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RESUMO 

 

MONTEIRO, Renata Oliva. A Emenda Constitucional n.º 66/2010 e a responsabilidade 

civil nas relações conjugais. 2013. 177 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

O direito de família brasileiro passou por diversas mudanças nas últimas décadas e, na 

conjugalidade, tal situação culminou com o advento da Emenda Constitucional n.º 66, de 

2010. Trata-se de alteração constitucional que gerou inúmeros questionamentos acerca de 

questões envolvendo a dissolução do casamento. O presente estudo parte de uma análise 

histórica que demonstrará as oscilações nos modos de desfazimento do casamento e 

ajudará a explicar as motivações que levaram à mudança na abordagem do divórcio, 

trazendo solução às dúvidas que surgiram a partir da aprovação da Emenda. Será analisada 

a mudança de paradigma ocorrida, em que a culpa foi substituída pelo afeto que, de mero 

sentimento, passou a ser considerado um valor jurídico apto a ditar os rumos do 

relacionamento conjugal. Enfrentam-se, então, questionamentos a respeito: (i) da extinção 

dos requisitos prévios para o divórcio; (ii) dos rumos do instituto da separação judicial e 

extrajudicial; (iii) da noção de culpa pelo término do casamento; (iv) de como serão 

tomadas decisões sobre o nome de casado ou alimentos devidos entre cônjuges. Ao final, 

considerados os novos rumos trazidos ao direito de família pela Emenda Constitucional n.º 

66/2010, foi estudada a questão da responsabilidade civil em matéria conjugal, tópico do 

direito de família no qual ainda é necessária a análise da culpa. Encerrando o trabalho, são 

trazidas algumas considerações críticas. 

 

Palavras-chave: Emenda Constitucional n.º 66/2010. Culpa no direito de família. Afeto. 

Princípio da afetividade. Divórcio. Separação. Nome de casado. Alimentos entre cônjuges. 

Responsabilidade civil nas relações conjugais. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

MONTEIRO, Renata Oliva. Constitutional amendment n.º 66/2010 and civil liability in 

conjugal relations. 2014. 177 f. Master’s Dissertation – Law School, University of São 

Paulo, São Paulo, 2014.  

 

 

Brazilian family law has undergone various changes in recent decades, and in the area of 

conjugality, this situation has culminated in the advent of Constitutional Amendment n.º 66 

of 2010. This is an alteration of the Constitution which has generated numerous questions 

around matters involving the dissolution of marriage. The present study departs from a 

historical analysis which will demonstrate oscillations in the modes of undoing marriage, 

and will help to explain the motives which led to the change in approaching divorce, 

resolving the doubts which arose when the Amendment was approved. We shall analyze 

the paradigm shift which occurred, where fault was replaced by affection, which went from 

a mere sentiment to a legal value worthy of dictating the pathways of conjugal relations. 

We confront doubts with respect to: (i) the removal of prerequisites to divorce; (ii) 

pathways to the institution of legal and extra-legal separation; (iii) the notion of fault for 

terminating the marriage; (iv) how decisions will be made regarding the married name or 

spouses alimony. Finally, considering the new pathways brought by the Constitutional 

Amendment nº. 66/2010, we studied the civil liability in conjugal matters, subject in which 

it is still necessary to analyze the matter of faut. In closing, some critical considerations are 

set forth. 

 

Keywords: Constitutional Amendment n.º 66/2010. Fault in family law. Affection. 

Principle of affectivity. Divorce. Separation. Married name. Spouses alimony. Civil 

liability in conjugal relations. 

  



 
 

 

RESUMÉ 

 

MONTEIRO, Renata Oliva. Amendement constitutionnel nº. 66/2010 et la responsabilité  

civile dans les relations conjugales. 2014. 177 f. Mémoire (Mestrado¹) – Faculté de Droit,  

Université de São Paulo, São Paulo, 2014.  

 

Le droit de famille brésilien a connu plusieurs changements au cours des dernières 

décennies et, dans la conjugalité, telle situation a aboutit à l’avènement de l’Amendement 

Constitutionnel nº. 66, daté de 2010. Il s’agit d’un changement constitutionnel qui a 

soulevé  de nombreuses questions au sujet de la dissolution du lien conjugal. Cette étude 

part d’une analyse historique qui démontrera les oscillations dans les processus de 

dissolution du mariage et aidera à expliquer les motivations qui ont conduit au changement 

dans l’approche du divorce, apportant une solution aux doutes qui sont apparus depuis 

l’adoption de l’Amendement. Il sera analysé le changement de paradigme qui eut lieu, où 

le sentiment de culpabilité fut remplacé par l’affection qui, d’un simple sentiment s’est 

avéré une valeur juridique en mesure de dicter le cours de la relation conjugale.On fait face 

alors à des questionnements à propos : (i) de l’extinction des exigences préalables au 

divorce ; (ii) des directions de l’institut de la séparation par voie judiciaire et extra-

judiciaire ; (iii) de la notion de culpabilité par la fin du mariage ; (iv) de comment seront 

prises les décisions au sujet du nom de marié ou obligation alimentaire entre le conjoints.  

En dernier lieu, considérant les nouvelles orientations apportées par L’Amendement 

Constitutionnel nº 66, de 2010, fut étudiée la question de la responsabilité civile en matière 

conjugale, sujet du droit de famille dont il est encore nécessaire  l’analyse de la culpabilité.  

Pour conclure le travail, quelques considérations critiques seront présentées.  

 

Mots-clés :  Amendement Constitutionnel nº.66/2010. Culpabilité dans le droit de famille. 

Affection. Principe de l’affectivité. Divorce. Séparation. Nom de marié. Obligation 

alimentaire entre les conjoints. Responsabilité civile dans les relations conjugales. 

 

[N.d.T.: ¹ Mestrado – équivalent du Master Recherche (M2) ] 
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INTRODUÇÃO 

 

 A família é uma das formações históricas mais antigas. Além de essencial ao 

homem, é a base da sociedade e o local onde o indivíduo formará seu caráter e 

desenvolverá sua personalidade e seus valores. 

Com relação ao ordenamento jurídico brasileiro, assim como ao europeu ocidental 

anterior à colonização do país – e que influenciou aquele em sua formação –, o direito de 

família sempre foi ramo caracterizado por diversas oscilações. 

Se, no início da colonização do país, a partir da influência do direito da metrópole, 

o casamento era visto como indissolúvel, visando manter a formação familiar por ele 

gerada a qualquer custo, só em 1977 passou a ser reconhecida sua dissolubilidade, que foi 

acompanhada, em contrapartida, de prazos e requisitos prévios rigorosos, além da previsão 

de sanção ao consorte que tivesse violado os deveres conjugais expressamente previstos. 

No tocante às últimas décadas, passou-se de fase em que vigorava um pensamento 

moralista e patriarcal – sendo grande o intervencionismo estatal e a previsão de culpa na 

dissolução do relacionamento conjugal – para outra mais aberta, a partir da Constituição de 

1988, em que foram superadas discriminações históricas, valorizando-se mais a autonomia 

privada. 

