.441/2007)”. 
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amplo do que propriamente ao procedimento exclusivo de divórcio extrajudicial que 

propomos.  

 O princípio da igualdade apresenta-se em nossa proposta como o direito que 

tem qualquer dos cônjuges, sem qualquer diferença ou privilégio, de promover a 

extinção do vínculo matrimonial pela via extrajudicial, portanto de forma unilateral e com 

a agilidade que a sistemática permite, ressalvada a existência de filhos menores ou 

maiores incapazes, como explicitamos. 

 Já o princípio da liberdade, que na prudente advertência de Rolf Madaleno 

“precisa respeitar o direito alheio [...] porque adiante dessa fronteira haverá abuso, 

arbitrariedade e prepotência”, pode ser visualizado em nossa proposta a partir desse 

freio necessário, mas também a partir de seu significado mais popular, que é a 

liberdade de ir e vir e que expressa vontade própria, autonomia da vontade.  

           Em virtude dessas considerações, poderíamos nos perguntar: nossa proposta de 

divórcio extrajudicial obrigatório fere o princípio da liberdade? Entendemos que não, 

pois ela homenageia o princípio enquanto expressão da autonomia da vontade, em 

especial pela agilidade que propicia na eliminação do vínculo. Por outro lado, qual 

direito alheio estaria a violar? Absolutamente nenhum, ainda mais se o direito de 

colocar fim ao casamento classifica-se como potestativo!296 

 Evidentemente, se considerássemos a possibilidade da extinção do vínculo 

matrimonial de forma extrajudicial como mais uma alternativa em paralelo à via judicial, 

não haveria como negar que a tese que sustentamos implicaria numa diminuição da 

liberdade de escolha. Contudo, pelos motivos que apresentamos, entendemos que 

nossa proposta representa um significativo avanço no que tange à dissolução do 

casamento e que nos permite concluir que a impossibilidade de escolha do 

procedimento não diminui o princípio da liberdade. 

                                                 
296 Observa Cristiano Chaves de Farias (Redesenhando os contornos da dissolução do casamento 
(Casar e permanecer casado: eis a questão). In Afeto, Ética, Família e o novo Código Civil. Rodrigo da 
Cunha Pereira (coord.). Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 115-116): “Trata-se, aliás, de direito potestativo 
extintivo, uma vez que se atribui ao cônjuge o poder de, mediante sua simples e exclusiva declaração de 
vontade, modificar a situação jurídica familiar existente, projetando efeitos em sua órbita jurídica, bem 
como de seu consorte. Enfim, trata-se de direito (potestativo) que se submete apenas à vontade do 
cônjuge, a ele reconhecido com exclusividade e marcado pela característica da indisponibilidade, como 
corolário da afirmação de sua dignidade”. 
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 Como salientamos acima os princípios da igualdade e da liberdade mais se 

aproximam do tema em geral, que consiste no direito livre e igual de pôr fim ao 

matrimônio do que propriamente ao procedimento para tanto, objeto desse trabalho.297 

 Mais próximos à tese que sustentamos estão os princípios da afetividade, da 

convivência familiar e do melhor interesse da criança, sendo certo que todos se 

entrelaçam. 

 Ensina Paulo Lôbo que o princípio da afetividade “não se confunde com o afeto, 

como fato psicológico ou anímico”. Ainda que não haja afeição entre pais e filhos o 

afeto pode ser presumido, pois consiste em “dever imposto aos pais em relação aos 

filhos” e vice-versa, terminando somente com a morte ou perda do poder familiar. Já 

entre os cônjuges “o princípio da afetividade incide enquanto houver afetividade real, 

pois esta é pressuposto da convivência”.298 

 Percebe-se que o divórcio extrajudicial obrigatório coaduna-se com o princípio da 

afetividade em virtude da rapidez que o procedimento proporciona, salvo se existirem 

filhos menores ou maiores incapazes. O fim da convivência conjugal de forma 

irreversível, na visão de ambos ou ao menos de um dos cônjuges, é a expressão do 

término do afeto, de maneira que o prolongamento na extinção do vínculo não contribui 

para um desfecho menos traumático. Não resta dúvida de que o fim do relacionamento, 

por mais amistoso que possa ser em razão da consensualidade dos divorciandos, 

sempre acarreta sofrimento, quando não mágoas e rancores. A rápida extinção do 

vínculo contribui, portanto, para a diminuição desse sofrimento, possibilitando que o 

divorciado possa sentir-se liberado para pensar em novo relacionamento, inclusive.299 

                                                 
297 Observa Rogério José Ferraz Donnini (Dissolução, cit., p. 321): “a mera preservação do vínculo 
conjugal, por si só, sem affectio maritalis , distante de uma relação solidária e verdadeira, não possui 
qualquer relevância, mesmo porque não seria moral nem legal impedir uma pessoa de procurar sua 
felicidade, consistente em seu bem-estar individual e familiar, o que violaria sua liberdade”. 
298 Paulo Lôbo. A nova, cit., p. 13. Observa ainda à p. 12 que o princípio da afetividade “especializa, no 
âmbito familiar, os princípios constitucionais fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1°, II I) e 
da solidariedade (art. 3°, I), e entrelaça-se com o s princípios da convivência familiar e da igualdade entre 
cônjuges, companheiros e filhos, que ressaltam a natureza cultural e não exclusivamente biológica da 
família”. Amparado em Lévi-Strauss conclui: “A evolução da família ‘expressa a passagem do fato natural 
da consanguinidade para o fato cultural da afinidade’ (este no sentido de afetividade)”. 
299 Neste sentido o pensamento de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (O novo, cit., p. 49-
53): “O que estamos a defender é que o ordenamento jurídico, numa perspectiva de promoção da 
dignidade da pessoa humana, garanta meios diretos, eficazes e não burocráticos para que, diante da 
derrocada emocional do matrimônio, os seus partícipes possam libertar-se do vínculo falido, partindo para 
outros projetos pessoais de felicidade e de vida. [...] o divórcio, diretamente concedido, atende com 
recomendável imediatidade e plena eficiência aos anseios de quem pretende livrar-se de uma relação 
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 Ademais disso, convém observar que o procedimento em si de divórcio 

extrajudicial obrigatório em nada interfere no afeto mútuo dos cônjuges, enquanto esse 

realmente persistir, sendo apenas o caminho a ser utilizado quando do término do 

relacionamento. 

 Diante da inevitabilidade da extinção do vínculo, por decisão de um ou ambos os 

cônjuges, quanto aos filhos menores ou maiores incapazes, o procedimento que 

propomos não atinge o princípio da afetividade. Como observou Paulo Lôbo, na relação 

entre pais e filhos, ainda que não haja afeição há uma presunção de afeto que se 

confunde no princípio da convivência familiar300 e no princípio do melhor interesse da 

criança.301 Esses últimos princípios precisarão ser cuidadosamente observados pelos 

pais na fixação da guarda e do horário de visitas, quando o estabelecimento deste 

mostrar-se necessário. O direito à convivência familiar e comunitária, além de outros 

direitos da criança e do adolescente, como determina o caput do art. 227 da 

Constituição Federal é incumbência da família, da sociedade e do Estado.302 

 Como já explicitamos anteriormente, no caso de término do relacionamento 

conjugal com existência de filhos menores ou maiores incapazes, a extinção do vínculo 

matrimonial fica condicionada ao acordo dos pais sobre a guarda e alimentos aos filhos, 

chancelado pelo Ministério Público ou, na falta de acordo, submetido ao crivo judicial. 

                                                                                                                                                              
afetiva falida. [...] O que se busca, em verdade, é a dissolução menos gravosa e burocrática do mau 
casamento, para que os integrantes da relação possam, de fato, ser felizes, ao lado de outras pessoas”. 
300 Ensina Paulo Lôbo (A nova, cit., p. 16-17) que “a convivência familiar é a relação afetiva diuturna e 
duradoura entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de laços de parentesco 
ou não, no ambiente comum. Supõe o espaço físico, a casa, o lar, a moradia, mas não necessariamente, 
pois as atuais condições de vida e o mundo do trabalho provocam separações dos membros da família 
no espaço físico, mas sem perda da referência ao ambiente comum, tido como pertença de todos. É o 
ninho no qual as pessoas se sentem recíproca e solidariamente acolhidas e protegidas, especialmente as 
crianças. [...] A casa é o espaço privado que não pode ser submetido ao espaço público. Essa aura de 
intocabilidade é imprescindível para que a convivência familiar se construa de modo estável e, acima de 
tudo, com identidade coletiva própria, o que faz que nenhuma família se confunda com outra”. 
301 Observa Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 24) que o princípio da afetividade é “corolário do respeito 
da dignidade da pessoa humana, como norteador das relações familiares e da solidariedade familiar”. A 
jurista também salienta, amparada em Jean Piaget, que “a verdadeira paternidade ou maternidade é 
fundada no afeto, seja ela biológica, seja socioafetiva. Tal ocorre porque a afetividade é a matéria-prima 
do desenvolvimento mental da criança e do adolescente e a força motivadora do aprendizado e da 
constituição de sua inteligência” (Direito, cit., p. 800). 
302 CF, art. 227, caput: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão”. Lembra Paulo Lôbo (A nova, cit., p. 17) que a Convenção dos Direitos da Criança dispõe, no 
art. 9.3, que “no caso de pais separados, a criança tem direito de ‘manter regularmente relações pessoais 
e contato direto com ambos, ao menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança’”. 



 107 

Verifica-se, portanto, que a tese que sustentamos não diminui em nada o respeito aos 

princípios do melhor interesse da criança e da convivência familiar, até por que os 

efeitos quanto aos filhos, caso fosse o divórcio judicial, não seriam diferentes, isto é, 

seriam igualmente definidos a guarda e eventualmente o horário de visitação, 

observados, da mesma maneira, os princípios em questão. Não poderia ser diferente 

diante dos textos legais que procuram preservar o melhor interesse da criança.303 

 A respeito da determinação dos efeitos do divórcio quanto aos filhos, melhor 

discorremos no item 3.3.1 do presente capítulo. 

 Para Cristiano Chaves de Farias “o direito de casar e o de não permanecer 

casado constituem o verso e o reverso da mesma moeda”,304 razão pela qual ambos 

devem ser integralmente assegurados “tanto no plano material quanto na esfera 

processual, libertos de exigências indevidas e com um exercício facilitado”. O autor está 

a referir-se ao princípio constitucional da facilitação da dissolução do casamento. 

Fundamenta seu posicionamento a partir do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana (art. 1°, III), nas garantias fundame ntais da liberdade, privacidade e 

igualdade substancial (CF, art. 5°) e no disposto n o § 6° do art. 226 da Constituição 

Federal – na redação anterior à EC n. 66 – para informar que o direito de desconstituir o 

                                                 
303 O princípio do melhor interesse da criança também está previsto nos art. 4° e 6° da Lei n. 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente). Para Guilherme Calmon Nogueira da Gama (Princípios 
constitucionais de direito de família: guarda compartilhada à luz da lei n° 11.698/08: família, crianç a, 
adolescente e idoso. São Paulo: Atlas, 2008, p. 198), “independentemente do tipo de vínculo (ou mesmo 
de ausência de vínculo) existente entre os pais de crianças e de adolescentes, a concepção 
predominante em temas afetos à proteção da pessoa dos filhos menores (e maiores incapazes) somente 
pode ser ‘infantocentrista’ com a consideração da subjetividade das crianças e dos adolescentes, como 
titulares de direitos fundamentais, inclusive e especialmente no âmbito das relações jurídicas de Direito 
de Família”. Complementa Heloísa Helena Barboza (O princípio do melhor interesse da criança e do 
adolescente. In A família na travessia do milênio. Anais do II Congresso Brasileiro de Direito de Família 
(IBDFAM). Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 205-206): “Após 1988, como esclarece Tepedino, ao 
comentar a ótica constitucional vigente sobre a filiação, o critério hermenêutico, sintetizado na fórmula 
anglo-saxônica the best interest of the child, adquiriu, entre nós, conteúdo normativo específico, 
informado pela cláusula geral de tutela da pessoa humana introduzida pelo art. 1°, III da CF/88 e 
determinada especialmente no art. 6° da Lei 8.069/9 0”. 
304 Luiz Edson Fachin (Ensaio sobre o fim da separação. In Diálogos sobre direito civil, v. II. Gustavo 
Tepedino e Luiz Edson Fachin (orgs.). Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 505) apresenta outro 
fundamento para a mesma idéia: “segundo a legislação atualmente em vigor no Brasil, mais 
especificamente ao rt. 226, §§ 1° e 2° da Constitui ção Federal e a Lei de Registro Públicos, só há um tipo 
de casamento válido, a modalidade do casamento civil. Firma-se, pois, a unidade de sistema matrimonial 
no ingresso do estado civil de casado; não soa, portanto, sistematicamente incoerente sustentar similar 
unicidade na dissolução”. 
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vínculo matrimonial deve ocorrer com a mesma facilidade de sua constituição, não 

sendo exigíveis formalidades inexistentes ao tempo da celebração do casamento. 305 

 A lei n. 11.441/2007, que possibilitou a separação e o divórcio em cartório, e, 

mais recentemente, a Emenda Constitucional n. 66, que conferiu nova redação ao § 6° 

do art. 226, eliminando o instituto da separação e suprimindo a exigência de prazos 

mínimos para a obtenção do divórcio, caminham nessa direção. A evolução legislativa 

sobre o tema da dissolução do casamento tem sido relevante e, a par dos princípios 

constitucionais aplicáveis ao direito de família mencionados, especialmente os da 

igualdade e da liberdade, acaba por determinar limites à intervenção estatal na vida dos 

cônjuges, privilegiando o princípio da dignidade da pessoa humana.306 

 Não é errado afirmar que as mudanças legais conferiram novas cores ao quadro 

da dissolução do casamento pela vontade dos cônjuges, possibilitando o 

rejuvenescimento da imagem, conferindo-lhe mais nitidez, fazendo-a voltar à 

concepção de outrora, de vontade contínua. Segundo Carlos Dias Motta, o princípio da 

vontade contínua significa “querer permanecer casado”, ou em outras palavras, “aquele 

consentimento que permitiu o surgimento do vínculo matrimonial deve ser renovado 

constantemente”, sob pena da dissolução do vínculo pelo divórcio.307 

 Na restauração do quadro da dissolução do casamento pela vontade dos 

cônjuges nossa proposta de divórcio extrajudicial obrigatório afigura-se como uma cor 

nova diante das demais, facilitando a desconstituição do vínculo de maneira rápida, 
                                                 
305 Cristiano Chaves de Farias. A comprovação dos prazos para a separação e o divórcio na dissolução 
consensual por escritura pública: a simplicidade é irmã da perfeição. In Manual de direito das famílias e 
das sucessões. Ana Carolina Brochado Teixeira, Gustavo Pereira Leite Ribeiro. Belo Horizonte: Del Rey: 
Mandamentos, 2008, p. 581-583. Complementa, à p. 583: “forçoso é reconhecer a suplantação definitiva 
da (indevida) participação do Estado no âmbito das relações familiares, deixando de ingerir sobre 
aspectos personalíssimos da vida privada, que, seguramente, dizem respeito somente à vontade do 
próprio titular, como expressão mais pura de sua dignidade. [...] O sistema jurídico (seja o direito material, 
seja o direito processual) tem de se adequar a essa realidade e, reconhecida a existência de limites para 
a intervenção estatal na vida privada, respeitar a autonomia dos titulares de direitos para a sua própria 
autodeterminação”. 
306 Escrevem Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (O novo, cit., p. 48): “Conforme temos 
defendido publicamente, o Direito de Família, em sua nova perspectiva, deve ser regido pelo princípio da 
intervenção mínima, desapegando-se de amarras anacrônicas do passado, para cunhar um sistema 
aberto e inclusivo, facilitador do reconhecimento de outras formas de arranjo familiar, incluindo-se as 
famílias recombinadas (de segunda, terceiras núpcias etc.)”. 
307 Carlos Dias Motta. Direito, cit., p. 314. O autor acresce, à p. 315 da mesma obra: “Diverso, no entanto, 
era o sentido atribuído à vontade no direito romano, de natureza individualista, pois a affectio maritalis e o 
consentimento contínuo eram elementos essenciais para a subsistência do casamento. Houve inclusive 
possibilidade do repúdio, com a dissolução do casamento pela vontade de um só dos cônjuges. Mas a 
acentuada facilidade para a obtenção do divórcio existente no direito romano foi afastada pelo direito 
canônico, com reflexos nas codificações modernas e no direito civil contemporâneo”. 
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ainda que seus efeitos sejam decididos posteriormente, com exceção da devida 

proteção aos filhos menores ou maiores incapazes. Podemos afirmar, portanto, que a 

tese que sustentamos complementa esse quadro, estando de acordo com o princípio 

mencionado da facilitação da dissolução do casamento. 

 Carlos Dias Motta também apresenta o princípio da dissolubilidade controlada do 

casamento, no sentido da necessária intervenção estatal, seja por meio do Poder 

Judiciário ou então do notário.308 Justifica essa intervenção estatal pela “seriedade do 

casamento e da gravidade de seus efeitos jurídicos, não apenas no tocante aos 

cônjuges, mas também quanto a terceiros. O interesse público é preponderante”.309 A 

tese que sustentamos não afronta esse princípio, estando, ao oposto, de acordo com 

ele à medida que mantém a dissolução do casamento pela via estatal, embora somente 

deva ocorrer em cartório. 

 Percebemos que os princípios apresentados corroboram os termos de nossa 

proposta de divórcio extrajudicial obrigatório. Passemos a analisá-la sob o enfoque 

processual. 

  

 3.2.2 Aspectos processuais 

 Nossa proposição também se apresenta adequada quando analisada do ponto 

de vista processual. 

 O primeiro aspecto a ser verificado diz respeito à jurisdição310. A jurisdição 

consiste numa função do Estado com finalidade pacificadora.311 Convém destacar que 

                                                 
308 Conforme o art. 236 da Constituição Federal o tabelião presta um serviço público delegado pelo 
Estado: “Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público”. 
309 Carlos Dias Motta. Direito, cit., p. 387. Para o autor o princípio da dissolubilidade controlada do 
casamento é um dos princípios relacionados ao casamento como ato jurídico, ao lado dos princípios da 
livre união dos cônjuges, diversidade de sexo, monogamia, secularização do matrimônio, solenidade, 
gratuidade, publicidade e responsabilidade com culpa. 
310 Ensina Enrico Túllio Liebman (Manual de direito processual civil, v. I, 3. ed, São Paulo, Malheiros, 
2005, p. 19): “Feitas as lei, não se considera ainda plenamente realizada a função do direito. Elas ditam 
realmente as regras de conduta a serem observadas pelos membros da sociedade, mas, como 
ordinariamente essas regras têm conteúdo abstrato e geral, é preciso assegurar, na medida do possível, 
a sua estrita observância, em nome da liberdade e dos direitos de cada um na ordem objetiva da 
convivência social; em outras palavras, sempre que falte a observância espontânea é necessário 
identificar, declarar e dar atuação a essas regras, caso por caso, nas vicissitudes concretas da vida de 
cada dia, eventualmente até mediante meios coercitivos. Há por isso um ramo do direito destinada 
precisamente à tarefa de garantir a eficácia prática do ordenamento jurídico, instituindo órgãos públicos 
com a incumbência de atuar essa garantia e disciplinando as modalidades e formas da sua atividade. 
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o processo promoverá a pacificação seguindo o disposto no direito objetivo312.313 Ora, 

só há o que pacificar se houver conflito. 

 A supressão do instituto da separação do ordenamento jurídico brasileiro e a 

eliminação de prazo mínimo para o divórcio, promovidos pela Emenda Constitucional n. 

66 que conferiu nova redação ao § 6° do art. 226 da  carta magna elimina os últimos 

argumentos possíveis de serem opostos por um dos cônjuges no intuito de impedir o 

divórcio. 

 De um lado cai por terra a possibilidade de ser alegado o não transcurso do 

prazo de dois anos de separação de fato. De outro deixa de ser possível alegar o 

descumprimento de deveres fixados na separação. Observe-se que tais argumentos 

podiam, no máximo, atrasar a eliminação do vínculo matrimonial, nunca consistindo em 

obstáculo absoluto para o divórcio já que a ação podia ser novamente proposta quando 

esses requisitos estivessem preenchidos. 

                                                                                                                                                              
Esses são os órgão judiciários, e a sua atividade chama-se, desde tempos imemoriais, jurisdição 
(iurisdictio)”. 
311 Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria, cit., p. 
30-31. Segundo os autores “jurisdição [...] é uma das expressões do poder estatal, caracterizando-se 
este como a capacidade, que o Estado tem, de decidir imperativamente e impor decisões. O que 
distingue a jurisdição das demais funções do Estado (legislação, administração) é precisamente, em 
primeiro plano, a finalidade pacificadora com que o Estado a exerce. [...] A pacificação é o escopo magno 
da jurisdição e, por conseqüência, de todo o sistema processual (uma vez que todo ele pode ser definido 
como a disciplina jurídica da jurisdição e seu exercício). É um escopo social, uma vez que se relaciona 
com o resultado do exercício da jurisdição perante a sociedade e sobre a vida gregária dos seus 
membros e felicidade pessoal de cada um”.  
312 Ensina Maria Helena Diniz (Curso, cit., p. 10) que o direito objetivo consiste no “complexo de normas 
jurídicas que regem o comportamento humano, de modo obrigatório, prescrevendo uma sanção no caso 
de sua violação (jus est norma agendi)”. Segundo Carlos Alberto Ferriani (Noções gerais de direito e de 
direito privado. In Teoria geral do direito civil. Renan Lotufo e Giovanni Ettore Nanni (coords.), São Paulo, 
Atlas, 2008, p. 10) “O termo direito [...] comporta significados diversos. Quando exprime o que o Estado 
ordena, impõe, proíbe ou estatui, fala-se do direito objetivo. Quando significa o que o indivíduo postula, 
reclama e defende, cogita-se o direito subjetivo. No primeiro caso, é a norma de conduta, revestida de 
autoridade, e é nesta acepção que se repete secularmente que jus est norma agendi. No segundo, é a 
projeção individual daquela norma, ou o seu efeito, definindo-se como o jus est facultas agendi. O direito 
objetivo, noutros termos, vem a ser as leis, o ordenamento, as regras sociais obrigatórias, [...] inclusive os 
costumes, quando obrigatório. No direito brasileiro impera o princípio do direito escrito, de modo que se 
pode afirmar que o direito objetivo praticamente estratifica-se na lei, tomada a palavra em seu sentido 
mais abrangente, compreendendo as diversas espécies de norma, desde a lei constitucional até as 
portarias e resoluções dos variados órgãos legiferantes. Assim, a principal e quase única fonte do direito 
é a lei, no sistema brasileiro, diferentemente do que ocorre noutros lugares, como no sistema do 
chamado direito anglo-saxão”. 
313 Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria, cit., p. 
145: “Essa pacificação é feita mediante a atuação da vontade do direito objetivo que rege o caso 
apresentado em concreto para ser solucionado; e o Estado desempenha essa função sempre mediante o 
processo, seja expressando imperativamente o preceito (através de uma sentença de mérito), seja 
realizando no mundo das coisas o que o preceito estabelece (através da execução forçada)”. 
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 Ora, se não mais subsiste qualquer argumento legal a fim de impedir a extinção 

do casamento, ainda que sendo o divórcio litigioso, o que justificaria a intervenção 

judicial diante da ausência de litígio? 

 Nesse passo, interessante o ponto de vista de Antônio Carlos de Araújo Cintra, 

Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco: 

Para caracterizar a jurisdição, muitos critérios foram propostos pela doutrina 
tradicional, apoiada sempre em premissas exclusivamente jurídicas e 
despreocupada das de caráter sócio-político. Hoje a perspectiva é 
substancialmente outra, na medida em que a moderna processualística busca 
a legitimidade do seu sistema na utilidade que o processo e o exercício da 
jurisdição possam oferecer à nação e às suas instituições.314 (grifo nosso) 
 

 O processo, instrumento de exercício da jurisdição, precisa, portanto, justificar-

se, ser realmente útil. Não é o que visualizamos na extinção do casamento pelo 

divórcio, ainda que litigioso. 

 Referidos autores também apresentam as características da jurisdição do ponto 

de vista jurídico: caráter substitutivo e escopo jurídico de atuação do direito. A primeira 

significa que o Estado substitui aqueles que estão envolvidos no conflito. Pela segunda, 

deve-se entender que o objetivo da jurisdição é a obtenção, no caso concreto, dos 

resultados práticos previstos no direito material, em outras palavras, o cumprimento, a 

realização do direito objetivo. A noção de lide está presente em ambos os caracteres. 

Conflito pressupõe lide, assim como o caso concreto para o qual é dada a sentença. 

                                                 
314 Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria, cit., p. 
145-146. Cândido Rangel Dinamarco (A instrumentalidade do processo, 11. ed., São Paulo, Malheiros, 
2003, p. 11-12) também manifesta-se neste sentido ao explicitar sua proposta para a referida obra: “É 
tempo de integração da ciência processual no quadro das instituições sociais, do poder e do Estado, com 
a preocupação de definir funções e medir a operatividade do sistema em face da missão que lhe é 
reservada. Já não basta aprimorar conceitos e burilar requintes de uma estrutura muito bem engendrada, 
muito lógica e coerente em si mesma, mas isolada e insensível à realidade do mundo em que deve estar 
inserida. [...] A nova perspectiva aqui proposta constitui motivo para a abertura do sistema processual aos 
influxos do pensamento publicista e solidarista vindo da política e da sociologia do direito. [...] Propõe-se 
a desmitificação das regras do processo e de suas formas e a correspondente otimização do sistema, 
para a busca da alcandorada efetividade do processo. São temas que de algumas décadas para cá vêm 
freqüentando as páginas dos escritos especializados e o momento é chegado para que, com a 
consciência dos defeitos do sistema e visão dos caminhos a trilhar, uma nova mentalidade se forme entre 
os cultores do processo. É preciso pensar de acordo com os tempos”. Na mesma linha Humberto 
Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, v. 1, 47. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 9): “Nas 
últimas décadas o estudo do processo civil desviou nitidamente sua atenção para os resultados a serem 
concretamente alcançados pela prestação jurisdicional. Muito mais do que com os clássicos conceitos 
tidos como fundamentais ao direito processual, a doutrina tem-se ocupado com remédios e medidas que 
possam redundar em melhoria dos serviços forenses. Idéias como a de instrumentalidade e efetividade 
passaram a dar a tônica do processo contemporâneo. Fala-se mesmo de ‘garantia de um processo justo’, 
mais do que de um ‘processo legal’, colocando no primeiro plano idéias éticas em lugar do estudo 
sistemático apenas das formas e solenidades do procedimento”. 
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Portanto, “o escopo do processo seria, então, a justa composição da lide, ou seja, o 

estabelecimento da norma de direito material que disciplina o caso, dando razão a uma 

das partes”.315 

 Os autores concluem:  

O Estado aceita a provocação do interessado e a sua cooperação, instaurando 
um processo e conduzindo-o até ao final, na medida apenas em que o 
interesse deste em obter a prestação jurisdicional coincidir com aquele 
interesse público de atuar a vontade do direito material e, com isso, pacificar e 
fazer justiça.316 
 

 Se a função da jurisdição é aplicar ao caso concreto o direito material, 

promovendo a justa composição da lide317, pergunta-se: se não há direito objetivo que 

permita a lide na dissolução do casamento pelo divórcio, como falar-se em jurisdição? 

