
DIREITO CIVIL IV – 2° BIMESTRE 

Professora: Débora Vanessa Cáus Brandão 

 
Efeitos jurídicos do matrimônio 

 
O casamento não significa simples convivência conjugal, mas uma plena comunhão de vida ou uma união de 
índole física e espiritual. 
 
1.Efeitos sociais 

(i) Criação da família matrimonial (art. 226, CF e 1.513, CC): o planejamento familiar é de livre decisão do casal. É 
defeso a qualquer pessoa, seja ela de direito publico ou privado, interferir na comunhão de vida oinstituida pela 
família. 
 
(ii) Estabelece vinculo de afinidade entre cada cônjuge e os parentes do outro (art. 1.595, CC, §1° e 2°) 
 
(iii) Emancipação do consorte menor de idade (art. 5º, §único, II) 
 
(iv) Constituição do estado de casado (art. 1565): como casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 
condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. 
 
2.Efeitos pessoais: direito e deveres de ambos os consortes 
(i) Fidelidade mútua: caráter monogâmico do casamento e dos interesses superior da sociedade. Não devem 
praticar relações sexuais com terceiro e caso isso aconteça constituirá o adultério (ilícito civil), indicando falência 
da moral família, desagregando toda a vida da família, além de agravar a honra do outro cônjuge. 
 
O adultério é causa que pode caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida (art. 1573, I) e ainda, diferente 
de antigamente, poderá ser reconhecido o filho advindo fora do casamento (art. 1607 a 1612). 
 
Mesmo tendo a revogação no adultério como crime, permaneceu como ilícito civil, em razão de que se um dos 
consortes praticou o adultério é porque o casamento está enfraquecido, no qual constituirá “causa mortis” do 
matrimônio. 
 
BUT, não é só o adultério que viola o dever de fidelidade, mas atos injuriosos como: relacionamento 
homossexual, namoro virtual, inseminação artificial “heteróloga” não consentida. 
 
Mas e se os consortes estiverem separados de fato ou judicialmente? Admite a união estável com terceiro. 
 
(ii) Coabitação: é o estado de pessoas de sexo diferente que vivem juntas na mesma casa, convivendo 
sexualmente. 
No aspecto sexual: ambos devem ceder seus corpos ao normal atendimento das relações intimas, não podendo 
deixar de existir o exercício sexual, sob pena de restar inatendida essa necessidade fisiológica primária, 
comprometendo a estabilidade da família. 
Exceção: pessoas idosas, não estão em condições de prestar o débito conjugal. 
 
Ademais, o dever de vida comum entre os consortes não é absoluto: consorte enfermo, voto de castidade, 
profissão em outro local, oficial da marinha. 
 
Devem marido e mulher conviver na mesma casa, chamado de domicílio conjugal. Havendo justa causa, a mulher 
pode afastar-se do domicílio conjugal: 
 



A infração do dever de coabitação = injúria grave, podendo levar a separação judicial. Assim como o cônjuge 
abandonado, abando voluntário do outro – sem justa causa,  poderá se quiser dirigir interpelação judicial ou 
extrajudicial ao outro consorte, convidando-o a retornar ao lar sob pena de incorrer nas sanções legais. 
 
(iii) Mútua assistência: dever haver entre os consortes uma atenção às suas características espirituais, o que 
requer os deveres de cuidado, assistência e participação nos interesses do outro cônjuge, ou seja, são os cuidados 
pessoais na moléstia, socorro nas desventuras, apoio na adversidade e ao auxilio constate em todas as 
vicissitudes da vida e não pelo fornecimento de elementos materiais (alimentação, vestuário...) 
 
(iv) Respeito e consideração mútuos: sinceridade, zelo pela honra, dignidade do cônjuge e da família. 
Ex: não expor o outro consorte a companhias degradantes, conduzir a esposa a ambientes de baixa moral. 
 
A violação do dever de assistência e do de respeito e consideração mútuos, constitui INJÚRIA GRAVE que pode 
dar origem a ação de separação judicial. 
 
= 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. 

 

2.1. Igualdade de direitos e obrigações entre marido e mulher: Os direitos e deveres referentes à 
sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (art. 226, §5°, CF). se o direito 
decisório de um dos cônjuges apresentar-se de modo abusivo, perverso, mesquinho, este poderá 
reclamar a intervenção judicial. 
 