Destacam-se as novas formações familiares possíveis, reconhecidas expressa ou 

implicitamente pela atual Constituição, como a família advinda de união estável, a 

monoparental, assim como o reconhecimento da união homoafetiva, dentre outras.  

 Esta mudança por que passou o direito de família brasileiro, a partir do 

reconhecimento da pluralidade e da busca da felicidade pessoal, acarretou reflexos na 

família constituída pelo casamento, a mais tradicional no ordenamento jurídico até então. 

A partir do paradigma do afeto, todos os integrantes da relação familiar passaram a 

ser individualmente considerados e a ter respeitados seus direitos de personalidade, 

situação que influenciou diretamente o estudo da dissolução das relações conjugais.  

 As transformações sociais que ocorreram são notáveis e, em contrapartida, o 

ordenamento jurídico, caracterizado por uma demora natural na elaboração das leis, não 

acompanhou o ritmo da sociedade. 

A própria Constituição Federal, norma ápice do sistema jurídico, continuou a 

prever expressamente prévios requisitos para a dissolução do vínculo conjugal, embora os 

tenha diminuído, se comparada ao texto anterior. Assim, passou a prever prévia separação 
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de fato por dois anos ou prévia separação judicial por um ano para que pudesse ser 

decretado o divórcio. 

Portanto, quando publicada, a Constituição Federal ainda possuía viés 

intervencionista com relação à dissolução da família constituída pelo casamento.  

Ademais, a regulamentação do assunto no Código Civil de 2002 continuou a prever 

as três modalidades de separação judicial mencionadas na anterior Lei nº. 6.515/77, 

conhecida como a Lei do Divórcio, quais sejam, por atribuição de culpa a um dos 

consortes, por doença mental grave ou por falência do relacionamento. 

A aferição de culpa na separação judicial e a previsão de requisitos e prazos prévios 

para o divórcio, com o tempo, passaram a ser contestadas e deram margem a divergentes 

opiniões sobre a necessidade de sua manutenção no ordenamento jurídico, mormente se 

considerado o viés da Constituição Federal, que proclama a igualdade, a pluralidade e a 

liberdade, somado ao paradigma do afeto, que passou a orientar o direito de família. 

Diante da expressa norma constitucional e infraconstitucional sobre o assunto em 

contraste às mudanças ocorridas na sociedade e ao anseio por maior autonomia na decisão 

sobre o fim do relacionamento, coube à doutrina e à jurisprudência a tarefa de tentativa de 

adequação desta diversidade entre o fato social e a legislação positivada. 

Assim, enquanto alguns continuaram a aplicar as normas legais da maneira como 

expostas nos textos legais, outros passaram a questionar a constitucionalidade na aferição 

de culpa na dissolução das relações conjugais, o que representaria indevida ingerência na 

esfera privada do casal. 

Diversas eram as opiniões e os julgamentos dos casos concretos, situação que 

gerava instabilidade jurídica e descrédito no Poder Judiciário e Legislativo. 

 Ademais, a previsão constitucional sobre o tempo de separação de fato ou jurídica 

como requisitos prévios para o divórcio, embora fosse contestada por parte doutrina, era 

estritamente observada no julgamento dos casos concretos, porquanto escrita na norma 

ápice do ordenamento jurídico, que conforma todo o restante da legislação. 

 A fim de solucionar a questão, juristas de renome pertencentes ao Instituto 

Brasileiro de Direito de Família elaboraram Proposta de Emenda Constitucional que foi 

apresentada pelo então deputado Antônio Carlos Biscaia, culminando com a aprovação da 

Emenda Constitucional nº. 66/2010. Finalmente, eliminaram-se os prévios requisitos para o 

divórcio, demonstrando diminuição da intervenção do Estado na vida íntima do casal e 

privilegiando sua autonomia. 
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 Muito comemorada a aprovação da referida Emenda, que extirpou os prazos e 

requisitos necessários para o divórcio, aumentando a autonomia privada do casal nesta 

seara e finalmente consagrando o paradigma do afeto nas relações conjugais. 

 A inovação chancelou a maior liberdade ao casal para ditar os rumos do fim de seu 

casamento, que não mais precisaria esperar prazos prévios, diminuindo o intervencionismo 

anteriormente existente, o que é salutar, mas, como qualquer outra, trouxe inúmeros 

questionamentos sobre questões reflexas à dissolução do casamento. 

 Longe de pacificar o tema, a Emenda em comento, embora tenha representado uma 

grande mudança em relação ao sistema anterior, consagrando o afeto no casamento, 

representou o início de uma nova fase que trará novas indagações e precisará dos 

ensinamentos e reflexões da doutrina e da conformação prática dada pela jurisprudência. 

Assim, passa a ser questionado o instituto da separação de direito, se ainda teria 

validade e eficácia no ordenamento jurídico ou se, ao contrário, teria sido dele eliminado a 

partir da Emenda em comento ou, de outra sorte, se seria viável sua manutenção na atual 

fase do direito de família. 

 Também passam a ser travadas discussões sobre o destino da culpa na dissolução 

do casamento, que outrora era bastante considerada e tinha reflexos em questões como 

atribuição de guarda dos filhos do casal, manutenção do nome de casado, alimentos ao 

cônjuge necessitado e, até mesmo, na questão acerca da responsabilidade civil no âmbito 

conjugal. 

Assim, debatem os juristas sobre sua manutenção ou não no atual ordenamento 

jurídico e sobre a viabilidade de sua discussão com relação aos reflexos que outrora gerou. 

 O presente trabalho visará, partindo de análise retrospectiva sobre o assunto, 

verificando-se as oscilações ocorridas na sociedade brasileira, chegar à contemporaneidade 

explicando as modificações ocorridas até então e o que significou a promulgação da 

Emenda Constitucional nº. 66/2010 para o estudo sobre a dissolução do casamento. 

Primeiramente, serão vistos alguns conceitos que importam ao tema, como afeto e 

culpa, para que seja demonstrado de que maneira influenciaram na dissolução do 

casamento. 

Diante de sua importância ao direito civil brasileiro, o estudo será iniciado pelo 

direito romano, abrangendo seus três períodos históricos, em que pese não se descarte a 

importância das demais formas de direito que o antecederam1 ou que com ele conviveram. 

                                                 
1 Com relação ao casamento primitivo, por exemplo, vide: COSTA, Carlos Celso Orcesi da. Tratado do 

casamento e do divórcio: constituição, invalidade, dissolução. v. I. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 2-24. 
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 Posteriormente, será analisado o tema no período da Idade Média e Idade Moderna 

em alguns países da Europa ocidental, que de certa forma influenciaram o Brasil, 

chegando-se finalmente à evolução do assunto no país, em algumas de suas fases, quais 

sejam, período colonial, séculos XIX e XX e, por fim, nos desdobramentos advindos a 

partir da Constituição Federal de 1988. 

Na medida do possível, serão analisados os períodos mais significativos ao presente 

tema, sem observância de uma rígida sequência histórica, que foge ao presente trabalho, 

levando-se em consideração que a análise da história é de fundamental importância ao 

entendimento das presentes aspirações da sociedade, refletindo diretamente na elaboração, 

aprovação e interpretação das leis. 