 Ensina Humberto Theodoro Júnior, com base em Liebman, que a jurisdição 

consiste no poder do Estado, no desempenho da prestação estatal318 de justiça, “de 

                                                 
315 Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria, cit., p. 
146-147.  
316 Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria, cit., p. 
148. 
317 Conforme Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, 
(Teoria, cit., p. 148) “a função jurisdicional exerce-se em grande número de casos (Carnelutti afirmava 
que sempre) com referência a uma lide que a parte interessada deduz ao Estado, pedindo um provimento 
a respeito. A existência da lide é uma característica constante na atividade jurisdicional, quando se trata 
de pretensões insatisfeitas que poderiam ter sido satisfeitas pelo obrigado. Afinal, é a existência do 
conflito de interesses que leva o interessado a dirigir-se ao juiz e a pedir-lhe uma solução; e é 
precisamente a contraposição dos interesses em conflito que exige a substituição dos sujeitos em conflito 
pelo Estado”. Ao comentar sobre a característica secundária da jurisdição ensina Humberto Theodoro 
Júnior (Curso, cit., p. 41): “o Estado realiza coativamente uma atividade que deveria ter sido 
primariamente exercida, de maneira pacífica e espontânea, pelos próprios sujeitos da relação jurídica 
submetida à decisão”. 
318 Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso, cit., p. 38-40) “Com o fortalecimento do Estado e com o 
aperfeiçoamento do verdadeiro Estado de Direito, a justiça privada, já desacreditada por sua impotência, 
foi substituída pela Justiça Pública ou Justiça Oficial. O Estado moderno, então, assumiu para si o 
encargo e o monopólio de definir o direito concretamente aplicável diante das situações litigiosas, bem 
como o de realizar esse mesmo direito, se a parte recalcitrante recusar-se a cumprir espontaneamente o 
comando concreto da lei. [...] Mas, desde que [o Estado] privou os cidadãos de fazer atuar seus direitos 
subjetivos pelas próprias mãos, a ordem jurídica teve que criar para os particulares um direito à tutela 
jurídica do Estado. E este, em conseqüência, passou a deter não apenas o poder jurisdicional, mas 
também assumiu o dever de jurisdição. Assim, em vez de conceituar a jurisdição como poder, é preferível 
considerá-la como função estatal e sua definição poderia ser dada nos seguintes termos: jurisdição é a 
função do Estado de declarar e realizar, de forma prática, a vontade da lei diante de uma situação jurídica 
controvertida”. Complementa Rodolfo de Camargo Mancuso (A resolução dos conflitos e a função judicial 
no contemporâneo Estado de Direito, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 48): “Onde e 
quando a norma legal não logra obter adesão espontânea dos destinatários, deixando irrealizado seu 
conteúdo axiológico-impositivo, forma-se uma crise jurídica (de certeza, de satisfação, de segurança), 
que, à sua vez, traz subjacente uma crise sociológica. [...] Em face da vedação da justiça de mão própria, 
o Estado é convocado a intervir nos conflitos intersubjetivos e nos metaindividuais, mas o que se verifica 
é que o instrumento de que se vale – a massiva emissão de normas repressivas – não é acompanhada 
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formular e fazer atuar praticamente a regra jurídica concreta que, por força do direito 

vigente, disciplina determinada situação jurídica”.319  

 Contudo, a intervenção estatal no cumprimento de sua função jurisdicional 

somente ocorre, no caso concreto, diante do pedido do interessado e se houver 

conflitos de interesses que configurem lide, litígio. Haverá litígio quando houver “um 

conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida”, conforme lição de 

Carnelutti.320 A lide ou litígio “constitui conditio sine qua non do processo”, ensina 

Humberto Theodoro Júnior, complementando que “inexistindo litígio, não há sequer 

interesse em instaurar-se a relação processual e sem legitimidade e interesse, diz 

expressamente a lei, não se pode propor ou contestar ação (CPC, art. 3°)”. 321 

 Podemos concluir, portanto, que na dissolução do casamento pelo divórcio não 

há falar-se de jurisdição, pela simples inexistência de litígio, de pretensão resistida. Não 

cabe sequer cogitar-se, ao contrário do que atualmente se apresenta, de jurisdição 

voluntária. Ensina Humberto Theodoro Júnior que a jurisdição contenciosa “é a 

jurisdição propriamente dita, isto é, aquela função que o Estado desempenha na 

pacificação ou composição dos litígios. Pressupõe controvérsia entre as partes (lide), a 

                                                                                                                                                              
de programas e estratégias de médio e longo prazo (a chamada  telocracia); como resultado, a norma, 
isolada, mostra-se impotente, tanto para prevenir a formação do conflito como para resolvê-lo ou ainda 
para dissuadir os destinatários a não infringi-la, tudo fomentando a explosão de litigiosidade. 
Historicamente, a assunção, pelo Estado, da regulação dos conflitos e reivindicações existentes ao 
interno da sociedade foi crescendo à medida que se fortaleciam as bases do Estado de Direito e, em 
paralelo, ia se firmando o ideário em torno dos direitos fundamentais da pessoa humana, mormente sob a 
égide da chamada segunda geração dos direitos fundamentais, a saber, a das liberdades positivas, pelas 
quais a sociedade acumula créditos em face do Estado (à educação, à saúde, à segurança, à sadia 
qualidade de vida) e ele, a seu turno, se encarrega de provê-los, enquanto arrecadador dos tributos e 
gestor do interesse geral”. 
319 Humberto Theodoro Júnior, Curso, cit., p. 38. 
320 Apud Frederico Marques, Instituições de direito processual civil, 1958, v. I, n. 1, p.10. Ensina 
Humberto Theodoro Júnior (Curso, cit., p. 39) “que muitos conflitos existem sem que cheguem a 
repercutir no campo da atividade jurisdicional. Se, por qualquer razão, uma parte, por exemplo, se curva 
diante da pretensão da outra, conflito de interesses pode ter existido, mas não gerou litígio, justamente 
pela falta do elemento indispensável deste, que vem a ser a resistência de um individua à pretensão do 
outro”. 
321 Humberto Theodoro Júnior, Curso, cit., p. 39. A inexistência de litígio é um dos argumentos utilizados 
pelo governo português para justificar o DL 272/2001, de 13 de Outubro, e que perfeitamente se encaixa 
como justificativa da nossa proposta: “Colocar a justiça ao serviço da cidadania é um dos objectivos 
estratégicos fundamentais assumidos pelo Governo nesta área, concretizado nomeadamente na tutela do 
direito a uma decisão em tempo útil. Neste sentido, importa desonerar os tribunais de processos que não 
consubstanciem verdadeiros litígios, permitindo uma concentração de esforços naqueles que 
correspondem efectivamente a uma reserva de intervenção judicial. Assim, aproxima-se a regulação de 
determinados interesses do seu titular, privilegiando-se o acordo como forma de solução e 
salvaguardando-se simultaneamente o acesso à via judicial nos casos em que não seja possível obter 
uma composição pelas próprias partes”. 
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ser solucionada pelo juiz”.322 Destaque-se: a jurisdição contenciosa “é a jurisdição 

propriamente dita”, em consonância com o que retro expusemos, ou seja,  o litígio é 

condição indispensável à jurisdição. 

 O que dizer, então, da “jurisdição voluntária”? Seria o caminho pertinente para a 

dissolução do casamento pelo divórcio amigável?  

 Percebemos que a jurisdição voluntária apresenta-se sem sentido no que se 

refere ao divórcio. Verificamos que a própria jurisdição contenciosa perdeu sua utilidade 

diante da inexistência de litígio. Não há razão que justifique a intervenção estatal 

quando a intenção de um ou ambos os cônjuges é terminar com o vínculo matrimonial. 

Nessa ordem, grande passo promoveu a Lei n. 11.441/2007, ao permitir o divórcio 

extrajudicial. Nas situações em que, antes desse diploma legal, deveriam os cônjuges 

submeter-se à jurisdição voluntária – divórcio consensual - passou-se a admitir o 

término do vínculo em cartório por meio de escritura pública, demonstrando 

indiscutivelmente a inutilidade da medida anterior que exigia a homologação judicial. 

Embora parte da doutrina entenda que a nova lei criou apenas mais um caminho à 

escolha dos consortes323, nos filiamos ao entendimento contrário, isto é, de que o 

procedimento extrajudicial não é facultativo, e sim obrigatório.324 

 Explica Humberto Theodoro Júnior que a jurisdição voluntária é “forma de 

administração pública de interesses privados [...] em que o juiz apenas realiza gestão 

pública”.325 A mera gestão pública desempenhada pelo juiz fica evidente no disposto na 

segunda parte do art. 1.109 do CPC, ou seja, de que o magistrado “não é, porém, 

                                                 
322 Humberto Theodoro Júnior, Curso, cit., p. 44. 
323 Neste sentido Ezequiel de Morais, A facultatividade do procedimento extrajudicial: breves 
considerações sobre o novo art. 1.124-A do CPC. In Separação, divórcio, partilhas e inventários 
extrajudiciais, Antônio Carlos Mathias Coltro, Mário Luiz Delgado (coords.), São Paulo, Método, 2007, p. 
19. 
324 Assim pensam André Franco e Marcos Catalan, Separação, cit., p. 37. 
325 Humberto Theodoro Júnior, Curso, cit., p. 44. Segundo Enrico Tullio Liebmann (Manual, cit., p. 53-54) 
a jurisdição voluntária “se contrapõe à jurisdição verdadeira, que seria a contenciosa [...]. O 
enquadramento sistemático da jurisdição voluntária é muito controvertido, mas parecem ter razão os que 
a consideram em substância uma atividade administrativa, apesar de atribuída aos juízes e realizada 
mediante formas judiciais. Trata-se realmente, na maioria dos casos, de dispensar cuidado e proteção a 
determinados interesses privados, que são muito caros também ao Estado (p. ex., interesses dos 
menores de idade, dos doentes mentais etc.); para tanto confia-se a um órgão público a tarefa de 
cooperar com os particulares na administração de tais interesses, supervisionando seus atos. O simples 
fato de ter sido atribuída a um juiz não é motivo suficiente para incluir essa atividade na jurisdição. Mais 
pertinente, por isso, parece a definição da jurisdição voluntária como administração pública do direito 
privado”. 
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obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a 

solução que reputar mais conveniente ou oportuna”.  

 Contudo, o que leva o Estado a administrar interesses privados quando o gestor-

juiz não precisa observar a “legalidade estrita”, pois não há propriamente interesse de 

ordem pública que justificaria sua intervenção? Do ponto de vista dos cônjuges, como 

justificar essa administração pública exercida pelo judiciário diante dos princípios da 

liberdade e da privacidade?  

 Realmente não nos parece plausível a manutenção da intervenção judicial para 

terminar com o casamento pelo divórcio. Se não entendemos necessária a ação judicial 

para o divórcio litigioso, como defendemos nesse trabalho, nos afigura absolutamente 

inútil o divórcio amigável em juízo. 

 André Franco e Marcos Catalan, diante do fato de que o procedimento 

homologatório não faz parte da jurisdição, perguntam-se: “onde residiria o interesse em 

se manter o poder do Estado para homologar a pretensão daqueles que desejam se 

separar ou divorciar consensualmente? Parece que tal interesse, de fato, não mais 

existe como sequer nunca existiu!”326 

 Vicente Greco Filho, ao comentar sobre a jurisdição voluntária, assim expõe: 

“quando fiscaliza os direitos indisponíveis nos negócios privados, está fazendo valer a 

legalidade, o interesse público e a manutenção dos bens especialmente protegidos pela 

ordem jurídica”.327 Qual direito indisponível estaria presente na dissolução do 

casamento pelo divórcio? Os efeitos decorrentes do divórcio devem ser dissociados do 

direito de cada cônjuge de não mais permanecer casado, como anteriormente 

demonstramos, sem nenhuma redução das responsabilidades dos divorciandos pelo 

ato que estão a praticar, em especial quanto aos filhos menores ou maiores incapazes, 

esse sim direito/dever indiscutivelmente indisponível. 

 Também podemos enfrentar o tema sob o enfoque das condições da ação. 

Constituem requisitos indispensáveis para que exista ação e seja possível decisão de 

                                                 
326 André Franco e Marcos Catalan, Separação, cit., p. 39. Para os autores os artigos 1.120 e ss do CPC 
estariam revogados com a entrada em vigor da Lei n. 11.441/2007 em virtude de “manifesta 
incompatibilidade procedimental”. 
327 Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, v. 1, 21. ed., São Paulo, Saraiva, 2009, p. 42. 
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mérito. São elas: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para a causa e interesse 

de agir.328 

 Poder-se-ia objetar que o princípio da inafastabilidade329 do controle jurisdicional 

impede o reconhecimento da carência de ação. Contudo, o direito de ação não é 

ilimitado como explica Marcus Vinicius Rios Gonçalves:  

Esse direito [de ação] sofre limitações que lhe são naturais e restringem sua 
amplitude, mas nem por isso constituem ofensa ao princípio da inafastabilidade 
do controle jurisdicional. Nem todo aquele que ingressa em juízo obterá um 
provimento de mérito, porque é preciso o preenchimento das condições da 
ação. Quem não tem legitimidade ou interesse, ou formula pedido 
juridicamente impossível, é carecedor de ação e não receberá do Judiciário 
resposta de acolhimento ou rejeição de sua pretensão. Essas limitações não 
ofendem a garantia da ação, pois constituem restrições de ordem técnico-
processual, necessárias para a própria preservação do sistema e o bom 
convívio das normas processuais.330 

                                                 
328 Lembra Humberto Theodoro Júnior (Curso cit., p. 62-63) que “a prestação jurisdicional realizada 
através do processo e em resposta à ação não é dispensada à parte como simples assessoramento 
consultivo ou acadêmico; pressupõe, ao contrário, uma situação concreta litigiosa a dirimir em que o 
manejador do direito de ação tenha realmente interesse tutelável. [...] Não se pode alcançar, como é 
óbvio, a prestação jurisdicional mediante qualquer manifestação de vontade perante o órgão judicante. 
[...] Para atingir a prestação jurisdicional, ou seja, a solução de mérito, é necessário que a lide seja 
deduzida em juízo com observância de alguns requisitos básicos, sem cuja presença o órgão jurisdicional 
não estará em situação de enfrentar o litígio e dar às partes uma solução que componha definitivamente 
o conflito de interesses. É que, embora abstrata, a ação não é genérica, de modo que, para obter a tutela 
jurídica, é indispensável que o autor demonstre uma pretensão idônea a ser objeto da atividade 
jurisdicional do Estado. Vale dizer: a existência da ação depende de alguns requisitos constitutivos que 
se chamam ‘condições da ação’, cuja ausência, de qualquer um deles, leva à ‘carência de ação’, e cujo 
exame deve ser feito, em cada caso concreto, preliminarmente à apreciação do mérito, em caráter 
prejudicial”. 
329 O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional está insculpido no inciso XXXV do art. 5° d a 
Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
Rodolfo de Camargo Mancuso (A resolução, cit., p. 39) propõe uma releitura desse princípio para ser 
visto como uma “oferta residual”, uma “cláusula de reserva”: “o Judiciário atuaria como instância residual, 
e não, como hoje acontece, protagonizando a cena enquanto instância primária, chamado a atuar ainda 
em meio à eclosão dos conflitos, sobretudo os metaindividuais, os quais poderiam e deveriam passar por 
um estágio de maturação e tentativa de resolução ou ao menos de equacionamento perante outras 
instâncias, consultivas ou decisórias, e bem assim, mediante outros meios, auto e heterocompositivos”. 
Mais adiante, à p. 59 da mesma obra: “trata-se de norma precipuamente dirigida ao Executivo e ao 
Legislativo, e só indireta ou reflexamente aos jurisdicionados, porque aquele inciso adverte esses dois 
Poderes para que se abstenham de apresentar proposição tendente a suprimir lides ao contraste, e não 
mais do que isso. Vale lembrar, desde logo, que o verbo ‘apreciar’ é axiologicamente neutro, e assim 
aquela ‘garantia’ não implica compromisso de que os históricos de lesão sofrida ou temida serão 
resolvidos em seu mérito, já que o enfrentamento deste depende da presença de certos quesitos – 
condições da ação e pressupostos processuais – e da ausência de outros tantos, tais a litispendência, a 
exceção de coisa julgada, a convenção de arbitragem (CPC, art. 267, V, VI, VII)”. Conclui à p. 65: 
“impende que o direito de ação não se converta num...dever de ação, passando-se à população a 
falaciosa idéia de que todo e qualquer conflito de interesse deva ser judicializado, numa leitura assim 
atécnica como irrealista do que se contém na propalada garantia de acesso à Justiça”. 
330 Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Novo curso de direito processual civil, v. 1, 7. ed., São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 30. No mesmo sentido Nelson Nery Júnior (Princípios do processo civil na Constituição 
Federal. São Paulo: RT, 1999, p. 97): “se as condições da ação não forem preenchidas, a causa não 
poderá receber sentença de mérito, o que não implica em ofensa à garantia de acesso ao Judiciário, 
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 O interesse de agir constitui-se de dois aspectos: necessidade e adequação. Por 

adequação entende-se a escolha do meio processual correto, pertinente, capaz de 

produzir, portanto, um resultado útil, como o portador de um título executivo que 

promove o adequado processo de execução, não tendo interesse, por exemplo, pelo 

processo de conhecimento, via inadequada para alcançar o resultado útil do direito 

consubstanciado no título executivo. A escolha da via processual inadequada extingue 

o processo sem resolução de mérito.331 

 Já a necessidade significa que a pertinente ação é indispensável para que o 

titular alcance o bem desejado. Se conseguir alcançá-lo por outro meio que não pela via 

da intervenção judicial, então a ação não é necessária, não tendo, portanto, interesse 

de agir.332 É o que acontece com a separação e o divórcio amigável extrajudicial por 

força da Lei n. 11.441/07. Para André Franco e Marcos Catalan o termo “poderão” 

presente no art. 1.124-A do CPC tem o significado de “deverão”, já que havendo outro 

meio para alcançar o objeto a ação judicial torna-se desnecessária, não configurando, 

portanto, o interesse de agir.333 

 Conclui-se, portanto, que não há interesse de agir no caso de separação ou 

divórcio amigável, assim como também se verifica relativamente ao divórcio litigioso 

conforme a proposta que fazemos, especialmente pela falta de necessidade de 

intervenção judicial. Podemos ir além e, com base no que já expusemos quanto às 

funções da jurisdição – pacificação social por meio da aplicação do direito objetivo – 

afirmar que sequer a possibilidade jurídica do pedido334 estaria presente,  tendo em 

                                                                                                                                                              
posto que a necessidade da presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, bem 
como de observância aos prazos para o exercício da pretensão e das formas dos atos processuais 
implicam, por si só, em limitações naturais e legítimas ao exercício do direito de ação”. 
331 Marcus Vinicius Rios Gançalves, Novo, cit., p. 82-83. 
332 Marcus Vinicius Rios Gançalves, Novo, cit., p. 82-83. 
333 André Franco e Marcos Catalan. Separação, cit., p. 46-47. 
334 Segundo Vicente Greco Filho (Direito, cit., p. 90-91) a possibilidade jurídica do pedido “consiste na 
formulação de pretensão que, em tese, exista na ordem jurídica como possível, ou seja, que a ordem 
jurídica brasileira preveja a providência pretendida pelo interessado. Era clássico o exemplo do 
requerimento do divórcio antes da Emenda Constitucional n. 9, que o permitiu, e da Lei n. 6.515, que o 
regulamentou”. Mais adiante o autor discorre sobre as teorias da ação: concretistas e da ação como 
direito abstrato: “As primeiras subordinam o direito de ação à existência de um direito para o autor, como, 
por exemplo, a posição de Chiovenda, para o qual a existência da ação depende de uma vontade da lei 
em favor do autor. As teorias da ação como direito abstrato procuram desvincular ao máximo o direito de 
ação do direito subjetivo invocado e da análise de o direito material ser favorável, ou não, bastando, para 
a existência da ação, que o pedido seja juridicamente possível, independentemente do prognóstico de 
sua procedência”. 



 118 

vista que não há direito objetivo a conferir o direito subjetivo protegido pelo Estado.335 

Da mesma forma, não haveria falar-se então de legitimidade para a causa, haja vista a 

inexistência de procedimento judicial de divórcio.  

 Vicente Greco Filho, após explanar sobre o significado da possibilidade jurídica 

do pedido e sobre as teorias da ação, assim se manifesta: 

A solução, ou pelo menos um caminho, para essas dificuldades parece que se 
encontra na razão da existência da condição da ação [...]. Sua finalidade 
prática está em que não é conveniente o desenvolvimento oneroso de uma 
causa quando desde logo se afigura inviável, em termos absolutos, o 
atendimento da pretensão porque a ordem jurídica não prevê providência igual 
a requerida, ou porque a ordem jurídica expressamente proíba a manifestação 
judicial sobre a questão. Destarte, quando o Código de Processo Civil 
estabelece que se considera inepta a petição inicial, devendo ser indeferida 
quando o pedido for juridicamente impossível (art. 295, parágrafo único, III), 
tem por objetivo prático evitar a atividade jurisdicional inútil.336 

 
 Em suma, jurisdição e condições da ação não figuram na proposta que fazemos 

para a dissolução do matrimônio pelo divórcio pela simples inexistência de litígio, seja o 

divórcio consensual ou mesmo litigioso. O oposto promoveria uma atividade 

jurisdicional onerosa e inútil, como manifestou Vicente Greco Filho. 

 Para alguns processualistas, como Cândido Rangel Dinamarco e Ada Pellegrini 

Grinover, a jurisdição deve ter um sentido universal, saindo da esfera exclusiva do 

Estado e admitindo outros meios de solução dos litígios no interesse da resolução 

efetiva das controvérsias, “sem deixar resíduos conflitivos não resolvidos, os quais, num 

ponto futuro, tendem a se degradar em novas lides, num perverso círculo vicioso”.337 

Nessa idéia, afiguram-se as vias alternativas de resolução dos conflitos que, apesar de 

não serem estritamente jurisdicionais, inserem-se “num amplo quadro de política 

judiciária”, sem necessidade do processo: “a conciliação e a arbitragem, poderosos 

                                                 
335 O processo está ligado ao direito e vice-versa, segundo ensina Enrico Túllio Liebman (Manual, cit., p. 
197): “as relações entre as pessoas apresentam-se na forma de direitos e obrigações de uns perante 
outros e o processo é apenas o conjunto de meios destinados à proteção dos direitos. [...] A ordem 
jurídica, portanto, constitui-se de dois sistemas de normas, distintos e coordenados, que se integram e se 
completam reciprocamente: o das relações jurídicas substanciais, representadas pelos direitos e 
correspondentes obrigações, segundo as várias situações em que as pessoas venham a se encontrar, e 
o do processo, que fornece os meios jurídicos para tutelar os direitos e atuar o seus sistema. [...] Sem o 
processo, o direito ficaria abandonado unicamente à boa-vontade dos homens e correria freqüentemente 
o risco de permanecer inobservado; e o processo, sem o direito, seria um mecanismo fadado a girar no 
vazio, sem conteúdo e sem finalidade”. 
336 Vicente Greco Filho, Direito, cit., p. 91-92. 
337 Rodolfo de Camargo Mancuso, A resolução, cit., p. 52. Esclarece o autor à p. 53: “Deve-se ter 
presente que as lides não resolvidas configuram um mal que se irradia em várias direções: esgarça o 
tecido social, sobrecarrega o Judiciário, estimula a litigiosidade ao interno da coletividade”. 
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instrumentos de desafogo da litigiosidade contida, na feliz expressão cunhada por 

Kazuo Watanabe, e cujo principal fundamento é a pacificação social”.338 

 Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso, atualmente a palavra jurisdição não 

está necessariamente ligada à noção de Estado, mas sim a um significado mais amplo 

que compreende os esforços para “(i) prevenir a formação de lides, ou (ii) resolver em 

tempo razoável e com justiça aquelas já convertidas em processo judiciais”. Conforme o 

autor: 

Na visão contemporânea, o que interessa é que as lides possam ser 
compostas com justiça, mesmo fora e além da estrutura clássica do processo 
judicial, ou, em certos casos, até preferencialmente sem ele. Essa concepção 
projeta, como externalidade positiva, uma delimitação mais nítida do espaço 
propício à função judicial do Estado, que passa a ser ocupado pelas lides mais 
complexas e singulares, não resolvidas em outras instâncias, ou insuscetíveis 
de sê-lo em virtude de certas particularidades de matéria ou de pessoa, a par 
das ações ditas, pour cause, “necessárias”.339 
 

 André Franco e Marcos Catalan, ao comentarem sobre a valorização dos 

procedimentos alternativos de solução dos conflitos e que visam desobstruir a jurisdição 

estatal, mencionam a mediação e os tribunais de portas múltiplas conhecidos por 

multidoor courthouse. Explicam que esses tribunais se valem da estrutura física do 

Poder Judiciário, estimulando que os litígios sejam solucionados “por meio de um dos 

métodos alternativos conhecidos, entre eles a mediação, a arbitragem, a conciliação, a 

avaliação neutra de terceiro etc, reservando-se aos juízes o poder de resolver apenas 

as questões ainda pendentes”.340 

                                                 
338 Ada Pellegrini Grinover, Modernidade do direito processual brasileiro, in O processo em evolução, Rio 
de Janeiro, Forense Universitária, 1996, p.10. 
339 Rodolfo de Camargo Mancuso, A resolução, cit., p. 53. Aduz ainda o autor à p. 58: “A concepção 
contemporânea de Jurisdição vai deixando de ser tão centrada no Poder – dimensão estática, ligada à 
idéia de soberania – para tornar aderente à função (dimensão dinâmica) que o Estado Social de Direito 
deve desempenhar no sentido de promover a resolução justa dos conflitos, num tempo razoável. Isso 
leva a que esse desiderato possa ser exercido não mais em termos de monopólio estatal na distribuição 
da Justiça, mas abrindo para outras modalidade e instâncias decisórias, ao pressuposto de que 
desempenhem com efetividade suas atribuições, donde o notório crescimento dos chamados meios 
alternativos ou equivalentes jurisdicionais. Não por acaso, a terceira onda de renovação do processo civil 
[...] propugna, no espectro da facilitação do acesso à Justiça por um novo tipo de processo e de 
prestação judicial: um processo de perfil não-adversarial, isto é, não reduzido à dicotomia entre vencedor 
e vencido, apto a se desenvolver num ambiente menos tenso, que recepciona as divergências e busca 
harmonizá-las. (O que, dentre nós, se harmoniza com o princípio da ‘solução pacífica dos conflitos’, 
estabelecido na CF, art. 4°, VII)”. 
340 André Franco e Marcos Catalan. Separação, cit., p. 43. Para José Renato Nalini (O juiz e o acesso à 
justiça, 2. ed., São Paulo, Editora Revista dos  Tribunais, 2000, p. 100.), “O juiz brasileiro não pode 
ignorar – ao contrário – precisará conviver com inúmeras formulações – novas ou nem tão recentes – de 
realização do justo concreto. Assim como a normatividade não é monopólio do Legislativo, a realização 
do justo não é monopólio do Judiciário. Há lugar para a mediação, para a arbitragem, para a negociação, 
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 Observa-se que os meios alternativos de solução de litígios permitem que o 

Poder Judiciário dedique-se às questões que dele realmente não podem ser afastadas, 

como, no âmbito do direito privado, os direitos indisponíveis. Especificamente quanto à 

eliminação do casamento pelo divórcio, como anteriormente já nos manifestamos em 

conformidade com a sugestão que fazemos, não há sequer litígio. Quanto aos efeitos, 

como adiante demonstraremos, também podem ser objeto de prévia mediação, 

remanescendo ao Judiciário somente as questões pendentes. 

