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SUMARIO: - :-'Iatrilllunio de brasileiro COlll IJrasi\.eira, dom: lo pe la 
ciliados no BrasiJ', e celebrado na Hepública Argentina para evi Donde a 
tar a aplicação de impedimento dirimente, previsto na legisla que o c1
ção civil nacional e inexi s tente na "Lex loci ccle·brationis". lJ aí s y:: cI 
AI)\ica'biliiladC' dt) I'stutulo p essoal dos c:Ô'D.jllges. )Códi.go Rusta que, aql~ 

mante. TratuIlo de :-''lontevidlé o. Princípios rle Direi'lo Inler o In esn! 
nacional PrivaL!c! , estatuidos na L e i dc Introdução' a o Código realizaç-d 
Cidl vigente ao kmpo da celebrução 110 matrimônio . O ('-a~a bem con 
mento celC"hn1do "ill fnlUS le"is" não e inexistcnte, mas ~ irn so ção. t:: 
fre 11 sanção (~ominada it i'lltfração lIa IlO'r'llla ]J re tendida fraudar. Tnh' od. 
Nulidade do casamento, face ao impediment o resultante d e pa PrllL' 
ren tesco em gráu proibido; impossibilidade úe decret a ção d ~' T. p, e 
tal nulidade "incidenter", sem a Pl'opos-itllra de ação ol-dinúri :.l 18.87: , 
e nomeação de curr.c1or ao vínculo; validade, a té que tal ven'tta lid o', q u 
a ocorrer, do matrimônio c do l'cgime d'e bens rlêle IlecolTentc. caz as I 
-Separação obri'gatória de ibens , face ú idade de llm rios CÔ':Ijl!
ges, art. 2~S, § único, fI rio Código Civil; tal rC'gime abrange 
igualmente os aquesitos. 

seus as 
,CAPÍTULO 1 - A·bas'tado p ecuarista, tronco' de ilustre família, aos Sl' Em 

tel1ta e <Iuatr!] (;74) : lIlO~ (Ie ill .lIie \'ciu a matrimoniar-sc, em tC'l'ceir:,s nÚ)l lei 11. o 
('ias, com lima sua ~ohrinha c ,lI'nal , casamento êste contraia0, em d'ata de 21 8. 0 
de junho de 119313, tj)('rantc o "En-cHl'gado dcl RI?gistro Civil" , lia cidade de familia, 
Paso lie los Libres, sib na He!lÚbnca ArgC'l1.tilla e frontcira, pelo rio Uruguai , sendo I 
a csta cidane de Uruguuia-na. Do ass ento nupcial, lavrar10 a fls. ' " 110 A c 
Livro n. o ' " r!-o Hcgistro de CasaJllentos de Paso (Ie lo ;: Libres, consta são 0 " civil 
nübent.cs ·bras ileiros, domiciliados em Urnguaiana, t' se encontravam os dois brHsílei 
"acidentalmente" na vizinha cidndc, onde tambem "acicte':1.Ialmcn tc" comp ,l do no 
rcceram as tes temunhas do alo, ambas igualmente domiciliada s em Ul'u,guaian:l . 

-lníludível, pOI'Lanto, que o malrimônio CÍ'vi! !foi realizado em pais oCstran
geiro a fim d~ ser evitllido o inlJledimento dirimente pr.",isto no artigo 183, 
IV, do Código Civil; lIote-se que, ú époc a <'Ie realização do c.a sameuto, ai~ld l' 
não se eRcontrava em vi.gêneia o Decrcto-Iei n .o .3.2.00, de II!J de a;bril ti,· 
1!J4Jl , o qual veiu a pennitil', o'bservadas eert~s prescrições , o casam!.'nlo en
tre eoláterais em terceiro gráu. 