Ademais, muitas vezes, uma abordagem específica se iniciará em determinado 

período histórico, terminando em outro, o que será, na medida do possível, exposto no 

presente trabalho, ressaltando-se que não houve uma linearidade, mas oscilações nos 

diferentes períodos analisados. 

Será analisado de que maneira a previsão de causas culposas culminavam com o 

rompimento da união, em uma tentativa de dificultar o término do relacionamento, seja 

porque o casamento era visto como sagrado, seja porque era considerado como a base da 

família e, portanto, do Estado, em uma visão mais moralista da sociedade.2 

Assim, será verificado que no Brasil, em um passado não tão remoto, era prevista a 

indissolubilidade do vínculo gerado pelo casamento, somente se permitindo a separação do 

casal se demonstradas expressamente causas culposas da falência deste, mas sem 

rompimento do vínculo. 

Posteriormente, admitida a dissolubilidade do vínculo no final da década de setenta 

do século passado, a culpa pelo rompimento do casamento ainda era bastante considerada, 

gerando reflexos em diversos aspectos. 

Será visto que a Constituição Federal de 1988 representou bastante avanço com 

relação à previsão de direitos fundamentais, reconhecendo a igualdade de gêneros e a 

                                                                                                                                                    
Em suma, o autor ensina, primeiramente, que, no princípio, não poderíamos sequer falar em família, 
casamento e sociedade como conhecidos nos dias atuais, baseando-se as relações apenas pelo extinto. Dito 
isto, explica que o casamento primitivo baseava-se na união sexual, sendo o “divórcio” espontâneo. A partir 
da formação da sociedade, com o desenvolvimento intelectual do homem, fala-se em casamento primitivo 
social, que tinha como base o afeto e uma tendência à união monogâmica e o “divórcio” passou a ser 
reprimido pela coerção moral, embora, ressalta o autor, fosse mais livre do que em qualquer fase jurídico-
social posterior. 
2 Observa-se que não serão analisadas as situações de nulidade ou anulabilidade do casamento, por 
demandarem estudo mais aprofundado, incompatível com o escopo do presente trabalho. 



13 
 

possibilidade de diversas formações familiares, além de dar ênfase à solidariedade e à 

dignidade da pessoa humana. 

Demonstrar-se-á o pouco impacto do Código Civil de 2002 no que se refere à 

dissolução do casamento, na medida em que manteve quase que exclusivamente as 

previsões da Lei do Divórcio, observada a modificação constitucional. Continuou a 

mencionar três tipos de separação judicial litigiosa possíveis, dentre as quais constava a 

separação-sanção, com atribuição de culpa a um dos consortes. 

O tema é interessante na medida em que o intervencionismo até há pouco existente 

na dissolução do casamento não mais atendia aos anseios da sociedade brasileira, de 

maneira que a Emenda Constitucional nº. 66/2010 veio para romper de vez com o 

paradigma anterior, consagrando definitivamente o afeto e representando um verdadeiro 

marco no direito de família contemporâneo. 

 A partir desta constatação, serão estudadas as consequências que a mudança 

constitucional acarretou na matéria envolvendo a dissolução do casamento e em algumas 

questões reflexas, destacando-se o tema da responsabilidade civil em matéria conjugal. 

 Neste último caso, a possibilidade de ingressar com ação de reparação de danos por 

ato praticado na constância do casamento remete à ideia de afeto com responsabilidade, 

evitando-se intervencionismos desnecessários, mas assegurando que as relações conjugais 

permaneçam hígidas e, principalmente, que se evite um retrocesso no que se refere à 

subjugação da mulher, historicamente discriminada. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 O afeto é a base do direito de família atual, constatação que, na conjugalidade, 

ficou evidenciada a partir do advento da Emenda Constitucional nº. 66, de 2010. Pode-se 

dizer que se instaurou um novo paradigma com relação à matéria e, neste momento, 

importante verificar qual seria o rumo do casamento e da própria família por ele 

constituída. 

 Assim, para que estes passos possam ser trilhados, para que o legislador possa 

acompanhar a evolução da sociedade e regulamentar o assunto de modo compatível com os 

anseios sociais, fundamental se mostrou fazer apanhado da história do direito brasileiro, 

pois a trajetória do próprio país, a partir da verificação de seus erros e acertos, é valioso 

guia. Também foi feito estudo sobre o direito romano e o direito canônico, tendo em vista a 

grande influência do primeiro no direito civil brasileiro, assim como o forte traço do direito 

canônico trazido para a regulamentação das relações conjugais no país. 

Foi visto que o período pré-clássico romano aproximava-se do que ocorre 

atualmente no Brasil, com relação à liberdade para a união pelo casamento e para seu 

desfazimento, prevalecendo o paradigma do afeto. Contudo, algumas diferenças podem ser 

apontadas como, por exemplo, o papel da mulher na sociedade atual, muito diferente 

daquela época, assim como o fato de o casamento brasileiro demandar formalidades para 

sua celebração e, embora facilitado pela Emenda Constitucional nº. 66/2010, ainda 

requerer chancela estatal ao seu desfazimento. 

Na Roma clássica, foi visto que também vigorava grande informalidade nesta seara, 

situação que não se compara ao Brasil da atualidade, pois, embora tenha sido facilitado o 

divórcio, situação evidenciada pela Emenda Constitucional nº. 66/2010, ainda há 

formalidades tanto para sua celebração quanto para a dissolução do casamento. Contudo, a 

questão do afeto como base do casamento pode ser notada tanto naquela época quanto nos 

dias atuais, no sentido de não ser necessária menção às motivações que o acarretaram. Por 

outro lado, naquela sociedade, nota-se a existência de uma sociedade patriarcal, em que a 

mulher era subjugada. Assim, seu adultério, por exemplo, era punido no âmbito penal, 

diferentemente do que ocorre nos dias atuais. 

A Roma pós-clássica possui semelhanças com o Brasil nos dias atuais com relação 

às formalidades necessárias à celebração do casamento e sua dissolução, que necessitavam 

da chancela estatal. Com relação às causas culposas ao rompimento, nota-se semelhança 
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com o que ocorria no país até a Emenda Constitucional nº. 66/2010, que definitivamente 

extirpou do ordenamento a discussão sobre motivações ao divórcio. Na sociedade romana, 

não se falava em aplicação da Lex Aquilia nas relações conjugais, havendo apenas a 

previsão de punições especificamente dirigidas aos casos de rompimento do casamento. 

 Posteriormente, foi visto que o direito canônico influenciou de maneira muito forte 

o início da colonização do Brasil e os séculos seguintes, situação que perdurou até 

recentemente, e que é verificada pela tardia aceitação do divórcio no Brasil, ocorrido 

somente a partir de 1977. 

 Assim, o início da colonização do Brasil foi, fundamentalmente, marcado pela 

imposição do direito da metrópole portuguesa, que possuía fortes traços do direito 

canônico, em detrimento da individualidade e dos costumes já consolidados pela população 

indígena. 

