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DOUTRINA 

I - DIREITO CIVIL, GERAL E ESPECIAL 

A LEI DO ÇASAMENTO DA REPÚBLICA ;POPULAR DA CHINA 

CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA 

1. Com explicações elaboradas por Wu Xinyu para a 3.a Sessão do 5.° Con
gresso Popular da China, realizado em 2. 9 . 80, a Lei do Casamento, em vigor na 
República Popular da China, recebeu divulgação do respectivo texto em língua 
inglesa, publicado pela Imprensa de Línguas Estrangeiras da China, e distri
buído em 1982 pelo Centro de Publicações de Pequim. 

A interpretação e bom entendimento da legislação chinesa não podem ser 
feitos com a ótica hermenêutica do Direito Ocidental. O Direito Chinês apresenta 
características próprias, quer no plano tecnológico, quer na sua essência mesma, 
extremamente vinculado à tradição chinesa. Mesmo quando reveste a morfologia 
do Direito Positivo Ocidental, como ocorreu com o Código Civil de 1911, ou 
com a Lei do Casamento de 1981, é indispensável, para sua melhor compreensão, 
uma palavra sobre a formação desse sistema jurídico, que remonta a mais de 
dois milênios, e que não é informado pelos conceitos romanísticos dos países do 
ociçlente, nem traz um conteúdo religioso, como se dá com o sistema muçulmano. 

A compreensão do Direito Chino exige prévio estudo do pensamento domi
nante na China, e a pesquisa de como se implantou o movimento de ocidenta
lização que sobre os seus princípios exerceu influência. :É preciso entender os 
conceitos básicos, e de que maneira foram eles absorvidos pelos novos Códigos 
e novas leis (cf. Marcel Granet, La Pensée Chinoise, ed. Alfin Michel, Paris, 
1950; Pierre Naville, La Chine Future, ed. Minuit, Paris, 1951). 

2. Na concepção chinesa, o Direito goza de importância menor do que no 
mundo ocidental, e exerce função secundária. O fundamento da ordem social é 
constituído .pelos "ritos", que presidem ao comportamento individual. O conceito 
mesmo de "ritos" é peculiar ao povo chinês, como desenvolvem Escarra e Bonni
chon, profundos conhecedores da organização chinesa de vida (cf. Jean Escarra, 
Le Droit Chinois, Pequim, 1936; Pe. André Bonnichon, Le Droit de la Chine 
Communiste, Haia, s/d.). 

O vocábulo "ritos" necessita de esclarecimentos especiais, porque na ordem 
social chinesa tem conotações próprias. Ao contrário do Direito OCidental, em 
que a vida em sociedade é dirigida pelas normas de comportamento ditadas pela 
autoridade competente, que compõem o "direito escrito" nos países de formação 
romanista, ou constituem as regras de conduta elaboradas diuturnamente pelas 
Cortes de Justiça, nos de Common Law, o Direito Chino faz abstração do con
ceito de "direito subjetivo", arraigado na consciência ocidental. O Direito chinês 
dá preeminência à idéia de "deveres" para com o Estado, para com a comunidade, 
para com a família, para com seus semelhantes. Sobre a noção de direitos que 
possam ser exigidos ou reclamados, está imanente a de deveres que têm de ser 
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cumpridos (cf. Rehé David, Trai/é Elémen/aire de Droit Civil" Comparé, p. 378, 
1950). 

, ~ostumes tradicionais: in~pirados, nos ensinamentos de Confúcio, que eram 
respel~ados ante: d~ doml~aç~o n:~01sta; e que, repelidos naquele período, re
conq~lstat:n. relativa Import.ancla, dl1'lgem a vída do cidadão. A "lei", no contexto 
da vI.da ch~ne~a" era co.ns:?erada mais um mal do que um bem, porque pode 
sugerIr a~ tnd~vl~~o a Idela?e .uma pretensão exigíveJ,. a ser reconhecida por 
um orgamsmo oficiaI. O que palra' sobre o ordenamento social é a tradicão de 
com~or os conflitos interindividuais por via de procedimentos transacion;is em 
que mfluem os membros da família, os amigos, os organismos comunitári~s e 
só em último estágio a autoridade judicante. ' 

N:~se contexto: o Úi:,eito é subsídio inconveniente, posto que muitas vezes 
necessano (cf. Rene Davla, ob. cit., p. 379). 