 Neste sentido se apresenta o Projeto de Lei 94/2002, da Câmara Federal, que 

visa instituir e disciplinar “a mediação paraprocessual nos conflitos de natureza civil”, 

conforme disposto no art. 1°, prevendo inclusive qu e, com exceção de nove hipóteses 

previstas nos incisos do art. 34, a mediação seria obrigatória no processo de 

conhecimento. Ao assunto voltaremos no tópico específico, relativo ao papel da 

mediação na fixação dos efeitos do divórcio. 

 Qual seria, então, o prejuízo que a falta de um procedimento judicial de extinção 

do vínculo matrimonial poderia trazer? Lembremos que a inexistência de processo 

restringe-se à extinção do casamento, não afetando eventuais discussões relativas à 

guarda de filhos, alimentos, partilha de bens e uso do nome. Sobre esses temas, 

discorreremos no item 3.3 do presente trabalho. Indispensável, assim entendemos, a 

dissociação entre a eliminação do vínculo matrimonial e os efeitos que o divórcio 

acarreta. 

 

 3.2.3 Obrigatoriedade do divórcio extrajudicial 

 A princípio, poder-se-ia inicialmente pensar que a obrigatoriedade do divórcio 

extrajudicial como único caminho de extinção do vínculo pela vontade dos cônjuges 

seria uma imposição legal indevida, mormente o disposto no inciso XXXV do art. 5° da 

Constituição Federal já retro exposto. A possibilidade da paralela via judicial afigura-se 

como um caminho aparentemente natural que, no entanto, não deve permanecer.341 

                                                                                                                                                              
para o juiz de aluguel e outras modalidades de solução de conflitos”. Para Mauro Cappelletti (Problemas 
de reforma do processo nas sociedades contemporâneas. In Luiz Guilherme Marinoni (coord), O 
processo civil  contemporâneo, Curitiba, Juruá, 1994, p. 19), “Bastante relevante se apresenta a 
substituição da Justiça contenciosa (de natureza estritamente jurisdicional), por aquela que tenho 
chamado de Justiça coexistencial , baseada em formas de conciliação”. 
341 A propósito do tema ora versado parece-nos oportunas, ab initio, as palavras de Norberto Bobbio em 
sua obra (Teoria, cit., p. 24-25) quando afirma considerar o direito como um conjunto de normas ou 



 121 

 No nosso entender, não há como falar de obrigatoriedade no direito sem 

mencionarmos a axiologia jurídica, ou seja, a ciência dos valores.342 Na axiologia 

jurídica, o valor máximo é a justiça, sendo ela o fundamento da norma jurídica.343 

Contudo, nada fácil é a definição de “justiça”.344 Para Luiz Otávio de Oliveira Amaral, “é 

o ideal que sempre se persegue em todo Direito. [...] Justiça talvez seja mesmo apenas 

um alvo de perfeição [...] sempre buscado e tangenciado, porém jamais alcançado de 

modo absoluto”.345 

                                                                                                                                                              
regras de conduta: “Podemos comparar o nosso proceder na vida com o cominho de um pedestre em 
uma grande cidade: aqui a direção é proibida, lá a direção é obrigatória; e mesmo ali onde é livre, o lado 
da rua sobre o qual ele deve manter-se é em geral rigorosamente sinalizado. Toda a nossa vida é repleta 
de placas indicativas, sendo que umas mandam e outras proíbem ter um certo comportamento. Muitas 
destas placas indicativas são constituídas por regras de direito. Podemos dizer desde já, mesmo em 
termos ainda genéricos, que o direito constitui uma parte notável, e talvez também a mais visível, da 
nossa experiência normativa. E por isso, um dos primeiros resultados do estudo do direito é o de nos 
tornar conscientes da importância do ‘normativo’ na nossa existência individual e social. [...] Estudar uma 
civilização do ponto de vista normativo significa, afinal, perguntar-se quais ações foram, naquela 
determinada sociedade, proibidas, quais ordenadas, quais permitidas; significa, em outras palavras, 
descobrir a direção ou as direções fundamentais em que se conduzia a vida de cada indivíduo. Perguntas 
do gênero: ‘Junto a determinado povo, eram permitidos ou proibidos os sacrifícios humanos? [...] Como 
eram reguladas as relações de família e o que era permitido e o que era proibido ao pai ordenar aos 
filhos?’ [...] perguntas que pressupõem o conhecimento da função que tem o sistema normativo de 
caracterizar uma dada sociedade; e não podem ser respondidas senão através do estudo das regras de 
conduta que moldaram a vida daqueles homens, distinguindo-a da vida de outros homens, pertencentes 
a outra sociedade inserida em outro sistema normativo”. 
342 Luiz Otávio de Oliveira Amaral. Teoria geral do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 195. Na p. 
198 o autor também denomina a axiologia jurídica como “Teoria Geral dos Valores Jurídicos”, sendo “a 
disciplina do conhecimento que busca a identificação dos valores que pautam o Direito, os quais são, no 
campo ideal, os princípios gerais do Direito”. 
343 Luiz Otávio de Oliveira Amaral. Teoria, cit., p. 196; Maria Helena Diniz. Compêndio, cit., p. 403; 
Segundo Carlos Alberto Ferriani (Noções, cit., p. 5), “o valor fundamental do direito é a justiça”. 
344 Norberto Bobbio (Teoria, cit., p. 150), ao buscar identificar a diferença entre a norma jurídica e os 
outros tipos de normas, quando da análise da teoria jusnaturalista deixa evidenciada a dificuldade de 
definir “justiça”: “O defeito da teoria jusnaturalista é que as opiniões são muito divergentes sobre o que se 
deve entender por ‘justiça’. Por ‘justiça’ entende-se, em geral, ‘igualdade’. Diremos, então, que normas 
jurídicas são aquelas que tornam possível estabelecer relações de igualdade entre os cidadãos? Mas 
‘igualdade’ não é um termo um pouco vago? Igualmente em relação a quê? Na história do pensamento 
jurídico, se conhece pelo menos quatro respostas a esta última pergunta: igualdade segundo o mérito, 
segundo a necessidade, segundo o trabalho, segundo o status. Qual destes critérios é o justo, ou seja, o 
que permite afirmar que uma norma é jurídica ao se sustentar que uma norma, para ser jurídica, deve ser 
também justa?”. Para Carlos Alberto Ferriani (Noções, cit., p. 5) “O conceito [de justiça] é variável, é 
relativo. Numa determinada cultura, pressupõe necessariamente conformidade e igualdade. Noutra, 
obediência à lei de Deus. Na cultura romana, uma ordem de paz mediante o confronte com a idéia de 
autoridade”. 
345 Luiz Otávio de Oliveira Amaral. Teoria, cit., p. 196. Acrescenta o autor à mesma página: “É, pois, uma 
fórmula de procura variável no tempo e no espaço. Justiça é virtude, liberdade, igualdade 
substancial/real, racionalidade, ponderação reequilibradora e equalizadora entre fracos e fortes, entre 
hipossuficientes e hiper-suficientes, boa vontade, boa-fé, humildade ante a finitude da vida humana. É 
tudo isso e mais do que isso. Esses princípios gerais do Direito que, tanto nas épocas normais, como 
sobretudo, nas de crise, tendem a orientar a ordem humana e social, iluminando-a como um farol. Hegel 
tem uma frase que dá a idéia exata da complexidade da justiça: o drama não é a luta entre a justiça e a 
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 Ensina Maria Helena Diniz que a norma jurídica é um meio para alcançar 

determinado fim, determinado propósito, sendo essa sua justificação. Consiste, pois, 

numa “tentativa de realização de valores (utilidade, liberdade, ordem, segurança, saúde 

etc.), visando á consecução de fins necessários ao homem e à sociedade. [...] Sua 

finalidade é implantar uma ordem justa na vida social”.346 Assim, novamente chegamos 

à conceituação de justiça que, segundo a jurista, 

a idéia de justiça, contida na norma, além de ser um valor (dever ser), é 
ideológica, por se assentar na concepção do mundo que emerge das relações 
concretas do social, já que não pode subsistir desconectada da história. Eis por 
que a leitura das concepções de justiça há de ser a da situação na qual surgiu 
tal concepção. Cada época apresenta uma concepção de justiça que dependa 
das condições sociais de certo momento e lugar.347 
 

 Com isso, nos aproximamos daquilo que é o foco deste tópico do trabalho e que 

podemos resumir na seguinte questão: se o fundamento da norma jurídica é a justiça, e 

esta consiste no fim sempre buscado, tangenciado, mas jamais alcançado, nas 

palavras de Luiz Otávio de Oliveira Amaral, e esse fim decorre de uma ideologia que se 

assenta na concepção de mundo das relações sociais em determinada época e local, 

conforme nos ensina Maria Helena Diniz, então a norma jurídica que obriga o divórcio 

                                                                                                                                                              
injustiça, é a luta entre dois direitos igualmente justos. A justiça não é um dom gratuito da natureza 
humana, ela precisa ser conquistada sempre porque ela é uma eterna procura”. 
346 Maria Helena Diniz. Compêndio, cit., p. 403. A jurista complementa à p. 404: “A norma jurídica deve 
corresponder aos ideais e aos sentimentos de justiça da comunidade que rege. É tão-somente o meio 
necessário para alcançar a finalidade de justiça almejada pela sociedade”. Para Norberto Bobbio (Teoria, 
cit., p. 46) “O problema da justiça é o problema da correspondência ou não da norma aos valores últimos 
ou finais que inspiram um determinado ordenamento jurídico. [...] Para nós, basta constar que todo 
ordenamento jurídico persegue certos fins, e convir sobre o fato de que estes fins representam os valores 
a cuja realização o legislador, mais ou menos conscientemente, mais ou menos adequadamente, dirige 
sua própria obra. No caso de se considerar que existam valores supremos, objetivamente evidentes, a 
pergunta se uma norma é justa ou injusta equivale a perguntar se é apta ou não a realizar esses valores. 
Mas, também no caso de não se acreditar em valores absolutos, o problema da justiça ou não de uma 
norma tem um sentido: equivale a perguntar se essa norma é apta ou não a realizar os valores históricos 
que inspiram certo ordenamento jurídico concreto e historicamente determinado. O problema se uma 
norma é justa ou não é um aspecto do contraste entre mundo ideal e mundo real, entre o que deve ser e 
o que é: norma justa é aquela que deve ser; norma injusta é aquela que não deveria ser. Pensar sobre o 
problema da justiça ou não de uma norma equivale a pensar sobre o problema da correspondência entre 
o que é real e o que é ideal. Por isso, o problema da justiça se denomina comumente de problema 
deontológico do direito”. 
347 Maria Helena Diniz. Compêndio, cit., p. 405. A autora complementa, à mesma página: “ensina-nos 
Miguel Reale que cada época histórica tem a sua idéia de justiça, que depende da escala de valores 
dominante na sociedade. A justiça seria a realização da ordem social justa, oriunda de exigências 
transpessoais, imanentes ao processo do viver coletivo. Todavia, não se deve considerá-la tão-somente 
como a virtude de dar a cada um o que é seu, porque o seu de cada um apenas terá sentido na 
totalidade de uma estrutura na qual se correlacionem o todo e as partes”. 
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exclusivamente pela via extrajudicial fundamenta-se, ou seja, encaixa-se na concepção 

de justiça? 

 Novamente auxilia-nos Maria Helena Diniz ao ensinar que a norma não é um 

dever ser já que é uma realidade, é real e, como tal, a norma não é um valor, mas sim 

um “ser cultural a que corresponde um valor (dever ser)”. A norma, portanto, expressa 

um valor. O valor não é objeto, mas qualidade deste. Como objeto cultural, a norma se 

situa no mundo do ser-dever ser, promovendo a “integração do valor no fato”, e com 

isso dirigindo a atividade humana. A autoridade que estabelece a norma, “guiada, 

obviamente, não pela justiça, mas pela prudência”, trabalha com valores para decidir o 

que deve ser permitido ou não, relacionando a norma a valores, dando um sentido a 

ela. E a norma terá sentido quando for instrumento de realização de determinado valor, 

qual seja, a justiça. Em resumo, a norma consiste numa “tentativa de dirigir a liberdade 

humana à justiça, dando a cada um o que lhe é devido segundo uma certa igualdade”. 

348 A jurista explica que a prudência política “é a virtude da qual o poder se vale para 

emitir normas requeridas pelas situações fático-axiológicas”.349 

 Alguns dos aspectos já mencionados podem ser observados de forma 

sistematizada na obra de Norberto Bobbio, quando analisa alguns critérios que 

poderiam contribuir para a diferenciação entre as normas jurídicas e os outros tipos de 

normas ou, em outras palavras, encontrar uma definição de norma jurídica. Assim, pelo 

critério do conteúdo da norma “o direito é um regulamento das ações sociais dos 

homens, ou das ações do homem que vive em sociedade com os seus semelhantes”. 

Pelo critério do fim  ou finalidade da norma, identifica-se que seu objetivo é o da 

conservação da sociedade. Pelo critério de quem estabelece a norma (positivismo 

jurídico), é jurídica a norma estabelecida por quem detém o poder soberano, “por 

aquele poder que em uma dada sociedade não é inferior a nenhum outro poder, mas 

que está em posição de dominar todos os outros”. Pela teoria jusnaturalista, somente 

serão jurídicas as regras que forem justas.350 

 Antes de apresentar o critério da sanção, o jurista italiano faz as seguintes 

observações com relação aos critérios apresentados: 

                                                 
348 Maria Helena Diniz. Compêndio, cit., p. 403. 
349 Maria Helena Diniz. Compêndio, cit., p. 343. 
350 Norberto Bobbio. Teoria, cit., p. 147-150. 
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1) Os critérios citados não são exclusivos, mas antes integrativos uns com os 
outros, e portanto, toda disputa sobre a superioridade de um ou de outro é 
estéril; 2) tratando de dar uma definição de norma jurídica, e não mais de 
descobrir a essência do direito, cada um dos critérios não deve ser valorado 
como verdadeiro ou falso, mas como mais oportuno ou menos oportuno, 
segundo o contexto dos problemas em que nos encontramos ao dar aquela 
definição, e as finalidades a que nos propomos com a definição.351 
 

 Concordamos com Norberto Bobbio em especial, tendo em vista nosso objetivo 

neste tópico, de que os diversos critérios não se excluem, mas, pelo contrário, 

complementam-se. Embora possamos concluir que os diversos critérios apresentados 

também estão presentes na norma que determina o divórcio exclusivamente pela via 

extrajudicial, isso não justifica a adoção da regra específica, pois são critérios válidos 

para a identificação de qualquer norma jurídica. Persiste a questão: porque divórcio 

extrajudicial obrigatório? 

 Também podemos analisar a questão sob o enfoque das normas cogentes e 

dispositivas. As primeiras, também denominadas imperativas, injuntivas, de interesse e 

ordem pública “representam a projeção de um interesse público superior, impondo 

limitações à vontade dos particulares”.352 Já as regras dispositivas ou supletivas “são 

aquelas que permitem o livre exercício da vontade individual na disciplina dos 

interesses particulares”.353 Apesar das normas cogentes também serem conhecidas por 

“normas de ordem pública”, a classificação é própria das normas de direito privado, não 

se confundindo com normas de direito público. 

 Não há dúvida de que a regra em questão afigura-se como cogente, inafastável 

pela vontade das partes. Contudo, isso não responde à pergunta formulada. Embora 

possamos dizer que há um interesse público superior que acarreta limitação à vontade 

dos particulares, qual o efetivo interesse público que justifica a opção do legislador? 

 O tema também pode ser enfrentado sob o enfoque da imperatividade das 

normas jurídicas.354 A norma jurídica é “imperativa porque impõe um dever, um 

                                                 
351 Norberto Bobbio. Teoria, cit., p. 152. 
352 Custódio da Piedade U. Miranda. Teoria geral do direito privado. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 94. 
353 Francisco Amaral. Direito, cit., p. 114. 
354 Observa Custódio da Piedade U. Miranda (Teoria, cit., p. 95), que para muitos a classificação da 
norma em cogente e dispositiva decorre da imperatividade ou força obrigatória das normas. Adverte que 
talvez esse não seja um bom critério “na medida em que, se uma norma supletiva não for afastada por 
disposição em contrário, ela é obrigatória, imperativa. [...]. Parece-nos que o critério em que elas 
assentam é o da autonomia privada. O ordenamento concede aos particulares uma ampla margem de 
liberdade para, por meio de um negócio jurídico, um contrato, proverem, como lhes aprouver, isto é, 
livremente, à regulamentação de seus interesses; mas essa autonomia negocial não é restrita, tem antes 
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determinado comportamento. [...] prescreve o que deve ser a conduta dos simples 

indivíduos, autoridades e instituições na vida social”.355 A imperatividade é um dos 

elementos essenciais da norma jurídica e que justamente a distingue das demais 

normas que regulam o comportamento humano.356 Ora, como característica essencial 

da norma jurídica, portanto presente em toda norma legal, a imperatividade igualmente 

não nos ajuda a encontrar a resposta da questão que formulamos. 

 Inclinamo-nos a concluir que se trata de simples política de elaboração da norma 

jurídica, de emanação da regra pelo poder competente de acordo com os valores 

presentes na sociedade. Conforme Maria Helena Diniz, 

A norma jurídica, por corresponder a necessidades de ordem, de equilíbrio, de 
justiça, cujas raízes se fundam numa determinada realidade social, não pode 
ser criação arbitrária do poder de quem emana. É ela relativa às interações 
que a inteligência governante julga necessárias entre os homens de uma 
sociedade [...]. Com efeito, observa-se que, do ponto de vista da norma em 
elaboração, há uma ‘pressão’ axiológica relacionada com uma situação fática 
concreta.357 
 

 Parece-nos, portanto, que o estabelecimento da norma jurídica em questão 

advém da decisão do poder competente para emaná-la, seguindo a “pressão” 

axiológica e agindo com a devida prudência.  Para Maria Helena Diniz, a “norma deve 

ser expressão da justiça e ela o será na medida em que for útil à conservação e ao 

aperfeiçoamento do convívio humano”.358 A regra que obriga o divórcio exclusivamente 

extrajudicial serve à conservação e aperfeiçoamento do convívio humano, sendo, 

portanto, expressão da justiça. 

 Resta-nos apresentar os motivos que, no nosso entender, justificariam a opção 

do legislador pela obrigatoriedade do divórcio extrajudicial e que, enfim, respondem à 

questão formulada. 

 1. A norma que obriga o divórcio pela via extrajudicial expressa um valor 

pertinente à realidade atual em nosso país. A recente modificação da redação do § 6° 

do art. 226 da Constituição Federal, eliminando o instituto da separação e extinguindo a 

                                                                                                                                                              
os limites traçados pela ordem jurídica. Esses limites, que não se podem transpor, sob pena de nulidade 
do negócio ou da cláusula respectiva, conforme o caso, são impostas por normas imperativas, podendo 
dizer-se que, dentro desses limites, os particulares podem atuar por meio de normas dispositivas ou 
supletivas”. 
355 Maria Helena Diniz. Compêndio, cit., p. 357-372. 
356 Maria Helena Diniz. Compêndio, cit., p. 373. 
357 Maria Helena Diniz. Compêndio, cit., p. 343-344. 
358 Maria Helena Diniz. Compêndio, cit., p. 404. 
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exigência de prazo de separação de fato para a dissolução do casamento, bem como a 

anterior Lei n. 11.441/07, permitindo a separação, o divórcio, inventário e partilha 

extrajudiciais são exemplos disso. O divórcio exclusivamente pela via extrajudicial 

caminha, portanto, no mesmo sentido. 

 2. A via extrajudicial permite uma maior agilidade na extinção do vínculo, com a 

conseqüente possibilidade do divorciado constituir novo vínculo com outra pessoa. 

Esse motivo por si só já seria suficiente para fundamentar a obrigatória 

extrajudicialidade na extinção do vínculo, visto que a agilidade a permitir novo 

casamento - instituto jurídico mais valorado pela Constituição Federal do que a união 

estável, ou então a simples e rápida eliminação do vínculo, justamente conservam e 

aperfeiçoam o convívio humano, já que a permanência do matrimônio depende da 

concordância de ambos os cônjuges. 

 3. Os efeitos decorrentes do término do casamento, salvo quanto à proteção dos 

filhos menores ou incapazes, diante da autonomia da vontade dos cônjuges podem ser 

decididos exclusivamente por eles, não necessitando de intervenção judicial, embora 

essa não fique de todo afastada.359  

 4. A existência de filhos menores ou incapazes não implica, necessariamente e 

ab initio, na participação do Estado juiz para o estabelecimento e fixação da devida 

proteção, competindo ao Ministério Público promover esse acompanhamento e 

fiscalização da decisão dos pais quanto à prole, restando subsidiária a intervenção 

judicial. 

 5. Do ponto de vista do Estado – prestador do serviço jurisdicional – a 

obrigatoriedade do divórcio extrajudicial implica em maior tempo para a solução de 

outras questões, e consequente celeridade na resposta. A extinção do vínculo 

matrimonial somente implicaria na utilização do Judiciário nos casos em que não houve 

acordo entre os genitores quanto aos interesses da prole, por questões que envolvam 

invalidação dos atos praticados em cartório ou, ainda, se não houve consenso quanto 

aos demais efeitos do divórcio. Certo é que somente a primeira das situações constitui 

                                                 
359 A propósito, interessantes as palavras do então Ministro de Estado da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
na exposição de motivos do Projeto de Lei que se transformaria na Lei n. 11.441/07: “Entendo não existir 
nenhum motivo razoável de ordem jurídica, de ordem lógica ou de ordem prática que indique a 
necessidade de que atos de disposição de bens, realizados ente pessoas capazes – tais como os 
supracitados, devam ser necessariamente processados em juízo, ainda mais onerando os interessados e 
agravando o acúmulo de serviço perante as repartições forenses”. 
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obstáculo à eliminação do vínculo, e ainda assim, como frisamos, apenas se os pais 

não promoverem as modificações sugeridas pelo Ministério Público e não se 

submeterem à mediação. Torna-se, com isso, remota a possibilidade de uso do Estado 

juiz no que tange à extinção do casamento. Não vemos como necessária e 

indispensável a atuação do Poder Judiciário na fiscalização e preservação dos 

interesses dos filhos menores ou maiores incapazes do casal divorciando. Lembremos 

que a possibilidade de intervenção do Judiciário não fica afastada, porém afigura-se de 

forma subsidiária. Melhor que o Estado juiz direcione suas forças na manutenção dos 

direitos de crianças abandonadas e/ou postas à adoção, à preservação dos interesses 

de crianças que sofrem abusos de diversas ordens, às questões que impliquem 

suspensão ou perda do poder familiar, à persecução de políticas de ressocialização de 

crianças e adolescentes etc. Bem ou mal, crianças e maiores incapazes filhos de pais 

divorciandos não os perdem pelo divórcio, resumindo-se a questão à fixação da guarda 

e dos alimentos. Não estamos a defender que esses são titulares de um “direito menor” 

em relação àqueles, mas apenas que a maneira pela qual os direitos destes são 

preservados não necessita, embora, como já repisamos, não esteja de todo afastada, 

da intervenção estatal. 

 6. A realização do divórcio obrigatoriamente pela via extrajudicial também tem 

um cunho educativo, de modificação do pensamento popular de que somente tem 

validade e força executiva a decisão judicial. A possibilidade de eliminação do vínculo 

matrimonial, tanto em cartório como em juízo à escolha dos cônjuges poderia acarretar, 

em razão do mencionado senso comum, na não utilização do meio extrajudicial. 

Lembremos que nossa proposta elimina a extinção do matrimônio em juízo. Ao juiz 

caberá apenas a fixação dos seus efeitos, quando estes não tiverem sido resolvidos 

extrajudicialmente, sendo o vínculo matrimonial extinto exclusivamente por escritura 

pública. 

 7. Como já expusemos anteriormente, não há razão para movimentar a máquina 

estatal simplesmente para extinguir o vínculo matrimonial. Essa intervenção do Estado 

não gera um resultado útil, visto não existir uma tensão que decorra de uma pretensão 

resistida. Lembremos que estamos a falar exclusivamente da extinção do vínculo 

conjugal e não de seus efeitos. Estes, na falta de acordo, podem ser submetidos à 

decisão judicial. 
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 8. A obrigatoriedade do divórcio extrajudicial também se mostra de acordo com 

os princípios de direito material pertinentes ao tema, já anteriormente expostos, e com 

os princípios do direito processual civil, especialmente os princípios da celeridade e 

economia processual. 

 Concluímos que os motivos expostos são suficientes no sentido de justificar a 

opção, pelo legislador, da obrigatoriedade do divórcio em Cartório. Verifiquemos a 

seguir seus efeitos, destacando a necessária dissociação entre eles e o término do 

vínculo matrimonial. 