 A imposição da cultura estrangeira no Brasil não foi processo pacífico e o período 

de colonização foi marcado por lutas. A desconsideração dos costumes locais resultou em 

certo desconforto na sociedade que não teve seus valores devidamente considerados, 

gerando uma necessidade de adaptação que, muitas vezes, não se mostrou suficiente ao 

convencimento do povo. 

 A família indígena é relatada historicamente como tendo característica de união 

poligâmica, que decorria de instintos sexuais e selvagens, situação diametralmente oposta 

ao direito vigorante na metrópole, que se baseava em disposições do Concílio de Trento e 

somente considerava a família constituída pelo casamento, considerado um sacramento 

indissolúvel. 

 De um lado, o rígido modelo português, que tinha como base o direito canônico, foi 

imposto repentinamente à população nativa. De outra sorte, há narrativas históricas de que 

os próprios portugueses que aqui chegaram acabaram por abandonar seus costumes e a 

viver a partir dos ensinamentos indígenas. 

 Não é difícil perceber o resultado deste início de colonização, que acarretou a 

indigesta necessidade de observância do direito canônico em nosso país. 

 Assim, houve a imposição de um modelo rigoroso de casamento, que não poderia 

ser dissolvido e que tinha na punição a forma de coação necessária à manutenção deste 

modelo que era tido como ideal de família. 

 Com a independência do país foi previsto, na Constituição Política do Império do 

Brasil, de 1824, que deveria ser elaborado um Código Civil, sendo então celebrado 
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contrato entre o governo e o bacharel Augusto Teixeira de Freitas, para que fossem 

consolidadas as leis civis. 

Por muito tempo, contudo, o direito português continuou a reger a sociedade 

brasileira, buscando-se soluções nas Ordenações Filipinas e demais leis herdadas de 

Portugal, que tinham como base o direito romano e, principalmente, canônico, no que se 

refere ao casamento. 

À época, não se falava em dissolução do vínculo conjugal pelo divórcio, mas 

somente era admitida a separação quoad thorum et cohabitationem, nas hipóteses em que 

não alcançado o fim matrimonial ou colocada em risco a vida de um dos consortes como, 

por exemplo, em casos de adultério da mulher ou sevícias. A ideia de culpa era bastante 

presente, sendo o consorte considerado responsável pelo fim do casamento punido por isso. 

Aos pouco, a partir da obra de Teixeira de Freitas, passa a ser dada maior ênfase à 

doutrina propriamente brasileira, servindo ela de guia aos juristas, em que pese não tenha 

sido definitivamente aprovada como lei. Assim, era utilizada para consultas, auxiliando na 

solução dos casos concretos até a definitiva elaboração do Código Civil de 1916. 

 Interessante notar que mesmo a partir da consolidação de doutrinas especificamente 

brasileiras, voltadas à elaboração de uma legislação pátria, continuou a vigorar a noção de 

culpa no casamento, herança do direito português imposto e indissolubilidade do vínculo 

conjugal, sancionando-se os atos contrários ao casamento. 

 Era utilizada a terminologia “divórcio”, mas esta não possuía o sentido que hoje lhe 

é atribuído, pois não era possível o rompimento do vínculo, podendo-se dizer que se 

aproximava mais do que hoje conhecemos pelo instituto da separação. Falava-se em 

divórcio perpétuo ou temporário: o primeiro rompia a sociedade conjugal e este último 

significava apenas a separação material dos consortes, temporariamente. 

 O adultério era considerado causa de divórcio perpétuo, enquanto as sevícias graves 

acarretavam o temporário, demonstrando que a sociedade da época possuía fortes traços de 

cultura patriarcal, em que os valores morais vigentes valiam mais do que a própria 

integridade física. 

 À época, portanto, era forte a intervenção estatal na vida privada do casal e o 

casamento era considerado sagrado, jamais podendo ser dissolvido. Grande era a influência 

da religião católica, até mesmo porque o Estado brasileiro apenas passou a ser laico a partir 

da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. 
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 Como exemplo de punição aplicada ao direito de família nesta seara à época, 

mencionou-se os esponsais, que geravam necessidade de indenização em caso de não 

realização do casamento, a não ser que houvesse justa causa para tanto. 

 A época colonial e o início da independência do país, portanto, foram marcadas por 

grande influência do direito canônico, até mesmo na elaboração de uma doutrina pátria, 

que manteve o viés de punibilidade das condutas culposas que pudessem atentar contra o 

casamento, sendo este sempre indissolúvel. 

 O Decreto nº. 181, de 24 de janeiro de 1890, de autoria de Coelho Rodrigues, 

finalmente regulamentou o casamento civil, não tendo feito menção aos esponsais e 

prevendo textualmente a palavra “divórcio” como ato que põe fim ao casamento, embora 

sem dissolução do vínculo, ou seja, ele somente acarretaria a separação de corpos e 

cessação do regime de bens. 

 Referido Decreto elencou motivações expressas para fundamentar o divórcio, quais 

sejam: adultério, sevícia ou injúria grave, abandono do lar por dois anos ou mútuo 

consentimento de cônjuges casados há mais de dois anos. 

Também eram previstas punições ao consorte culpado pelo divórcio, que perderia a 

guarda dos filhos do casal e o direito a utilizar o nome de casado que, à época, somente era 

adotado pela mulher. Quanto aos alimentos, somente a eles faria jus a mulher inocente e 

pobre. 

 Portanto, desde o início, a legislação brasileira adotou a noção de culpa pelo 

término do casamento, possuindo traços característicos do direito romano pós-clássico e, 

principalmente, do direito canônico, que consagrava o casamento como algo sagrado. Para 

dificultar seu desfazimento, eram previstas punições. Até mesmo para o divórcio por 

mútuo consentimento era previsto prazo mínimo de dois anos de casamento, como se neste 

tempo as pessoas envolvidas pudessem se acostumar com seu consorte e acabar aceitando 

os sofrimentos enfrentados no relacionamento. 

 Com o advento do Código Civil de 1916, foi mantido o viés punitivo e a forte 

intervenção estatal na vida privada da família, adotando-se nova terminologia para 

designar o fim da sociedade conjugal, qual seja, o desquite, que não dissolvia o vínculo e 

poderia ser por mútuo consentimento ou judicial. 

No caso de acordo, os cônjuges deveriam ser casados há mais de dois anos, mas, 

em não havendo, deveria haver caracterização de uma das causas expressas na lei, quais 

sejam: adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave ou abandono voluntário do lar 

por dois anos contínuos. 
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A punição ao cônjuge considerado culpado pelo desquite era a perda do direito a 

alimentos, ao nome de casado, no caso da mulher, e à guarda dos filhos do casal. 

Vê-se, assim, que o direito de família, especificamente com relação ao tema do 

casamento e seu desfazimento, ainda possuía viés punitivo, patriarcal e intervencionista. O 

Brasil, séculos após sua colonização, ainda tinha legislação fortemente marcada pela 

herança do passado, iniciada no direito romano pós-clássico e consolidada no direito 

canônico, trazida da metrópole imposta aos nativos e consolidada na nação. 