Pcrgllntar-se~á, talvez, por qlle aceitou o o'ficial do Regi s tro Civil ar-gcn ~ 4. 
tino celebrar c citado matrimônio, se evidente visavam os côn,jnges fllrtar- ~ ': em que 
Ú a,plicação da lei ct'omiciJiar? úomidli 

Occ/l'rC' ql\e a Lei al'gentina do Matrimô~).io Ci\'il, 'lei 2.'100, doe 12 cte- lI O
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de no

vembro rle 18S0, estabelece !l,) artigo 2,°: "Ln validez el el matrimonio , no 
habicndo nillguno d e lo .'; impcdiU\'cnlos es tahlecielos en los inrisos 1.0, 2,°, 
3, 0, 5, ° yG, C) dd articulo 9',°, st'r:i juz'gnrla cn Ia República por la ley dei lu
gar en que se 'hnya ce leb rado, aunque los contryentes hubiesen dejado SlI do
micilio pal1a no slIjetar-se a las Iformas y aeyes que .en col rigen''', 

É a norm:l cslab.elecirla no Dl'ligo 12 do Tratado rle :MQutevideo, de 112. ,}e 
!'evereiro de 18S'9, ainda e m vigor na Argentina, Bolív'ia, Pm'aguai e Urugu:lÍ: 
"A capacidade d as pessoas para conlrair matrimôniO', a fôrma do ato e a 
exisrrncia e validade do mesmo, regem-se pela lei d·o lu.gar [~1lI que é êle cele
brado", Aplica-se na Argentina ;t "Iex loci celchrationis", em oposição assim 
à dOlltl"ina dominante (]e que a capacidade matrimonial se r-cge pela lei pessoal 
dos nubentes, quer através H aDlicaçã0' do prinCÍpio d o llJmicilio, Qll er do 
prinCÍ'pio da nacionalidade, E, a leur (lo artigo 9, ° <h preritarla lei al'gent:
na, somente impedem o matrimônio a consan:guinid·adc em Ji~1ha r e ta, a con
sanguinidade entre irmãos, e a afillid ".de em linha reta, 

O casam'cnto foi ce lebrado, pois, vàUdamcnle peranle a l e i argentinli , e, 
do pontO' de 'vista formal (de mome'ato a1bordmn03 apenas o as'peeto da VH
lidarl e formal), também vàlidamente llel1ante a legislação br~ileira, jú que: 
"" ,o d omiciliado no Brasil, qlle pretenda con sorciar-se no estran'geiro, seja 
o outro cônjuge também d omiciliadG' no BrHsil, ou não, é nlItol-izado a faze'
lo pela fórll:a es tahelecida nas leis do país, onde o casamento s.e r ealize , 
Don <h.: a r egra do ar ti go 2.r~ !.j (lo Cód igo Ci'vil, prescrevendo, (Ie mod e- ge ra l, 
que o casamento eel c:b r:1 do fora rIo Brasil se !Jrova de aeurdo com a ]r i ,lo 
pai s G'a dc s(' c: de llroll", " ," :\I:l ~, qU:iIlto à ce lebração do casamento, qll e é ° 
qu!', aqui, ·pa rticlll a rm en te no:; inte r essa, obcrkce ;", forIllH I:!g al cio pa.i,-, 0 0 <1 1; 

o mesmo se l' e/l liz e , .\ all tn rilL! t! c eclcbrante, as snl en üJarlcs necessúrias :: 
realização d n CPI'i môni a , aS fb rulas ill ~ trllmentúriHS do -;,10 e o conteúdo dê~t,., 
bem como o r cgi.'-ll'o, se I'eglllaill d c aeônlo com aS leis do lu,gaI' (Ia Cl'I ('~)l" a
ção, t a al)li c'l1 ~'ií () dn reg l'a - "lOCllS regit actum"". (ESPlXOLA, L ci dl' 
fntrod , C ó rl , Civi l COIU(}lJt., v , 11, n,o 17i6 ) , 

P rc('('i! 1I11 [) Cúd igo R!l .~ laJ)Jallll', v:'did ll para n :gul:11' ; l~ rela c:ôps de D. 
l, p , l' nlre o Brnsi l (' Ir eze Olltl' ~lS He,p úb,licas la tino-amerj (;i1'iI <1S (DecI'e lo n, o 
18,87:1, dc 1:J-.8-1 g(! 91. l'1Il sc u !1 rtigo 4,1: " T er-sc-ú <'1Il tOI!.' part.e como vú' 
lidO', q ua nto â fúr ma, o m Ulril1lC!Ilio cele'brado na quc '~stah'!!eç'aIll corno e·fi
('az as leis d e J;ais em (t ~; C se ddui", 

APiTCLO n - " ,e jamos, apora, rIlIaI a lei pela ,Tu s tiçn Bras il eira ap li
cá vel no contro ve r so p ac to n l'.ltl'i uIOn ial na Argenlilla cel chru(lo, quant o ao ' 
s eus aspectos não f ormaifil , ou se ja, quanto II sua eficácia iill"Íclicn, 