. E~ cui~ad?so ~ docu,?ent~do estudo, Escarra desenvolve tema em torno 
de ]unsprudencla chmesa, msendo no monumental Récueil promovido em ho
men~gem a Ed~ua~·d La~bert, sob a epígrafe genérica lntroduction à l'Étude du 
Dr~lt Compare, v.md.o a luz em 1938. Em trabalho (Le Droit Comparé et la 
fUl"lSprude/:c: Ch1l10Ise) . Escarra aprofunda-se na pesquisa desde fontes mais 
remotas. ate as obras mais recentes. Mostra que, não obstante todo um' esforço 
no sentl~o, ~e compreen?er ~ jur~sprudência moderna, "é indispensável consultar 
os rep06lt~nos mais antigos SRecueil .Lambert, p-. 483). Confrontando os julga
me~t~s c~meses com os que sao profendos em outros países, observa que "certas 
d.eclsoes l~p~rtanteAs ~ssum,:m o caráter de verdadeira case-law, formando ini
Cialmente JUrI~pru~encI~, e I11corpor~ndo-s~ em seguida à legislação escrita" (p. 
484). Alude a legls!açao ~od:rna, I11cluslve a preparação do Código Civil de 
1911: remontando a. publtcaçao d~s i decisões proferidas pela, Corte Suprema, 
depOIS. que se transfenu, para Nanqum. Fontes diversas eram utilizadas, nas quais 
se regIstrava grande numero de c.o~tumes, além da legislação imperial, "repre
se~~ada, de~~e 1910,. por_ uma edlçao modernizada das leis dos Ts'ing ou "Ta 
Ts I11g lu lt .- leglsla!a~ que perm,a!1eceu em vig~~ até 1930, aplicada em 
assuntos relatiVOS ao DlreIlo de Famllta, das Sucessoes e das Coisas. Escarra 
chama ~ at:~ção ~ar~ uma peculiaridade do l)ireito Chino: os serviços públicos, 
o~ fu~clOnanos publIcos, e toda pessoa jurídica de Direito Público podem soli

-citar mte:~retaçoes d~s te:ctos legislados, porém limitadas a "questões abstratas", 
que,se utilIzam na aphc~çao.d9s te:<tos mode:nos, sem o caráter de "julgamentos", 
porem valen~o como decls~e~ mterpretatlvas", que se incorporam ao texto 
mterpretado, Impondo-se aos JUIZes com a mesma força destes (Récueil Lambert 
p. 487). ' ' 

Em face de t?da essa' tecn?!ogia peculiar, René David, em obra mais recente 
(Le: Grands S!st.emes ~e A DroIt COl1temporain, Paris. Dalloz, 1969), dedica um 
caplt~l~ a.o Direito Chmes, no qual começa por salientar a existência de um' 
prInCipiO Imanente. que deve imperar no equilíbrio do mundo e na felicidade 
d?~ h.?mens. I nsis~e na função menor do direito. sobrepujado pela idéia de con
clhaçao e harmoma, que leva' as pessoas a fazer concessões e a aceitar a inter
ferência de "mediadores", com grande poder de influência (p. 533). Na fase de 
ocidentalização do Direrto Chino, que se seguiu à proclamação da R~pública 
'ainda subsistiam as idéia~ tradicionais. ' 

A vitória do Partido Comunista em 1949 conduzi'u de início a China pura 
o campo do dogma marxista-\eninista. Isto não obstante. a China permaneceu. 
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"profundamente diferente da União Soviética". Contrariamente ao Direito So
viético' e ao das Repúblicas Populares da Europa, foi facilmente aceito, numa 
fase transitória, o "princípio da legalidade". Na China, afirma René David, "o 
princípio da legalidade representa aos olhos dos chineses um episódio de curta 
duração em sua história, ligado ao imperialismo ocidental, de que ela enfim se 
libertoll." (ob. cit, p. 538). Buscou. cedo, o retorno à tradição, mais consentânea 
com a "consciência chinesa". Em 1958, antes do rompimento com a União So
viética, foi preparada uma obra intitulada Problemas de base no Direito Civil 
da República Popular da China. Dado o isolamento em que ela se colocou, 
relativamente ao mundo ocidental, e que foi pitorescamente denominado "cortina 
de bambu", devido em parte à falta de intercâmbio, e em parte à ausência de 
publicações doutrinárias, o Direito Chinês foi, por muito tempo, pouco conhe
cido no Ocidente. Com todos os elementos de que dispõe na sua condição de 
mestre do Direito Comparado, René David lamenta (p. 543) a falta de infor
mações sobre o que ocorreu nos anos mais próximos à divulgação de sua obra 
Les Grands Systemes du Droit Contemporain. 