Na análise das decisões judiciais do século XX, pudemos verificar a forte 

intervenção do Judiciário na vida íntima do casal, perquirindo-se as motivações e causas do 

fim do relacionamento. A prova se dava basicamente a partir de documentação e oitiva de 

testemunhas que se imiscuíam na vida privada do casal e contavam detalhes de sua 

intimidade, como se tudo fosse um teatro. Ao final, havia atribuição de culpa a uma das 

partes, que suportava todos os ônus de sua conduta contrária ao casamento, saindo a outra 

vencedora. 

A importância do casamento e sua manutenção a qualquer custo era tão grande que 

se buscava de todas as formas punir qualquer conduta contrária a ele. A partir de diversas 

justificativas, dentre as quais assegurar a legitimidade da prole e seu saudável 

desenvolvimento que, à época, era ligado ao casamento bem-sucedido e à estabilidade da 

família, punia-se o cônjuge culpado a partir de sanções que, na verdade, acabavam gerando 

efeito contrário. 

Explicando, o consorte culpado pelo desquite, por exemplo, perdia a guarda de seus 

filhos ao inocente, mesmo se desenvolvesse as funções parentais melhor do que o outro. 

Punia-se de qualquer modo aquele que atentasse contra o casamento, o que gerava 

inúmeros descontentamentos, consoante se depreendeu do estudo jurisprudencial da época, 

que demonstrou a grande quantidade de recursos que havia contra as sentenças proferidas, 

visando a inversão da culpa. 

A análise histórica mostrou que a preocupação, durante este período, não era a 

integridade física ou psíquica do cônjuge ferido, mas a manutenção do casamento a 

qualquer custo, seja para referendar seu caráter sagrado ou para possibilitar um saudável 

desenvolvimento à prole a partir da estabilidade da família. 

Esta situação, embora tenha se acomodado por bastante tempo no país, passou a 

gerar descontentamento e, consequentemente, novas ideias surgiram, com objetivo de 

adaptar as leis sobre o casamento e sua dissolução aos reais anseios do povo brasileiro. 
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A indissolubilidade do vínculo conjugal passou a ser expressamente prevista na 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. 

 Em contraposição, surgiram inúmeros projetos de lei que previam a possibilidade 

de dissolução do casamento e sua facilitação, encabeçados principalmente por Nelson 

Carneiro. De um lado, então, havia aqueles que propunham o divórcio e, de outro, os 

ferrenhos defensores na indissolubilidade do vínculo conjugal. 

Nesta época, inicia-se alguma discussão sobre felicidade individual e em que 

medida o amor deveria ser considerado no casamento, identificando-se o início da fase de 

transição que culminaria mais tarde com a prevalência do afeto nas relações familiares. 

Interessante notar que as insatisfações vistas em alguns casos concretos do passado 

geraram um grande descontentamento que, somado à influência da legislação estrangeira, 

principalmente da Itália, culminaram com a elaboração de projetos de lei em favor do 

divórcio. 

Alguns séculos após a colonização do Brasil e a imposição do direito alienígena, 

finalmente os reais anseios da população passaram a ser levados em consideração. 

A luta foi árdua e durou alguns anos até que, finalmente, foi aprovada a Emenda à 

Constituição nº. 9/77, que deu nova redação ao artigo 175, §1º, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, prevendo ser possível a dissolução do casamento, nos 

casos expressos em lei, desde que houvesse prévia separação judicial por mais de três anos. 

Regulamentando o dispositivo, foi aprovada a Lei nº. 6.515/77, conhecida como a Lei do 

Divórcio, que revogou os artigos 315 a 328, do Código Civil de 1916. 

A princípio, somente era possível o divórcio direto após prévia separação de fato 

por cinco anos e desde que iniciada anteriormente à Lei nº. 6.515/77, de 28 de junho de 

1977, prevendo-se que deveriam ser provadas as causas do divórcio, que seriam as mesmas 

previstas para a separação judicial. Este dispositivo demonstrou-se extremamente restritivo 

e visou claramente evitar a dissolução do vínculo, tendo sido alterado pela Lei nº. 7.841, de 

1989, que diminuiu o prazo anterior para dois anos consecutivos de separação de fato, 

devendo somente ser provado o decurso do tempo da separação, não mais se falando em 

prova de outras causas. 

Quanto à separação, além daquela por mútuo consentimento, de cônjuges casados 

há pelo menos dois anos, foram estabelecidas três espécies em que seria judicial, quais 

sejam: por imputação de conduta desonrosa ou ato que importasse em violação dos deveres 

do casamento que tornassem insuportável a vida em comum, por ruptura da vida em 

comum há mais de cinco anos e impossibilidade de reconstituição, ou por doença mental 
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grave do outro consorte que tivesse iniciado após o casamento e perdurasse por mais de 

cinco anos consecutivos e fosse de cura improvável, tornando insuportável a vida em 

comum. No segundo caso, houve alteração pela Lei nº. 8.408, de 1992, diminuindo o prazo 

exigido de ruptura da vida em comum para dois anos consecutivos. 

Percebe-se que a tentativa de manutenção do casamento ainda era bastante forte, 

havendo inclusive previsão de cláusula de dureza na lei nas hipóteses de separação-falência 

ou remédio, podendo o juiz deixar de decretá-las se entendesse que resultariam em prejuízo 

aos consortes ou aos filhos menores. 

Assim, embora possa ser visualizado um início de consideração da vontade dos 

consortes nas matérias atinentes ao término no casamento, a partir da admissão do 

divórcio, ainda era grande o intervencionismo estatal nesta seara. 

A separação-sanção, com atribuição de culpa, demonstrou que ainda vigorava 

grande intervenção estatal e resquícios da tentativa de punição do cônjuge considerado 

judicialmente culpado. 

A Lei do Divórcio ainda previa punições ao consorte que dava causa à separação, 

demonstrando que o conceito de cônjuge culpado baseava-se nesta causalidade e não 

propriamente na culpa aquiliana. A atribuição de culpa, assim, acarretava a perda da 

guarda dos filhos menores, do direito a alimentos e ao nome. 

Portanto, embora tenha havido diminuição da intervenção estatal na decisão sobre o 

término do casamento, na medida em que admitida sua dissolução, ainda era aferido o 

culpado por este fim, que era punido. 

A introdução do instituto do divórcio no Brasil, assim, foi feita de maneira a 

conciliar os interesses opostos da época. O compromisso entre divorcistas e antidivorcistas 

gerou a alteração constitucional mencionada que previu expressamente em seu texto a 

separação judicial como fase prévia ao divórcio, abandonando-se a nomenclatura desquite, 

tipicamente brasileira, para se adotar linguagem estrangeira. 