Em "jgcn-,. :10 temp o rIa t'e le'Jruç iío, fi Lei dc Introdu çã o ~(o CÓdi.go ICi v il, 
lei n ,0 3,O\í ll, de 1.0 cJe janeiro rl e 1~1rG , cu jo, arti'go .8 ,0 l)rl'l'""i-tuava: ".Art. 
8,° - _\ l e i !l aciu;]al ci '1 lJr~s tJa dl'ie rmina li capacida de ciVil, os cHr~it os de 
falllília , as r elações 1)!'ssoai !:i <l oS r:ónjuges e [) regime de h~ns no casamellto, 
sendo licito, quanto a ês,tc , a onç'üo ,pcI'a lei brasile ira ", 

A capaci :111 UC matri nlC'nial é, isso ê óbvio, LIma das facetas da capacidade 
civil (lE~PH,OL\ , (Jl), c iL, n,C) 170), Tnnto n cônjuge é- c!e nacionalidade 
bl'usil l'i ra, (;O !11U o roi o .i de cujus", e daí a a plicação, ao matrimônio ('eIebra
do ll o estran geiro. Id os im ped imentos previstos Ina legislação brJasileira, bem 
como d,o regime ide bens nesta estatuído, 

A soluç'iío não sel"ia <üvel"sa :mle fi atual lei de Introdução ao Código Ci
vil, pela qual" Ar!. í, ° - A lei ele- país em que fór ·domiciliacla a pessôa rJ e- 
lermina as regras sôbre o CO TllI~ Ç:O e o fim da personalid'ade, o nome, a capa
cidade e os direitos de fa mília, 

~ 4,° - U líegime de bens, ;c.gal ou convencional, oLecleee ú lei do pni~ 
em que tiv e rem os nubentes domicíli o, c, s.e êsle -rÓI' diverso, 11 do primeiro 
domidlio cO~l j llgal", 
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Os cúnjugps sempre tiveralll, antes do matrimónio, c (\(-pois dêlc, domicí
lio no Brasil: a ida a P.aso de los Libres, segundo reZa o próprio assentn 
matrimonial', foi em caráter apenas "aciderut,al". 

A capacida(le matrimonial, ;;egundo igualmente [) Código Bustalllante, (~ a 
definida pela lei pessoal dos cónjuges ;" Art. 3;G: Os nuh(~n tc'S eslarão slI,jei
los ú sua lei pessoal, em tudo qua~l to se ,refinl à callacidadc llara celehrar o 
",atrimônio, ao consentimento Ol! conselho pntcl'no, aos impedimentos e ú 
sua d,ispensa . 

Art. 127 - Os contratos matrillloniais l'cgulal11-se pela lei pessoai ao~ 
(~ontl'atanles; oe, na Slla falta, pela dO' primeiro domidlio cOD 'juga!''' . 

O principio doutrinário da prevalência do estatuto pessoal ê, assim, de 
c(:',nta forma tl'a'D«Iuilo, exceção feit" ao HI mencionado Tratado de Montevi
déo, o qual l"G'I1Sagl'oll, nos paise;; que o I'atificaram, o princi,pio ria "Iex loei 
cele,hrationis ". Mencionemos, ainda, li Convénção cte Haia :,Ahre o casame,l
lo mSPI,X{)LA, oh ci!., nota c) ao número :170): "Arl.1.° - Le droit de 
contraclcl' m~riag'c est réglé par la loi natiO'llale d-e cltaclln dcs futnrs e'poux, 
ú llloins qll'Il~(' disposition de cetl!' loi se ré.fere exprcsscment á une at~trc 
loi" . 

AssiuI sen<!c, do direito poó'ilivo brasileiro, (. dos prinCÍpios doutrinário's 
qlle O imformaram, reslllta sempre a aplicação du estatuto pessoal dos cônju
ges, para rc,g"lllar a {jucs'tão da capacidade matrimonial,. portant o, do s im
pcdimentos m;;,trillloniais e cOllsequiências da respectivll infração, isso qun 
pela aplicaç:lO do princIpio da nacionalidade, vigente elll ':l C, ' SO pai ' ao tem
po rIo ato, como' 'Pela aplicação do princípio domiciliar, 01' ,1 yi'gente. 