Não poderão intervir nos assuntos particulares do cônjuge: impor certas leituras, vestimentas, 
penteados, proibir de visitar seus parentes, de fumar. 
 
Quando caberá o poder de direção exclusiva da família por um dos cônjuges? 

Quando o outro cônjuge estiver em lugar remoto ou não sabido, preso por mais de 180 dias, interditado 
judicialmente ou privado, temporariamente, de consciência me razão de moléstia ou acidente, salvo se 
não houver procurador nomeado para tanto = Art. 1570, CC. 
 
Não há que se falar em poder marital! Dever de obediência e fragilidade de sexo na situação de mulher. 
Com as núpcias, a mulher passa ter a condição de companheira, consorte, responsável e colaboradora 
do marido nos encargos de família, devendo velar por sua direção moral e material, não mais estando 
sob autoridade marital.  
 
Cada consorte deve consultar o outro antes de usar do seu poder na direção as sociedade conjugal (art. 
1567, CC). Caso haja divergência, poderão recorrer ao magistrado (§único). 
 
Poder doméstico: compete a cada um deles a função de administrar a comunidade doméstica, 
prestando ou dirigindo serviços domésticos. 
 



Quanto ao nome: qualquer um dos nubentes poderá,se quiser, adotar o sobrenome do outro. Caso haja 
separação judicial, o cônjuge culpado voltará a usar o sobrenome de solteiro, se for expressamente 
requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar: 
- prejuízo para sua identificação 
- manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida 
- dano grave 
Nos demais casos, poderá optar pela conservação do nome de casado. 
 

Poderão reconhecer o filho advindo fora do casamento? Sim, mas não poderão levá-lo ao lar conjugal 
sem o consenso do outro. 
 
3. Efeitos patrimoniais: fixa o dever de sustento da família, a obrigação alimentar e o termo inicial da vigência do 
regime de bens, institui o “bem de família” para preservar a entidade familiar,  
 
Regime matrimonial: é o conjunto de normas aplicáveis às relações e interesses econômicos resultantes do 
casamento. É o estatuto patrimonial dos consortes 
 
Princípios fundamentais:  
Variedade de regime de bens 
Liberdade dos pactos antenupciais 
Mutabilidade justificada do regime adotado 
Imediata vigência na data da celebração do casamento 
 
 

Regime da comunhão parcial 

 

É aquele que exclui da comunhão os bens que os consorte possuem ao casar ou que venham a adquirir por causa 
anterior e alheia ao casamento, e que inclui na comunhão os bens adquiridos posteriormente. 
 
Bens incomunicáveis: constituem o patrimônio pessoal da mulher ou do marido – art. 1659 
I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, 
por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; 
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos 
bens particulares; 
III - as obrigações anteriores ao casamento; 
IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; 
V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; 
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; 
VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 
 
Bens comunicáveis: integram o patrimônio comum ao casal. 
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos 
cônjuges; 
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; 
III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; 
IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do 
casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 
 
Administração dos bens: compete ao casal gerir os bens comuns e a casa consorte administrar os próprios bens, 
mas nada impede que se convencione em pacto antenupcial (art. 1665) que ao marido caiba a administração dos 
bens particulares da mulher e vice-versa. 



*em caso de malversação do bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges. 
 
Dissolução do regime 

Morte de um dos cônjuges 
Separação judicial 
Divórcio 
Nulidade ou anulação do casamento 
 
 
Regime da Comunhão Universal 

 

Todos os bens dos cônjuges, presentes ou futuros, adquiridos antes ou depois do casamento, tornam-se comuns, 
constituindo uma só massa, tendo cada cônjuge o direito à metade ideal do patrimônio comum, havendo 
comunicação do ativo e do passivo, instaurando-se uma verdadeira sociedade. 
 
Princípios 

Tudo que entra para o acervo de bens do casal fica subordinado à lei da comunhão 
Torna-se comum tudo o que casa consorte adquire 
Os cônjuges são meeiros 
 
Bens incomunicáveis: art. 1668 
I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; 
II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a 
condição suspensiva; 
III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou 
reverterem em proveito comum; 
IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; 
V - Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, devido a seu cunho nitidamente 
pessoal 
VI – os proventos do trabalho pessoa de cada consorte 
VII – as pensões, meio-soldos (pensão do Estado ao militar reformado), montepios (pensão do Estado 
aos herdeiros de funcionários falecido) e outras rendas semelhantes, por se tratarem de bens 
personalíssimos. 
 