A análise histórica demonstrou que esta tentativa de dificultar o divórcio a partir da 

imposição da prévia separação judicial e, posteriormente, da separação de fato 

consubstanciou-se, a princípio, em introdução gradual do instituto no país, ou seja, em um 

período de transição da legislação anterior, que não aceitava a dissolução do vínculo 

conjugal. Embora tenha sido justificável em seu período, não evitou que os casais 

interessados em desfazer sua união por meio do divórcio mantivessem seu objetivo; apenas 

gerou delongas desnecessárias, custos adicionais, insatisfações e assoberbamento do Poder 

Judiciário. 
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Foi salutar a modificação, demonstrando avanço da sociedade no reconhecimento 

da autonomia individual e livre planejamento do casal, além de ter significado solução ao 

problema das relações consideradas concubinato, que eram recorrentes na realidade 

brasileira e, finalmente, deixaram de ficar à margem da lei. Foram mantidas, contudo, as 

restrições ao divórcio e à separação judicial, assim como a ideia de culpa pelo fim do 

casamento, com consequente punição do responsável. 

Os notórios casos de imputação de sanção ao responsável pela separação do casal, 

recorrentes na jurisprudência, contrastavam com a escassez de decisões versando sobre 

responsabilidade civil na esfera conjugal. 

Demonstra-se, assim, a falta de tradição do direito brasileiro de punir as condutas 

lesivas praticadas no âmbito do casamento que, na verdade, apenas o eram na medida em 

que significavam culpa pelo término dele. Ou seja, visava-se evitar o fim do casamento, 

diante da retrógrada tradição do direito canônico, pouco importando a integridade física, 

psíquica e moral do cônjuge em si mesma. 

O culpado pelo fim do casamento e que, eventualmente, tivesse praticado algum ato 

lesivo ao consorte, tinha sua conduta reprimida pelas consequências legais. 

Notou-se, porém, que as punições expressamente previstas, muitas vezes, geravam 

recursos aos Tribunais pátrios como forma de evitá-las, na tentativa de inverter a atribuição 

de culpa. Na grande maioria dos casos, os cônjuges não tinham qualquer intenção de 

permanecer casados, mas apenas de ter para si a guarda dos filhos, pleitear alimentos ou 

manter o nome de casado ou, ainda, simplesmente queriam punir o consorte por suas 

condutas. 

Percebe-se, assim, que a legislação brasileira, por muito tempo, relacionou 

intrinsecamente os institutos da separação e do divórcio com os de guarda, alimentos e 

nome, de maneira que aqueles geravam reflexos nestes, vigorando um direito de família 

punitivo quando não consensual. 

Somente com o passar dos anos e o amadurecimento da sociedade é que se 

percebeu a necessidade de separar a noção de conjugalidade da de parentalidade, por 

exemplo, assim como de se questionar se o nome deveria ficar atrelado à situação de 

casado ou se, ao contrário, poderia ser considerado como integrante da pessoa, 

independentemente de seu estado jurídico de casado ou solteiro. Com relação aos 

alimentos também se percebeu que se eles decorrem do dever de mútua assistência e se 

baseiam nas necessidades de quem pleiteia e na possibilidade de quem os paga, não faria 



22 
 

sentido que continuassem atrelados à noção de culpa pelo fim do casamento, sendo, no 

mínimo, desumana tal previsão. 

Pode-se identificar a Constituição Federal de 1988 como texto jurídico que 

finalmente atendeu a estes questionamentos, culminando com mudanças na sociedade que 

ainda são vistas no estágio atual. Com seus ideais de igualdade, solidariedade e 

pluralidade, acarretou modificações no direito de família, possibilitando a consagração 

definitiva do afeto no lugar da culpa na discussão sobre o fim do casamento.  

Em seu texto, foram diminuídos os prazos necessários ao divórcio para dois anos da 

separação de fato ou um ano da separação judicial, modificação regulamentada pelas Leis 

nº. 7.841/1989 e nº. 8.408/1992. 

Ademais, a antiga noção de família patriarcal perdeu seu espaço, dando lugar à 

igualdade dos filhos e dos consortes, passando-se a falar, então, em princípio da 

afetividade como norte das relações familiares. Assim, juntamente com o casamento, 

outras formas de entidade familiar tornaram-se reconhecidas. 

Contudo, a jurisprudência posterior à Constituição de 1988 demonstrou que ainda 

havia bastante ingerência estatal no desfazimento da união constituída pelo casamento. 

Além dos prazos e requisitos constitucionalmente previstos, os reflexos da culpa pelo fim 

do casamento ainda eram vistos em muitas decisões judiciais, principalmente com relação 

ao nome de casado e alimentos. 

Notou-se, assim, que o início da mudança na ideia de punição pelo fim do 

casamento ocorreu com relação à atribuição de guarda dos filhos do casal, que passou a ser 

fixada considerando-se o melhor interesse das crianças em vez de apenas considerar a 

culpa pelo rompimento, situação posteriormente regulamentada no Código Civil de 2002. 

Quanto aos alimentos, a culpa pela separação ainda gerou por muito tempo reflexos 

em sua fixação, acarretando em perda pelo culpado, conforme previsão expressa do Código 

Civil de 2002. A jurisprudência, no decorrer dos anos, passou a oscilar no tocante ao 

assunto, ora considerando-a, ora deixando-a de lado com base nos dispositivos 

constitucionais. 

Com relação ao nome de casado, além da noção de culpa constante da separação 

judicial, com a edição da Lei nº. 8.408/1992 passou-se a entender que, com o divórcio, 

automaticamente deveria ser retirado o nome de casado, diante da previsão do artigo 25, da 

Lei nº. 6.515/1977, exceto se acarretasse alguns dos prejuízos legalmente previstos. 
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Posteriormente, o Código Civil de 2002 previu que somente o cônjuge culpado pela 

separação perderia o direito a utilizar o nome do outro, mantendo as exceções previstas na 

Lei do Divórcio. 

Assim, ainda se fazia presente a ideia de punição pelo fim do casamento, herança 

do direito canônico e que, embora presente na legislação, gerava bastante críticas e 

decisões judiciais contrárias ao estabelecido em lei, com base em princípios 

constitucionais. 

A aplicação do instituto da responsabilidade civil em matéria conjugal que, até 

então, tinha ínfima repercussão jurisprudencial, passa a ser mais citado, embora também 

tenham sido poucos os casos concretos em que efetivamente aplicado. 

A doutrina favorável à manutenção da discussão sobre a culpa pela separação 

utilizava-se dela para gerar reflexos em eventual aferição de responsabilidade civil, 

confundindo, muitas vezes, seus conceitos. 

O presente trabalho, assim, visou, a partir de uma perspectiva histórica, visualizar 

os rumos da separação e do divórcio a partir da Emenda Constitucional nº. 66/2010, 

porquanto nada melhor do que a história do próprio país, a partir da constatação de seus 

erros e acertos e de sua evolução natural, para ditar o futuro de sua legislação. 

A importância desta análise reside no fato de que não basta se chegar a uma 

conclusão simplista no sentido de que referida Emenda acabou com a ideia de culpa no 

casamento, sem maiores reflexões sobre suas motivações e análise sobre a história do país 

que levaram até ela. 