  

 3.3 Dissociação entre o término do vínculo e seus efeitos 

 A possibilidade legal de imputar a culpa ao outro cônjuge pelo término do 

relacionamento, com a obtenção de vantagens para o “inocente” em detrimento do 

“culpado”,  incentivou o litígio nas separações, bem como vinculou a dissolução da 

sociedade ou do vínculo matrimonial à decisão a respeito de todos seus efeitos.360 

 É claro que nos moldes atualmente estabelecidos pela lei para a extinção da 

sociedade conjugal de forma litigiosa, nada melhor do que promover a solução de todos 

os efeitos na mesma ação de separação, até por medida de economia processual. O 

disposto no art. 1.581 do Código Civil, permitindo a concessão do divórcio sem prévia 

divisão dos bens, promoveu um grande avanço ao dissociar os efeitos do fim do 

casamento da própria extinção do vínculo. Interpretação extensiva promovida pela 

doutrina sustentava que o mesmo também podia ser admitido na separação. 

 A impossibilidade de discutir culpa, com a eliminação da separação como 

resultado da alteração constitucional do § 6° do ar t. 226 da Constituição Federal, 

desconstrói a mencionada associação dos efeitos com o momento da dissolução do 

vínculo, ou seja, não há mais razão para de imediato decidir-se sobre partilha dos bens, 

alimentos, uso do nome e guarda de filhos. Esses efeitos podem ser objeto de ações 

próprias, como já vem ocorrendo.361  

                                                 
360 Segundo Rodrigo da Cunha Pereira (Separação, cit., p. 18), “O sistema jurídico brasileiro, de uma 
certa forma, ajuda a instigar ou sustentar o litígio conjugal”. 
361 Informa Rodrigo da Cunha Pereira (Separação, cit., p. 19) ao referir-se ao divórcio no sistema atual 
que havendo “divergência em relação às cláusulas pessoais ou econômicas, a discussão se fará de outra 
forma, e pode ser em outro processo. Se a mulher pretende continuar a usar o sobrenome do marido, 
que apresente uma justificativa (art. 1.578, CCB/2002). Se há disputa de guarda de filho, também é inútil 
a procura de um culpado. A doutrina e a jurisprudência já distinguem claramente as funções parentais 
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 Portanto, a dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio não depende de 

solução prévia sobre qualquer dos efeitos que produz. Esses podem ser decididos 

anteriormente ou posteriormente à extinção do matrimônio, daí porque sustentamos 

que o divórcio deva ocorrer exclusivamente pela via extrajudicial. Não há razão, como já 

retro sustentamos, para que a eliminação do vínculo se realize judicialmente, embora, 

como veremos, no que tange aos filhos menores ou maiores incapazes, deva haver a 

intervenção estatal por envolver interesse indisponível. Da mesma forma, nada impede 

a ação judicial específica para definir sobre os demais efeitos, se não houver acordo.  

 Não há prejuízo para os filhos menores ou incapazes e os cônjuges, como 

demonstraremos, com a dissociação entre o divórcio e seus efeitos. Passemos então à 

análise das principais consequências advindas da extinção do matrimônio pela maneira 

que propomos.  

 

 3.3.1 Guarda dos filhos e alimentos 

 Com relação à guarda dos filhos menores ou maiores incapazes, mais 

adequadamente na atualidade denominada de direito de convivência362, bem como no 

que diz respeito aos alimentos que a prole tem direito, entendemos ab initio importante 

salientar o disposto no art. 1.579 do Código Civil: “O divórcio não modificará os direitos 

e deveres dos pais em relação aos filhos. Parágrafo único: Novo casamento de 

qualquer dos pais, ou de ambos, não poderá importar restrições aos direitos e deveres 

previstos neste artigo”. 

                                                                                                                                                              
das funções conjugais. A discussão central reside em saber o que é melhor para os filhos”. Ao analisar o 
requisito da consensualidade exigido pela Lei n. 11.441/2007 Christiano Cassettari (A abrangência, cit., p. 
325) pergunta: “A consensualidade da separação e do divórcio onde está? Na concordância em dissolver 
o casamento ou em estabelecer regras para os efeitos do casamento, por exemplo, de separação de 
bens ou fixação de pensão alimentícia?”. O jurista conclui à mesma página: “Portanto, para ser 
consensual, basta existir mútuo consentimento dos cônjuges na separação, e não na divisão do 
patrimônio ou na fixação da pensão alimentícia. E para o divórcio ser consensual basta, também, existir 
consenso em definitivamente extinguir o vínculo conjugal, sem discussão do motivo que originou tal 
desejo. Prova disso é que, na hipótese de o divórcio ser judicial, é possível deixar a partilha de bens para 
outro momento, ou seja, fazê-la posteriormente, conforme permite o art. 1.581 do Código Civil. Assim, 
entendemos que o requisito da consensualidade na separação e divórcio extrajudiciais se dá somente 
para exigir dos cônjuges concordância em pôr fim à sociedade conjugal, conforme preceitua o art. 1.571 
do Código Civil”. 
362 Denominar-se “direito de convivência” o direito que têm os filhos de conviver com seus genitores em 
substituição ao termo “guarda” demonstra a alteração de foco que devemos promover nesta matéria. 
“Guarda dos filhos” expressa muito mais um direito dos pais do que propriamente da prole, uma espécie 
de direito a ter a posse, infelizmente em muitos casos a demonstrar a disputa que os genitores travam 
pela “guarda” dos filhos. A expressão “direito de convivência” ao contrário parece traduzir melhor a 
pretendida harmonia nesta seara, ou seja, pais e filhos têm direito à convivência. 
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 Outro dispositivo a merecer destaque nessa matéria é o art. 127 da Constituição 

Federal, dispondo no caput: “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Interessa-nos aqui 

salientar a função do Ministério Público, em especial no que tange à defesa dos 

interesses dos filhos menores ou maiores incapazes nas ações de separação judicial ou 

divórcio, interesses que se caracterizam pela indisponibilidade.  

 Da maneira como atualmente a legislação brasileira disciplina a separação e o 

divórcio em juízo, ainda que consensuais, não bastará a homologação pelo juiz, sendo 

imprescindível a aprovação do Ministério Público. A Lei n. 11.441/07 só admite a 

separação ou o divórcio extrajudicial quando não houver filhos menores ou maiores 

incapazes – embora haja quem interprete possível esse caminho, ainda que existam 

filhos nessas condições, contanto que tenha havido decisão judicial no sentido de 

protegê-los, como já nos referimos  no primeiro capítulo. Portanto, atualmente a 

intervenção do Ministério Público para a proteção dos interesses indisponíveis dos 

filhos menores ou maiores incapazes do casal só ocorre judicialmente.363 

 Entendemos, porém, que o Ministério Público também pode atuar 

extrajudicialmente. Neste sentido, o ordenamento jurídico português, por meio do 

Decreto-lei 272, de 13/10/2001,364 além de conferir competência exclusiva aos Cartórios 

de Registro Civil no caso de separação ou divórcio por mútuo consentimento,365 o que 

                                                 
363 A respeito da atuação do Ministério Público Letícia Márquez de Avelar (A emancipação dos filhos 
menores autoriza a utilização do procedimento extrajudicial previsto na lei 11. 441/2007? In Separação, 
divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais, Antônio Carlos Mathias Coltro, Mário Luiz Delgado 
(Coords.), São Paulo, Método, 2007, p. 218) promove interessante observação: “Embora tenha sido 
intenção do legislador proteger os interesses desses indivíduos, ao impor a obrigatoriedade de utilização 
da via judicial nas separações e divórcios em que existam filhos incapazes, o que se observa, na prática, 
é que os promotores e magistrados pouca atenção dispensam às cláusulas da convenção entabulada 
entre os cônjuges. A parte da avença que toca aos filhos incapazes passa, muitas vezes, despercebida 
pelos olhos do juiz e do membro do Ministério Público, porquanto ganha mais relevância, nesses casos, o 
fato de o casal ter chegado a um consenso, o que, por si só, acaba sendo suficiente para garantir a 
chancela do Poder Judiciário. [...] a atuação do Ministério Público revela-se necessária anos casos que 
envolvam interesses de incapazes, ainda que, na prática, verifiquem-se poucos resultados úteis. Todavia, 
tal ingerência não precisa ser condicionada à adoção da via judicial”. 
364 Conforme o art. 22 do referido diploma legal o mesmo entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2002, 
não abrangendo, contudo, os processos pendentes. 
365 Art. 12.°:  “1 - São da exclusiva competência da c onservatória de registo civil: [...] b) A separação e 
divórcio por mútuo consentimento, excepto nos casos em que os cônjuges não apresentam algum dos 
acordos a que se refere o n.º 1 do artigo 1775.º do Código Civil, em que algum dos acordos apresentados 
não é homologado ou nos casos resultantes de acordo obtido no âmbito de processo de separação ou 
divórcio sem consentimento do outro cônjuge; [...] 2 - Os processos previstos nas alíneas a) e b) do 
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já era admitido em Portugal, mas opcionalmente, desde 1995, também passou a 

permitir que divórcios amigáveis ocorressem pela mesma via, ainda que  existissem 

filhos menores, regulando, para esses casos, a efetiva participação do Ministério 

Público. Se comparada à Lei brasileira de n. 11.441/07, a legislação lusitana mostra-se 

muito mais avançada.366 

 Dispõe o art. 14, n. 4 do diploma legal em comento que no caso de divórcio por 

mútuo consentimento com a existência de filhos menores, o acordo apresentado pelos 

pais “é enviado ao Ministério Público junto do tribunal judicial de 1.ª instância 

competente em razão da matéria no âmbito da circunscrição a que pertença a 

conservatória [...] para que este se pronuncie sobre o acordo no prazo de 30 dias”.367 

Se o parquet entender que o acordo não preserva os interesses dos menores, os 

cônjuges podem adequá-lo ou apresentar novo acordo, caso em que novamente será 

submetido à apreciação do Ministério Público.368 Se  este considerá-lo adequado, o 

                                                                                                                                                              
número anterior podem ser instaurados em qualquer conservatória do registo civil. [...] 4 - No âmbito das 
competências previstas no n.º 1 do presente artigo, os interessados apresentam o pedido mediante a 
entrega de requerimento na conservatória, fundamentando de facto e de direito, indicando as provas e 
juntando a prova documental. 5 - O conservador verifica o preenchimento dos pressupostos legais, 
podendo determinar para esse efeito a prática de actos e a produção da prova eventualmente 
necessária, e declara, em seguida, a procedência do pedido”. Art. 1.775° na redação conferida pela Lei  n. 
61/2008 de 31 de Outubro: “1 – O divórcio por mútuo consentimento pode ser instaurado a todo o tempo 
na conservatória do registo civil, mediante requerimento assinado pelos cônjuges ou seus procuradores, 
acompanhado pelos documentos seguintes: a) Relação especificada dos bens comuns, com indicação 
dos respectivos valores, ou, caso os cônjuges optem por proceder à partilha daqueles bens nos termos 
dos artigos 272°-A a 272°-C do Decreto-Lei n° 324/2 007, de 28 de Setembro, acordo sobre a partilha ou 
pedido de elaboração do mesmo; b) Certidão da sentença judicial que tiver regulado o exercício das 
responsabilidades parentais ou acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais quando 
existam filhos menores e não tenha previamente havido regulação judicial; c) Acordo sobre a prestação 
de alimentos ao cônjuges que deles careça; d) Acordo sobre o destino da casa de morada de família; e) 
Certidão da escritura da convenção antenupcial, caso tenha sido celebrada”. 
366 Outra considerável evolução foi a revogação, por força do art. 21 do Decreto-lei 272, do art. 1.777 do 
Código Civil de 1966, que dispunha sobre a “segunda conferência”: “Se os cônjuges renovarem o pedido 
de divórcio nos termos do n.° 1 do artigo anterior,  o juiz convocá-los-á para uma segunda conferência, 
em que tentará conciliá-los; pode ainda o juiz marcar prazo aos cônjuges para alterarem os acordos 
previstos no n.° 2 do art. 1775.°, sob pena de o pe dido ficar sem efeito”. O art. 1776 dispunha da 
“primeira conferência”: “1. Recebido o requerimento, o juiz convocará os cônjuges para uma conferência 
em que tentará conciliá-los; se a conciliação não for possível, adverti-los-á de que deverão renovar o 
pedido de divórcio após um período de reflexão de três meses, a contar da data da conferência, e dentro 
do ano subseqüente à mesma data, sob pena de o pedido ficar sem efeito”. O art. 1.776 do diploma civil 
português passou a ter nova redação com a Lei n. 61, de 31/10/2008, conhecida por Lei do Divórcio. 
367 No mesmo sentido o art. 1.776°-A do Código Civil q ue lhe foi aditado por força da Lei n. 61 de 31 de 
outubro de 2008: “1 – Quando for apresentado acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais 
relativo a filhos menores, o processo é enviado ao Ministério Público junto ao tribunal judicial de 1ª 
instância competente em razão da matéria no âmbito da circunscrição a que pertença a conservatória, 
para que este se pronuncie sobre o acordo no prazo de 30 dias”. 
368 Art. 14.°, n. 5 do Decreto-lei 272, de 13/10/2001.  
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conservador do Registro Civil verificará o preenchimento dos requisitos legais e 

declarará a procedência do pedido,  promovendo o devido registro.369 

 Contudo, se os cônjuges mantêm o propósito de divorciar-se, mas recusam-se a 

promover as alterações sugeridas pelo Ministério Público quanto aos interesses dos 

filhos menores, “o processo é remetido ao tribunal da comarca a que pertença a 

conservatória”.370 

 Portanto, em Portugal, o divórcio por mútuo consentimento deve 

obrigatoriamente seguir o trâmite extrajudicial ainda que existam filhos menores, 

atuando o Poder Judiciário de forma subsidiária.371 

 Não visualizamos nenhum empecilho para que o mesmo pudesse ocorrer no 

Brasil, como já nos manifestamos anteriormente  no que se refere à interpretação da Lei 

n. 11.441/07, no sentido da separação ou divórcio amigável obrigatoriamente em 

cartório. Quanto às disposições relativas aos filhos menores ou maiores incapazes, 

defendemos a adoção da mesma técnica utilizada em Portugal. 

 É bem verdade que nosso intento não se restringe ao divórcio amigável, mas 

também à hipótese de litígio entre os cônjuges. Relembremos aqui o que discorremos 

nos tópicos relativos à viabilidade jurídica de nossa proposta e sobre seus aspectos 

processuais. No que tange à preservação dos interesses dos filhos menores ou maiores 

incapazes, papel fundamental será exercido pela mediação, sobre a qual discorremos 

mais adiante.  

           Em Portugal, por força do art. 1.774° do  Código Civil, o conservador é obrigado a 

informar aos cônjuges requerentes do divórcio amigável a existência dos serviços de 

mediação familiar e  seus objetivos.372 Evidentemente, por tratar-se de divórcio por 

mútuo consentimento, o objetivo da mediação restringe-se à tentativa de reconciliação 

do casal, motivo pelo qual apresenta o referido dispositivo legal, na sequência, que 

“mantendo os cônjuges o propósito de se divorciar, [...] é o divórcio decretado, 

procedendo-se ao correspondente registro”. 

                                                 
369 Arts. 14.°, ns. 6 e 3 c/c art. 12.°, n. 5 do Decre to-lei 272, de 13/10/2001. 
370 Art. 14.°, n. 7 do Decreto-lei 272, de 13/10/2001.  
371 Salvo se os cônjuges não cumprirem com o disposto no art. 12.°, n. 1, b, que remete ao n. 1 do art. 
1.775 do Código Civil, como já apresentamos em nota anterior. 
372 Art. 1.774° do Código Civil português na redação c onferida pela Lei n. 61 de 31 de outubro de 2008: 
“Antes do início do processo de divórcio, a conservatória do registo civil ou o tribunal devem informar os 
cônjuges sobre a existência e os objectivos dos serviços de mediação familiar”.  
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 Como dissemos, na proposta que fazemos de divórcio litigioso em cartório, a 

mediação apresenta-se de suma importância, na medida em que procurará conciliar os 

interesses dos cônjuges quanto aos efeitos decorrentes do término do relacionamento.   

            Convém salientar que na nossa proposta de facilitara eliminação do vínculo 

matrimonial pelo divórcio em cartório, ainda que de forma litigiosa – pedido por apenas 

um dos cônjuges – quanto aos efeitos pelo término do relacionamento somente no que 

se refere aos interesses dos filhos menores ou maiores incapazes, justamente por 

envolver interesses indisponíveis, enquanto não decididos pela via da mediação ou da 

decisão judicial com a indispensável intervenção do Ministério Público em ambas as 

maneiras, fica obstada a decretação do divórcio.  

            Quanto aos demais efeitos, justamente por envolverem interesses disponíveis 

dos cônjuges, caso não haja acordo na mediação, o assunto poderá ser objeto de ação 

judicial própria,  contudo sem que isso impeça a obtenção do divórcio em cartório. 

 Novamente a legislação portuguesa nos auxilia nesse passo. Dispõe o art. 5.° do 

Decreto-lei 272 sobre o “procedimento tendente à formação de acordo das partes”, a 

ser promovido perante o conservador do Registro Civil, para os pedidos de: “a) 

Alimentos a filhos maiores ou emancipados; b) Atribuição da casa de morada da família; 

c) Privação do direito ao uso dos apelidos do outro cônjuge; d) Autorização de uso dos 

apelidos do ex-cônjuge; e) Conversão da separação judicial de pessoas e bens em 

divórcio”.373 374 

 Interessa-nos destacar que a legislação lusitana promove uma tentativa de 

conciliação por meio da mediação em cartório, dispondo  da remessa do processo ao 

“tribunal judicial de 1.ª instância competente em razão da matéria no âmbito da 

circunscrição a que pertence a conservatória”. Tal se dá quando houve oposição pelo 

requerido, apresentada no prazo de 15 dias após a citação e tiver sido constatada a 

impossibilidade do acordo.375 Se não for apresentada oposição, são considerados 

                                                 
373 Art. 5.°, n. 1. Dispõe o n. 2 do mesmo artigo: “O disposto na presente secção não se aplica às 
pretensões referidas nas alíneas a) a d) do número anterior que sejam cumuladas com outros pedidos no 
âmbito da mesma acção judicial, ou constituam incidente ou dependência de acção pendente, 
circunstâncias em que continuam a ser tramitadas nos termos previstos no Código de Processo Civil”. 
374 O objeto da presente legislação portuguesa, como exposto no art. 1.° consiste na “atribuição e 
transferência de competências relativas a um conjunto de processos especiais dos tribunais judiciais para 
o Ministério Público e as conservatórias de registo civil, regulando os correspondentes procedimentos”. A 
matéria de competência exclusiva do Ministério Público está disposta no art. 2.° do referido diploma l egal. 
375 Art. 8.° c/c art. 7.°, n. 2 do Decreto-lei 272. 
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verdadeiros os fatos indicados pelo requerente, caso em que o conservador, após a 

verificação do preenchimento dos pressupostos legais, “declara a procedência do 

pedido”.376 Contudo, apresentada oposição o conservador marca tentativa de 

conciliação, a ser realizada no prazo de 15 dias.377 

 Pois é justamente nesse ponto que o previsto na legislação portuguesa 

aproxima-se do que propomos, ou seja, a prévia tentativa em cartório, por meio da 

mediação, de eliminação das divergências entre os cônjuges relativamente aos efeitos 

pelo término do casamento caso o divórcio seja litigioso. 

 Como já nos referimos anteriormente não há litígio que concirna estritamente ao 

término do vínculo matrimonial, embora possa haver com relação aos seus efeitos. Pois 

bem, não chegando os cônjuges a um acordo que viabilize o divórcio amigável – 

obrigatoriamente em cartório e nos termos a que já nos referíamos – qualquer deles 

poderá promover o pedido de divórcio, igualmente necessariamente extrajudicial, no 

qual peticiona a expedição de convite ao outro cônjuge para que compareça a fim de 

promover tentativa de conciliação por meio de mediação. 

 Comparecendo o outro cônjuge à mediação, a tentativa será de converter o 

divórcio litigioso em consensual, com a oportuna definição dos efeitos do término do 

relacionamento, quanto aos direitos dos filhos, inclusive. Se isso ocorrer, segue-se o 

trâmite anteriormente disposto, com a necessária verificação do acordo pelo Ministério 

Público,  e a possibilidade de remessa ao juízo para decisão a respeito,  caso o parquet 

não entenda  que o acordo preserva os interesses dos filhos e os pais não se 

disponham a alterá-lo. Nesse caso, como dissemos, fica obstado o divórcio até a 

decisão judicial relativa aos filhos.  

             Não chegando os genitores  a um acordo, qualquer deles poderá promover a 

pertinente ação judicial para definir os interesses dos filhos, caso em que somente após 

a decisão judicial poderá o divórcio ser alcançado. Ocorrerá o mesmo  na hipótese de o 

outro cônjuge não comparecer à mediação em cartório. Convém esclarecer que a 

intervenção judicial refere-se exclusivamente à decisão quanto aos interesses dos 

                                                 
376 Art. 7.°, n. 3. A esse propósito interessante obse rvar que a decisão do conservador do Registro Civil 
produz o mesmo efeito da decisão judicial, conforme art. 17.°, n. 4: “As decisões do conservador no 
âmbito dos processos previstos no capítulo anterior produzem os mesmos efeitos, nomeadamente em 
termos fiscais, que produziriam sentenças judiciais sobre idêntica matéria”. 
377 Art. 7.°, n. 4. 
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filhos, e não à eliminação do vínculo. Decidida judicialmente a questão da convivência 

dos filhos e alimentos a eles, o divórcio será alcançado por meio de escritura pública, 

na qual constará a referida decisão judicial. 

 Os demais efeitos também podem ser objeto de mediação em cartório, aliás essa 

sempre a melhor alternativa para a dissolução do vínculo.  Em virtude disso, ainda que 

o demandado não se disponha à tentativa de conciliação, ou nela o acordo não seja 

alcançado,  tal não será impeditivo para a concessão do divórcio extrajudicial. Assim 

entendemos, tendo em vista que os demais efeitos – partilha, alimentos entre cônjuges 

e uso do nome – encontram-se na esfera da disponibilidade das partes, o que não 

acontece, evidentemente, no que se refere aos interesses dos filhos menores ou 

maiores incapazes, indisponíveis que são. Esses efeitos, ademais, podem ser decididos 

por meio de ação própria e a qualquer tempo. Na escritura de divórcio, deverão  constar 

os acordos a que os cônjuges chegaram ou a menção de que sobre esse ou aquele 

efeito não houve acordo. 

 Observe-se que em nenhuma hipótese será o judiciário que terminará com o 

vínculo matrimonial. Mesmo havendo decisão judicial relativa à proteção da prole, 

aquela se restringe ao tema em questão, ou seja, os interesses indisponíveis dos filhos. 

Entendemos que assim deva ocorrer em razão da necessária dissociação entre os 

efeitos decorrentes do fim do casamento e sua própria extinção.  

           Assinale, ainda, que ao analisarmos  o tema que devemos considerar o mais 

relevante no momento do fim do matrimônio –  a proteção dos filhos menores ou 

maiores incapazes –  essa dissociação se apresenta e está confirmada no art. 1.579 do 

diploma civil, que transcrevemos ao início deste tópico. Da mesma forma se manifesta o 

art. 227 da Constituição Federal, quando dispõe ser “dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a  salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão”. 

 Ora, em primeiro lugar, os direitos da criança, do adolescente e do filho maior 

incapaz, em especial  o direito à convivência familiar,  não são garantidos pela 

permanência do casamento. O que se busca é uma convivência familiar sadia, capaz 
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de propiciar a adequada formação da prole, o que muito provavelmente não se 

apresenta numa família matrimonial, cujo afeto entre os genitores já não mais exista Tal 

é a razão pela qual, no interesse do menor e em situações especiais, a legislação 

permite que a guarda possa ser exclusiva de um dos cônjuges, ou até mesmo de 

terceiro que apresente condições mais adequadas que os próprios genitores.378  

 Em segundo lugar, não será por meio do divórcio obrigatório em juízo, que na 

existência de prole  seus interesses serão necessariamente protegidos. Observe-se que 

nos moldes atualmente estabelecidos pela Lei n. 11.441/07, que obriga o divórcio em 

juízo na existência de filhos menores,  mesmo quando consensual, na prática o acordo 

apresentado pelos divorciandos, quanto à guarda e aos alimentos aos filhos, é 

facilmente aceito pelo Ministério Público e pelo magistrado, sem um maior 

debruçamento sobre a questão, pois o objetivo central consiste na eliminação do 

vínculo matrimonial.  

            Ainda que o divórcio seja litigioso, o foco central será igualmente o término do 

matrimônio. A utilização do Poder Judiciário para decidir exclusivamente sobre os 

interesses dos filhos concentra os esforços naquilo que efetivamente importa, isto é, a 

proteção ao menor ou ao maior incapaz, e que é obrigação da família, da sociedade e 

do Estado, como previsto constitucionalmente. 

 A dissociação entre o término do vínculo e seus efeitos não se apresenta, como 

facilmente se constata, de forma absoluta. Fica claro de nossa proposta que a obtenção 

do divórcio  resta condicionada à decisão sobre guarda e alimentos aos filhos do casal, 

seja por meio de acordo com o aval do Ministério Público, seja por meio de eventual 

decisão judicial. O que pretendemos dizer com a dissociação dos efeitos é que eles não 

obrigam à decisão em juízo sobre o fim do casamento, ou seja, a ação judicial pode ser 

necessária para definir um ou outro efeito pelo término do matrimônio,  todavia não quer 

significar que esse tenha que ocorrer em juízo. 

 Entendemos que essa concepção facilita a eliminação do vínculo matrimonial 

pela via do acordo extrajudicial - embora esse também possa ocorrer judicialmente – já 

que mais fácil submeter-se a uma tentativa de conciliação, via mediação a promover 

uma ação judicial para discutir os efeitos da dissolução do casamento. Convém 
                                                 
378 Dispõe o § 5° do art. 1.584 do Código Civil: “Se o  juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a 
guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 
medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade”. 
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salientar que a tentativa de conciliação não é obrigatória, nem se apresenta como 

condição prévia à propositura de ação judicial que verse sobre qualquer dos efeitos. 

 Diante da possibilidade da obtenção do divórcio extrajudicialmente,  desobrigado 

da definição dos seus efeitos, salvo quanto aos interesses dos filhos menores ou 

maiores incapazes, não há outro obstáculo a impedir a eliminação do vínculo, motivo 

pelo qual perde sentido a intervenção estatal com esse objetivo. 