*a incomunicabilidade desses bens não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante 
o casamento. 
 
Administração dos bens: ambos. 
 
Extinção da comunhão universal 

Morte de um dos cônjuges 
Sentença de nulidade ou anulação do casamento 
Separação judicial 
Divórcio 
 
Regime de Participação Final dos aquestos (?) 

 

Aquele em que há a formação de massas particulares incomunicáveis durante o casamento, mas que na 
dissolução da sociedade conjugal tornam-se comuns, pois cada cônjuge é credor da metade do que o 
outro adquiriu onerosamente na Constancia do matrimonio. 
 



Administração: cada cônjuge administra os bens que possuía ao casar e os adquiridos, gratuita ou 
onerosamente, na Constancia do matrimonio. 
Uma administração exclusiva de cada consorte que os poderá livremente alienar se forem móveis. 

 

Responsabilidade pelo passivo:  
Art. 1.677. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este 
responderá, salvo prova de terem revertido, parcial ou totalmente, em benefício do outro. 
 
Art. 1.678. Se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do 
pagamento deve ser atualizado e imputado, na data da dissolução, à meação do outro cônjuge. 
 
Art. 1.686. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua meação, não obrigam ao outro, ou a seus 
herdeiros. 
 
Dissolução da sociedade conjugal 

Provocam-na, a morte de um dos cônjuges, separação judicial ou divórcio. 
Apuração do montante dos aquestos. 
 
 
Regime de separação de Bens 

 

Cada consorte conserva, com exclusividade, o domínio, a posse e a administração de seus bens presentes e 
futuros e a responsabilidade pelos débitos anteriores e posteriores ao casamentos 
 
Espécies 

1. Legal se imposto pela lei 
I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; 
II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos;  
III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 
 
2. Convencional 
- Absoluta: se estabelecer a incomunicabilidade de todos os bens adquiridos antes e depois do casamento, 
inclusive frutos e rendimentos; 
- Relativa: se a separação se circunscrever apenas aos bens presentes,comunicando-se os frutos e rendimentos 
futuros. 
 
Mantença da família: casa ao casal com os rendimentos de seus bens na proporção de seu valor, salvo 
estipulação em contrário no pacto antenupcial- art. 1688. 
 
Administração: cada consorte administrará o que lhe pertence, sendo que não dependerá de anuência do outro 
para alienar bens imóveis ou gravar de ônus real (art. 1687).  
 

Porém, nada obsta a que, no pacto antenupcial, se estipule que caiba ao marido administrar os bens da mulher 
(art. 1639 e 1688), caso em que a mulher passa a ter hipoteca legal sobre os imóveis do marido. A mulher poderá 
até constituir seu marido como procurador, para que ele administre seus bens. 
 

Dissolução do regime: com o termino da sociedade conjugal por separação judicial cada consorte retira seu 
patrimônio, e, por morte de um deles, o sobrevivente entrega aos herdeiros do falecido a parte deste, e, se 
houver bens comuns, os administrará até a partilha. 
 
 
 



Doações antenupciais 

 

São doações recíprocas, ou de um ao outro nubente, ou por terceiro, mesmo feitas por pacto antenupcial, ou por 
escritura pública se relativas a imóveis, ou por instrumento particular, se alusiva a móveis, desde que não 
excedam à metade dos bens do doador, com exceção dos casos de separação obrigatória de bens, em que não se 
admite nem mesmo doação causa mortis. 
 
Pressupostos: 

Realização de evento futuro e incerto: casamento 
Não requer aceitação expressa do donatário 
Não se revogam por ingratidão 
Não pode ser subordinada à condição de valerem após a morte do doador 
 
 

Administração da sociedade conjugal 

 

Compete aos cônjuges, durante a Constancia do casamento, gerir os bens comuns e certos bens particulares, em 
virtude de regime matrimonial adotado, ou de pacto antenupcial, podendo qualquer deles, anular os atos 
praticados, abusivamente, pelo outro na administração do bens. 
 
Passará um dos cônjuges ter a administração do casal: se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não 
sabido, encarcerado por mais de cento e oitenta dias, interditado judicialmente ou privado, episodicamente, de 
consciência, em virtude de enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, 
cabendo-lhe a administração dos bens – art. 1.570. 
 