3. Pe. André Bonnichon, antigo decano da Faculdade de Direito da Univer
sidade Católica" A Aurora", de Xangai, apresenta um apanhado geral sobre "o 
Direito da China Comunista", salientando, de início, que o estudo da ordem 
jurídica chinesa "não se pode fazer à maneira clássica por uma análise dos 
textos", que são raros e "não dão nenhuma idéia autêntica da realidade". Dedi
cando-se mais ao Direito Penal, não se omite contudo quanto ao Direito Civil e 
Processo Civil, acentuando a tendência chinesa de simplificar o processo "bur
guês", e desta sorte colocar a justiça ao alcance dos jurisdicionados". Os juízes, 
diz ele, procuram muitas vezes uma solução no antigo Código Civil, embora sem 
o citar expressamente. Integrado no ambiente social, o Pe. Bonnichon observa o 
mesmo que os autores especializados informam: "existe um escalão inferior, uma 
espécie de instância que a opinião pública considera freqüentemente como ver
dadeiro tribunal. É o grupo da aldeia ou do bairro. Exerce funções de conci
liação, que se transforma sempre em verdadeiro poder decisório; é assim que 
por sua pressão sugere um divórcio por mútuo consentimento e encerra um 
litígio que seria normalmente submetido aos juízes, ou obtém uma acomodação 
entre locatário e proprietário. ou entre vizinhos" (Le Droit de la Chine Commu
niste, Raia, s/d, p. 12). 

Na China de hoje, ocorre uma preocupação de abertura com o resto do 
mundo, promovendo a visita de estrangeiros como pude eu mesmo observar 
quando lá estive, ou facilitando a divulgação de suas leis. 

Embora a nova Lei do Casamento apresente todos os caracteres de normas 
de aplicação estrita, não será estranho, se, a par do modernismo de suas dispo
sições, subsistam ainda princípios da de 1950, como salienta Tsien Tche-hao, ou 
que subsista o Direito Consuetudinário tradicional. cuja sobrevivência foi ano
tada por René David. 

4. Ao tecer estes ligeiros comentários sobre a Lei do Casamento, de 1981, 
e antes de adentrar diretamente no seu texto, não posso deixar sem referência 
o trabalho de Frances Roar Foster, publicado em The American fournal of 
Comparative Law, vol. 30, versão de 1982, pp. 395 e ss. Salienta este autor que 
"Comentários" cuidadosamente enfatizaram que quase todos os novos provi
mentos da legislação moderna são antes considerados como "revisões" do que 
leis originais. "Os chineses, diz ele, revelam-se extremamente sensíveis a que 
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sua legislação seja mera" cópia" das leis ocidentais. Um importante àspecto da 
codificação reside em que a edição geral e penetração legal é melhor resolvida. 
considerando duas questões distintas: as realizações da liderança do Partido 
Republicano Chinês na mobilização do suporte global para os projetos de co
dificação e a extensa participação popular na redação, revisão e vigência dos 
Códigos (ob. cit., p. 420). 

5. A Lei do Casamento da República Popular da China foi aprovada em 
1.9.80. Tendo em consideração a necessidade de seu conhecimento, para melhor 
aplicação, o art. 37 fixou o período de vacatio legis de oito meses, estipulando 
sua vigência a partir do dia 1. 1 .81, data em que cessou o império da Lei do 
Casamento promulgada em 1. 5.50. 