 Com o divórcio obrigatoriamente extrajudicial nos termos em que propomos 

verifica-se que a proteção aos filhos incapazes pode tornar-se mais efetiva. Nos moldes 

anteriores à Emenda Constitucional n. 66, em que a legislação exigia dois anos de 

separação de fato para ser alcançado o divórcio direto, podia ocorrer que os cônjuges 

decidissem por essa via e promovessem a separação fática. Nesse momento, decidiam 

livremente sobre a guarda e alimentos aos filhos, sem nenhuma intervenção judicial ou 

do Ministério Público. Não necessariamente a decisão tomada por ambos significaria a 

preservação do melhor interesse da criança.379  

 É preciso insistir no fato de que, obrigatoriamente, será decidida a questão dos 

filhos – com a devida intervenção do Ministério Público ou até mesmo com decisão 

judicial – na medida em que qualquer dos cônjuges pode promover o divórcio 

extrajudicialmente e a qualquer tempo, não mais necessitando aguardar o transcurso 

do lapso temporal de dois anos. Daí por que apresentar-se, portanto, como um caminho 

que viabiliza a proteção preventiva dos filhos incapazes.  

            Obviamente que a separação de fato não deixará de existir, sendo uma opção 

dos cônjuges. Contudo, se ao menos um deles pretender extinguir o vínculo para 

desligar-se juridicamente do outro, a fim de possibilitar, por exemplo, a constituição de 

novo casamento, muito provavelmente o fará, obrigando também a definição quanto 

aos interesses da prole. 

                                                 
379 Interessante, nessa passo, a 40ª Conclusão do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul: “O Conselho Tutelar possui plena autonomia e competência para a aplicação das 
medidas protetivas previstas no art. 101, I a VII, do ECA, sendo desnecessário o ajuizamento de 
procedimento judicial para tal finalidade. Justificativa: O art. 136, da Lei 8.069/90 (ECA), relaciona as 
atribuições do Conselho Tutelar. E, em seu inc. I, expressamente atribui competência para aplicar as 
medidas previstas no art. 101, I e VII, às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 a 
105. Logo, nessas específicas circunstâncias, o próprio Conselho Tutelar é que deve adotar diretamente 
as medidas cabíveis, com comunicação ao Juízo competente”. Importa observar que essa liberdade de 
atuação do Conselho Tutelar apresenta-se como uma medida repressiva, a posteriori, diferentemente do 
que poderá ocorrer se os interesses dos filhos forem definidos via mediação ou ação judicial por ocasião 
do divórcio. 
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 É claro também que a separação de fato não impede a propositura, a qualquer 

tempo, de ação específica para decidir guarda e alimentos aos filhos incapazes. 

Contudo, a probabilidade de ser alcançado o consenso por meio da mediação em 

cartório com o aval do Ministério Público é muito maior, além de poder apresentar-se 

mais rápida e menos tormentosa do que a referida ação, embora talvez essa seja 

inevitável se não houver acordo ou se os cônjuges não se adequarem ao proposto pelo 

órgão do Ministério Público. 

  

 3.3.2 Partilha dos bens 

 É perfeitamente possível que a partilha dos bens do casal ocorra posteriormente 

ao divórcio, como dispõe o art. 1.581 do diploma civil. Como já retro expusemos, não é 

correto restringir essa possibilidade ao divórcio ou separação promovidos judicialmente, 

sendo também aplicável aos casos de dissolução extrajudicial do matrimônio.380  

 Um dos objetivos da tese que sustentamos é a possibilidade do cônjuge 

divorciado poder contrair novo casamento, ainda que não tenha sido ultimada a partilha 

dos bens. Nesse passo, o disposto nos arts. 1.641, I e 1.523, III do Código Civil 

promove um obstáculo que consiste na obrigatoriedade do regime da separação de 

bens, embora o parágrafo único desse último artigo permita o casamento sob qualquer 

outro regime se os nubentes provarem em juízo a inexistência de prejuízo para o ex-

cônjuge. Nesse sentido, concordamos com o Projeto de Lei n. 2285/2007 (Estatuto das 

Famílias), que suprime as causas suspensivas.381 

 A nosso ver, portanto, podem os cônjuges, tratando-se de divórcio consensual, 

partilhar os bens amigavelmente, dispondo sobre a partilha na escritura de divórcio, 

                                                 
380 Sustenta Christiano Cassettari (A abrangência, cit., p. 329) “que a partilha de bens pode ser feita, e 
não que deva ser realizada quando a escritura for lavrada. Não se pode proibi-la por inexistência de 
empecilho legal expresso, bem como por muitos cônjuges impedirem a formalização da separação e do 
divórcio em razão da complexidade que a divisão de certos patrimônios envolve, principalmente de 
empresários, que acabam privados de se separar e divorciar, o que, em último caso, os impediria de se 
casar novamente, em decorrência da inflexibilidade de um deles, que talvez ainda tenha algum 
sentimento de amor pelo outro”. No mesmo sentido Euclides de Oliveira (É possível, cit., p. 259) e 
Vaneska Donato de Araújo (As cláusulas versando sobre a partilha de bens, sobre os alimentos e sobre o 
nome dos cônjuges são obrigatórias em qualquer escritura pública de separação e divórcio? In 
Separação, divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais, Antônio Carlos Mathias Coltro e Mário Luiz 
Delgado (coords.), São Paulo, Método, 2007, p. 263). 
381 Conforme a justificativa ao Projeto de Lei: “Foram suprimidas as causas suspensivas do casamento, 
previstas no Código Civil, porque não suspendem o casamento, representando, ao contrário, restrições à 
liberdade de escolha de regime de bens”. 
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bem como fazer nela constar que optam por decidir sobre a divisão patrimonial 

posteriormente, de forma consensual, por meio de nova escritura pública ou em 

juízo.382 

 A esse respeito – partilha posterior – importante o Provimento 02/07 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul: 

9.7.4 Para lavratura de Escrituras de Divórcio Consensual deverão ser 
observados os seguintes requisitos e condições: 
[...] 
VI – As partes deverão declarar se são proprietárias ou não de bens em 
comum, devendo inventariá-los, ou seja, descrevê-los e estimar os respectivos 
valores. Havendo bens comuns a partilhar e não sendo feita a divisão dos 
mesmos, deverão declarar que ficarão em condomínio. 
 

 O entendimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso do 

Sul, de que os cônjuges que optam por não partilhar os bens no momento do divórcio 

devem declarar que tais bens permanecerão em condomínio, afigura-se adequado, já 

que há diferenças entre comunhão de direitos e condomínio. Na comunhão, várias 

pessoas são titulares de direitos absolutamente iguais sobre a mesma coisa ou 

conjunto de bens, sendo que seu exercício se dá simultaneamente. Como a 

propriedade sobre a coisa é exercida por todos não existem cotas, nem é possível a 

venda ou a divisão do bem. Não há individualização, sendo tudo de todos. Já no 

condomínio, cada consorte é titular de uma cota ideal, fração, porcentual ou parte ideal 

da coisa, qualitativamente igual, não constituindo parcela material do bem. O 

condomínio admite venda ou divisão do bem. 

                                                 
382 Diversos Estados emitiram provimentos e conclusões no sentido de admitir a partilha posterior no caso 
de divórcio amigável. Neste sentido a conclusão publicada em 05/02/2007 do grupo de estudos instituído 
pela Portaria 01/07 da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo: “5.8. Tanto em separação 
consensual, como em divórcio consensual, por escritura pública, as partes podem optar em partilhar os 
bens, ou resolver sobre a pensão alimentícia, a posteriori”. Provimento 02/07 da Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado do Acre: “3. Para lavratura de Escrituras de Divórcio Consensual deverão ser 
observados os seguintes requisitos e condições: [...] VI – As partes deverão declarar se são proprietárias 
ou não de bens em comum. Havendo bens comuns a partilhar e não sendo feita a divisão dos mesmos, 
deverão declarar que a farão em outro momento”. Recomendação do Colégio Notarial do Brasil: “6 – 
Bens: As partes devem declarar não serem proprietários em comum de bens. Ou, se tiverem bens, as 
partes assim declaram. Neste caso, o tabelião pode optar entre descrever os bens, inclusive direitos e as 
partes declararão que farão a partilha dos bens em outro momento”. Colégio Notarial do Rio Grande do 
Sul: “A partilha de bens não necessita ser efetuada concomitantemente a lavratura da escritura, eis que o 
artigo 1.581 expressamente prevê a possibilidade de ser realizada futuramente. Agora, optando as partes 
em realizarem a partilha de bens no mesmo ato – o que recomendamos – deverá o Notário atentar-se 
para o artigo 1.180 do Código de Processo Civil e artigos 613 e seguintes do Provimento 32/06 – CGJ, 
que exige a manifestação prévia da fazenda pública para proceder-se à partilha. Além disso, ao Titular da 
serventia notarial caberá mensurar o quinhão de cada parte em relação ao todo, face ao regime de bens 
adotado. Se for o caso de acréscimo patrimonial por transferência por ato inter vivos, deverá ser exigido o 
respectivo pagamento do ITBI ou ITCD conforme as peculiaridades do caso”.  
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 Assim, se os cônjuges optam por partilhar os bens posteriormente ao divórcio, 

ter-se-á a extinção da comunhão patrimonial e sua substituição pelo condomínio,  

obliterando-se este com a realização da partilha.383 Segundo Christiano Cassettari, 

como os direitos patrimoniais disponíveis podem ser objeto de arbitragem, a partilha 

dos bens pode ser feita por esse caminho.384 

 Sendo o divórcio litigioso, abre-se a possibilidade da mediação em cartório. O 

outro cônjuge será convidado a comparecer para tentar partilhar os bens 

amigavelmente, bem como decidir sobre os demais efeitos do término do casamento. 

Comparecendo e chegando a um acordo, seu teor constará da escritura. Caso não seja 

alcançado o acordo ou o outro cônjuge não compareça à mediação, essa informação 

deverá constar na escritura, ficando para ser decidida a partilha posteriormente, a 

qualquer tempo, por meio de nova escritura pública de partilha dos bens, ação judicial 

específica ou ainda por meio da arbitragem. 

 Importante observar que a falta de acordo quanto à divisão dos bens não impede 

a obtenção do divórcio. O cônjuge autor do pedido poderá optar entre terminar o vínculo 

imediatamente ou então promover uma tentativa de mediação para conseguir partilhar 

os bens amigavelmente, extinguindo o vínculo conjugal posteriormente a essa tentativa. 

Se a mediação resultar no partilhamento dos bens a decisão a respeito também 

constará da escritura pública de divórcio, o mesmo com relação aos demais efeitos, ou 

então a menção de que sobre esse ou aquele efeito não houve acordo. 

 

 3.3.3 Alimentos entre ex-cônjuges 

 Convém observar, de início, que o procedimento extrajudicial obrigatório de 

divórcio não promove nenhuma alteração no direito do cônjuge a alimentos. O fato de 

serem fixados por meio de mediação assemelha-se à deliberação por consenso no 

divórcio amigável, portanto, da mesma maneira como anteriormente autorizado pela Lei 

n. 11.441/2007.  

                                                 
383 Euclides de Oliveira, É possível, cit., p. 257.  
384 Christiano Cassettari, A abrangência, cit., p. 330. Para o autor, “instituído o condomínio após a 
separação ou o divórcio, teremos direitos patrimoniais disponíveis que os condôminos poderão, a 
qualquer momento, submeter ao procedimento arbitral para uma solução mais célere do que a judicial. 
Todas as partes são maiores e capazes e podem transacionar na divisão do patrimônio, prova disso é 
que em muitas divisões patrimoniais é comum os cônjuges abrirem mão de uma parcela do patrimônio 
em favor do outro, fazendo doações recíprocas”. 
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 Poder-se-ia imaginar, então, alguma novidade a respeito dos alimentos no 

divórcio litigioso que, conforme sustentamos, deverá igualmente ocorrer em cartório. 

Contudo, ainda que um dos cônjuges não concorde com o término do vínculo 

matrimonial e que ambos não cheguem a um consenso sobre a prestação alimentar, 

como já salientamos, isso não impedirá o fim do casamento. Nesse caso, fica a decisão 

sobre os alimentos para um momento posterior em juízo, ou, então, como resultado de 

acordo obtido após o amainar dos ânimos e constatação, pelo cônjuge renitente, da 

firmeza da decisão do outro. Constata-se a dissociação entre a extinção do vínculo 

conjugal e seus efeitos. 

 Assim sendo, nossa proposta, por si só, não enseja nenhuma alteração nos 

dispositivos legais quanto aos alimentos entre ex-cônjuges. Não podemos dizer o 

mesmo com relação à modificação constitucional promovida pela Emenda n. 66, que 

alterou a redação do § 6° do art. 226 da Constituiç ão Federal, extinguindo o instituto 

jurídico da separação e suprimindo, com isso, qualquer possibilidade de discussão da 

culpa pelo fim do relacionamento conjugal, conforme discorremos no Cap. II, item 2.2.2. 

 Assim sendo, o critério da inocência como condição para receber alimentos do 

outro ou, então, no caso do culpado, ter direito apenas ao “indispensável à 

sobrevivência”, conforme disposto no art. 1.704 e parágrafo único do Código Civil, não 

mais subsiste. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges passou a ser gerida, portanto, 

com base em novos parâmetros. 

 Esses parâmetros devem ser, em nosso sentir, os conhecidos pressupostos da 

necessidade e possibilidade, dispostos no § 1° do a rt. 1.694 do Código Civil.385 Já 

propunha Belmiro Pedro Welter a denominada “teoria objetiva da obrigação alimentar”, 

pela qual o direito e a definição dos alimentos ao ex-cônjuge deveria considerar 

unicamente sua necessidade, não levando em conta a culpa pelo fim do casamento.386  

                                                 
385 CC, art. 1.694, § 1°: “Os alimentos devem ser fixa dos na proporção das necessidades do reclamante e 
dos recursos da pessoa obrigada”. Observa Marcos Catalan (A proporcionalidade na fixação da verba 
alimentar: desconstruindo o trinômio. In Direito de família e das sucessões. Giselda Maria Fernandes 
Novaes Hironaka, Flávio Tartuce, José Fernando Simão (coords.). Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2009, p. 428), após discorrer sobre as premissas que devem pautar a aferição da necessidade 
do credor de alimentos, tais como idade, condições de saúde, qualificação profissional, situação do 
mercado de trabalho, afirma que se essa análise for “promovida com seriedade e sensibilidade, sem 
dúvida, permitirá a partir da fusão dso paradigmas codificados, a promoção de justiça no caso no caso 
concreto, sem que haja necessidade de criação de qualquer outro marco dogmático. Os dois pilares são 
fortes o suficiente para escorar a fixação dos alimentos. Não se faz necessária a construção de outro”. 
386 Belmiro Pedro Welter. Separação e divórcio. Porto Alegre: Síntese, 2000, p. 374. 
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 Os alimentos entre ex-cônjuges encaixam-se na seara dos direitos disponíveis, 

por isso, no nosso entender, cabendo renúncia, apesar do disposto no art. 1.707 do 

Código Civil, segundo o qual o credor pode não exercer esse direito, mas lhe seria 

vedado renunciá-lo.387 O Superior Tribunal de Justiça, assim como alguns tribunais 

estaduais, já se posicionaram favoravelmente à renúncia.388 Também devemos 

observar o Enunciado 263, aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal: 

O art. 1.707, do novo Código Civil, não impede que seja reconhecida válida e 
eficaz a renúncia manifestada por ocasião do divórcio (direto ou indireto) ou da 
dissolução da “união estável”. A irrenunciabilidade do direito a alimentos 
somente é admitida enquanto subsista vínculo de Direito de Família. 
 

 Bem assevera João Baptista Villela, quando afirma que nossas leis de família 

são autoritárias “sempre que retiram às pessoas as faculdades inerentes à capacidade 

de negociar que se lhes reconhece”.389 

 Não sendo alimentos entre parentes, os princípios da igualdade, da liberdade e 

da autonomia da vontade devem iluminar o tema, permitindo que os cônjuges 

renunciem aos alimentos. Para Sílvio de Salvo Venosa, o “acordo firmado na separação 

                                                 
387 CC, art. 1707: “Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos,  sendo 
o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.  
388 “Alimentos. Renúncia. Ex-cônjuge. A ora recorrida interpôs ação de alimentos contra seu ex-cônjuge, 
o ora recorrente, mas, anteriormente, quando da separação judicial, renunciara a eles em acordo 
homologado. Assim, o art. 404 do Código Civil de 1916 (art. 1.707 do Código Civil de 2002), que lastreia 
a Súmula n. 379 do STF, não se aplica à espécie, pois a irrenunciabilidade lá expressa está contida no 
capítulo que trata dos alimentos fundados no parentesco. Ora, entre marido e mulher não há parentesco, 
o direito a alimentos baseia-se na obrigação mútua de assistência prevista no art. 231, III, do CC de 1916 
(art. 1.566, III, do CC de 2002), a qual cessa com a separação ou divórcio. Logo, a cláusula de renúncia a 
alimento disposta no acordo de separação ou divórcio é válida e eficaz, não autorizando o cônjuge que 
renunciou a voltar a pleitear o encargo. A Turma conheceu e deu provimento ao recurso para julgar a 
recorrida carecedora da ação e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (art. 267, VI, do CPC)”. 
(REsp. n. 701.902-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 15-09-2005). Decisão do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul no mesmo sentido: “Alimentos. Ex-mulher. Anterior dispensa. Tendo em vista que a 
autora dispensou os alimentos quando da homologação da separação judicial, descabe o pleito alimentar 
após o pacto. Dissolvido o vínculo conjugal, expira o dever de mútua assistência e a consequente 
obrigação alimentar. Inaplicabilidade, no caso, do artigo 1.704 do CC/02”. (Apelação Cível 70021221262. 
Rel. Des. José Ataídes Siqueira Trindade. J. em 13-09-2007). Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Apelação Cível 338.067/4/0. Rel. Des.  Waldemar Nogueira Filho. J. em 15-05-2004. 
389 João Baptista Villela (Repensando o direito de família. In Congresso Brasileiro de Direito de Família, 1, 
1997. Anais. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 22). Complementa o autor às páginas 22-23: “A Súmula 
379 do STF é arrogante ao substituir-se ao cônjuge que, no exercício natural de sua capacidade, 
renuncia aos alimentos no acordo de separação. Nada mais prosaico que a renúncia, por quem seja 
plenamente capaz, dos direitos patrimoniais de que seja titular. Esta súmula, sem embargo de sua 
aparente neutralidade, ao pretende, de fato, amparar a mulher, suposta vítima de acordos lesivos, 
restaura, sob mal disfarçada roupagem, a velha incapacidade por enfermidade de sexo. Quando vamos 
compreender que a tão proclamada igualdade entre homem e mulher não se alcança a golpe de papel e 
tinta, senão com vontade política, determinação, coragem e audácia?”. 
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por mútuo consentimento é negócio jurídico bilateral com plenitude de efeitos”, 

concluindo que se “as vontades manifestam-se livremente, não há aspecto de ordem 

pública a ser preservado na renúncia aos alimentos”.390 

 Vale registrar que vimos defendendo a extinção do vínculo matrimonial 

exclusivamente pela via extrajudicial, sem que os efeitos pelo fim do casamento 

precisem estar definidos, salvo quanto aos interesses dos filhos incapazes. Assim, a 

tese que sustentamos nos leva a uma inafastável indagação: poderia o cônjuge que 

não renunciou aos alimentos solicitá-los a qualquer tempo, após a extinção do vínculo, 

contanto que não tivesse contraído novo casamento ou união estável?391 O ex-cônjuge 

ficaria sujeito à obrigação alimentar ao ex-consorte por quanto tempo? 

 A Lei n. 11.441/2007 já fizera surgir referido questionamento, especialmente 

entre aqueles que sustentam ser possível a realização de escritura pública de divórcio, 

ainda que os divorciandos nada disponham sobre os alimentos.392  

 Não se trata de discutir o direito a alimentos para além do divórcio, que são 

evidentemente devidos, pois a obrigação de mútua assistência persiste mesmo após a 

extinção do vínculo,393 sendo expressão do princípio da solidariedade familiar e que 

evidentemente não pode ser desprezado. Em outras palavras, se o cônjuge a eles não 

renunciou de forma expressa e também não os exigiu quando da extinção do vínculo, 

comprovado posteriormente necessitar dos alimentos pode pleiteá-los. Sim, mas até 

quando? A questão é de temporalidade. 

                                                 
390 Sílvio de Salvo Venosa. Direito civil: direito de família, v. 6. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 179. 
Para Antônio Carlos Mathias Coltro (A separação judicial e a renúncia a alimentos. In Afeto, Ética, Família 
e o novo Código Civil. Rodrigo da Cunha Pereira (coord.). Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 71-72) “em 
função do princípio igualitário contido na Constituição Federal, seja no art. 5°, inciso I, quanto no art. 226, 
§ 5° e pese a omissão havida quanto à expressa excl usão, no art. 1.707 do Código Civil de 2002, quanto 
a referir-se a renúncia nele mencionada apenas aos parentes, tem-se como de melhor adequação, ante 
os princípios jurídicos e sociais que norteiam o assunto, o entendimento no sentido de ser possível a um 
dos cônjuges ou dos companheiros, no acordo da separação judicial ou naquele que ponha fim à união 
estável, renunciar ao direito à pensão alimentícia, independentemente de ficar ou não com bens ou 
pecúnia suficiente a sua manutenção”. 
391 CC, art. 1.708: “Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de 
prestar alimentos”. 
392 A esse respeito comentou Euclides de Oliveira (É possível, cit., p. 257-258), “renunciar ao direito não 
pode, mas o separando pode deixar de exercer esse direito à assistência material. Basta que assim 
conste da cláusula da separação, ficando aberta a porta para futuro reclamo da assistência em vias 
próprias”. 
393 Nesse sentido julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Alimento. Ex-marido interdito. 
Necessidades demonstradas. Dever de mútua assistência que persiste após o divórcio. Sentença 
mantida. Recurso improvido”. (TJSP. Apelação 593.747.4/4-00. 8ª Câmara de Direito Privado. Rel 
Caetano Lagrasta. J. em 12-11-2008. 
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 No nosso sentir, não parece razoável dar aos alimentos entre ex-cônjuges a 

mesma amplitude conferida aos alimentos em razão do parentesco. Se assim for, uma 

curta relação matrimonial fará com que os divorciados carreguem até o fim de suas 

vidas a potencial condição de devedores de alimentos, ainda que venham a contrair 

novo casamento, conforme disposto no art. 1.709 do Código Civil.394 

 Por outro lado, não podemos aceitar a corrente que entende impossível o pleito 

alimentar após a extinção do vínculo, pois este também acarreta o fim do dever de 

mútua assistência. Para os que assim entendem, os alimentos entre cônjuges somente 

podem ser pleiteados até o divórcio. Esse posicionamento perecia-nos aceitável, 

enquanto presente em nosso ordenamento o sistema dual de dissolução do vínculo, 

permitindo que o separado dispusesse de um tempo até o divórcio para, verificada sua 

nova condição, solicitar ou não alimentos ao ex-cônjuge.395 Mas essa possibilidade não 

existe mais, de modo que nos parece draconiano impedir o pedido de pensão alimentar 

após o divórcio. Ademais, qual a concreta diferença entre alimentos obtidos antes do 

divórcio e que perdurem por um longo período de tempo daqueles pleiteados e fixados 

a posteriori? Liberar em definitivo o cônjuge dessa obrigação em relação ao outro, pois 

se não fixados os alimentos até o divórcio não mais poderiam sê-lo? Essa conclusão 

afasta-se do princípio da solidariedade familiar e do senso de responsabilidade, que 

deve estar presente em ambos os divorciandos por ocasião do término do 

relacionamento conjugal.  

 Assim sendo, e especialmente tendo em vista a obtenção do divórcio de maneira 

direta – tanto em razão da nova redação do § 6° do art. 226 da Constituição Federal 

como também pela tese que sustentamos – entendemos viável a fixação pela lei de um 

                                                 
394 CC, art. 1.709: “O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da 
sentença de divórcio”. 
395 Parece ser esse o fundamento para a posição de Francisco José Cahali (Dos alimentos. In Direito de 
família e o novo Código Civil. Maria Berenice Dias; Rodrigo da Cunha Pereira (coords.). 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006, p. 201): “Considerando o atual estágio da doutrina e jurisprudência, o 
encerramento definitivo do vínculo conjugal através do divórcio, e promovendo-se interpretação mais 
literal do art. 1.704, parece-nos razoável sustentar que a possibilidade de busca dos alimentos no 
rompimento matrimonial encontra seu limite no divórcio das partes, permitindo-se o exercício da 
pretensão apenas pelos separados judicialmente (e não divorciados), se não estabelecida anteriormente 
a obrigação (no acordo ou decisão da separação ou do divórcio)”. Também nesse sentido decisão do 
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: “Ação de alimentos. Irresignação da ex-esposa quanto 
à decisão que rejeitou o pedido. Verba não estabelecida por ocasião do divórcio. Vínculo matrimonial 
desfeito. Carência de ação. Impossibilidade jurídica do pedido”. (TJSC. Apelação Cível 2008.003620-5. 
Rel. Desª. Maria do Rocio Luz Santa Ritta. 3ª Câmara de Direito Civil. J. em 30-06-2008). 
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prazo posterior ao divórcio dentro do qual fica possível o pedido de pensão alimentícia 

de um divorciado em relação ao outro, demonstrada, obviamente, a necessidade dos 

alimentos. A definição desse prazo decorre de política legislativa, mas a título de 

sugestão, parece-nos razoável o período de cinco anos, tomando como parâmetro o 

tempo necessário, em média, para a realização de um curso de graduação. Tratar-se-ia 

de prazo decadencial, ou seja, não pleiteados os alimentos dentro desse período, 

extinguir-se-ia o recíproco direito a alimentos entre os divorciados. 