Como corolúrio, scnno amhos os cúnjuges de nncionalitladc brasileira, (' 
anl'hos domicIliad os IlC1 Brasil, quer antes,quer ([c,po is do ato matrimoni a l; 
tendo ambos viajado at6 a vizinha cidadc do Paso de Los Libres em carútt,r 
meramente "acHjental", com o cvidc'a.!e únicc fil o ele evit:lf [I ilH:idl\ncia d'l 
impedimento dirim,ente previsto no artigo 18:i, rv, no C. ,ivil Brasileiro, 
segl.le-~e lIue: :,) li capacidade das parte ,'i , p:un contrair m a trimônio, rege-se 
pela lei brasileira; h) o rogime de bens, re~L1Itantc do dito matrimônio, igual
n.ente ê regi ~l(j pela lei hra5Il e ira. 

Como obscl'varci'ío "a laterc", notemos qne () l'eginw de b ens ohedeceria 
(lI' qualql1er ,fôrma it legislação hra ,<ileira, cis que os imó"p!., são localizados 
llO Brasil, e ti lei argentina do matrimônio civil, arti,go () ,0, preeeitnll quc 
"los hiC':),es ralces son regidos por la ley dei lu,gar en que eshlll sitl!ados". 

CAPíTULO III NULIDADE e [NEX[,STE~CIA S<10 dados j'.lrÍrlicos im
paragonúveis. Não se con<fImdem, muito menos em matéria de direito matri
monial, POXTES DE !\lIl~ANDA é insistellte na n.cc 'só iJa(le ([e, evitandfl 
eon:fusões, bem se distinguirelll, no !'studo rias eonscquênetns do" defeitos do~ 
atos ,juridico,-, os tl'L'S 'pla'll os: o ria existên ci :l, o {Ia vlllida.!e e o da c rid\(~ ia, 

Daí porque, i'no,bstanlc o muito respeitO' devido :1 alta e reconhecida cul
tura jurídica (lo ~minente suJ)scri,lor do parecer a 'l'ls. 1-98/ 20i(j <lo ~ autos do 
in ven túrio, não podelllos subscrever a cOl~cfusão a que S . E ,'cia. chegou , de 
qUe o matrilllÔ!IÍo em causa possa ser, pOI' convolado "in í'raudem legis ", tido 
por "inexistente" ante fi orde nar;ão· jurídica brasil eir a. pO$ ~a ser um "fato 
puro e simples". N~io o ,t~. O próprio ensinamento de Rodri go Otavio, eita
elo no dito parecer, ~li'íO é abonat6do it -conclusão a que o opinante chegou: 
realmente, o que diJ: Rodrigo Otavio é qlll ~ , nos casos de ,- fraus legis", a Y<l

lidarl'e do caiiamento e a elfieúcÍa -de seus efeitos niio de,vem ser nO' Brasil r e
conhecidos; ora, já afirmamos q:le o plano da eficúcia e () pl:mo da validade 
são inconfundiveis com o pianO' da existéncia (P.oN 'DES DE MIRAND.>\ , Tra
tado de Direito Privado, v. IV, §§ 3rjtG e ~(iO). 

Casamentocelt>.lJrado em fraude â lei EXf.STE, embora sujeito à sanção 
cominada na no,rma pretendid'a fraudar, O matrimônio eOllvahdo ante au
tOI'idade investida do poder rlc ce!:ebrá-Io, divetrso s s sexos dos llutbentps. 
ohseryar[os os requisútos csse,ncir,is de fórma .~egllndo a lei local, não pode 
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DOUTRINA 

"er tido Jlor "não existente" (PONTES, Trataoo de Direito de F-arnil;a, v. 1, 
~ !59, n. Q 3), ~~mbora pOSSa SCI' havid'o, se fôr o caso, por nulo Oll por :lIlU
laveI. 

CAPiTULO IV - f: (' (' r,to, ,pO'rtanto, ante as regras de nossa ordenação 
positi'va, que os "direitos dp faTnilia " resultantes do matrimônio elU causa são 
regidos, ante u .Justiça bras ileira , 1)elo esta,tut.o pessoal dos cônjuges, e, po'r
tantu, pe la le-gis,laç.ão brasileira. 