 

Restrições à liberdade de ação dos cônjuges para preservar patrimônio familiar 

 

1. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido como a mulher não podem sem a autorização do outro: 
- alienar ou gravar de ônus real imóveis; 
- pleitear como autor ou réu acerca de bens e direito imobiliários; 
- prestar fiança ou aval; 
- alugar prédio urbano residencial por prazo igual ou superior a 10 anos; 
- fazer doação, não sendo remuneratória, com os bens comuns ou que possam gerar futura meação. 
 

2. A mulher não podia contrair obrigações que pudessem importar em alheação dos bens do casal; essa 
restrição vem perdendo sua importância ante o disposto que iguala os direitos e deveres dos cônjuges. 
 

3. Quando um dos consortes negar injustamente a autorização ou não puder dar seu consentimento, o outro 
poderá requerer suprimento judicial da autorização; 

 
4. Há atos patrimoniais que os cônjuges podem praticar independentemente de autorização marital ou uxória; 

 
5. Impenhorabilidade do único imóvel residencial da família – Lei nº 8.009/90 
 
 

Impenhorabilidade do único imóvel residencial da família – Lei nº 8.009/90 
 
 

Instituição do bem de família 

Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, 

destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do 



patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do 

imóvel residencial estabelecida em lei especial. 

 

Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, 

dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade 

familiar beneficiada. 

 
Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e 

acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, 

cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. 

 
Art. 1.713. Os valores mobiliários, destinados aos fins previstos no artigo antecedente, não poderão 

exceder o valor do prédio instituído em bem de família, à época de sua instituição. 

§ 1
o
 Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento de instituição do 

bem de família. 

§ 2
o
 Se se tratar de títulos nominativos, a sua instituição como bem de família deverá constar dos 

respectivos livros de registro. 

§ 3
o
 O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada a 

instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos 

beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de 

depósito. 

 
Art. 1.714. O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de 

seu título no Registro de Imóveis. 

 
Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que 

provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio. 

 

Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será 

aplicado em outro prédio, como bem de família, ou em títulos da dívida pública, para sustento familiar, 

salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução, a critério do juiz. 

 

Art. 1.716. A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na 

falta destes, até que os filhos completem a maioridade. 

 

Art. 1.717. O prédio e os valores mobiliários, constituídos como bem da família, não podem ter destino 

diverso do previsto no art. 1.712 ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus 

representantes legais, ouvido o Ministério Público. 

 

Art. 1.718. Qualquer forma de liquidação da entidade administradora, a que se refere o § 3
o
 do art. 

1.713, não atingirá os valores a ela confiados, ordenando o juiz a sua transferência para outra 

instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, ao disposto sobre pedido de restituição. 

 

Art. 1.719. Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que foi 

instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a sub-rogação dos 

bens que o constituem em outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público. 

 

Art. 1.720. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família 

compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência. 

 

Parágrafo único. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, 

se for maior, e, do contrário, a seu tutor. 



 

Art. 1.721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. 

 

Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá 

pedir a extinção do bem de família, se for o único bem do casal. 

 

Art. 1.722. Extingue-se, igualmente, o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade 

dos filhos, desde que não sujeitos a curatela. 

 

 

Dever recíproco de socorro 

 

É o que incumbe a cada consorte em relação ao outro de ajudá-lo economicamente, abrangendo o 
sustento e a prestação de alimentos. 
 
- Dever de sustento: cabe aos cônjuges contribuir para as despesas do casal com o rendimento de seu 
trabalho e de seus bens na proporção de seu valor, mesmo se o regime for o da separação de bens, 
salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial. 
 

- Prestação de alimentos: é devida na separação de fato ou judicial, não se confundindo com o dever de 
mantença, pois nenhum dos cônjuges pode ser compelido a prestar alimentos ao outro. 
Ex: se o marido se omitir ao dever se sustento, tem-se uma injuria grave que autoriza a dissolução da sociedade 
conjugal. Todavia, o marido poderá ser exonerado do dever de socorro sob a forma de pensão alimentícia, após a 
separação judicial, se a mulher tiver meios de subsistência ou agiu culposamente. 
 
Para garantir o cumprimento dessa obrigação de pagar pensão alimentícia, a norma jurídica outorga aos 
beneficiários alguns meios, tais como: 
Desconto em folha de pagamento 
Destinação dos aluguéis 
Prisão coercitiva de alimentante inadimplente 
 
 
Direito Sucessório do cônjuge sobrevivente 

 

O cônjuge sobrevivente, além de ser herdeiro necessário, concorre na ordem de vocação hereditária, com 
descendentes e ascendentes e, faltando descendente e ascendente, ser-lhe-á deferida a sucessão. 
 