Assinalando que o Direito de Família, na China, não integra o Direito Civil, 
acompanho as diversas partes em que ela se divide, não sem antes observar que 
um dos primeiros atos .do regime maoísta foi a Lei do Casamento de 1950. A 
atual, que entrou em vigor em 1.1.81 constit.ui-se de uma "revisão" da anterior, 
como explica Wu Xinyu, cujos esclarecimentos acompanham o texto divulgado 
em língua inglesa. Não obstante ter sido a Lei de 1950 revogada expressamente 
pelo art. 37 da nova, nesta sobrevive muito da lei revogada (Tsien Tche-hao). 
Merece atenção o critério adotado na "revisão" da lei, mediante consulta a di
versos órgãos, tais como: 4.0 Encontro da Comissão Permanente do Congresso 
Nacional do Povo, Conferência Consultiva Pública do Povo, Federação de Mu
lheres de toda a China (Wu Xinyu, na Explanação referida). E não perco de 
vista, além da mencionada Explanação de Wu Xinyu, o substancioso artigo pu
blicado por Tsien Tche-hao, mestre de pesquisa do Centre National de la Re
cherche Scientifique de Paris, na Revue Internationale de Droit Comparé, outu
bro-dezembro de 1981, pp. 1.013 e ss., sob o título La Nouvelle Loi sur le Ma
riage et L'Evolution du Droit de Famille en Chine Populaire. 

A Lei de 1981 divide-se em cinco Capítulos: I - Princípios Gerais. 11 -
Contrato de Casamento. IH - Relações de Parentesco. IV - Divórcio. V -
Disposições especiais. 

6. O Capítulo I estabelece, desde logo, princípios que afirmam uma con
cepção da família em discrepância do que vigera na China tradicional. Estatui 
que o casamento, tal que já ocorria com a Lei de 1950, baseia-se na livre escolha 
dos noivos. Institui o regime monogâmico. Ao estabelecer a igualdade de direitos 
entre os esposos (art. 2.0

), a Lei nova atenta contra a tradição patriarcal e vai 
de encontro à oposição conservadora, cujas manobras eram favorecidas pelo 
atraso do país e pela ignorância da população campesina (cf. Tsien Tche-hao, 
ob. cit., p. 1.013). 

Não contente com O enunciado desta regra geral, proíbe expressamente a 
participação de quem quer que seja na decisão dos nubentes, ao mesmo tempo 
rejeita a influência mercenária, seja mediante pagamento em dinheiro, seja por 
quaisquer presentes ou outros atos que interfiram com a liberdade nupcial. Estes 
princípios visam a combater o velho costume do "casamento de crianças, vendas 
de filhas ou intervenção da família que muitos pais queiram perpetuar" (Wang 
Weixian, apud Tsien Tche-hao, in ob. cit., p. 1.015). A liberdade de escolha é 
enfatizada, qualquer que seja o modo pelo qual os noivos se conheceram: dire
tamente, pela apresentação de amigos ou parentes, e mesmo através de "agências 
matrimoniais". O que, sobretudo, tem relevância é que o casamento é um ato 
obediente ao "livre arbítrio" dos nubentes, que deve ser respeitado. 

DOUTRINA - DIREITO CIVIL, GERAL E ESPECIAL 11 

Assim estatuindo, a Lei do Casamento enuncia normas fundamentais sobre 
O" matrimônio e as relações familiares, considerando-o de vital importância nos 
interesses de cada família e de cada pessoa. 

. A redação d~ Lei é muito si.mples, de sorte a ser compreendida por qualquer 
pessoa, sem as sutIlezas e hermetlsmos que demandem esforço ou aplicacão técnica 
específica de interpretação. ' 

, . 7. ~o ~iscipli~ar o _casamento propriamente dito, reitera o art. 4.0 o prin
CIpIO da mtelra dehberaçao das partes. Nenhum dos nubentes será coagido e a 
ninguém será lícito interferir. ' 