 Na fixação do quantum alimentar – afastada qualquer perquirição de culpa – o 

juiz não deve perder de vista o pressuposto da necessidade de quem pleiteia. Nesse 

passo, o previsto no Código Civil espanhol pode ajudar. Com efeito, dispõe a segunda 

parte do art. 97 que na falta de acordo o juiz deve fixar o valor dos alimentos levando 

em conta as seguintes circunstâncias: os demais acordos a que chegaram os cônjuges 

(partilha de bens, por exemplo), a idade e o estado de saúde, a qualificação profissional 

e as probabilidades de acesso a um emprego, a dedicação passada e futura à família, o 

quanto colaborou com seu trabalho nas atividades mercantis, industriais ou 

profissionais do outro cônjuge, a duração do casamento, a perda eventual de um direito 

de pensão, o patrimônio e os meios econômicos e as necessidades de cada cônjuge, 

bem como qualquer outra circunstância relevante.396  

 A parte inicial do dispositivo mencionado, segundo Carlos Lasarte, “define e 

conforma o direito à pensão como decorrência do desequilíbrio econômico que, para 

um cônjuge em face do outro, possa ter sido produzido pela separação ou divórcio”, 

                                                 
396 CC espanhol, art. 97, segunda parte: “A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, 
determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 1. Los acuerdos a que hubieran 
llegado los cónyuges. 2. La edad y el estado de salud. 3. La cualificación profesional y las probabilidades 
de acceso a un empleo. 4. La dedicación pasada y futura a la familia. 5. La colaboración con su trabajo 
en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. 6. La duración del 
matrimonio y de la convivencia conyugal. 7. La pérdida eventual de un derecho de pensión. 8. El caudal y 
los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 9. Cualquier otra circunstancia 
relevante. En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su 
efectividad”. Adverte Carlos Lasarte (A pensão derivada da separação ou do divórcio na experiência 
espanhola. In Afeto, Ética, Família e o novo Código Civil. Rodrigo da Cunha Pereira (coord.). Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004, p. 97) que “são dados de caráter legal estabelecidos ad exemplum, e não com 
o significado de numerus clausus”. Acrescenta, à p. 98: “Com efeito, na Espanha, o dado mais relevante 
da regulação atual é dado pelo fato de que a pensão é gerada em favor do cônjuge mais desfavorecido 
economicamente como conseqüência da crise matrimonial, sem que o artigo 97 habilite o juiz a levar em 
consideração a causa genética da separação ou divórcio. Em outras palavras, ser culpado ou inocente 
em relação à crise matrimonial é irrelevante para a procedência ou improcedência da pensão”. 
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acarretando “uma piora em sua situação anterior ao matrimônio”.397 O dispositivo refere-

se a uma “compensação” que poderá consistir em pensão por prazo estipulado ou sem 

fixação de prazo ou, ainda, uma prestação única, conforme consenso das partes ou 

decisão judicial.398 Permite o art. 99 da mesma lei que a qualquer tempo poderá ser 

convencionada a substituição da pensão fixada judicialmente pela constituição de renda 

vitalícia, usufruto de determinados bens ou, ainda, a entrega de determinado capital em 

bens ou dinheiro.399 Essa liberdade conferida aos cônjuges no tocante aos alimentos 

está de acordo, no nosso entender, com o princípio da autonomia da vontade, inerente 

ao fato de os alimentos entre divorciados constituírem direito disponível. 

 Mas não devemos entender por “modo compatível com a sua condição social”, 

conforme disposto no art. 1.694 do Código Civil brasileiro,400 a manutenção do padrão 

de vida que o cônjuge que requer alimentos dispunha enquanto casado. Segundo 

Sérgio Gischkow Pereira, seria um “excesso, pelo menos entre cônjuges”. Segundo o 

autor “tem-se resolvido que a permanência do padrão de vida, sem maiores discussões, 

é para os filhos”.401 

 Entendemos que os alimentos entre cônjuges deveriam ser disciplinados pela 

legislação civil em apartado dos alimentos para parentes, pois são regidos por disciplina 

própria. 

 

 3.3.4 Uso do nome 

 Destaque-se, preliminarmente, que a tese que sustentamos do divórcio 

obrigatoriamente extrajudicial não promove, por si só, nenhuma alteração no que tange 

ao uso do nome do outro cônjuge pelo divorciado. Porém, a eliminação da discussão da 

culpa em razão do fim da separação, implica numa releitura dos dispositivos referentes 

                                                 
397 Carlos Lasarte. A pensão, cit., p. 97. 
398 CC espanhol, art. 97, primeira parte: “El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un 
desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su 
situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una 
pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio 
regulador o en la sentencia”. 
399 CC espanhol, art. 99: “En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada 
judicialmente conforme al artículo 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de 
determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero”. 
400 CC, art. 1.694: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos 
de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação”. 
401 Sérgio Gischkow Pereira. Ação de alimentos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p.18. 
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ao tema, previstos no Código Civil. A propósito disso, utilizamos o momento para fixar 

nosso posicionamento e sugerir alterações na lei. 

 O nome é um dos aspectos de identificação da pessoa, sendo, por isso, direito 

da personalidade.402 Desta forma, entendemos que a regra sobre a continuidade ou não 

do uso do nome quando do divórcio deverá ser a da sua permanência, tendo, portanto, 

o divorciando, a opção de continuar a usá-lo ou não.403 Se nada for disposto na 

escritura pública de divórcio, isso quer dizer que o cônjuge continuará a usar o nome do 

outro, não significando renúncia a omissão sobre o tema.404 Caso opte por abrir mão do 

nome, poderá fazê-lo quando da escritura de divórcio ou, então, posteriormente, a 

qualquer tempo, por meio de nova escritura com essa finalidade específica.405 A 

renúncia será, contudo, irretratável.406 

                                                 
402 Vaneska Donato de Araújo. As cláusulas, cit., p. 267.  
403 Assim também entende Christiano Cassettari (Separação, cit., p. 86): “a perda do nome pode se dar 
pela renúncia do titular, dado que a conservação do nome é a regra e a perda, exceção”. Na mesma linha 
decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “DIVÓRCIO DIRETO. RÉ REVEL. USO DO 
NOME DE CASADA. POSSIBILIDADE. A conservação do nome de casado depende da opção do 
cônjuge ex vi do art. 1.578, §2º, do CCB, não podendo a sentença que decreta o divórcio direto 
determinar a retomada do nome de solteira. Recurso provido”. (TJRS, Apelação Cível 70011272333. 7ª 
Câmara Cível. Rel. Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves. J. em 01-06-2005). “CONVERSÃO EM 
DIVÓRCIO. PERMANÊNCIA COM O NOME DE CASADA. PEDIDO EXPRESSO DO VARÃO PARA 
EXCLUSÃO DE SEU PATRONÍMICO. DESCABIMENTO. Ainda que haja oposição do varão, incumbe à 
mulher optar entre permanecer ou não com o nome de casada. É que, não mais sendo necessária a 
identificação do responsável pela ruptura da vida conjugal, e não dispondo em contrário a sentença que 
decretou a separação judicial das partes, pode a divorcianda manter o nome de casada. Inteligência dos 
arts. 1.571 e 1.578, § 2º, do Código Civil. Ademais, após vinte e cinco anos, o patronímico da família do 
marido já se encontra incorporado ao da mulher, não se podendo mais distingui-lo de sua identificação. O 
direito ao nome constitui atributo da personalidade e, por conseqüência, integra o direito à identidade. 
Apelo desprovido”. (TJRS, Apelação cível 70009116294, 7ª Câmara Cível. Rel. José Carlos Teixeira 
Giorgis. J. em 01-09-2004). 
404 Assim pensa Inácio de Carvalho Neto (Separação, cit., p. 375): “Mas a omissão do acordo não se 
interpreta como renúncia ao nome do outro. Ao contrário, omitindo-se a petição inicial, entende-se que o 
cônjuge continuará a usar o nome do outro”. Para José Fernando Simão (A PEC do divórcio: a revolução 
do século em matéria de Direito de Família, IBDFAM, 16/07/10. Belo Horizonte, disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=636>. Acesso em: 17jul. 10), “o cônjuge culpado [referindo-se 
à época em que prevalecia a culpa] não perde o direito de usar o ‘sobrenome do outro’, porque, na 
realidade, o sobrenome é seu mesmo, já que passou a integrar seu nome quando do casamento. Trata-
se de nome próprio e não de terceiros”. Ainda segundo Vaneska Donato de Araújo (As cláusulas, cit., p. 
268), “quando o nome é alterado em virtude do casamento, incorpora-se à personalidade de seu titular, 
de maneira que seu uso não há que se extinguir pela simples dissolução do vínculo matrimonial”. 
405 Conclusão aprovada pelo grupo de estudos instituído pelo Sr. Corregedor Geral da Justiça, 
Desembargador Gilberto Passos de Freitas, por meio da Portaria CG 01/2007 do Estado de São Paulo, 
publicada no Diário Oficial de 11/01/2007, que teve por escopo o exame de implementação da Lei n. 
11.441/2007 no âmbito notarial e suas implicações no Registro Civil de Pessoas Naturais, cujas 
conclusões foram publicadas em 05/02/2007: “A escritura pública de separação ou divórcio consensual, 
quanto ao ajuste do uso do nome de casado, pode ser retificada mediante declaração unilateral do 
interessado na volta ao uso do nome de solteiro, em nova escritura pública, também mediante 
assistência de advogado”. No mesmo sentido o art. 45 da Resolução n. 35 do Conselho Nacional de 
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 A regra da continuidade do uso do nome já está insculpida na primeira parte407 

do § 2° do art. 1.571 do diploma civil brasileiro: “Dissolvido o casamento pelo divórcio 

direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado”. O outro 

dispositivo que versa sobre o assunto encontra-se implicitamente revogado pelo fato de 

condicionar o uso do nome à inocência do cônjuge no fim do relacionamento. 

Invertendo a regra o art. 1.578, dispunha que “o cônjuge declarado culpado na ação de 

separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que 

expressamente requerido pelo cônjuge inocente”.  

  Contudo, ainda que o cônjuge inocente requeresse a alteração, o nome do 

culpado não seria modificado se isso trouxesse prejuízo para a sua identificação, clara 

distinção entre o seu nome de família e o dos filhos ou qualquer outro dano grave 

reconhecido em decisão judicial, conforme previa os incisos do referido art. 1.578 do 

Código Civil. 

 Contudo, há quem entenda que o dispositivo em questão não foi revogado, 

permanecendo o conteúdo dos incisos em favor do cônjuge que queira permanecer 

com o sobrenome do outro, o que seria possível uma vez provado um daqueles 

motivos. Assim pensam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, para quem a 

regra é a da perda do nome de casado, se o divórcio for litigioso, valendo o acordo, se 

consensual. 408 

                                                                                                                                                              
Justiça: “A escritura pública de separação ou divórcio consensuais, quanto ao ajusto do uso do nome de 
casado, pode ser retificada mediante declaração unilateral do interessado na volta ao uso do nome de 
solteiro, em nova escritura pública, com assistência de advogado”. Para Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 
Pamplona Filho (O novo, cit., p. 110) o retorno ao nome de solteiro deve se dar “mediante procedimento 
judicial de modificação de nome civil, a ser conduzido pelo juízo de direito competente para apreciar 
questões atinentes a alterações em Registros Públicos”. 
406 Veja-se decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Separação consensual – Conversão em 
divórcio – Pretensão da mulher em continuar a usar o nome do marido – Renúncia por parte desta, 
quando da separação judicial  – Inadmissibilidade – Recurso não provido”. (TJSP. ApCív 207.350-4, 7ª 
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Arthur Del Guércio. J. em 24-10-2001). 
407 A segunda parte do dispositivo está implicitamente revogada. Sobre o tema discorremos no Cap. II, 
item 2.2.2. 
408 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (O novo, cit., p. 108-110). Discorrem os 
mencionados autores: “Com o fim da separação judicial e o banimento da culpa, em definitivo, dos 
processos de divórcio, logicamente que a mantença ou não do nome de casado passara’a observar a 
regra geral no sentido do retorno ao nome de solteiro, mantendo-se o patronímico de casado, por 
exceção, se qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 1.578 ocorrer [...]. Assim, 
independentemente de quem tenha sido o responsável pelo fim do matrimônio (pois não se há de 
perquirir a culpa ou a inocência de nenhum dos consortes), qualquer das partes poderá, a todo tempo, 
optar por retornar ao nome de solteiro [...]. A partir da Emenda, portanto, o uso do nome, no divórcio, 
deverá observar as seguintes regras: a) se o divórcio for consensual (judicial ou administrativo), o acordo 
firmado deverá regular o respectivo direito; b) se o divórcio for litigioso, a regra é no sentido da perda do 
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 Não nos parece, contudo, ser a melhor solução. Aplicando-se a regra proposta 

pelos autores, na falta de acordo entre os cônjuges, o autor do pedido deveria 

necessariamente deixar de usar o sobrenome do outro. Caso, porém, pretendesse 

continuar com o nome de casado, incumbir-lhe-ia a prova de um dos motivos arrolados 

no art. 1.578 do Código Civil.  

            Ora, o outro cônjuge poderia simplesmente não concordar em promover o 

divórcio amigavelmente para impor esse ônus probatório ao consorte autor do pedido, 

compelindo-o, indiretamente, a abrir mão do nome. Em nosso sentir, não havendo 

consenso entre os cônjuges, compete àquele com a intenção de impedir que o outro 

continue a usar seu nome a prova em juízo de algum motivo relevante, como 

procedimento indigno, à semelhança do disposto no parágrafo único do art. 1.708 do 

diploma civil.409 A ação que versar sobre isso não será, como já salientamos, obstáculo 

ao divórcio em cartório. 

 

 3.4 Papel da mediação na fixação dos efeitos do di vórcio 

 Não podemos perder de vista a alteração constitucional promovida pela Emenda 

n. 66 que acarretou a supressão do instituto da separação e consequente 

impossibilidade de discussão da culpa pelo fim do casamento, tanto para impedir a 

extinção do vínculo matrimonial quanto para a fixação dos efeitos. Requer-se, por isso, 

do mediador – especialmente aos cônjuges que ainda demonstram carregar a cultura 

do litígio - a constante lembrança dessa sensível modificação, a fim de alertar os 

divorciandos ou já divorciados de que o momento não é de litígio, mas de busca do 

consenso para alcançar o bem de ambos e da prole. A existência de filhos incapazes é 

a maior justificativa para a ocorrência da mediação já que a busca da eliminação do 

litígio, o alcance do acordo por parte dos cônjuges reverterá, inegavelmente, em 

benefícios a eles. 

 Sendo o divórcio um direito potestativo dos cônjuges o papel da mediação não é 

o de reconciliá-los - embora possa servir para certificar a manifestação da vontade410- 

                                                                                                                                                              
nome de casado, mantendo-se, todavia, o patronímico, se alguma das hipóteses do art. 1.578 se 
configurar”. 
409 CC, art. 1.708, parágrafo único: “Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver 
procedimento indigno em relação ao devedor”. 
410 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (O novo, cit., p. 89) entendem que na audiência do 
divórcio judicial litigioso o juiz terá a oportunidade de certificar-se da vontade manifestada pelos cônjuges, 
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mas sim um método para tentar alcançar o acordo dos cônjuges quanto aos efeitos pelo 

fim do relacionamento matrimonial, seja o divórcio consensual ou litigioso. 

 Como bem observa Águida Arruda Barbosa a mediação não visa 

necessariamente o acordo. Ele não é obrigatório, de maneira que se não for alcançado 

não significa que a mediação tenha sido infrutífera. Seu objetivo é que os mediandos 

promovam a transformação do conflito ou impasse a partir do momento que percebem a 

“recuperação da capacidade de se responsabilizar pelas próprias escolhas” conferindo 

outro significado à relação. O que a mediação busca, portanto, é uma transformação na 

visão dos divorciandos e que constitui em “oportunidade de construção de outras 

alternativas para o enfrentamento ou a prevenção de conflitos”. 411 

 É nessa perspectiva que a mediação desempenha um importante papel na 

dissolução do vínculo matrimonial pelo caminho obrigatório da extrajudicialidade, 

conforme propomos. Do ensinamento de Águida Arruda Barbosa concluímos que a 

mediação é o instrumento adequado, pois não se trata de simples superação do conflito 

existente naquele momento para que os cônjuges possam seguir suas vidas. Importa 

que ambos encontrem a melhor solução quanto aos efeitos pelo fim do relacionamento 

matrimonial, especialmente quanto aos filhos incapazes, a ponto de afastar a 

possibilidade de futuros desentendimentos e o consequente retorno da contenda. A 

mediação mostra-se, portanto, como um instrumento superior à conciliação e mais 

apropriado às questões de direito de família.412 Observa ainda a jurista que “a forma 

                                                                                                                                                              
“valendo-se, também, da ideia de conservação da família para verificar se não há a possibilidade de 
reconciliação”. Em Portugal a mediação no procedimento obrigatoriamente extrajudicial de separação ou 
divórcio por mútuo consentimento tem por finalidade a reconciliação dos cônjuges. Com efeito, dispõe o 
art. 14°, n. 3 do DL 272/2001, de 13 de Outubro: “R ecebido o requerimento, o conservador informa os 
cônjuges da existência dos serviços de mediação familiar; mantendo os cônjuges o propósito de se 
divorciar, e observado o disposto no n.º 5 do artigo 12.º, é o divórcio decretado, procedendo-se ao 
correspondente registo” (grifo nosso). 
411 Águida Arruda Barbosa. Mediação familiar: instrumento para a reforma do judiciário. In Afeto, Ética, 
Família e o novo Código Civil. Rodrigo da Cunha Pereira (coord.). Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 33-
34. A autora ensina à p. 33 da mesma obra que “a mediação, examinada sob a ótica da teoria da 
comunicação, é um método fundamentado, teórica e tecnicamente, por meio do qual uma terceira 
pessoa, neutra e especialmente treinada, ensina os mediandos a despertar seus recursos pessoais para 
que consigam transformar o conflito. [...] O mediador não decide pelos mediandos, já que a essência 
dessa dinâmica é permitir que as partes envolvidas em conflito ou impasse fortaleçam-se, resgatando a 
responsabilidade por suas próprias escolhas”. 
412 Águida Arruda Barbosa. Mediação, cit., p. 36. Segundo a autora, à mesma página: “As questões de 
Direito de Família, seguramente, são as mais freqüentes nas lides forenses e, pela natureza do litígio, 
são as que mais têm possibilidade de retornar ao Judiciário. Muito se tem feito para promover 
conciliações nesses processos, quando o indicado é a mediação. Porém, a falta de discriminação entre 
ambos os institutos afasta os sujeitos do conflito de uma eficaz e efetiva prestação jurisdicional. Nessa 
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natural de regular os conflitos de interesse é pelo reconhecimento da responsabilidade 

de cada um, que assume as conseqüências de seus atos ou omissões”, 

complementando que “só recorrem ao Judiciário os que foram incapazes de regular 

diretamente suas diferenças”.413 Percebe-se que a mediação oportuniza aos cônjuges a 

identificação da responsabilidade de cada um, viabilizando uma nova solução, afastada 

do litígio. 

 Obviamente a mediação requer mediador capacitado, devidamente treinado e 

ciente de que não está a promover uma conciliação, mas efetivamente uma mediação, 

da forma como acima exposto. Ainda com base em Águida Arruda Barbosa, percebe-se 

que a mediação “é impulsionada pela inclusão de um terceiro numa relação polarizada” 

que permite uma nova dinâmica a fim de que nasça uma solução até então impensada 

pelo fato da linguagem ter sido, até aquele momento, “binária”, ou seja, raciocínio 

exclusivo em cima do sim ou não, do certo ou errado, do culpado ou inocente ou ainda, 

a título de exemplos, do procendente ou improcedente. Já o pensamento “ternário” 

permite o acréscimo do terceiro, a ampliação dos horizontes no sentido de novas 

soluções que não exclusivamente aquelas polarizadas pelo pensamento binário. 

Segundo a jurista, “o pensamento ternário, ao incluir o terceiro, abre o tempo-espaço 

que contempla a discussão, fundamentando-a no reconhecimento do valor do outro, 

que se encontrava encoberto pela ausência do diálogo”. A permissão da entrada do 

mediador pelos divorciandos já significa que estão procedendo a uma abertura que 

pode viabilizar uma nova solução antes impossível. O mediador assume uma função 

                                                                                                                                                              
hipótese, há um objetivo claro de desafogo do Judiciário por meio da celebração de acordos que 
parecem pôr fim ao litígio. No entanto, não há controle do retorno desses litígios ao Judiciário, mas cabe 
aos advogados a constatação de que as conciliações, em matéria de Direito de Família, serve para 
acomodar a sujeira debaixo do tapete. E, um dia, ela começa a aparecer!”. Esclarece, às páginas 32 e 
33, que: “A conciliação [...] pode ser definida como uma reorganização lógica no tocante aos direitos que 
cada parte acredita ter, polarizando-os, eliminando os pontos incontroversos, para delimitar o conflito, e, 
com técnicas adequadas, em que o conciliador visa corrigir as percepções recíprocas, aproxima as partes 
em um espaço concreto. [...] o conciliador intervém com sugestões, alerta sobre as possibilidades de 
perdas recíprocas das partes, sempre conduzidas pelo jargão popular sistematizado pela expressão 
‘melhor um mau acordo que uma boa demanda’. Em suma, submetidas à conciliação, as partes admitem 
perder menos num acordo, que num suposto sentenciamento desfavorável, fundamentado na relação 
ganhador-perdedor. Na conciliação, há a negação do conflito, pois o objetivo a que se propõem as partes 
é a celebração do acordo como uma forma de liberação daquele constrangimento oriundo da 
litigiosidade, e, para tanto, assumem  compromisso mútuo, resultando em um consenso, orientado pelo 
princípio da autonomia da vontade dos litigantes. O que caracteriza esse equivalente jurisdicional é a 
celebração de acordo”. 
413 Águida Arruda Barbosa. Mediação, cit., p. 34. 
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“catalizadora e independente”, despolarizando a comunicação binária e “instalando uma 

linguagem ternária, deslocando, assim, as resistências dos protagonistas”.414 

 Além dessa esperada atuação do mediador também lhe compete proceder as 

devidas informações legais aos divorciandos, especialmente aquelas referentes à 

guarda dos filhos menores ou maiores incapazes, como a primazia legal pela guarda 

compartilhada e os efeitos que ela acarreta.415 

 Questão que surge é a da obrigatoriedade da mediação no procedimento de 

divórcio exclusivamente extrajudicial, conforme nossa proposta. Em outras palavras: no 

divórcio litigioso a mediação é condição sine qua non para a extinção do vínculo e 

decisão a respeito dos seus efeitos? 

 Lembremos que a extinção do vínculo independe da concordância do outro 

cônjuge, sendo obstada apenas pela existência de filhos incapazes e enquanto não 

houver decisão sobre sua proteção – guarda e alimentos. Evidentemente poderão os 

cônjuges valer-se da mediação a fim de encontrar a melhor solução em relação aos 

filhos, que será então submetida à análise do Ministério Público que, como 

anteriormente explicitamos, em não apresentando nenhuma objeção, permitida estará a 

extinção do vínculo conjugal. Tratando-se de divórcio amigável, havendo acordo ao 

menos em relação aos filhos, a mediação pode mostrar-se desnecessária. 

 Quanto aos demais efeitos a mediação apresenta-se como uma alternativa aos 

cônjuges para evitar o litígio em juízo, lembrando que a falta de consenso sobre partilha 

dos bens, alimentos entre cônjuges e uso do nome não constitui obstáculo à eliminação 

do vínculo. Conveniente, por uma questão de rápida decisão e eliminação dos assuntos 

que vinculam os ex-cônjuges, que todos sejam logo decididos, servindo então a 

mediação como um eficaz instrumento. Mas a escolha é dos cônjuges. 

 Na Espanha, apesar do divórcio somente poder ocorrer pela via judicial, a 

mediação figura como um recurso voluntário e alternativo para a solução de litígios 

                                                 
414 Águida Arruda Barbosa. Mediação, cit., p. 34-36. 
415 Não seria admissível que a mediação pudesse permitir soluções extra-legais. Como bem pondera 
Águida Arruda Barbosa (Mediação, cit., p. 37), a mediação familiar “é uma prática social, 
consubstanciada em três fundamentos: respeito à lei; respeito ao outro; respeito a si próprio. Trata-se de 
um estudo de natureza interdisciplinar, cuja prática no trato dos conflitos familiares constrói uma 
mentalidade capaz de mudar o Judiciário, liberando-o para a sua efetiva função”. 
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familiares, podendo os cônjuges pedir ao juiz, a qualquer tempo, a suspensão da 

atuação judicial para tentar alcançar uma solução por meio da mediação.416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
416 É o que se deduz da leitura da exposição de motivos da Lei n. 15 de 08/07/2005, de onde extraímos 
dois trechos: “De esta forma, lãs partes pueden pedir em cualquier momento al Juez la suspensión de lãs 
actuaciones judiciales para acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar uma solución consensuada 
em los temas objeto de litígio. La intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible 
el pacto, o el contenido de lãs propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o 
incapacitados, o uno de los cónyuges, y lãs partes no hayan atendido a sus requerimientos de 
modificación. Solo em estos casos deberá dictar uma resolución em la que imponga lãs medidas que 
sean precisas. [...] Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de uma separación y divorcio para 
todos os miembros de la família, mantener la comunicación y el diálogo, y en especial garantizar la 
protección del interés superior del menor, se establece la mediación como un recurso voluntario 
alternativo de solución de los litígios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un 
mediador, imparcial y neutral”. 
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Capítulo IV 

Propostas de alteração da legislação infraconstituc ional 

 

 Devemos observar que em razão da nova redação do § 6° do art. 226 da 

Constituição Federal promovida pela Emenda Constitucional n. 66, as modificações que 

sugerimos compreendem tanto a indicação dos dispositivos revogados417 ou 

modificados por força da mencionada Emenda quanto pela proposta que fazemos de 

divórcio extrajudicial obrigatório. Os temas estão umbilicalmente conectados, tanto que 

nossa tese assenta-se nessa modificação constitucional com evidente reflexo na 

legislação infraconstitucional, como demonstrado nos capítulos II e III do trabalho. 

 Para uma melhor compreensão, optamos por explicitar as sugestões de 

alteração na legislação em duas partes. A primeira, relativa às modificações 

decorrentes da proposta que fazemos de divórcio extrajudicial obrigatório. Na segunda, 

as alterações em virtude da supressão da separação, impossibilidade de discussão da 

culpa e eliminação dos prazos para o divórcio.Tais alterações foram promovidas pela 

Emenda Constitucional n. 66, sendo que estas já comportarão as modificações 

propostas em razão da nossa tese.  

          Ao final, no intuito de permitir uma visão amplificada, apresentamos o texto da lei 

já com as modificações sugeridas. Encerramos o capítulo com um modelo de projeto 

que compreende todas as alterações legais sugeridas. 

 

 4.1 Alterações da lei em virtude do divórcio extra judicial obrigatório 

 4.1.1 Código Civil 

 Tendo em vista todo o exposto ao longo do trabalho, relativamente à proposta de 

divórcio extrajudicial obrigatório, apresentamos abaixo nossas sugestões de nova 

redação dos artigos do Código Civil em conformidade, portanto, com a tese que 

levantamos. Objetivando evitar desnecessárias repetições, optamos por não inserir 

                                                 
417 Revogar uma norma jurídica significa, segundo Maria Helena Diniz, (Compêndio, cit., p. 398) retirar a 
sua obrigatoriedade e efeito. São espécies do gênero revogação a derrogação, isto é, quando a norma 
torna-se parcialmente sem efeito sem sair de circulação, tendo em vista que "somente os dispositivos 
atingidos é que perdem a obrigatoriedade", e a ab-rogação, que nada mais é do que a "supressão total 
da norma anterior".  
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novos comentários justificadores, valendo o que discorremos anteriormente, em 

especial no Capítulo III. 