O consorte supérstite, casado sob o regime da comunhão, continua na posse dos bens até a partilha, desde que 
estivesse convivendo com o de cujus ao tempo de sua morte ou fosse inocente na separação, tendo a 
prerrogativa de ser nomeado inventariante. 
 
O cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação, se observados os requisitos do 1.831, CC: 
Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da 
participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência 
da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 
 
 
Relações econômicas entre pais e filhos 

 

� Ambos os cônjuges deverão sustentar os filhos até que atinjam a maioridade 

� Aos pais incumbe a prestação de alimento aos filhos 



� Os pais devem administrar os bens do filho menos, não tendo poder de disposição, salvo autorização judicial, 
devendo prestar contas de sua gerência quando o filho for emancipado ou atingir a maioridade. 

� O juiz nomeará curador especial para gerir os bens do menor se houver colisão dos interesses dos pais com os 
do filho 

� Os pais tem o usufruto dos bens do filho enquanto este estiver sob o poder familiar. 
 

 
Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal 

 
Art. 1571: a sociedade termina: 
- pela morte de um dos cônjuges 
- pela anulação do casamento 
- pela separação judicial ou extrajudicial 
- pelo divórcio 
 
A sociedade conjugal termina com a separação judicial e o vínculo matrimonial com a morte de um dos cônjuges, 

invalidade do casamento, divórcio e presunção de óbito do consorte declarado ausente. 

 

Casamento? É algo mais amplo. Regula a vida dos consortes, suas relações, obrigações recíprocas, tanto morais 
como materiais, e seus deveres para com a família e a prole. 
Sociedade conjugal? Embora contida no matrimônio, é um instituto jurídico menor que rege apenas o regime 
matrimonial de bens dos cônjuges, frutos civis do trabalho ou indústria de ambos os consortes ou de cada um 
deles. 
 
Morte real ou presumida? Não dissolve apenas a sociedade conjugal como também o vinculo matrimonial, de 
maneiro que o sobrevivente poderá convolar novas núpcias. 
 
Com o falecimento o outro passa a estar no estado de viuvez. Assim se o marido morrer: 
- mulher tem o direito de continuar usando o nome do marido (embora possa pedir retificação no Registro Civil 
para retirar o nome). 
- direito de herdar, em concorrência com os descendente e ascendentes, e de receber, por herança,  a totalidade 
de seus bens, não havendo descendentes ou ascendentes. 
- direito de casar-se após 10 meses de viuvez, a menos que tenha dado luz a filho antes do término desse prazo 
ou provado a inexistência da gravidez. 
 
Morte presumida? Sim, essa também caracteriza a dissolução do casamento. Art. 1571, § 1°, o consorte do 
desaparecido poderá, se não quiser aguardar a declaração da morte presumida, pleitear o divórcio direto, por 
força dos art. 1580, §2° (o divórcio poderá ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso de 

comprovada separação de dato por mais de dois anos) e 226, §6° da CF (o casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio), extinguindo o vínculo conjugal e sua condição de cônjuge. 
 
Se o cônjuge resolver por aguardar o reconhecimento da presunção de morte e pretende refazer sua vida atrás de 
um novo casamento, permitida está a morte presumida como instrução para o processo de habilitação do novo 
casamento do viúvo. Mas e se o presumido morto volta e encontra esse novo casamento, seria válido o segundo 
casamento? Se ele voltar não haverá mais a morte presumida, nulo, portanto, deverá ser o segundo matrimonio, 
com efeito de casamento putativo (mas há quem entenda que com a declaração da morte presumida, o cônjuge 
podia casar-se novamente, pois o vinculo matrimonial se extinguiu e mesmo com o retorno do cônjuge válido 
dever ser o segundo casamento, exceto se os nubentes sabiam que o desaparecido estava vivo. 
*não temos dispositivo expresso a esse respeito. 

 



1.Nulidade do casamento: não é modo de dissolução da sociedade conjugal, pois aqui encontramos a situação de 
que a sociedade nunca existiu. A sentença de nulidade do casamento que dissolve a sociedade conjugal é a que 
declara inválido um casamento putativo, o qual produz efeitos civis ate a declaração da nulidade. 
 