Prevendo nossa legislação, ao casamento elltre cola'leral~ em terceiro 
gráu (note-se que as núpcias fO!'<IITl cont,raidas a'ntes do permissivo condicio
naI estabcleci(lo no ar!: 1. r d" Decreto-lei 3 . 200), a sanç2ío da llulidalJ;c 
art. :2.07 do C. Civil, - temos em qUe o ciltado' mat-rímônio poderá vir a ser 
tido como "~1 1l10 c de nCl1JlllUl efeito", aSsim dcsconstituíclo nO$ p,lano" da 
validade e da eficácia. . 

A doutrina am'para a norma 11rasikira de D . J. P . : "Art. 47 - A nn!i
da.de rio casamento deve regular-se p ela lIlesma lei, a que está submetida :1 
eO'lHlição in>\rínseea ou extriIl3(' cr., (juea motive" (CóDIGO BUS'DA~b\NTE). 

]'~ prillcípio -geralmente accito que a lei compe1tente, para determinar a~ 
proibições de casar, de'verú ser tamb'ém observ·ada quando , e cogite de apu
rar a sorte cio ato l'ealizado em detrimento dela. A SANÇ,\,O DOS IMiPEDI
~IENTOS, doutrinalll os ilutQI'eS, ~EHA TMPOST,A PELA LJE,[ QUE OS E STA
BELGCEU. . . . ......... .. .. . .. . A lei, que determina os I'elfuisitos intri.':l
secos para a vali,!a!1 c d o matril1lollio , também estahelecerá ~c, na faltta ou )) 0 " 
dofieiéneia (I " algum d'0'lr s, o ~asamcnto pode ou ,deve SCr declarado nulo ou 
inexistent e". (E SPL'lOLA, oh . e it., v . n , n.o 1&2 e obs. e ) . 

Ainrl'a rnSIll a ESPíNOL\ : "\.ind:1 mai s COllluns, peb sua mai or I'llcili
dade, são os C:l,OS de mudança de domicílio , para se realizar um ato não per
mitido pela lei domi ci!i :ll' compete'ate. f; NO ESTADO, CUJA LEI SE l),\ 
COMO FRAUDADA, QUE 'SE HÃO DE APRECIAR, NATURALMENTE, OS 
EFEITOS DA FRAUDE A ESSA LEI" (o\), cit., v. n, TI . O 18'5). 

illas , - c isso é illlportante, - 'I'::ce aos princillios l'sp.eciaHssínws q!1C' 
regem o direito matrimonial , a nulidade de casamento não Jlode ser decla
rada '-'incidenter", conform e oeCl'l'e eom as nulidades em geral . Exige-se. a 
decretação mcdiant e "a çüo or:l inúria", com a intcrvenção do curador ao vin
culo - 'Códi,go Civil, arti go :b2,3: - é uma norma eogC'ntc, inarredúve-I (PON
TES, TI'atado de 'Direito de Fnmilia, v. 1, ~ 7'2). O despacho prolatado pelo 
nosso ilnstre anteeessor, dI'. Ct ovi., de Assis, nO's autos do iavenb1rio, e pelo 
qual manid'estoll êle opinião CIll que o c[lsamell'to era nulo, 'V'ale assim eomo 
um parecer de S. Exci n ., mas (;'vidcntcmen te não "passou em julgado", co
mO' alguém pretende. 

Portanto, cnquanto a ação ordinária não- fôr ajuizada, proeessada, e jul
gada proced ell te em se'gun!la in ~tància ('face ao obrigatório recurso de on
do, C. P.C., art. '8&2, ]), o n13 trimônio em causa é n1í.o a'penas existente, 
mas ainda válido e plenamente eficaz, para todos os efeitos, sendo regid[ls 
as relações entre os rônjllges, Í'rlelu sive respeito ao rcgime de bens, pela le
gislação brasiltira. 