 Inicialmente, ao art. 1.571 sugerimos a inclusão de parágrafo único com o 

seguinte teor: “O divórcio realiza-se exclusivamente por escritura pública, na forma da 

lei processual civil”. No item 4.2.1 abaixo, apresentamos o artigo com essa inclusão e 

também com as alterações em razão da Emenda Constitucional n. 66. 

 Art. 1.572. A escritura pública de divórcio poderá ser feita a qualquer tempo a 

pedido de apenas um ou de ambos os cônjuges, sendo vedada a referência à causa 

que determinou o fim do casamento. Parágrafo único: Solicitada a elaboração de 

escritura pública de divórcio por um ou ambos os cônjuges o oficial do Cartório deverá 

informá-los de imediato e antes de iniciar a elaboração da escritura, da existência e dos 

objetivos do serviço de mediação familiar. 

 Art. 1.573. Compete exclusivamente aos cônjuges a solicitação de escritura 

pública de divórcio. Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz poderá fazê-lo o curador, 

o ascendente ou o irmão.418 

 Art. 1.574. Para a realização de escritura pública de divórcio deverão ser 

apresentados os documentos arrolados no § 4° do art . 665 do Código de Processo 

Civil.  

 Art. 1.575. A escritura pública de divórcio solicitada por ambos os cônjuges 

poderá constar os acordos relativos à divisão patrimonial, pensão alimentícia de um 

cônjuge ao outro e decisão sobre o nome. Parágrafo único. A falta de acordo sobre um 

ou mais desses efeitos deverá ser mencionada na escritura. 

 Art. 1.576. A escritura pública de divórcio solicitada por apenas um dos cônjuges 

poderá ficar sobrestada, a seu pedido, até posterior tentativa de mediação com o 

objetivo de alcançar o consenso relativamente aos efeitos do fim do casamento 

mencionados no artigo antecedente. Parágrafo único. O cônjuge requererá ao oficial do 

cartório a expedição de convite ao outro consorte para que compareça à tentativa de 

mediação em dia e hora marcados. 

                                                 
418 Conforme Milton Paulo de Carvalho Filho (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Cezar 
Peluso (coord.) 2. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008, p. 1.665) ao comentar o art. 1.582 do 
Código Civil: “O certo [...] é que se trata de incapacidade mental – que deve ser reconhecida por decisão 
judicial – e não a relativa à menoridade, pois esta não há cogitar-se em face do disposto no art. 5°, II, que 
trata da emancipação pelo casamento. A não-referência aos descendentes do cônjuge decorre de 
eventual interesse pessoal que possam vir a ter, em prejuízo do incapaz”. 



 156 

 Art. 1.577. A falta de acordo sobre qualquer dos efeitos mencionados no art. 

1.575 não impedirá a realização da escritura pública de divórcio, ainda que solicitada 

por apenas um dos cônjuges. Parágrafo único: Os efeitos do fim do casamento poderão 

ser decididos posteriormente por meio de nova escritura pública ou decisão em ação 

judicial. 

 Art. 1.578. A existência de filhos menores ou maiores incapazes obsta à 

realização da escritura pública de divórcio enquanto não houver manifestação favorável 

do Ministério Público quanto ao acordo proposto pelos pais relativamente à guarda, 

direito de visitas e pensão alimentícia, ou decisão judicial a respeito. Parágrafo único: 

Na falta de acordo ou de decisão judicial sobre os interesses dos filhos, observar-se-á o 

procedimento disposto no art. 666 do Código de Processo Civil.419 

 Art. 1.579. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação 

aos filhos. Parágrafo único. Novo casamento ou união estável de qualquer dos pais, ou 

de ambos, não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo. 

 Art. 1.580. Os alimentos entre cônjuges serão fixados na proporção da 

necessidade daquele que os pleiteia e da possibilidade da pessoa obrigada. § 1°. O 

cônjuge pode renunciar, a qualquer tempo, o direito à pensão alimentícia. Nesse caso 

deverá fazê-lo expressamente, constando no escrito público que o renunciante foi 

informado pelo oficial do Cartório da irretratabilidade de sua decisão. § 2°. Não havendo 

renúncia expressa e não sendo exercido o direito à pensão alimentícia o cônjuge decai 

do direito de pleiteá-lo no prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de 

divórcio. § 3°. Os cônjuges podem deliberar livreme nte sobre o montante dos alimentos, 

sua forma de pagamento e tempo de duração. § 4°. Na  falta de acordo os cônjuges 

poderão buscar o consenso por meio da mediação em cartório, com posterior 

elaboração de escrito público que verse sobre o assunto, ou então por meio de ação 

judicial, para a qual não é requisito a prévia realização da mediação. 

 Art. 1.581. A escritura pública de divórcio pode ser promovida sem que haja 

partilha de bens. § 1°. Os cônjuges poderão deliber ar posteriormente sobre a divisão 

patrimonial por meio de nova escritura pública que conste o acordo alcançado 

voluntariamente por eles ou através de mediação em cartório. § 2°. Na falta de acordo 
                                                 
419 De acordo com o Projeto de Lei do Senado n. 166 que dispõe sobre a reforma do Código de Processo 
Civil, conforme melhor explicitamos no item 4.1.2 abaixo. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/arquivos_sisweb/File/anteprojeto.pdf>  Acesso em 09ago. 10. 
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qualquer dos cônjuges poderá promover ação judicial, para a qual não é requisito a 

prévia realização da mediação. 

 Art. 1.582. Dissolvido o casamento pelo divórcio o cônjuge poderá manter o 

nome de casado. Parágrafo único. O cônjuge que continuar a usar o nome de casado 

pode renunciar a ele a qualquer tempo. Nesse caso deverá fazê-lo expressamente, 

constando no escrito público que o renunciante foi informado pelo oficial do Cartório da 

irretratabilidade de sua decisão. 

 

 4.1.2 Código de Processo Civil 

Considerando a tramitação do Projeto de Lei do Senado n. 166/2010,420 que 

dispõe sobre a reforma do Código de Processo Civil, optamos por sugerir as alterações 

em razão da proposta de divórcio extrajudicial obrigatório, já sobre o texto do referido 

projeto. Partimos, portanto, da pressuposta revogação do Código de Processo Civil 

atualmente em vigor. 

Art. 667 do Projeto 166 do CPC: 

“Art. 667. A separação e o divórcio consensuais, não havendo filhos menores ou 

incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, serão 

realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 

665. § 1° A escritura não depende de homologação ju dicial e constitui título hábil para o 

registro civil e o registro de imóveis. § 2° O tabe lião somente lavrará a escritura se os 

interessados estiverem assistidos por advogado comum ou advogados de cada um 

deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. 

§ 3° A escritura e os demais atos notariais serão g ratuitos para aqueles que se 

declararem pobres sob as penas da lei”.421 

Para adequar o dispositivo acima ao divórcio extrajudicial obrigatório, sugerimos 

que os artigos 665 a 667 do referido Projeto passem a comportar a seguinte redação: 

                                                 
420 Projeto de lei do Senado proveniente dos trabalhos da Comissão de Juristas instituída pelo Ato n. 379, 
de 2009, do Presidente do Senado Federal. Disponível em:  
<http://www.ambito-juridico.com.br/arquivos_sisweb/File/anteprojeto.pdf>  Acesso em 09ago. 10. 
421 Art. 665 do Projeto 166: “A separação ou o divórcio consensuais, observados os requisitos legais, 
poderão ser requeridos em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão: I – as 
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns; II – as disposições relativas à pensão 
alimentícia entre os cônjuges; III – o acordo relativo à guarda dos filhos menores e ao regime de visitas; e 
IV – o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Parágrafo único: Se os cônjuges não acordarem 
sobre a partilha dos bens, far-se-á esta, depois de homologada a separação consensual, na forma 
estabelecida nos arts. 588 a 599”. 
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Art. 665. O divórcio realiza-se exclusivamente por escritura pública, em Cartório, 

observado o disposto a seguir: § 1°. A escritura po derá ser requerida por um ou ambos 

os cônjuges a qualquer tempo, vedada a referência à causa que determinou o fim do 

casamento. § 2. Solicitada a elaboração da escritura de divórcio por um ou ambos os 

cônjuges o oficial do Cartório deverá informá-los, de imediato e antes de elaborá-la, da 

existência e dos objetivos do serviço de mediação familiar. § 3°. O pedido de 

elaboração da escritura de divórcio compete exclusivamente aos cônjuges, salvo se 

incapaz, caso em que poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão. § 4°. Para a 

realização de escritura de divórcio deverão ser apresentados: I – certidão de 

casamento; II – documento de identidade oficial e CPF/MF; III – pacto antenupcial, se 

houver; IV – certidão de nascimento ou outro documento de identidade oficial dos filhos; 

V – certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos; VI – 

documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se 

houver. 422 § 5°. Da escritura pública de divórcio solicitada por ambos os cônjuges 

poderão constar os acordos relativos à divisão patrimonial, pensão alimentícia de um 

cônjuge ao outro e decisão sobre o nome. A falta de acordo sobre um ou mais desses 

efeitos deverá ser mencionada na escritura. § 6°. A  escritura pública de divórcio 

solicitada por apenas um dos cônjuges poderá ficar sobrestada, a seu pedido, até 

posterior tentativa de mediação com o objetivo de alcançar o consenso relativamente 

aos efeitos do fim do casamento. Nesse caso, o cônjuge requererá ao oficial do cartório 

a expedição de convite ao outro consorte para que compareça à tentativa de mediação 

em dia e hora marcados. § 7°. A falta de acordo sob re qualquer dos efeitos pelo fim do 

casamento não impedirá a realização da escritura pública de divórcio, salvo se existirem 

filhos incapazes. Os efeitos do fim do casamento poderão ser decididos posteriormente 

por meio de nova escritura pública ou decisão em ação judicial. § 8°. A escritura pública 

de divórcio deverá ser solicitada no Cartório em cuja circunscrição se encontra o 

domicílio atual dos cônjuges ou daquele que detiver a guarda exclusiva dos filhos 

menores. Tendo sido fixada a guarda compartilhada a escritura poderá ser promovida 

no Cartório da circunscrição do domicílio de qualquer dos cônjuges. 

Art. 666. Na existência de filhos menores ou maiores incapazes será observado 

o seguinte procedimento: § 1°. Apresentado acordo q uanto os interesses dos filhos 

                                                 
422 De acordo com o art. 33 da Resolução n. 35, de 24/04/2007 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
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incapazes o oficial do cartório o enviará ao Ministério Público da circunscrição a que 

pertence o Cartório para que se pronuncie no prazo de 30 dias. § 2°. Caso o Ministério 

Público considere que o acordo não acautela devidamente os interesses dos filhos, 

podem os cônjuges alterá-lo em conformidade com o proposto ou apresentar novo 

acordo, sendo neste último caso dada nova vista ao Ministério Público, que terá igual 

prazo de 30 dias para se manifestar. § 3°. Se o Min istério Público considerar que o 

acordo acautela devidamente os interesses dos menores ou tendo os cônjuges alterado 

o acordo nos termos indicados pelo Ministério Público, o oficial do Cartório procederá à 

escritura de divórcio, da qual deverá constar o acordo quanto à proteção dos filhos 

incapazes. § 4°. Nas situações em que os cônjuges n ão se conformem com as 

alterações indicadas pelo Ministério Público, deverá ser buscada decisão judicial que 

verse sobre guarda, visitas e alimentos aos filhos incapazes. § 5°. O acordo relativo à 

proteção dos filhos, solicitada a escritura de divórcio por um ou por ambos os cônjuges, 

pode ser alcançado por meio de mediação em cartório, devendo ser observado o 

disposto nos parágrafos anteriores. § 6°. Obtida de cisão judicial a respeito e 

apresentada a sentença ao oficial do Cartório esse procederá à escritura de divórcio, da 

qual deverá constar o inteiro teor da sentença. 

Art. 667. A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil 

para o registro civil e o registro de imóveis. Mas o tabelião somente lavrará a escritura 

se os interessados estiverem assistidos por advogado comum ou advogados de cada 

um deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato 

notarial. Parágrafo único. A escritura e os demais atos notariais serão gratuitos para 

aqueles que se declararem pobres sob as penas da lei. 

 
 4.2 Alterações da lei em virtude da Emenda Constit ucional n. 66 

 Como bem alerta Paulo Luiz Netto Lobo, a nova norma constitucional não 

provocou nenhum “vazio legislativo” que exigisse imediata regulamentação legal, pois a 

supressão das normas relativas à separação judicial não retirou do ordenamento 

jurídico as que disciplinam o divórcio e seus efeitos.423 Realmente, poderíamos pensar, 

                                                 
423 Escreve o jurista (Divórcio: alteração constitucional e suas consequências, IBDFAM, 09/07/10. Belo 
Horizonte, disponível em  <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629>.  Acesso em 17jul. 10.): “o 
advento da nova norma constitucional não necessita de nova regulamentação infraconstitucional, pois as 
questões essenciais do divórcio estão suficientemente contempladas na legislação civil existente e 
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a priori, que não haveria necessidade de nova regulamentação exclusivamente em 

decorrência da modificação promovida pela Emenda Constitucional n. 66. 

Contudo, dois motivos nos levam a concluir no sentido inverso. O primeiro deles 

consiste na adequação dos dispositivos da lei infraconstitucional à proposta que 

fazemos de divórcio extrajudicial obrigatório. Segundo motivo: entendemos que a 

legislação infraconstitucional precisa espelhar a nova redação do § 6° do art. 226 da 

Constituição. Apesar de concordarmos com a revogação implícita dos dispositivos 

atingidos com a substancial modificação, parece-nos adequada a revogação expressa a 

fim de evitar multiplicidade de interpretações, como as que naturalmente surgiram com 

a aprovação da referida Emenda, mencionadas em matéria do Jornal Folha de São 

Paulo, do dia 07/08/2010, apresentadas no Cap. II desse trabalho. Ademais, a opção 

por adequar a legislação infraconstitucional ao novo teor do § 6° do art. 226 da 

Constituição propicia maior segurança jurídica e consequente respeito ao princípio da 

operabilidade, tão relevado por Miguel Reale.424 

Passemos em análise, primeiramente, os artigos 1.571 a 1.582 do Código Civil.  

  

 4.2.1 Código Civil 

 Como já mencionamos anteriormente (Cap. II, item 2.2.1) a nova redação do § 6° 

do art. 226 provocou a revogação implícita do art. 1.571 do Código Civil, ao menos 

quanto ao caput e ao inciso III. Dispõe o caput: “A sociedade conjugal termina:”. Inciso 

III: “pela separação judicial”. 

 O artigo precisa sofrer nova redação para adequar-se ao agora inexistente 

instituto da separação, não mais cabendo falar-se em término da “sociedade conjugal”. 

A sociedade conjugal extingue-se concomitantemente ao término do vínculo 

matrimonial, de modo que o artigo merece receber maior significação consentânea com 

                                                                                                                                                              
nenhuma norma destinada à separação judicial ou à dissolução da sociedade conjugal podem ser 
aproveitadas, porque foram revogadas, em virtude de sua incompatibilidade com a dissolução do 
casamento pelo divórcio”. 
424 Na dicção de Carlos Dias Motta (Direito, cit., p. 238), “os princípios jurídicos também tem a função de 
conferir efetividade ao direito, exatamente por facilitar o seu cumprimento e a sua apreensão. O princípio 
da operabilidade a que alude Miguel Reale tem específica e precipuamente esta função”. Observa Miguel 
Reale (O projeto de Código Civil: situação atual e seus problemas fundamentais. São Paulo: Saraiva, 
1986, p.13) que o princípio da operabilidade traz consigo implicitamente o princípio da concretude e que 
é, segundo o jurista, “a obrigação que tem o legislador de não legislar em abstrato, para um indivíduo 
perdido na estratosfera, mas, quanto possível legislar par ao indivíduo situado: legislar para o homem 
enquanto marido; para a mulher enquanto esposa”. 
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a substancial alteração constitucional mencionada. Em razão disso, também sugerimos 

a alteração do título do Capítulo X do Código Civil, que passaria a ter a seguinte 

denominação: “Da dissolução do vínculo matrimonial”. 

 Parece-nos inadequado, até mesmo pouco técnico, incluir-se dentre os modos 

de dissolução do vínculo matrimonial a nulidade ou anulação do casamento. Nesse 

local do Código Civil (Cap. X – “Da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal”), 

devem ser consideradas apenas as causas de extinção do vínculo matrimonial válido. A 

matéria relativa à invalidação do casamento já se encontra disciplinada no Cap. VIII, 

“Da invalidade do casamento”.425 Assim sendo, entendemos que o teor do inciso II, 

“pela nulidade ou anulação do casamento”, também deve ser suprimido.426 

Observe-se, a propósito, que o § 1° do dispositivo legal em questão expressa 

justamente isso: “O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou 

pelo divórcio...”. Dessa forma, esse conteúdo também se mostra desnecessário para o 

artigo.  

A alusão à morte presumida por ausência, presente ao final do mesmo § 1°, 

pode ser incluída no inciso referente à morte real. 

A parte inicial do § 2°, relativa ao uso do nome (“ Dissolvido o casamento pelo 

divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado; [...]”), 

subtraída a expressão “direto ou por conversão”, precisa ser mantida, no entanto em 

local adequado, mais próximo dos demais efeitos da dissolução do casamento. Seu 

teor está de acordo com o que sustentamos anteriormente quanto ao uso do nome.  

Já a parte final do § 2° (“[...] salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a 

sentença de separação judicial.”) está implicitamente revogada por absoluta 

incompatibilidade com a nova sistemática implantada pela Emenda Constitucional n. 66, 

merecendo extirpação expressa. 
                                                 
425 Nesse passo concordamos com Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (O novo, cit., p. 31-
31): “Vale observar que a premissa da qual partimos para o estudo do instituto do divórcio é o casamento 
válido, pois, logicamente, se não o for, o desate da questão dar-se-á na seara da teoria das nulidades. 
[...] Registre-se, ainda, que, do ponto de vista técnico, consideramos que a nulidade do casamento não é, 
propriamente, uma hipótese de desfazimento do vínculo conjugal (que pressupõe a validade), mas, sim, 
da sua extinção ab initio, embora, pelas peculiaridades do casamento, haja o reconhecimento da 
produção de alguns efeitos”. 
426 O Código Civil argentino também não dispõe como causa de dissolução do vínculo a nulidade e 
anulabilidade do casamento. Veja-se o art. 213 da lei civil do país vizinho: “El vínculo matrimonial se 
disuelve: 1° Por la muerte de uno de los esposos; 2 ° Por el matrimonio que contrajere el cónyuge del 
declarado ausente con presunción de fallecimiento; 3° Por sentencia de divorcio vincular”. 
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 Do exposto, concluímos pela seguinte redação para o art. 1.571 do Código Civil: 

 Art. 1.571. O vínculo matrimonial termina: 

 I – pela morte de um dos cônjuges, aplicando-se a presunção estabelecida neste 

Código quanto ao ausente; 

 II – pelo divórcio. 

 Parágrafo único. O divórcio realiza-se exclusivamente por escritura pública, na 

forma da lei processual civil. 

 Como se há verificar, está implicitamente revogado e deve ter seu conteúdo 

expressamente retirado, o art. 1.572 do Código Civil.  

Redação atual: 

 “Art. 1.572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, 

imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento 

e torne insuportável a vida em comum. 

 § 1° A separação judicial pode também ser pedida s e um dos cônjuges provar 

ruptura da vida em comum há mais de 1 (um) ano e a impossibilidade de sua 

reconstituição. 

 § 2° O cônjuge pode ainda pedir a separação judici al quando o outro estiver 

acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne 

impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 (dois) 

anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. 

 § 3° No caso do § 2°, reverterão ao cônjuge enferm o, que não houver pedido a 

separação judicial, os remanescentes dos bens que levou para o casamento, e se o 

regime de bens adotado o permitir, a meação dos adquiridos na constância da 

sociedade conjugal”. 

Justifica-se a revogação pelos seguintes motivos: 

 Primeiro: o artigo refere-se à separação judicial litigiosa. Só por isso já seria 

suficiente sua revogação tendo em vista a supressão do instituto pela nova redação do 

§ 6° do art. 226 da Constituição Federal.  

 Segundo: em razão disso, também não mais se admite falar em culpa pelo 

término do vínculo matrimonial, já que o divórcio não comporta essa discussão.  

 Terceiro: também como decorrência lógica dos motivos anteriores, não cabe 

consequência patrimonial alguma ao cônjuge que venha pleitear o divórcio pelo simples 
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fato de tê-lo feito. É descabida a punição prevista no atual § 3° do art. 1.572 para o 

caso da chamada separação remédio. Embora não houvesse propriamente culpa pela 

separação já que não fora infringido nenhum dos deveres do casamento ou praticado 

qualquer ato daqueles dispostos no art. 1.573 que caracterizam a impossibilidade da 

comunhão de vida, o cônjuge que pleiteasse a separação com base no § 2° do artigo 

em comento, sendo casado pelo regime da comunhão universal, sofria a consequência 

patrimonial prevista, como já demonstramos anteriormente (Cap. I), sendo tratado pelo 

ordenamento jurídico como se culpado fosse pela separação. Não há que se admitir 

aplicação semelhante à dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio. 

 Da mesma forma encontra-se implicitamente revogado e deve ter seu conteúdo 

expressamente extirpado o art. 1.573 do diploma civil. 

Redação atual: 

 “Art. 1.573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a 

ocorrência de algum dos seguintes motivos: 

 I – adultério; 

 II – tentativa de morte; 

 III – sevícia ou injúria grave; 

 IV – abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo; 

 V – condenação por crime infamante; 

 VI – conduta desonrosa. 

 Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a 

impossibilidade da vida em comum”. 

 Justifica-se a revogação inicialmente pelo mesmo motivo: supressão do instituto 

jurídico da separação. Ademais, embora o dispositivo apresente um rol exemplificativo 

de situações caracterizadoras da impossibilidade da comunhão de vida e que 

concretamente podem ser o motivo de um divórcio, o fato é que o divórcio pode ser 

alcançado pelo simples exercício de um direito potestativo, sendo irrelevante para o 

mundo jurídico o motivo que levou o cônjuge ou ambos a terminar com o vínculo 

matrimonial. Além disso, todos os motivos estão associados à culpa, elemento 

absolutamente descartado do sistema de dissolução do casamento. Por esses motivos 

o teor do dispositivo mostra-se completamente inútil. 

 Igualmente deve ser retirado do ordenamento o conteúdo do art. 1.574. 
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Redação atual: 

 “Art. 1.574. Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges 

se forem casados por mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele 

devidamente homologada a convenção. 

 Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação 

judicial se apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos 

filhos ou de um dos cônjuges”. 

 Novamente a eliminação da separação é a principal causa da necessária 

supressão do teor do artigo. Pode-se imaginar a utilização, ao menos, do teor do 

parágrafo único do dispositivo no divórcio. Porém, pelos motivos apresentados 

anteriormente, relativos à proposta que fazemos de divórcio extrajudicial obrigatório, o 

conteúdo do parágrafo único mostra-se desnecessário. Assinale, ainda, que 

descartamos por completo qualquer intervenção judicial na eliminação do vínculo 

matrimonial. A proteção dos interesses dos filhos está garantida pela atuação do 

Ministério Público, com a possível atuação em caráter subsidiário do Poder Judiciário, 

por meio de ação com essa finalidade específica. Pode essa ação ocorrer 

anteriormente ao pedido de divórcio em cartório, especialmente se não houver 

consenso entre os cônjuges quanto ao término do casamento ou aos instrumentos de 

proteção dos filhos incapazes.  

           Os demais efeitos pelo fim da relação conjugal têm natureza dispositiva, não 

havendo qualquer motivo que justifique a intervenção judicial. Observemos que os 

cônjuges devem estar acompanhados de advogado comum ou de cada um deles ou 

ainda por defensor público, conforme previsto no § 2° do art. 1.124-A do CPC. 

 A simples eliminação da separação e subsistência apenas do divórcio como 

único meio de extinção do vínculo matrimonial pela vontade dos cônjuges, fazendo  

com que percam eficácia os artigos 1.575,427 1.576428 e 1.577,429 já é justificativa 

suficiente para a extirpação expressa de seus conteúdos. 

                                                 
427 CC, art. 1.575: “A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. 
Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo 
juiz ou por este decidida”. (Redação atual) 
428 CC, art. 1.576: “A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao 
regime de bens. Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges, e, 
no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão”. (Redação 
atual) 
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 O art. 1.578 merece uma explicação com mais detalhes para a retirada de seu 

conteúdo.  

Redação atual: 

“Art. 1.578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o 

direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo 

cônjuge inocente e se a alteração não acarretar: 

I - evidente prejuízo para a sua identificação; 

II - manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da 

união dissolvida; 

III - dano grave reconhecido na decisão judicial. 

§ 1o O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar, a 

qualquer momento, ao direito de usar o sobrenome do outro. 

§ 2o Nos demais casos caberá a opção pela conservação do nome de casado”. 

Evidentemente a definição quanto ao uso do nome é uma das questões 

inerentes à extinção do casamento. Contudo, como já nos manifestamos anteriormente 

quando discorremos sobre o tema (Cap. III, item 3.3.4). Dessarte, por integrar os 

direitos da personalidade, entendemos que a regra deverá ser a da manutenção do 

nome, sem que o divorciando que pretenda permanecer com o sobrenome do outro 

necessite provar a ocorrência de algum dos motivos arrolados no atual art. 1.578. 

Compete ao cônjuge discordante o ônus de provar judicialmente a existência de algum 

motivo grave, que lhe atinja reflexamente, para obter decisão judicial que retire o seu 

nome do nome do outro. Assim sendo, não cabe a manutenção das referidas causas 

para uso no divórcio. Além disso, o dispositivo condiciona o uso do nome à inocência 

do cônjuge, o que, obviamente, não faz mais sentido. A possibilidade de renúncia ao 

uso do nome do outro já foi abarcada na redação do artigo que destinamos para tratar 

desse efeito, como verificado no item 4.1.1 do presente capítulo. 