� Contraído com infração de impedimento matrimonial previsto no art. 1521 
� Contraído por enfermo mental sem discernimento para os atos da vida civil 
 
A decretação de nulidade do casamento,motivos anteriormente mencionados, pode ser promovida mediante 
ação direta, por qualquer interessado, ou pelo MP. 
 

 

2.Anulabilidade do casamento: não pode ser considerado como dissolução do casamento,uma vez que não apaga 
todos os efeitos produzidos 
 
� Contraído perante autoridade incompetente ratione loci e ratione personae 

� Houver erro essencial quando a pessoa do cônjuge (identidade, honra, boa fama, ignorância de crime, defeito 
físico irremediável, moléstia grave ou transmissível, doença mental grave) 

� Contraído por pessoa incapaz de consentir 

� Por quem não alcançou idade núbil 
� Pelo menor sujeito ao poder familiar ou tutela, sem autorização do representante legal 
� Mandatário na ignorância da revogação ou da invalidade do madato 

*não se anulará, por motivo de idade, o casamento que se resultou gravidez. 
 
A anulação do casamento dos menores de 16 anos será requerida: (i)pelo próprio cônjuge menor; (ii)por seus 
representantes legais; (iii) por seus ascendentes. 
 
 

Prazos para a ação direta: 

- 180 dias no caso do incapaz consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento. 
- 2 anos, se incompetente a autoridade celebrante 
- 3 anos, no caso de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge 
- 4 anos, se houver coação 
 
Decisão judicial que decreta a nulidade ou anulabilidade? Poe fim à sociedade conjugal e ao vinculo matrimonial, 
de modo que os ex-consortes poderão contrair novo casamento, mas não prejudicará a aquisição de direitos, a 
titulo oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. 
 
No caso de decretação de nulidade absoluta ou relativa a guarda dos filhos comuns deverá ser entregue ao 
genitor que apresentar melhores condições para assumir sua educação ou para formá-los moral ou 
intelectualmente, ou a quem o juiz entender idôneo. 
E se o guardião-genitor vier a casar-se novamente? Não perderá o poder familiar em relação àqueles filhos, nem a 
guarda, a não ser que não sejam tratados de forma conveniente por ele ou por seu novo parceiro. 
 
Putatividade do casamento nulo ou anulável: os efeito pessoais e patrimoniais do matrimonio, em relação aos 
consortes e à prole, retroagem até sua celebração, suprimindo o impedimento, se um dos cônjuges ou ambos o 
contraíram de boa-fé, fazendo desaparecer a causa de sua nulidade ou anulabilidade 
 
3.Separação extrajudicial ou a judicial: dissolve a sociedade conjugal, mas conserva integro o vinculo, impedindo 
os cônjuges a convolar novas núpcias, pois o vinculo matrimonial, se válido, só termina com a morte real ou 
presumida de um deles ou com o divórcio. 
 
4.Divórcio: dissolve tanto a sociedade conjugal como o vinculo matrimonial. 



Obs: podemos observar que poderá haver o rompimento da sociedade conjugal sem o rompimento do vinculo, 
mas nunca o contrário, pois todo rompimento do vínculo acarreta,  obrigatoriamente, o da sociedade conjugal. 
 
 
 
Escada ponteana - Pontes de Miranda 
“pás de nullit’ sans test” 
 
Teoria da Inexistência do casamento: para discutirmos se um casamento é nulo ou não, antes precisamos 
analisar se o casamento existe.  
 
Requisitos para o casamento existir: 
- diversidade de sexos 
- consentimento na forma da lei 
- celebração por autoridade competente em razão da matéria 
 
Primeiro: deve trabalhar com a existência do casamento, superado: 
Segundo: vou trabalhar com a validade, superada: 
Terceiro: vou trabalhar com a eficácia. 
 
But, a diversidades de sexos é um requisito que caiu segundo o STJ!! 
 
Consentimento mediante violência imprópria: esse consentimento não existiu. 
Ex: dei um boa noite cinderela e levei ela ao cartório 
 
Celebração por autoridade competente em razão da matéria: juiz de pax. 
Ex: o juiz de vara civil pode celebrar casamento? Não! E se celebrar o casamento, ele existiu? Não, pois é 
incompetente em razão da matéria. 
 
 
Casamento existiu? Ok! 
 
Agora precisamos analisar a validade: 
Hipóteses de nulidade absoluta – art. 1521 e no caso de enfermidade mental (art. 1548), são hipóteses de 
nulidade absoluta em pleno direito. 
 