A legislação passada teve uma razão em seu contexto histórico e talvez tenha sido 

justificável à época. Todavia, também mostrou sua faceta cruel e fria, ao confundir o papel 

do casal com o dos pais e a questão da mútua assistência ou do direito personalíssimo ao 

nome com a punição pelo rompido o casamento. 

Também foi possível notar que os direitos da personalidade do casal, 

consubstanciados em sua integridade física, psíquica e moral ficaram relegados no passado 

e apenas importaram na medida em que sua lesão atentasse contra o casamento, 

considerado uma instituição sagrada, por herança do direito canônico imposto ao Brasil 

colônia. 

Assim, os atos praticados por um cônjuge contra o outro foram levados ao Poder 

Judiciário para atribuição de culpa pela separação e aplicação das sanções legalmente 

previstas. 
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A partir da Emenda Constitucional nº. 66/2010 que, finalmente, rompeu com 

heranças do direito colonial, o afeto passou a ser o centro da família e, no casamento, 

irradia seu conceito a partir do reconhecimento de que não há mais prazos e requisitos 

mínimos para o rompimento do vínculo conjugal, assim como não há mais fundamento de 

validade para discussão acerca da culpa na separação judicial ou no divórcio. 

Ao mesmo tempo, traz à tona a reflexão sobre os rumos da responsabilidade civil 

nesta seara, pois os atos lesivos praticados durante o casamento não poderiam ficar 

impunes, o que poderia gerar um efeito perverso ao que proposto. Vale dizer, consagrar-se-

ia o afeto nas relações familiares e, ao mesmo tempo, evitar-se-ia quaisquer discussões 

sobre condutas danosas culposas praticadas durante o casamento. 

Não se deve incorrer neste equívoco, sob pena do futuro narrar com reprovação esta 

inovação que, na verdade, pretende ser um marco fundamental para o desenvolvimento das 

relações familiares e consagrar o afeto em seu âmbito o que culminaria, idealmente, com a 

tão sonhada felicidade individual e do grupo. 

Atualmente, está em vigor o Código Civil de 2002, que, com relação à matéria, 

ainda possui forte traço patriarcal e, portanto, não mais atende aos reais anseios da 

sociedade brasileira. 

De outro lado, a Emenda Constitucional nº. 66/2010 definitivamente consagrou o 

paradigma do afeto nas relações conjugais, na medida em que eliminou a anterior previsão 

de prazos e requisitos prévios para o divórcio. Cabe, então, análise formal sobre o rumo da 

separação e do divórcio no Brasil e dos assuntos reflexos a isso. 

A antiga previsão, estabelecida na redação original da Constituição Federal de 

1988, dispunha sobre assunto que não era eminentemente matéria constitucional, tratando-

se apenas de norma formalmente constitucional. 

De qualquer modo, diante da hierarquia na norma constitucional, superior ao 

Código Civil, legislação ordinária, era necessária observância à regra estabelecida. Assim, 

até o advento da Emenda referida, as disposições legais sobre a separação extrajudicial e 

judicial e suas modalidades, assim como sobre divórcio, respeitavam esta lógica. 

As modalidades de separação judicial que se baseavam na doença mental do outro 

consorte ou na culpa pelo fim do casamento, embora de duvidosa constitucionalidade, 

ainda eram observadas por parte da jurisprudência e defendidas por parcela da doutrina. 

A partir da Emenda Constitucional nº. 66/2010, contudo, não há mais que se falar 

em norma formalmente constitucional prevendo a separação judicial e tampouco prevendo 

requisitos para o divórcio, de maneira que todas as disposições da legislação ordinária em 
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contrário, prevendo prazos e requisitos prévios, perderam seu fundamento de validade 

constitucional e, portanto, não mais possuem eficácia no atual ordenamento jurídico. 

As modalidades de separação judicial consubstanciadas em doença mental ou culpa 

do consorte tampouco possuem fundamento de validade, porquanto a nova regra 

constitucional definitivamente consagrou a aplicação do princípio da afetividade nas 

relações conjugais e plena autonomia dos consortes, situação incompatível com 

perquirição de culpa pelo fim do relacionamento ou averiguação das condições mentais do 

cônjuge. 

A separação judicial, contudo, a princípio, não deixou de ter eficácia, pois não 

contraria a norma constitucional em comento. De qualquer forma, ela somente seria viável 

se consensual ou se litigiosa e não impugnada pela parte contrária. Isto porque, a partir da 

nova previsão constitucional, se qualquer dos cônjuges optar pelo divórcio, deverá ser 

decretado ao final, por ser direito potestativo. 

Ou seja, formalmente, ainda existiria o instituto da separação judicial quando da 

vontade de ambas as partes ou de uma, sem impugnação da outra, por não contrariar o 

ordenamento jurídico atual. 

De lege ferenda, contudo, constatou-se que o instituto da separação perdeu em 

muito sua razão de ser. Foi instituído em substituição ao desquite, como compromisso 

entre divorcistas e antidivorcistas, para assegurar um lapso temporal necessário, antes do 

divórcio. Portanto, importante que haja nova regulamentação jurídica sobre a matéria, 

revogando as disposições sobre a separação de direito, por ser instituto que perdeu a 

função que teve outrora, não possuindo mais razão de ser no atual contexto social. 

A análise histórica também foi importante para notar de que maneira eram 

sancionados os atos contrários ao casamento, em tempos em que era decretada a culpa pelo 

seu fim. Assim, havia reflexos no nome de casado, alimentos e guarda dos filhos do casal, 

de maneira que o culpado perdia o direito a eles. 

Passada essa fase punitiva do fim do casamento e imperando o afeto e a liberdade 

dos consortes para ditar os rumos de seu relacionamento, tais institutos jurídicos não mais 

possuem reflexos diretos no divórcio, que será decretado sem discussões de culpa. 

Quanto à guarda dos filhos do casal, o próprio Código Civil de 2002 

definitivamente consagrou que deveria ser atribuída a quem tivesse melhores condições de 

exercê-la, obedecendo ao melhor interesse das crianças ou dos adolescentes, consoante 

estabelecido na Lei nº. 8.069/90, e levando-se em consideração, dentre outros fatores, o 

afeto.  
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Assim, pode-se dizer que a Emenda Constitucional nº. 66/2010 teve reflexos 

principalmente no entendimento sobre o nome e os alimentos, eliminado as discussões que 

ainda ser faziam presentes na jurisprudência. 

Na atualidade, portanto, tendo a atribuição de culpa pela separação perdido seu 

fundamento de validade, não pode mais ser utilizada para fins de deliberação sobre estas 

questões. 

Sendo o nome um direito da personalidade, caberá ao cônjuge optar por mantê-lo 

ou não. Quanto aos alimentos, decorrem do dever de mútua assistência originado pelo 

casamento e, quando do divórcio, deverão ser fixados levando as necessidades do consorte 

que pede e as possibilidades do outro, a fim de manter a condição econômica anterior. 

De lege ferenda, contudo, seria interessante a aprovação de lei ordinária dispondo 

sobre os alimentos derivados da relação conjugal, a fim de que, no caso de procedimento 

indigno de um consorte contra o outro, fosse perdido o direito a eles. 