A. ida~e nup:ia~ foi objeto de especi~l ate~ção, tendo em vista três aspectos 
da maIOr Importancla: por um lado razoes atmentes às pessoas dos nubentes; 
por outro lado a questão que em a nova China constitui objeto da maior 
atenção do Governo, que é conter a explosão demográfica; e por outro lado ainda 
a necessária flexibilidade imposta pelas condições raciais e geográficas do país. 
Pela Lei de 1950, a idade nupcial era fixada para o homem nos 20 anos e 
para a mulher nos 18. A Lei de 1981, após larga pesquisa no que ocorre em 
outros países e atendendo às circunstâncias particulares da China, conforme 
depõe Wu Xinyu, elevou os limites respectivamente para 22 e para 20 anos. 
Considerou as áreas urbanas e as áreas rurais, bem como as regiões de minorias 
econômica e culturalmente r~sistentes às novas disposições. Atentou, também 
(art. 36), para os costumes vIgorantes em certas regiões e para os hábitos vi
gentes entre certas minorias étnicas, a respeito das quais é lícita a modificacão 
d:ss?s. exigênci~s. Cerceou, con~udo, a liberdade dos governos municipais e pro
vmCIaIS, determmando que prOVImentos decretados pelas regiões autônomas devem 
ser submetidos à Comissão Permanente do Congresso Nacional do Povo. 

Ao mesmo tempo que estabelece as idades nupciais mínimas (22 e 20 anos 
respec!iv?mente) a Lei considera conveniente encorajar o matrimônio de pessoas 
de. maIs Id.ade e postergar o parto, bem como estabelecer planejamento familiar. 
FOi a partlr de 1960 que se começou a encorajar a realização dos "casamentos 
tard~os", e com isto obter maior disponibilidade dos jovens celibatários para os 
s~rvlços do ~stado, reforçar.a solidez do.s. matrimônios bem refletidos e plani
fIcar os naSCImentos (Wu Xmyu). A pohtlca dos casamentos tardios foi consi
derada melhor do que os métodos modernos de contracepção, tendo em vista 
ser costume chinês terem os novos casais o primeiro filho no ano que se segue 
ao casamento (Tsien Tche-hao). 

8. O impedimento matrimonial atenta em dois pontos que pareceram fun
damentais (art. 6.°). 

Em primeiro plano, no tocante à união de parentes consangüíneos até o 3.° 
grau, na linha reta como na colateral, alterando preceituação da Lei de 1950 
que levava o limite ao 5.0 grau. A Lei de 1981 admite, todavia, derrogação desta 
norma nas regiões mais remotas, nas quais "o extremo isolamento conduz a que 
todos os habitantes são mais ou menos aparentados" (Tsien Tche-hao). 

Em segundo plano, motivos de higidez dos nubentes e sua projeção na saúde 
pública, não permitem o casamento quando qualquer dos noivos sofra de lepra 
não efetivamente curada, ou de outra doença pela qual a ciência médica con
sidera o portador incapaz para o matrimônio. Nestepcnto a Lei nova é mais 
liberal que a de 1950, na qual a proibição se estendia à impotência, defeitos fí
sicos, moléstias venéreas ou distúrbios mentais. 

---._- --------------------------
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Observa-se que a generalização contida na parte final do art. 6.° da Lei 
de 1981, em referência a "qualquer outra moléstia" permite abrangência maior 
da proibição, na conformidade de um laudo médico (Tsien Tche-hao). 

9. A celebração do casamento é extremamente simplificada .. No regime an
terior já era dispensada a intervenção da autoridade, mas exigia-se a presença 
de duas testemunhas (Arminjon, Nolde et Wolff, Traité de Droit Comparé, vol. 
lI, n. 614, p. 432, 1950). Pela Lei de 1981 basta que os nubentes compareçam 
ao registro dos casamentos. Verificando o oficial a conformidade com as leis apli
cáveis, promove a inscrição e emite a certidão respectiva. As relações conjugais 
e o estado de casados estabelecem-se desde esse momento. Tal simplicidade não 
.veda a realização de cerimônias esponsalícias, folclóricas ou religiosas. Embora 
não proibidas, consideram-se desprovidas de valor jurídico (Tsien Tche-hao. in 
ob. cit., p. 1.018). 

Aqueles que vivem na condição de "casamento de fato" são persuadidos a 
legalizar a união. Se não preencherem os requisitos legais, o casamento de fato 
é ilegal e deve ser desfeito (Tsien Tche-hao). '0 "casamento de fato" distingue-se 
do concubinato, assim considerada a união de duas pessoas, das quais uma delas 
é casada (ou ambas). O concubinato é proibido, sujeitando-se os concubinos às 
sanções penais (Tsien Tche-hao). Desta sorte investiu o novo Direito contra a 
instituição do concubinato, que era freqüente e normal no passado, mantendo 
o ma.rido diversas amásias, "cujo estatuto pessoal era regido pelos costumes" 
(Arminjon, Nolde et Wolff, ob. cit., p. 430). 