Hipóteses de nulidade relativa – infringe norma privada. 
- pode se convalescer; 
- menos grave que a absoluta, pois esta gera invalidade geral; 
- seu rol está no art. 1550, CC. 
 
Art. 1550 
III: impotência sexual.  Nos remete ao art. 1556 (vai ser anulável o casamento por vicio da vontade quando houver 
erro essencial do outro cônjuge).  E também nos remete ao art. 1557. 
 
Art. 1557: error in persona! Erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Honra, boa fama, identidade e que 
torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganad). 
 
I: pode anular casamento em questão de erro da identidade da pessoa. Na lua de mel, você descobre que casou 
com um transexual. Podendo anular o casamento 
 



Outro exemplo: o chimbinha (estava preso), casei com ele nem sabia ai descubro. Pode anular? Pode, pois remete 
a boa fama, independente de se ele na época acusado de crime, não o foi, pois era menor e desta forma cometeu 
infração. 
 
II: ANTERIOR ao casamento que por sua circunstancia torne insuportável a vida para o cônjuge enganado. 
 
17.05.2013 

 
III: defeito físico irremediado. É impotência. 
- generandi: aqui ele é infértil, ai não anula o casamento, pois consegue manter a relação (quando dá). 
- colundi: essa é o tipo de impotência que anula o casamento, pois não consegue manter a relação sexual. 
 
Outro exemplo: menino que sofre o infantilismo. Quando o corpo é de um adulto, mas o órgão genital é de 
criança. Tem isso na mulher também. Também temos o vaginismo (aquele o qual a mulher sente um dor 
insuportável na penetração). Também esses são anuláveis. 
 
Qualquer fato inibidor da libido: ferida no órgão genitor, mulher que retirou o seio sem por próteses... 
 
2° parte do III do 1557 

Pode ter relação com preservativo, mas coloca em risco, pode ser que de repente estoure a camisinha. Capaz de 
por em risco o cônjuge como seu herdeiro. Podendo pedir a anulação também. 
 
IV: imagine uma moça que seja um esquizofrênico, mas durante o casamento sempre tomou todos os remédios 
certos. Ai resolve parar de tomar o remédio entrando em um surto esquizofrênico e descobre então que sua 
mulher tinha a esquizofrenia. 
 
Prazos para anular todas essas hipóteses 

A contar da data de celebração, tem 3 anos diante das hipóteses do 1557. 
 
Art. 1550, IV: anulação baseada na falta de capacidade da pessoa, pois ela não pode agir por si nem praticar para 
si os atos da vida civil. 
 
Casamento por coação: uma coação relativa, passível de proporcionar a anulação do casamento. Ex: casa comigo 
ou mata seu filho. 
 
A legitimidade ativa é personalíssima – art. 1559. 
 
 

Casamento putativo 

Casamento imaginável. É um efeito que eu posso reconhecer em um casamento nulo ou anulável. Se eu estou de 
boa Fe e o meu companheiro também, imagino que não tinha impedimento matrimonial, mas tem - produz todos 
os efeitos até a data da sentença anulatória. 
 
Para o filho o casamento putativo não vai ter nenhum efeito, pois fica tudo preservado. Agora para os cônjuges os 
efeitos são validos, atos praticados são valido até a data de anulação.  Tudo que ela praticou em homenagem a 
putatividade fica valendo. 
 
§2° - se estavam de má-fé nada se aproveita. Ex: tenho 16 anos, eu sei que aquele cara é meu pai, mas ele não 
sabe. Caso com ele, eu fico emancipada em razão do casamento. Perco essas condições quando descoberto. 
 
Art. 1563: os atos onerosos serão mantidos aos cônjuges de boa-fé, mas os gratuitos não se sustentarão. 



Se o ato que pratique foi gratuito, os dois de boa-fé e fazemos uma doação a terceiro, volta a situação anterior e 
anula. Se for um ato oneroso e de boa-fé, continua seus efeitos. 
 