CAPíTULO V - Face ús conc-Iusões a que ohegamos !lOS Ca-pitlllos ante
riores, c, a) sendo a lei brasileira a aplicável, para reger ;) ato jurídiCo i-ndi
gi,tado; b) sendo válido e eficaz o casamento Se c enqua'nt-o não tl'ansitar em 
julgado eventual senten ça di'l e dcsconstitll1tivu; c) SEGUE-dE QUE O REGl
:\-lE DE BENS É O DA SEPAHAÇÃO OBRIGATóRIA, "ex-vi" (lo artiogo 25:8, ~ 
im.ÍCo, U, ,lo Cúdigo Civil, pois o "u'e cujus" conta'va a idade de r7l'1 anos ao 
tempo do casamento ("ide, a respeito, ESPf!NOLA, oh. cit., Y. lI, ns. ,1!&S I" 

1-89) . _ 
Lan çada cs ta alfirlllativa, cumpre e'n'frentar, Cl1llbO'ra ,l eIa as partes n(in 

ten'ham cuidado, questão ob~ c,to nas maiores disceptações entre juristas e 
tribllllah: a separação obriga tória de bens abru'Ilge ou não os aquestos? 
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44 REVISTA JURmICA DOU 

Pôsto nào se trat~ lIe questão indcstrinçá'\"l'I, que m~'reçn COlllO 1)rólogo (uluros ~ 
o dito de ;VDAi\CEL BI~It.:"A.RJDES: "Não ú pouco Cl~gO o nó da pr.esentc gimes :'" 
questão e, de llluit·as ,rl~ze s (]lW ·H tC:;1:ho ouvido ]>rO'por c discutir, llnnCH ° Acre. juízo ficava sa:tiSifeito, dando por eXHusta a dificuldade", O) caso ;)rcsta-sc II adquirirlo
amplos dC'bates, e explka c autoriza dirvcrogênc ins . ' C. Civil, 

O REGINP.QNTES é pela separação de hens de ,fôrma absoluta, lnelusfvc pela sc
SEPARA,paração dos :Hluest c/s : " quando os cônju.ges estipularem ,1 incolllunicabilida


de dos bl'ns presentes e futuro ~, bem como a dos frutos (' rendimentos, en E, ne 

tende-se que adotam o r egim~ da separação .pura 011 completa. Esse r egime ria de l'< 


é o que ;;e lorua obrigatório para tôdas as pessoas a lluem o Código Civil Final 

impõe o regime da separação (ar;t. ~513, I§ único) ". (P,o:-i11ES, Tratado de deral, r~ 


Direito de 'famíl ia, v. H, § \\'(J5, 11. ° 4). No mesmo sentido: \CARVALHO 
 Luis Gall 
SANTOS (C. C. Intel'p., 'v. V, ·pág. 515, n.o 2), A~IÉmco DE OLIVEIRA eaDl llOS 

CASTRO (<Regimes l\Iat!'imoniais, págs. 2&8/ 1289, !l.o 215i2) , COELHb RThANCO 
{iDireito Aplicarl'o, pág. 3:01'7), GI~OVIS (Direito de Familh, § ..1\2, png. 2;24), 
Tl'ihunal de Justiça do R. G. do Sul, Rev. Dir ., v. \138, pá!::. 2fiQ e Bev . 
Jus-tiça, v . 6, l)ng . S8i2. Contra: EiDUARlDO ESPíNOLA (Anotações do C. 
Ci'v.jJ, 2, n.o 1,111), FILADiELFO :\ZEVEDO (Tdênio de Judi ca tura, v. ,1, púg. 
B05) , GAoRCEZ NETO (.R~ p . Ene. Dil'. Bras., v. ,t, "e!'l,. "Aquestos", D.O 
14) , BULHõES OARVALHO (Iu{'apa(~ . Ci,\'il e Restt'. d e Di,·,. \'. n, n.o ,1HO). 

Aqueles que sustentalll a nplicnção do dis[los,to no artigo 2~9 do Córligo 
Civil (eüll1unhão a'pC'':1.as do,; a"qucstos) inclusive no ~ casos de separnç~ () 
obri·gatória de b ens, fazem-no, geralmente, ten rlo em vista casos concretos, 
fazem-no 11ll!\Cando apoiamento a solução de equidade ori\!ntadas 110 sentido 
ele evitai' que o ri.g(}rismo l.egal pn~jlldique exatamente ao nubente a quem a 
lei, em te se, procura tut C'lar . Daí o ares·to proferido pelo Egr. S. T. F" no~ 
cmJJs . .ao ree. exlr. TI. ° l7'21:JJ3, !'l'i Mi':1. Valden)llr FaJ.cã O', onde foi a5sentadll 
que " .. .comunicam-se os ben ;; adquiridos na con5táncia .!,> casamento cuir. 
regime é o d a separação obrigatória, por fôrça do disposto no númer O)' 13 d., 
artigo 18.3 do 'Códi,go Civil, se a aquisição fOe operou l)e10 esfôrço comum 
dos cônjuges" (o grHo é n05.';0) . 