10. Relações de parentesco. Antes da Lei do Casamento, a condição dos 
cônjuges obedecia a princípios condizentes com as tradições. Pela nova legis
lação, uma vez registrado o casamento, a mulher ingressa na família do marido 
ou este passa a integrar a da esposa. Trata-se de matéria que constitui objeto 
de acordo de vontades das duas partes (art. 8.°). Esta disposição, segundo Wu 
Xinyu, ajuda a garantir a liberdade matrimonial, promove o planejam~nto da 
família, e resolve dificuldades práticas em famílias que somente têm fIlhas, e 
não filhos. 

11. Na definição das relações familiares a Lei de 1981 é minuciosa e ca
suística. Marido e mulher gozam de inteira liberdade no lar. Aliás o princípio 
da igualdade jurídica dos cônjuges já fora proclamado sob inspiração do fun
dador da República da China, Sun Yat Sen, embora não se tivesse rompi~o in
teiramente com o Direito tradicional (Arminjon, NoIde et Wolff, ob. cit., p. 431). 
Aliás a igualdade jurídica dos cônjuges é conseqüência da igualdade dos sexos 
proclamada na Constituição. 

Pela nova Lei cada um dos cônjuges tem direito a conservar o respectivo 
nome de família, ou adotar o do outro. Segundo a tradição, a mulher deixava 
a sua família e integrava a do marido. Pela Lei de 1981, a decisão cabe aos 
cônjuges, sendo livre ao marido ingressar na família da mulher (Wu Xinyu), 
sem que tal fato provoque surpresa ou constrangimento. 

A liberdade econômica e social é absoluta. Marido e mulher têm a liberdade 
de se empenharem em qualquer atividade, como de trabalhar e estudar, ou de 
participar de atividades sociais, sem que qualquer das partes possa interferir ou 
restringir no modo como procede a outra. 

12. O planejamento familiar é dever dos cônjuges (art. 12). Com. esse 
preceito a Lei tem em vista controlar o crescimento populacional (Wu Xmyu) 
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e combater o regime feudal patriarcalista das grandes famílias (Tsien Tche-hao). 
A família de um só filho recebe do Estado uma verba que auxiliará a sua 
educacão' com o nascimento do segundo filho, perde aquele bônus; se vier um 
tercei;o 'sofre um desconto de 10% no salário, a título de compensar os en
cargos do Estado quanto aos cuidados e educação deste terceiro filho (Tsien 
Tche-hao, ob. cit., p. 1.021). 

13. No tocante ao regime de bens (art. 13) a Lei respeita o livre acordo 
dos cônjuges. Na falta de entendimento expresso, os bens adquiridos na cons
tância do casamento constituem propriedade comum. Marido e mulher gozam, 
contudo, do direito à administração dos bens que estejam na posse de ambos. 

14. A Lei impõe (art. 14) o dever de mútua assistência. Se qualquer deles 
faltar ao seu cumprimento, o cônjuge necessitado tem o direito de exigir do 
outro amparo e assistência. . 

Os pais têm o dever de criar e educar os filhos; reversamente os fllhos 
têm de prover a mantença dos pais na necessidade. Faltando os pais a esse dever, 
os filhos enquanto menores e incapazes de prover a própria subsistência podem 
demandar o suprimento dos custos necessários. 

T-ambém, faltando os filhos ao cumprimento do dever de assistê?cia, no 
caso de perderem os pais a capacidade para o. tr~balho ou t.e~em nec~ssldade de 
prover à própria subsistência, assiste-lhes o d.IreItO de ,a eXIgIr. d,?S !Ilhos. , 

Curiosamente, o mesmo art. 15 que cogIta da mutua assIstencla, prOlbe o 
infanticídio por enforcamento ou qualquer outro meio. 

