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Com muita satisfação, recebi, orgulhoso, o convite do amigo e 

colega Henry Petry Junior para apresentar este trabalho, resultado da 

dissertação que ele defendeu no Programa de Mestrado Acadêmico da 

Universidade do Vale do Itajaí — Univali. 

Conheço o Petry há quase vinte anos, quando ingressou na 

Magistratura de Santa Catarina, exercendo, com elogiável dedicação, 

operosidade e competência, inúmeros cargos (jurisdicionais, 

administrativos e associativos) sempre se destacando no desempenho das 

missões que lhe foram confiadas. 

Agora, marcando mais ainda sua brilhante trajetória 

profissional, como magistrado e professor, oferece à comunidade jurídica 

minucioso estudo sobre a discussão da culpa na separação conjugal, 

propondo-se a demonstrar que seu exame viola princípios constitucionais. 

O importante escrito parte de detida pesquisa do casamento e 

da separação na legislação brasileira, desde a Constituição Imperial de 

1824 até o Código Civil de 2002, destacando, em relação a este diploma, 

o disposto em seus artigos 1.572 e 1.573, o que, na visão do autor, 

constitui o objeto central de seu estudo, sem prejuízo da interpretação 

constitucional, porque  

[a] o primeiro contempla, expressamente, a possibilidade da 
separação dar-se por meio da discussão da culpa (separação 
de causa culposa, portanto); e [b] o segundo estende as 
situações de causas culposas, na medida em que elenca as 
situações de impossibilidade da vida em comum, 
autorizando, no parágrafo único, que o juiz considere outros 
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fatos que possam tornar evidente a impossibilidade da vida 
em comum. 

Em seguida, Petry, com a invocação de festejados autores 

nacionais, nos dá um panorama detalhado da doutrina ao longo desses 

quase dois séculos, mostrando as mutações do casamento e de sua 

ruptura, não perdendo a oportunidade de logo criticar, no atual diploma 

de regência, o aumento das causas de separação, lançando aguda 

observação: 

O Código Civil Brasileiro de 2002, ao manter a culpa e 
aumentar as hipóteses de sua invocação, desperdiçou 
notável oportunidade de superá-la, tal qual já fez com o 
divórcio, e com isso reconhecer e exaltar que o casamento é 
essencialmente relação de afeto, cujo término não deve se 
dar sob o viés da culpa. 

Assentadas as premissas de sua reflexão, o autor envereda 

pela análise das espécies de separação, com ênfase para as características 

atuais da separação com causa culposa, deixando claro que a origem do 

matrimônio ou de uma união estável é a relação afetiva, circunstância que 

ressalta ser de inegável essencialidade. 

Terminando essa parte do trabalho, ao discorrer sobre a 

insuportabilidade da vida em comum, diz ser inevitável a separação diante 

de sua ocorrência, independentemente da causa determinante da 

insuportabilidade,  

até porque nenhum princípio ético ou moral, e mesmo legal, 
pode impor que se mantenha uma união onde 
desapareceram o respeito, a compreensão, a amizade, o 
companheirismo. Seria formar uma união puramente 
externa, estando separados os cônjuges nos sentimentos, no 
amor, nos ideais e na afeição. 

Ingressa o interessante estudo de Petry, então, na abordagem 

da importância da Hermenêutica Constitucional, também aqui alicerçado o 

texto em renomados autores brasileiros e estrangeiros. 
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Após destacar a supremacia da Constituição em um Estado 

Democrático de Direito e detalhar as formas de controle da 

constitucionalidade, ele discorre sobre princípios e regras, sublinhando 

suas características e "distinções". 

Define o autor, nesse ponto, o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana como alvo de suas preocupações, assim 

também o direito fundamental à inviolabilidade da intimidade e da vida 

privada, discorrendo sobre sua importância para as conclusões a que 

pretende chegar, com menção a consistente doutrina e precedentes 

jurisprudenciais. 

No fecho desse relevante capítulo, Petry destaca as garantias 

institucionais da especial proteção à família e da preservação da criança e 

do adolescente, de forma a avaliar se a separação com causa culposa as 

viola ou não. 

Desde logo, no tópico intitulado "A separação com causa 

culposa à luz da hermenêutica constitucional", aponta as dificuldades para 

a identificação da responsabilidade pela ruptura da vida em comum, 

mostrando as "(in)conseqüências" (na sua expressão) daí decorrentes; 

nenhuma, porém, atingindo a guarda dos filhos ou o direito de visita, bem 

como a questão patrimonial. 

Na seqüência, sustenta ser inconstitucional a investigação da 

culpa na separação, com transgressão do princípio da dignidade da pessoa 

humana, do direito fundamental à preservação da intimidade e da vida 

privada, assim também das garantias institucionais da família e da criança 

e do adolescente. 

E enfatiza o autor: 

Atualmente, o casamento não serve mais à procriação, à 
manutenção da espécie, como visto, ou para melhor 
assistência material dos partícipes do enlace, mas sim como 
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centro de realização pessoal e afetiva dos consortes, não se 
justificando, diante desse formato, a discussão da culpa. 

Acerca dessa visão, Pereira (Belmiro Pedro) destaca que a 
partir do momento que o casamento deixa de se caracterizar 
como núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço 
de realização e troca de afeto e amor, não faz mais sentido 
encontrar um culpado pelo seu termo final.  

A manutenção da culpa passa ao largo da real intenção do 
Constituinte de 1988, especialmente do que pretende ao 
assentar o princípio da dignidade da pessoa humana, o 
direito fundamental à inviolabilidade da intimidade e da vida 
privada, e ainda as garantias institucionais da família e da 
infância e juventude. E isso porque esses direitos visam a 
permitir que o cidadão seja respeitado, valorizado e se 
possível feliz. Não se quer o conflito, o litígio, o embate, a 
desavença, mas sim a compreensão e a aceitação da 
alteridade, a tolerância, a justiça. 

Finalmente, com autoridade, proclama e adverte: 

Por tudo, a investigação da culpa não está em harmonia com 
a família atual, com a concepção vigente do casamento e da 
compreensão contemporânea do direito de família, e 
tampouco encontra apoio na Constituição de 1988, 
notadamente em seus artigos 1°, inciso III, 5°, inciso X, 
226, caput, e 227, caput. 

Esse breve resumo, não tenho dúvida, deixa certa a 

importância da pesquisa realizada por Henry Petry Junior, mesmo que se 

discorde de fundamentos ou conclusões, revelando o traço de um jurista 

moderno, atento às transformações constantes da sociedade, com a 

preocupação permanente da valorização do ser humano. 

Brasília, setembro de 2006. 