                                                                                                                                                              
429 CC, art. 1.577: “Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos 
cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo. Parágrafo único. A 
reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o estado de separado, 
seja qual for o regime de bens”. (Redação atual) 
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O teor do art. 1.579 fica mantido, já que não foi atingido pelas modificações 

introduzidas pela Emenda Constitucional n. 66.430 

Diversamente, revogado implicitamente encontra-se o conteúdo do art. 1.580 do 

Código Civil, pois versa sobre a conversão da separação em divórcio e o antigo divórcio 

direto após dois anos de separação de fato.431 

Por óbvio, subsistem os conteúdos dos artigos 1.581432 e 1.582433 do Código 

Civil, por evidente compatibilidade com a nova sistemática de dissolução do casamento. 

 

 4.2.2 Código de Processo Civil 

 A Emenda Constitucional n. 66, ao conferir nova redação ao § 6° do art. 226, 

suprimindo a tutela legal da separação, também jogou luzes para os dispositivos do 

Código de Processo Civil relativos ao tema. Dessa forma, continuam vigentes e 

eficazes os arts. 1.120 a 1.124 da lei processual civil, no entanto destinados 

exclusivamente à eliminação do vínculo pelo divórcio consensual, observadas as 

exigências do § 2° do art. 40 da Lei n. 6.515/77, e mbora restem prejudicados o caput 

desse dispositivo e os incisos I, III e IV do § 2°,  já que suprimida a exigência de 

qualquer prazo para o divórcio.434  

                                                 
430 CC, art. 1.579: “O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. 
Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos pais, ou de ambos, não poderá importar restrições 
aos direitos e deveres previstos neste artigo”. 
431 CC, art. 1.580: “Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a 
separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das 
partes poderá requerer sua conversão em divórcio. § 1o A conversão em divórcio da separação judicial 
dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou. § 
2o O divórcio poderá ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada 
separação de fato por mais de dois anos”. 
432 CC, art. 1.581: “O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”. 
433 CC, art. 1.582: “O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Parágrafo único. Se o cônjuge 
for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão”. 
434 Lei n. 6.515/77, art. 40: “No caso de separação de fato, e desde que completados 2 (dois) anos 
consecutivos, poderá ser promovida ação de divórcio, na qual deverá ser comprovado decurso do tempo 
da separação. § 1º (Revogado pela Lei n. 7.841/1989.) § 2º - No divórcio consensual, o procedimento 
adotado será o previsto nos artigos 1.120 a 1.124 do Código de Processo Civil, observadas, ainda, as 
seguintes normas: I - a petição conterá a indicação dos meios probatórios da separação de fato, e será 
instruída com a prova documental já existente; II - a petição fixará o valor da pensão do cônjuge que dela 
necessitar para sua manutenção, e indicará as garantias para o cumprimento da obrigação assumida; III - 
se houver prova testemunhal, ela será produzida na audiência de ratificação do pedido de divórcio a qual 
será obrigatoriamente realizada. IV - a partilha dos bens deverá ser homologada pela sentença do 
divórcio. § 3º - Nos demais casos, adotar-se-á o procedimento ordinário”. 
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Sendo o divórcio litigioso – solicitado por apenas um dos cônjuges, conforme 

prevê o § 3° do mesmo artigo, o procedimento será o  ordinário. 

 Sobre o teor do art. 1.124-A, do CPC, nos referimos no tópico 4.1.2 retro, por 

meio do Projeto de Lei do Senado n. 166/2010, que nos artigos 665 a 667 

compreendem o conteúdo daquele dispositivo da lei processual civil vigente. 

 

4.3 Projeto de lei 

Projeto de Lei n. xx, de 2010 

Confere nova redação aos artigos do Código Civil (Lei n. 10.406/2002) e do 

Código de Processo Civil (Lei n. x.xxx/xxxx) que dispõem sobre o divórcio. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1°. Esta Lei modifica disposições do Código Civil e do Código de Processo 

Civil que tratam do divórcio. 

Art. 2°. O Capítulo X do Título I do Livro IV da Parte Especial do Código Civil 

passa a ter a seguinte denominação: Da dissolução do vínculo matrimonial. 

Art. 3°.  Os arts. 1.571, 1.572, 1.573, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578, 1.579, 

1.580, 1.581 e 1.582 da Lei n. 10.406 – Código Civil, de 10 de janeiro de 2002, passam 

a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1.571. O vínculo matrimonial termina: 
I – pela morte de um dos cônjuges, aplicando-se a presunção 
estabelecida neste Código quanto ao ausente; 
II – pelo divórcio. 
Parágrafo único. O divórcio realiza-se exclusivamente por escritura 
pública, na forma da lei processual civil. 
 
Art. 1.572. A escritura pública de divórcio poderá ser feita a qualquer 
tempo a pedido de apenas um ou de ambos os cônjuges, sendo vedada a 
referência à causa que determinou o fim do casamento.  
Parágrafo único: Solicitada a elaboração de escritura pública de divórcio 
por um ou ambos os cônjuges o oficial do Cartório deverá informá-los de 
imediato e antes de iniciar a elaboração da escritura, da existência e dos 
objetivos do serviço de mediação familiar. 

 
Art. 1.573. Compete exclusivamente aos cônjuges a solicitação de 
escritura pública de divórcio.  
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Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz poderá fazê-lo o curador, o 
ascendente ou o irmão.435 

 
Art. 1.574. Para a realização de escritura pública de divórcio, deverão ser 
apresentados os documentos arrolados no § 4° do art . 665 do Código de 
Processo Civil.  
 
Art. 1.575. Na escritura pública de divórcio solicitada por ambos os 
cônjuges poderão constar os acordos relativos à divisão patrimonial, 
pensão alimentícia de um cônjuge ao outro e decisão sobre o nome.  
Parágrafo único. A falta de acordo sobre um ou mais desses efeitos 
deverá ser mencionada na escritura. 
  
Art. 1.576. A escritura pública de divórcio solicitada por apenas um dos 
cônjuges poderá ficar sobrestada, a seu pedido, até posterior tentativa de 
mediação, com o objetivo de alcançar o consenso relativamente aos 
efeitos do fim do casamento, mencionados no artigo antecedente.  
Parágrafo único. O cônjuge requererá ao oficial do cartório a expedição de 
convite ao outro consorte para que compareça à tentativa de mediação, 
em dia e hora marcados. 

 
Art. 1.577. A falta de acordo sobre qualquer dos efeitos mencionados no 
art. 1.575 não impedirá a realização da escritura pública de divórcio, ainda 
que solicitada por apenas um dos cônjuges.  
Parágrafo único: Os efeitos do fim do casamento poderão ser decididos 
posteriormente por meio de nova escritura pública ou decisão em ação 
judicial. 

 
Art. 1.578. A existência de filhos menores ou maiores incapazes obsta à 
realização da escritura pública de divórcio, enquanto não houver 
manifestação favorável do Ministério Público, quanto ao acordo proposto 
pelos pais relativamente à guarda, direito de visitas e pensão alimentícia, 
ou decisão judicial a respeito.  
Parágrafo único: Na falta de acordo ou de decisão judicial sobre os 
interesses dos filhos, observar-se-á o procedimento disposto no art. 666 
do Código de Processo Civil. 
 
Art. 1.579. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em 
relação aos filhos.  
Parágrafo único. Novo casamento ou união estável de qualquer dos pais, 
ou de ambos, não poderá importar restrições aos direitos e deveres 
previstos neste artigo. 

                                                 
435 Conforme Milton Paulo de Carvalho Filho (Código, cit., p. 1.665) ao comentar o art. 1.582 do Código 
Civil: “O certo [...] é que se trata de incapacidade mental – que deve ser reconhecida por decisão judicial 
– e não a relativa à menoridade, pois esta não há cogitar-se em face do disposto no art. 5°, II, que t rata 
da emancipação pelo casamento. A não-referência aos descendentes do cônjuge decorre de eventual 
interesse pessoal que possam vir a ter, em prejuízo do incapaz”. 
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Art. 1.580. Os alimentos entre cônjuges serão fixados na proporção da 
necessidade daquele que os pleiteia e da possibilidade da pessoa 
obrigada.  
§ 1°. O cônjuge pode renunciar, a qualquer tempo, o  direito à pensão 
alimentícia. Nesse caso, deverá fazê-lo expressamente, constando no 
escrito público que o renunciante foi informado pelo oficial do Cartório da 
irretratabilidade de sua decisão.  
§ 2°. Não havendo renúncia expressa e não sendo exe rcido o direito à 
pensão alimentícia, o cônjuge decai do direito de pleiteá-lo no prazo de 
cinco anos contados da data da escritura pública de divórcio.  
§ 3°. Os cônjuges podem deliberar livremente sobre o montante dos 
alimentos, sua forma de pagamento e tempo de duração.  
§ 4°. Na falta de acordo, os cônjuges poderão busca r o consenso por 
meio da mediação em cartório, com posterior elaboração de escrito 
público que verse sobre o assunto, ou então por meio de ação judicial, 
para a qual não é requisito a prévia realização da mediação. 

 
Art. 1.581. A escritura pública de divórcio pode ser promovida sem que 
haja partilha de bens.  
§ 1°. Os cônjuges poderão deliberar posteriormente sobre a divisão 
patrimonial por meio de nova escritura pública que conste o acordo 
alcançado voluntariamente por eles ou através de mediação em cartório.  
§ 2°. Na falta de acordo qualquer dos cônjuges pode rá promover ação 
judicial, para a qual não é requisito a prévia realização da mediação. 

 
Art. 1.582. Dissolvido o casamento pelo divórcio, o cônjuge poderá manter 
o nome de casado.  
Parágrafo único. O cônjuge que continuar a usar o nome de casado, pode 
renunciar a ele a qualquer tempo. Nesse caso, deverá fazê-lo 
expressamente, constando no escrito público que o renunciante foi 
informado pelo oficial do Cartório da irretratabilidade de sua decisão. 

 

Art. 4°. A Seção IV do Capítulo X do Título III do Livro II do Código de Processo 

Civil passa a ter a seguinte denominação: Do divórcio e da alteração do regime de bens 

do matrimônio. 

Art. 5°.  Os arts. 665, 666 e 667 da Lei n. xx.xxx – Código de Processo Civil, de 

xx de xx de xxxx, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 665. O divórcio realiza-se exclusivamente por escritura pública em 
Cartório, observado o disposto a seguir:  
§ 1°. A escritura poderá ser requerida por um ou am bos os cônjuges a 
qualquer tempo, vedada a referência à causa que determinou o fim do 
casamento. 
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§ 2. Solicitada a elaboração da escritura de divórcio por um ou ambos os 
cônjuges o oficial do Cartório deverá informá-los de imediato e antes de 
elaborá-la, da existência e dos objetivos do serviço de mediação familiar.  
§ 3°. O pedido de elaboração da escritura de divórc io compete 
exclusivamente aos cônjuges, salvo se incapaz, caso em que poderá fazê-
lo o curador, o ascendente ou o irmão.  
§ 4°. Para a realização de escritura de divórcio de verão ser apresentados: 
I – certidão de casamento; II – documento de identidade oficial e CPF/MF; 
III – pacto antenupcial, se houver; IV – certidão de nascimento ou outro 
documento de identidade oficial dos filhos; V – certidão de propriedade de 
bens imóveis e direitos a eles relativos; VI – documentos necessários à 
comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver.436  
§ 5°. Da escritura pública de divórcio solicitado p or ambos os cônjuges, 
poderão constar os acordos relativos à divisão patrimonial, pensão 
alimentícia de um cônjuge ao outro e decisão sobre o nome. A falta de 
acordo sobre um ou mais desses efeitos deverá ser mencionada na 
escritura.  
§ 6°. A escritura pública de divórcio solicitada po r apenas um dos 
cônjuges poderá ficar sobrestada, a seu pedido, até posterior tentativa de 
mediação com o objetivo de alcançar o consenso relativamente aos 
efeitos do fim do casamento. Nesse caso, o cônjuge requererá ao oficial 
do cartório a expedição de convite ao outro consorte para que compareça 
à tentativa de mediação, em dia e hora marcados.  
§ 7°. A falta de acordo sobre qualquer dos efeitos pelo fim do casamento 
não impedirá a realização da escritura pública de divórcio, salvo se 
existirem filhos incapazes. Os efeitos do fim do casamento poderão ser 
decididos posteriormente por meio de nova escritura pública ou decisão 
em ação judicial.  
§ 8°. A escritura pública de divórcio deverá ser so licitada no Cartório em 
cuja circunscrição se encontra o domicílio atual dos cônjuges ou daquele 
que detiver a guarda exclusiva dos filhos menores. Tendo sido fixada a 
guarda compartilhada, a escritura poderá ser promovida no Cartório da 
circunscrição do domicílio de qualquer dos cônjuges. 
 
Art. 666. Na existência de filhos menores ou maiores incapazes será 
observado o seguinte procedimento:  
§ 1°. Apresentado acordo quanto aos interesses dos filhos incapazes, o 
oficial do Cartório o enviará ao Ministério Público da circunscrição a que 
pertence aquele Cartório, para que se pronuncie, no prazo de 30 dias.  
§ 2°. Caso o Ministério Público considere que o aco rdo não acautela 
devidamente os interesses dos filhos, podem os cônjuges alterá-lo em 
conformidade com o proposto ou apresentar novo acordo, sendo neste 
último caso dada nova vista ao Ministério Público, que terá igual prazo de 
30 dias para se manifestar.  
§ 3°. Se o Ministério Público considerar que o acor do acautela 
devidamente os interesses dos menores ou tendo os cônjuges alterado o 

                                                 
436 De acordo com o art. 33 da Resolução n. 35, de 24/04/2007 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
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acordo nos termos indicados pelo Ministério Público, o oficial do Cartório 
procederá à escritura de divórcio, da qual deverá constar o acordo quanto 
à proteção dos filhos incapazes.  
§ 4°. Nas situações em que os cônjuges não se confo rmem com as 
alterações indicadas pelo Ministério Público, deverá ser buscada decisão 
judicial que verse sobre guarda, visitas e alimentos aos filhos incapazes.  
§ 5°. O acordo relativo à proteção dos filhos, soli citada a escritura de 
divórcio por um ou por ambos os cônjuges, pode ser alcançado por meio 
de mediação em cartório, devendo ser observado o disposto nos 
parágrafos anteriores.  
§ 6°. Obtida decisão judicial a respeito e apresent ada a sentença ao oficial 
do Cartório, este procederá à escritura de divórcio, da qual deverá constar 
o inteiro teor da sentença. 
 
Art. 667. A escritura não depende de homologação judicial e constitui título 
hábil para o registro civil e o registro de imóveis. Mas o tabelião somente 
lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado 
comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cujas 
qualificação e assinatura constarão do ato notarial.  
Parágrafo único. A escritura e os demais atos notariais serão gratuitos 
para aqueles que se declararem pobres, sob as penas da lei. 
 

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Justificativa:  

 O presente Projeto de Lei visa adequar a legislação pertinente ao divórcio à nova 

realidade da dissolução do casamento promovida pela Emenda Constitucional n. 66, 

que conferiu nova redação ao § 6° do art. 226 da Co nstituição. Também insere no 

ordenamento jurídico o divórcio em cartório, como única maneira para dissolver o 

vínculo matrimonial, conferindo regras de direito material e processual para a sua 

viabilização. 

 Realmente não faz mais sentido manter-se a extinção do vínculo conjugal em 

juízo diante da impossibilidade de discussão da culpa, não havendo qualquer elemento 

de litigiosidade a ponto de impedir que o casamento se dissolva e a justificar a 

intervenção estatal. No mesmo sentido apresenta-se a extirpação dos prazos mínimos 

para o divórcio. O divórcio passou a ser, portanto, o simples exercício de um direito 

potestativo. 

Ademais, a proposta apresentada de divórcio extrajudicial obrigatório não 

prejudica em absolutamente nada os interesses dos divorciandos, vez que podem a 
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todo o tempo decidir suas pendências por meio do instrumento da mediação em 

cartório ou então via ação judicial pertinente. Os interesses dos filhos menores ou 

maiores incapazes restam igualmente protegidos pela indispensável intervenção do 

Ministério Público e, de forma subsidiária, do magistrado, impedida a realização da 

escritura pública de divórcio enquanto seus interesses não estiverem definitivamente 

protegidos. 

Portanto, o Projeto de Lei em questão apresenta-se adequado e consentâneo 

com as recentes alterações legislativas. 

 

Sala de Sessões, xx de xx de xxxx 

Deputado XYZ 
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Conclusão 

 

 Verificou-se que a tese que sustentamos ao longo deste trabalho – divórcio 

extrajudicial obrigatório – mostrou-se perfeitamente viável, permitindo sua aplicabilidade 

após ser formalmente inserida no ordenamento jurídico brasileiro. 

 A análise inicial dos meios de dissolução da sociedade conjugal e do vínculo 

matrimonial existentes anteriormente à Emenda Constitucional n. 66, além de 

indispensável alicerce à construção da nossa proposição, serviu também para 

demonstrar a evolução no direito brasileiro promovido pela Lei n. 11.441/2007. Ao 

permitir a práxis da separação e do divórcio pela via extrajudicial, além da partilha e do 

inventário, contanto que houvesse consenso entre os cônjuges a respeito dos efeitos 

pelo fim da sociedade ou do vínculo matrimonial, e não existissem filhos menores ou 

maiores incapazes, referida lei promoveu um grande passo na direção do que ora 

propomos. 

 As inúmeras indagações formuladas pelos operadores do direito por ocasião do 

surgimento da lei em questão foram paulatinamente sendo solucionadas pela doutrina e 

por órgãos competentes. Assim foi que o Conselho Nacional de Justiça, valendo-se da 

Resolução 35, de 24 de abril de 2007, e por meio de vários artigos, disciplinou a 

aplicação da Lei n. 11.441/2007 pelos serviços notariais e de registro. Da mesma forma 

as recomendações gerais do Colégio Notarial do Brasil, as conclusões das 

Corregedorias Gerais de Justiça e os provimentos dos Tribunais de Justiça dos 

estados. Como resultado, ressaltamos a experiência dos Cartórios quanto aos 

procedimentos de separação e divórcios extrajudiciais, a extraordinária e inovadora 

retirada dessas questões do âmbito judicial e um enorme benefício aos separandos e 

divorciandos pela agilidade conferida na extinção da sociedade ou do vínculo conjugal. 

 Uma das dúvidas que surgiu por ocasião da aprovação da Lei n. 11.441/2007, 

tendo em vista a redação do art. 1.124-A do Código de Processo Civil, foi a 

facultatividade ou a obrigatoriedade do procedimento extrajudicial, uma vez cumpridos 

os requisitos da lei, ou seja, inexistência de filhos incapazes e consensualidade. Ao 

largo das divergências doutrinárias, entendemos pela obrigatoriedade, sendo essa a 

solução adotada pela Comissão de Juristas responsáveis pela elaboração da nova lei 

processual civil. O art. 667 do Projeto de Lei do Senado n. 166/2010 utiliza o termo 
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“serão realizados por escritura pública...”, eliminando qualquer dúvida que ainda 

pudesse pairar sobre o tema. 

 Passo seguinte, e de relevante significado, foi a aprovação da Emenda 

Constitucional n. 66, em 13 de julho de 2010, a qual conferiu nova redação ao § 6° do 

art. 226. O referido parágrafo passou a dispor: “O casamento civil pode ser dissolvido 

pelo divórcio”. Embora aparentemente simplória a alteração promoveu, a uma só vez, a 

supressão do instituto jurídico da separação, com a consequente impossibilidade de 

discussão da culpa pelo fim do relacionamento conjugal, bem como eliminou qualquer 

exigência de prazo para o divórcio. Muito embora o posicionamento de respeitáveis 

juristas seja no sentido de que a Emenda n. 66 não teria eliminado a separação, ou, 

então, que o divórcio deveria comportar a discussão da culpa, entendemos 

contrariamente, como restou demonstrado no capítulo II do trabalho. 

 A manutenção da culpa na dissolução do casamento fosse para impedir a 

separação – o que já não era aceito por grande parte dos tribunais brasileiros – como 

para fixar os efeitos do fim da sociedade conjugal, vinha sofrendo severas críticas da 

doutrina e da jurisprudência. Com o surgimento, em 2002, do novo Código Civil, ficou 

evidenciado o caminhar no sentido de sua eliminação, haja vista inúmeros dispositivos 

que conferiam solução para as questões relativas ao fim do casamento, 

independentemente da perquirição da culpa. A separação litigiosa, exclusivamente em 

juízo, perdia ainda mais força, o que já vinha acontecendo desde 1988, com a 

possibilidade do divórcio direto após dois anos de separação de fato, conforme a 

anterior redação do § 6° do art. 226 da Constituiçã o Federal. Em síntese, firmou-se o 

entendimento de que não cabe discutir culpa no divórcio. 

 A supressão da culpa fez com que o Brasil se igualasse, nesse aspecto, aos 

regimes jurídicos alemão e português. Não obstante isso, a Emenda Constitucional n. 

66 colocou a legislação brasileira à frente de todos os países pesquisados, à medida 

que suprimiu a tutela jurídica da separação - ainda presente em vários países –  e 

permitiu o divórcio sem a exigência de respeito a qualquer prazo, o que também 

inexiste nos países que foram objeto de nosso estudo. Diante da ausência de prazos 

mínimos e da impossibilidade de qualquer objeção ao pedido promovido por um dos 

cônjuges, o divórcio passou a ser o exercício de um direito potestativo. 
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 Essa nova configuração do divórcio no Brasil espelha, segundo muitos juristas, o 

respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e ao princípio da 

liberdade, expresso no direito de permanecer ou não casado.  

 Eliminada a separação, a possibilidade de discussão da culpa e os prazos para o 

divórcio, mais fácil tornou-se o caminho para a implantação, em nosso ordenamento 

jurídico, do divórcio extrajudicial obrigatório, sobre o qual não encontramos precedente 

em nenhum dos países pesquisados. Tema a primeira vista polêmico, mostrou-se, no 

entanto, aceitável. 

 A primeira objeção à tese e a justificar plenamente a intervenção judicial – 

proteção dos interesses dos filhos incapazes - parecia intransponível. Contudo, a 

legislação portuguesa, especialmente o Decreto Lei n. 272/2001, de 13 de Outubro, que 

disciplinou os procedimentos de competência exclusiva do Registro Civil, entre outros, 

serviu de apoio à tese que sustentamos. Como ficaram evidenciados os interesses dos 

filhos incapazes, pois que indisponíveis que são, encontram-se amplamente protegidos 

pela imprescindível participação do Ministério Público na fixação de seus direitos, em 

razão da dissolução do casamento, com possibilidade de intervenção subsidiária do 

Poder Judiciário. Enquanto não resguardados os direitos dos filhos, fica obstada a 

realização da escritura pública de divórcio. 

 Os demais efeitos - alimentos entre ex-cônjuges, partilha dos bens e uso do 

nome – por enquadrarem-se nos direitos disponíveis dos cônjuges, podem ser 

livremente definidos por eles. Dessa maneira, estão disponíveis a eles a mediação 

familiar em cartório, a fim de que alcancem o consenso relativamente a esses efeitos, 

ou, então, que se utilizem de ação judicial com essa finalidade. Para a propositura da 

ação, não será requisito a tentativa prévia de obtenção de acordo por meio da 

mediação. O oficial do Cartório está obrigado a informar aum dos cônjuges ou a ambos, 

se o pedido de elaboração de escritura de divórcio tiver sido feito pelos dois, da 

existência da mediação familiar. 

 A confrontação da proposta de divórcio extrajudicial obrigatório com os princípios 

do direito de família e do direito matrimonial pertinentes à dissolução do casamento 

demonstrou que a tese que sustentamos não agride nenhum deles. Ao contrário, 

sobreleva os já mencionados princípios da dignidade humana e da  liberdade, além do 
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respeito aos princípios da autonomia da vontade, do melhor interesse da criança e da 

convivência familiar, da afetividade e da proteção da família. 

 Em termos processuais, igualmente mostra-se o divórcio extrajudicial obrigatório 

um instrumento adequado. Destaque-se a inexistência de qualquer litígio ou conflito 

relativamente à extinção do vínculo matrimonial a justificar a movimentação da máquina 

estatal. Como bem asseveram inúmeros processualistas, o processo necessita 

justificar-se, ser realmente útil, o que não se visualiza na atual configuração do divórcio 

no Brasil. Nem mesmo a jurisdição voluntária, como demonstramos, mostra-se 

adequada. 

 A obrigatoriedade do divórcio em Cartório decorre, no nosso entender, de 

simples política legislativa, haja vista não existir óbice algum a sua implantação, como 

restou demonstrado. Se a pretensão é evitar ações judiciais inúteis, liberando o Poder 

Judiciário para o enfrentamento de questões que necessitem de uma resposta 

especializada, nossa proposta mostra-se adequada. O divórcio extrajudicial obrigatório 

contribuirá nessa direção na medida em que eliminará o pensamento comum de que 

somente tem validade e força a decisão judicial. Ainda que os cônjuges optem por 

decidir judicialmente algum dos efeitos do fim do casamento necessitarão eliminar o 

vínculo matrimonial em Cartório, compelindo-os à solução dos efeitos também de forma 

extrajudicial. Nesse passo, mostra-se de relevante importância a mediação familiar. 

 A tese do divórcio extrajudicial obrigatório mostra-se, portanto, condizente com 

os valores expressos em nossa legislação constitucional e infraconstitucional. 

Respeitando os princípios da proteção da família e do afeto, permite que o cônjuge 

obtenha com maior agilidade a extinção do vínculo matrimonial, o que não quer 

significar desprestígio à família, mas ao contrário, a manutenção da dignidade do 

cônjuge e do afeto, indispensáveis à boa convivência familiar, sobremaneira com 

relação aos filhos, especialmente quando o relacionamento conjugal já se encontre 

irremediavelmente comprometido.  

 Nossa proposta não implica, contudo, na extinção do casamento sem 

responsabilidades em relação ao outro cônjuge e aos filhos advindos dessa relação. Os 

direitos e deveres de um cônjuge ao outro e as obrigações dos pais em relação aos 

filhos estão insculpidos em normas cogentes, não sendo diminuídos em absolutamente 

nada pela tese que defendemos. 
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 Por tais razões, indubitavelmente não será por meio da lei, no nosso sentir, que o 

cônjuge passará a conferir maior importância e respeito ao matrimônio, mas sim pela 

percepção de que a convivência amorosa exige auxílio mútuo constante, numa 

permanente construção a quatro mãos da vida em conjunto e de que os resultados 

compensam o esforço. Todavia, a vida matrimonial pode, por inúmeros motivos, não 

mais propiciar a harmoniosa convivência familiar. Nesse momento, sendo inevitável a 

permanência como casados, deve o vínculo matrimonial poder ser facilmente extinto, o 

que não quer significar a não assunção pelos cônjuges das responsabilidades 

inerentes. 
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