15. Aos filhos é livre o direito ao nome paterno ou materno (art. 16). 
O pátrio poder compete a ambos os pais, com o direito de disciplinar e o 

dever de proteger os filhos enquanto menores. 
Têm os pais a responsabilidade civil por atos dos filhos, que c~us~n: da?o 

ao Estado, à coletividade ou a quaisquer pessoas (art. 17). Este pn~clplO VIsa 
a reduzir a delinqüência juvenil, que começa a se desenvolver na Chma (Wang 
Jiafu, apud Tsien Tche-hao, in ob. cit., p. 1.028). 

16. Disciplinando o direito sucessório (art. 19), embora as regras rela:ivas 
ao direito de heranca integrem o Direito Civil e não o de Família, a LeI cio 
Casamento cogita d~ assunto para reforçar os princípios d.a i~aldade jurídic.a 
dos cônjuges, a reciprocidade do dever .alime~tar e a. recIprOCIdade das ~bn
gações entre marido e mulher ~ ent~e p~IS. e fIlhos ('!slen rche-hao): A L:I ele 
1981 institui princípios da maIOr slmp~Icldade: mand.o e mulh~r ,t~m mu~uos 
direitos à herança dos bens de que reCIprocamente sejam propnetanos. PaIs e 
filhos, também, são herdeiros um do outro. 

17. Não há diferença ou discriminação entre filhos legítimos e ilegítimos 
(art. 19). Os havidos fora do matrimônio têm os mesmos direitos que os nas-
cidos de esponsais legalizados. . 

O pai de um filho natural tem a obrigação de arcar, total ou parC1a~ment.e, 
com as despesas de sua manutenção e educação, até que possa ele VIver as 
próprias expensas. . ,. . . 

O Estado protege a adoção,estabelece?do q~e os pr:nc~pl?s legal~ conce~
nentes aos direitos e deveres para com os fllhos sao aphcavels as relaçoes enll e 
adotante e adotado. 

Os direitos e deveres nas relações entre filho adotivo e seus pais naturais 
cessam com a adoção. 
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.. 18. Maus tratos o.u 1is~riminações entre padrasto e enteado não são per
mitIdos (art. 21). As pnncipais normas que regem as relações entre pais e filhos 
são aplicáveis quanto aos direitos e deveres nas relações entre padrasto e ma
drasta e respectivos enteados, os quais têm direito aos cuidados e educação que 
aqueles lhes devem propiciar. 

Avô e avó, que tenham cond.ições de fazê-lo, devem prover a subsistência 
dos netos paternos ou maternos enquanto menores, cujos pais tenham morrido 
(art. 22). Reversamente, os netos e netas que disponham de meios têm o dever 
de manutenção e assistência de seus avós cujos filhos tenham falecido. 

Irmãos e irmãs mais velhos, que disponham de recursos, têm de prover às 
despesas de seus irmãos menores, cujos pais tenham falecido ou, mesmo vivos, 
não tenham capacidade para criá-los. 

19. O divórcio por mútuo consentimento, no Direito anterior não estava 
subor.di~ado a qualquer formalidade oficial: o acordo dos cônjuges era suficiente 
(ArmmJon, Nolde et Wolff, ob. cit., p. 431) .. Não é, pois, de causar estranheza 
o seu tratamento no regime da Lei de 1981. 

Com efeito, o prob1e"ma do divórcio por mútuo consentimento foi resolvido 
de .maneira prática (art. 24). Marido e mulher comparecem perante o oficial do 
registro dos casamentos, e este, depois de verificar induvidosamente que a se
paração é da vontade de ambos os cônjuges, e que as medidas adequadas foram 
tomadas quanto aos filhos e aos bens do casal, emite prontamente a certidão de 
divórcio. 

No caso de somente um dos cônjuges pretender o divórcio .(art. 25) as· or
ganizações concernentes (família, governo distrital e órgão judicial, comunidade 
ou outra qualquer) deverão tentar a reconciliação, mediante o velho costume 
tradicional dos princípios da harmonia que sempre intervieram para evitar li~ 
tígios, conforme em linhas gerais explica René David. 

Frustrados os resultados, o demandante apresenta a pretensão perante a 
corte de divórcios. Recebido o pedido, o tribunal popular deverá, a seu turno, 
tentar a reconciliação. 