O recon1hecimento <i e tal "esfôrço conlulll" demanda naturalment.e () ll 'O 

dos meios probatórios adequados. 
A solução legal é a aponta{la pelo doutis~ imo OHOSnIBO NON.\TO: "O 

texto do ar,tigcl 2159 "lão rende cnsejo, data y,ênin, a outra in ttl'pretaç.ão. B!e 
vis'a apenas, o declaradanwntp, à "separação co,ntnltual" e não it "separaç~o 
o'brigatória" por fôrça de lei pnnitÍva. No caso rios autos não há contrato, o 
que há é um In:lnd'ame-nto de dircito público, que exige, terminantemente, () 
"egimc da sC»'lração. De l'es to, niío ser ia j)o.5s j'vd que a i(!i 'que pune a i.n
fração, ex igindo () r ogime ela separaçã,o legal, viesse p e,mitil' que, através 
do;; aquesto~, se formasse a eOJIlunhão qne, <".urno ·pc'[].a, s,e prl)ihe às declara
das" (IR. rios Tribs" v. 1115&5, p:lg, 825) 

De citar I<!lll'bcm a o'piniLio d e Américo de Olh'cira Castro, em Sua obra 
jú clássica: "]\ primeira consideração (JueU0S sugere a lel1',1 do a rtigo 2'59 r 
que a lei alurle clarament.e 11 idéia de con trato, quanrlo (Iiz "no Si lêncio rle. 
contrato", etc . .ora, o legislador não pode i,gnoral' ljue a ,doéia fundamental 
rio contraio é o acô rdo livremente conse':J,tido pe'los contra entes, com pleno 
CClllhl:.'Cimel1to de causa, para formar,e m um vinculo o,bri,g:.c.onal. Onde não 
existe acôrrlo livre rle vontadc~, expresso no consentimento das partes, n~l) 
existe contrato. Portanto, o ·ar!. 215'9, referhl,,-lo-se ao silên;;io rIo contrato, se 
rdoere :virtualmente aos casamentos em qlle há con trato antel1urpcial, exclus:" 
vo da comunhão geral. O r('lgimc da separação de hens ol!rigatório, aherran
do de mOllo 'flagrante do conccito 'básico d.e todo contrato, exclui dc modD 
Il'bso,luto a sua inclusão na fÓl'Jnula d'o artigo 21519, tão somente ap licável "n0 
sil &n.cio do conll'alo". Em segundo lugar, seria irri só rio e r idíc ulo o caráter 
coercitivo que emana ovidentemente das medidas consigna ll:1s no C. Civil, 
nrt. '2;,s, § ún ico, se a separação obri,gatória 11,'\0 fôsse extensiva aos bens 
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DOUTRINA - 45 

futuros aciquiridos pelos cônjIJ.grs ·' (.UibRICO DlE OLIVEIRA CASTRO, Rr
gimrs l\'lalrimoniais, pág. 218.9). 

Acrescentamos nós: se o legislador quizesse admitil" a comunhão cios bens 
adquiridos na cO~I.stância do' casam ento, tel"ia falado no art. ,2!.'íi8, § único, do 
C. Civil, não rm separarão, ma5 sim em comunhão parcial rje ,bens, PORQUE 
O REGIME EM QUE OS ,BENS u\DQUlRIDOS SE COMUNICAM NÃO É O DA 
SEPARA,ÇÁO, É O DA COMUNHÁO iI'ARCIAL, 

E, neste ca,o, não rxi"t., li menor razão a que se aplique a "jurisprud1en
ria de efJuidade" antes J t'fcl"Ída. 

FinalnlL'llt(·, em decisão reccntÍssima do Egr,égio SUj)l"emo Tri'bunal Fc
deral , rec. rxtr . n .O 413. 12.95, pub!. no D . O. de 1~4 ~7~6il, relator Ministro 
Luis Gallotti, fi co u aS 5cnl ndo, llll iJll imemenlc, que os aqucstos não se comuni
cam IlO S ea ."'o.' ele separa~'üo o])rj.gatória de ben s. 
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