Tal situação não derivaria da antiga punição pelo fim do casamento, conforme 

vigorou até então em nossa legislação por herança do direito canônico, porquanto o fim do 

casamento, atualmente, é direito do casal e não mais precisa ser motivado. Visaria, apenas, 

assegurar o respeito nos relacionamentos conjugais, punindo-se aquele que proceder de 

maneira indigna contra seu par, que não poderá se valer de seu próprio procedimento torpe 

para pleitear alimentos contra o outro. 

Importante, ainda, ditar os rumos da responsabilidade civil conjugal após a 

aprovação da Emenda em comento. 

Isto porque estamos em uma fase em que o afeto foi definitivamente consagrado 

como preponderante nas relações familiares, inclusive no casamento, em que não há mais 

espaço para a discussão das motivações e da culpa pelo rompimento. 

A antiga ideia de punição aos atos que atentassem contra o vínculo conjugal, visto 

como sagrado, deixou de ter espaço e, na atualidade, vigoram a liberdade e a autonomia do 

casal, livre de intervenções estatais. 

Estas previsões antiquadas não mais possuem fundamento no atual ordenamento, 

mas é necessário refletir de que maneira o passado influencia na atualidade e no futuro do 

país, para que se evitem os erros cometidos e se mantenham os acertos da legislação. 

Assim, no que se refere à responsabilidade civil advinda da relação conjugal, foi 

visto que o tema jamais foi pacificado no país, havendo parca jurisprudência sobre o 

assunto. 



27 
 

A história ajudou a notar que o fim do casamento já acarretava punições ao culpado 

e os atos lesivos praticados no curso da relação eram levados em consideração na medida 

em que pudessem significar o fim do casamento e, nestes casos, havia sanção a quem 

praticou o ato danoso. 

Esta sanção, contudo, não tinha qualquer relação com a responsabilização civil, 

mas, na história do Brasil, parecia ter sido suficiente para recompor as lesões sofridas. 

Chegou-se, muitas vezes, a confundir o instituto jurídico dos alimentos com o da 

responsabilidade civil, atribuindo caráter compensatório a eles, a partir da fixação de uma 

indenização pelos danos gerados no casamento e na ruptura dele. 

Contudo, na legislação brasileira, jamais foi positivada uma regra específica sobre o 

assunto e notou-se na jurisprudência que poucas foram as decisões que acataram o pedido 

de reparação de danos. Ademais, quando o faziam, baseavam-se na regra geral. 

Houve tentativa de parte da doutrina de adotar regramento semelhante ao que 

vigorava na França, punindo-se os danos imediatos, acarretados pelo descumprimento de 

algum dos deveres conjugais e os mediatos, oriundos da ruptura do casamento. 

Assim, para estes juristas, a atribuição de culpa pelo fim do casamento por conta da 

infração aos deveres conjugais, por exemplo, poderia acarretar também uma indenização 

pelos danos advindos ao consorte. 

Fato é que o tema jamais foi pacificado na doutrina e na jurisprudência, sendo 

parcos os casos concretos em que de fato foi aplicado o instituto da reparação de danos ao 

casamento. 

Atualmente, ainda é possível invocar eventual ato danoso praticado por um 

consorte contra o outro, utilizando-se o instituto da responsabilidade civil aquiliana do 

prevista no Código Civil de 2002. 

Necessário notar, contudo, que a antiga discussão sobre o aproveitamento da culpa 

atribuída pelo fim do casamento nesta seara perdeu sua razão de ser a partir da Emenda 

Constitucional nº. 66/2010, já que não mais se investigam causas e motivações pelo 

término do casamento. 

Vê-se, então, que foi abandonada a histórica ideia de punição aos atos atentatórios 

ao casamento, vigorando a livre decisão do casal sobre seus rumos. 

A consagração do afeto, todavia, não pode ser aceita cegamente, ou seja, sem levar 

em consideração os atos lesivos aos consortes que, eventualmente, possam ter ocorrido 

durante o casamento. 
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Portanto, paralelamente à consagração da afetividade no âmbito conjugal, seria 

necessária introdução de disposição legal específica sobre o assunto, tratando da 

responsabilidade civil ocorrida em seu âmbito. 

Propõe-se, assim, seja consagrada a noção de afeto com responsabilidade, evitando-

se que se incidam em erros semelhantes aos do passado, em que vigorou uma sociedade 

patriarcal discriminatória da mulher e em que eram pouco considerados os direitos de 

personalidade. 

Não se quer, com isso, patrimonializar relações eminentemente afetivas mas, ao 

contrário, evitar que a consagração do afeto acabe consumando as discriminações 

históricas do passado. 

Neste sentido, os atos lesivos aos direitos da personalidade devem ser punidos 

mesmo que ocorram no âmbito doméstico. Isto porque, embora as relações familiares 

sejam mais sutis e, pela convivência, gerem conflitos que lhe são inerentes, não podem 

servir de proteção a atos lesivos a direitos. 

Neste aspecto, sublinha-se a condição da mulher que, historicamente, foi 

marginalizada e discriminada na sociedade. 

Assim, se ocorrer algum ato ilícito durante o casamento, não deverá ser discutido 

para motivar eventual divórcio que, como já salientado, trata-se atualmente de direito 

potestativo. Contudo, não se pode incorrer no erro de evitar qualquer discussão que 

envolva infração a direitos no casamento, pois ele também pode ser palco de lesões. 

Portanto, na atual fase do direito, em que consagrado o afeto nas relações 

familiares, propõe-se, para evitar que este novo paradigma acabe sendo indevidamente 

utilizado como escudo contra discussões sobre danos no âmbito do casamento, que seja 

positivada regra específica sobre a responsabilidade civil conjugal, mormente se os danos 

ocasionados configurarem violência de gênero, situação que poderia gerar os danos morais 

punitivos. 

Depreende-se do histórico do país que o casamento sempre sofreu grande 

intervenção estatal, vigorando um direito que se mostrou punitivo aos atos que pudessem 

atentar contra ele. 

Tal situação, contudo, apenas serviu para assegurar discriminações históricas, pois 

era principalmente a mulher que sofria nesta sociedade patriarcal, sendo obrigada a 

continuar uma convivência que não mais se sustentava na prática e impedida de 

reconstituir sua vida por meio da formação de outra família. 
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Os atos ilícitos praticados durante o casamento, de outra sorte, dificilmente eram 

punidos a partir da reparação ou compensação dos danos gerados, mas apenas eram 

considerados na medida em que iam contra o casamento. 

Na época atual, portanto, necessária a positivação sobre a responsabilidade civil no 

âmbito conjugal, a fim de evitar que a consagração do afeto na família, tão salutar à 

sociedade, possa gerar efeitos perversos no futuro. 

Sugere-se, ainda, a título de discriminação positiva, a positivação de regra 

consagrando os danos morais punitivos quando causados por violência de gênero no 

âmbito doméstico. Assim, o afeto elevado à categoria de princípio pela Emenda 

Constitucional nº. 66/2010 poderá culminar com a idealizada felicidade individual e 

familiar. 
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