24.05.2013 
 
Efeitos sociais 
- constituição da família, art.226 
- art. 1513 – mas o Estado tem a função promocional e protetiva. 
- emancipação 
- vinculo de afinidade: vinculo que liga os cônjuges aos parentes do outro cônjuge 
- planejamento familiar, art. 266 

 

Efeitos pessoais: 

 - plena comunhão de vida (art. 1511): depende do momento histórico. 
- união exclusiva: exclusiva de duas pessoas, excluímos terceiros e tudo mais. 
- acréscimo do sobrenome do outro: só pode acrescentar se eu quiser o sobrenome do meu marido. Não posso, 
por ex, tirar um dos meus sobrenomes e por o do meu marido. Art.1565, §1°. 
Temos aqui o princípio da estabilidade do nome: se for cada cônjuge adotar os repectivos sobrenomes tem que 
estar tudo na mesmo ordem. 
Ex: DVCBSS 
         ACBSS 

 

- principio da igualdade: tenho os mesmo direito e obrigações que meu marido: cogestão e art. 1570 
Dentro da sociedade conjugal os direito são sim iguais. 
Cogestão: a responsabilidade não é só de um, é de ambos os casais, seja para organização da casa, cuidar dos 
filhos. 
 
 
Efeitos patrimoniais 

- Regime de Bens 
 
- Doações recíprocas 
 
- Obrigação de sustento da prole e dos cônjuges: diz ser totalmente equivocada, pois isso não é efeito do 
casamento e sim de uma relação parental. A prof colocou, pois toda doutrina coloca. O certo seria tirar daqui e 
colocar nos direito e deveres dos pais. Agora a obrigação de sustento do cônjuge ninguém discute, as 
sobrevivência básicas dos cônjuges deve ser suportada pelo dois. 
 
- Direito sucessório 
 
- Usufruto dos bens dos filhos durante o poder familiar 
 
- art. 1831 – Direito real de habilitação 
 
 
05.06.2013 

 
A administração na comunhão parcial é pelo casal pois o que vigora é o sistema  co-gestão. Acontece que tem 
algumas situações, por ex, incapacidade superveniente, nesse caso o outro cônjuge pode administrar os bens do 
casal ou de repente eles decidem entre eles que um deles irá administrar tudo, mas a regra é que se ajudem 
sempre, dividem as tarefas. 
 



Do regime de comunhão universal – art. 1667 

Hoje em dia é um regime convencional e precisa de lavratura de pacto antenupcial. 
Como funciona o registro?  
É a celebração da comunhão pois tudo que a pessoa tem entra no patrimônio da outra e o que adquire durante 
também. Comunhão de absolutamente tudo. Porém, encontraremos nas doutrinas dizendo que é um condomínio 
entre eles. Então posso ir ao juiz dizendo que quero extinguir a comunhão (porque assim pode na comunhão que 
civil se refere)? Não pode! Quando estudamos condomínio temo um período do condomínio no qual depois de 
um certo tempo precisa se extinto. E por acaso o casamento é a termo? Não, então o casamento não é 
condomínio. E porque os doutrinadores dizem que é condomínio? Nem a prof. sabe. 
 
= logo, temos um estado de “indivisão”. 

 
Não se comunicam 

Não ingressam na comunhão de tudo:  
 
I-bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar 
Sumula 49 do STF – você foi contratado para estabelecer, intermediar uma doação, ai coloca uma cláusula de 
inabilidade e não queria também na incomunicabilidade, estão devemos deixar isso expresso. 
 

Art. 1912: o legislador colocou o conteúdo da sumula n° 49. Se é inalienável é intransferível. Se tenho uma 
penhora é porque aquilo esta assegurando um execução. Se é inalienável, é incomunicável e, portanto, 
impenhorável. 
 
E se decido por revogar clausula no testamento? Comunica tudo. 
 
II – o que é fideicomisso? 
- fideicomitente; 
- fiduciário; 
- fideicomissário. 
 
Fideicomisso é uma hipótese de substituição testamentária através da qual o fideicomitente (TESTADOR) 
transfere a propriedade resolúvel dos seus bens ao fiduciário (terceiro de sua confiança) para que este com o 
advento do termo ou implemento da condição transfira os bens ao fideicomissário (herdeiro). 
 
O bem gravado com fideicomisso não se comunica. Herdeiro fideicomissário tem direito eventual. 
 
Assim deixo com terceiro os bens que quando acontecer a condição que deseja passará os bens.  
 
III – aprestos são os preparativos para o casamento. Não entra na comunhão a doação antenupciais feita por um 
dos cônjuges para o outro com a clausula de incomunicabilidade. 
*então para darmos o golpe, podemos doar um carro para a noiva (só para ganhar a sogra) sem essa clausula de 
incomunicabilidade, pois quando se casarem na comunhão universal voltará os bens para o marido. 