Apurada a cessação do mútuo afeto, e falhando a mediação, o divórcio será 
concedido. Mas, se se verifica que a quebra dos laços sentimentais foram rom
pidos pe~a fntervenção de uma terceira pessoa (p. ex. se o marido se apaixona 
por uma mulher mais nova do que sua esposa) considera-se que os vínculos 
afetivos não foram rompidos, e se continua a tentar a reconciliação do casal 
(Lumeng e outros, apud Tsien Tche-hao, in ob. cit.). 

As dificuldades criadas para o divórcio obedecem à política geral de esti
mular que marido e mulher se auxiliem mutuamente no trabalho, promovendo 
a moralidade comunista, a harmonia de vida, e a resistência a deliberações ma
trimoniais irrefletidas, ou à ideologia burguesa de amor à novidade e desprezo 
pelo que é velho (Wu Xinyu). 

Se, porém, o cônjuge de um membro das forças armadas em serviço ativo 
insistir no divórcio, será necessário o consentimento da autoridade competente 
(art. 26). 

Estando grávida a mulher, não pode ser pedido o divórcio pelo marido 
(art. 27), como também é vedado fazê-lo dentro no primeiro ano de vida do 
filho. Esta disposição. não se aplica se o divórcio é pedido pela mulher, ou no 
caso em que a corte Julgue absolutamente necessário deferir o pedido formulado 
pelo marido. 
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A todo tempo, os divorciados poderão restabelecer as relações conjugais. 
Basta pedirem ao registro dos casamentos a inscrição de seu novo casamento, 
cabendo ao oficial do registro promovê-lo. 

O parentesco consangüíneo entre pais e filhos não cessa com o divórcio 
(art. 29). Se o pai ou a mãe tem a custódia, os filhos permanecem vinculados a 
ambos. Os direitos e deveres dos pais, de criar e educar seus filhos, não cessam 
com o divórcio deles. 

É princípio fundamental que após o divórcio a mãe terá a custódia do filho 
que estiver aleitando. Se as partes disputam a guarda do filho após o aleita
mento, e não se conseguir acordo, o tribunal do povo pronunciara julgamento na 
conformidade dos direitos e interesses da criança, segundo as circunstâncias que 
envolvem ambas as partes. 

Se for deferida a custódia a qualquer dos cônjuges divorciados, o outro 
será responsável por tudo que seja necessário à manutenção e educação da 
criança .. Ambos os cônjuges deverão entrar em acordo quanto ao montante e 
duração de sua participação na mantença e educação dos filhos. Na falta ele 
acordo, o tribunal decidirá. 

De qualquer modo, por acordo ou julgamento, a propósito dos encargos de 
manutenção e educação dos filhos, a estes é concedido pleitear, quando neces
sário, que os pais aumentem a quantia fixada. 

No caso de divórcio cabe 'aos cônjuges resolver por acordo a partilha dos 
bens comuns (art. 31). Na impossibilidade de um entendimento, a corte do povo 
decidirá, levando em consideração as condições. atuais da propriedade familiar, 
bem como os direitos e interesses da mulher e dos filhos. 

As dívidas comuns do casal, contraídas na pendência do casamento, deverão 
ser pagas com os recursos do patrimônio comum. Se se revelarem insuficientes, 
os cônjuges deverão entrar em acordo a propósito do pagamento. Na falta ele 
acordo o tribunal decidirá. . 

As . dívidas particulares do marido ou da mulher deverão ser pagas pelo 
respectivo responsável (art. 33). 

De acordo com a velha tradição, segundo a qual a lei tem mais caráter 
intimidativo do que dispositivo (cf. René David, in Traité . .. cit.), a Lei do Ca
samento é munida de penalidades contra o infrator, constituídas de medidas dis
ciplinares ou sanções legais, conforme as circunstâncias (art. 34). 

20. Aquele dos cônjuges que contravier ao julgamento, ou infringir as 
regras de manutenção, custeio de educação e criação, ou descumprir a partilha 
ou herança dos bens, o tribunal popular tem o poder de promover a sua exe
cução, de acordo com a lei. As organizações concernentes têm o dever de acom
panhar a execução (art. 36). 

Posto que entrando em vigor em 1. 1 .81, disposições especiais foram ado
tadas relativamente à poligamia e à poliandria (esta mais freqüente na região 
do Tibet com o propósito de obter a inscrição no registro dos casamentos a 
partir de 1982 (Tsien Tche-hao). 
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