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A Emenda Constitucional nº 66 – EC 66, promulgada em 13 de julho de 2010 

pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e publicada no 

DOU de 14 de julho de 2010, assim determinou: 

 

Art. 1º. O § 6º do art. 226 da Constituição Federal passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
Art. 226. .................................................................................  
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação. (sem grifos no original) 

  

Como bem esclarece Paulo Hermano Soares Ribeiro, a EC 66 eliminou do 

texto primitivo do § 6º do art. 226 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) o 

complemento que estabelecia prévia separação e prazos como requisitos para 

o divórcio, sendo a referida eliminação apenas aparentemente simples, pois 

bastou para libertar o instituto do divórcio de suas amarras históricas e 

provocar uma mudança de paradigma que ainda está sendo assimilada pelos 

intérpretes e pelos cidadãos.  (RIBEIRO, 2010) 

 

O presente artigo busca analisar uma situação criada pela EC 66 ainda não 

examinada pelos doutrinadores: a supressão de prazos para o divórcio pode vir 

a causar confusão sangüínea – qual a conseqüência jurídica desse fato? 

 



Tal discussão é importante para toda a sociedade, mas principalmente para os 

Registradores Civis, aos quais cabe informar àqueles que pretendem se casar 

qual será o regime de bens no casamento.  

 

1 - DA INEXISTÊNCIA DE PRAZO OU DE QUALQUER CONDIÇÃO PARA O 

DIVÓRCIO APÓS A EC 66 

 

A Emenda Constitucional nº 66/2010 veio pôr fim à exigência de prazo ou de 

qualquer outra condição para desconstituição do vínculo matrimonial.  

Os prazos anteriormente existentes, nos termos do art. 1.580, caput e 

parágrafo 2º, do Código Civil, eram de 2 (dois) anos de separação de fato para 

o divórcio direto e, no caso da conversão da separação judicial em divórcio, de 

1 (um) ano contado do trânsito em julgado da sentença que tivesse decretado a 

separação judicial ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação 

de corpos1.  

 

Portanto, até a promulgação da EC 66, havia um primeiro momento em que 

ocorria a dissolução da vida conjugal, ou seja, da sociedade conjugal. Em um 

segundo momento ocorreria a dissolução do vínculo do matrimônio. A exceção 

era o divórcio direto, que punha fim ao mesmo tempo à sociedade conjugal e 

ao vínculo matrimonial, mas que dependia da separação de fato do casal por 

mais de dois anos. 

 

Com a nova redação dada ao texto constitucional, foi suprimida a prévia 

separação como requisito para o divórcio, tendo sido também eliminados 

                                                 

1 Código Civil: 

Art. 1.580. Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a 
separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, 
qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio. 

§ 1o A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, 
da qual não constará referência à causa que a determinou.  

§ 2o O divórcio poderá ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso de 
comprovada separação de fato por mais de dois anos. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988


quaisquer prazos ou condições2 para se propor o divórcio, seja judicial ou 

administrativo (Lei nº 11.441/07).  

 

A extinção do sistema dual para se pôr fim ao vínculo matrimonial foi muito 

positiva, como reconhecem Renata Barbosa de Almeida e Walsir Edson 

Rodrigues Júnior, ao afirmarem que o livre desenvolvimento da personalidade 

é condição elementar para que um indivíduo se constitua como pessoa, 

devendo as relações familiares ser edificadas, mantidas ou destituídas 

respeitando-se a garantia da autodeterminação. Concluem os referidos autores 

que: 

De fato, o Estado não deve impor quaisquer obstáculos para que 
pessoas maiores e capazes, por livre e espontânea vontade, 
coloquem fim ao vínculo conjugal. [...] Sem dúvida ficará mais barato 
– pois as despesas com a separação judicial ou extrajudicial (custas, 
emolumentos, honorários etc) serão eliminadas – e, além disso, o 
desgaste emocional das partes envolvidas será menor, pois não 
haverá espaço para discussão de culpa, sem falar na diminuição 
significativa do tempo para se obter o fim pretendido. (ALMEIDA; 
RODRIGUES JÚNIOR, 2010, p. 261-262) 

 

Afirma Pablo Stolze Gagliano que, após a EC 66, a decisão do divórcio é 

estritamente do casal, o que está de acordo com o princípio da intervenção 

mínima do Direito de Família. Isso porque tal decisão está inserida em uma 

seara personalíssima, na qual o Estado não deve interferir: 

 

Hoje, então, com o novo sistema, temos o seguinte. 
 
Se JOÃO REGINO se casa com DIVA e, dois meses depois, 
descobre que ela não é o amor de sua vida (e isso acontece...),  
poderá pedir o divórcio.  
Sem causa específica.  
Sem prazo determinado.  
Pede, simplesmente, porque não gosta mais.  
E há motivo mais forte do que este? (GAGLIANO, 2010) 

 

                                                 
2 Após a EC 66 ficou afastada a discussão de culpa para fins de extinção do vínculo 
matrimonial. O divórcio passou a ser direito potestativo do cônjuge que está insatisfeito com o 
casamento, independendo de qualquer requisito. Basta a inexistência do desejo em manter o 
casamento. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95030/lei-11441-07


2- DA CONFUSÃO SANGÜÍNEA QUE PODE DECORRER DO DIVÓRCIO 

APÓS A EC 66 – NOVA CAUSA SUSPENSIVA PARA O CASAMENTO? 

 

Inexiste, após a EC 66, qualquer prazo ou condição para que se realize o 

divórcio – basta a inexistência de desejo em manter o casamento. E a pessoa 

que se separa de fato em um dia pode estar divorciada no outro e, logo após 

ter averbado o divórcio no Cartório em que se casou, pode entrar com 

processo de habilitação para casamento e estar casada com outrem menos de 

um mês após se separar de fato do marido anterior.  

 

Aproveitando o exemplo de Pablo Stolze: Diva e João Regino, sem bens e sem 

filhos, divorciam-se por escritura pública. Eles têm pressa: a escritura pública 

de divórcio é lavrada no dia seguinte à separação de fato. Ela, triste e chorosa, 

no mesmo dia, vai ao cartório onde havia se casado, levando o traslado da 

escritura para pedir a averbação do divórcio. Imediatamente ao sair do cartório, 

Diva tem a sorte de se encontrar com Plínio, colega de escola que sempre 

tinha sido apaixonado por ela. Ela descobre que ele, sim, é o amor de sua vida. 

No dia seguinte ela e Plínio vão ao cartório requerer a habilitação para 

casamento e, em menos de 30 dias, estão casados e felizes. Mas, decorridos 

alguns dias, Diva se descobre grávida. Quem será o pai? 

 

Márcia Fidelis Lima, me manifestação no fórum de discussão do Departamento 

de Registro Civil da SERJUS/MG, afirma que, exatamente para evitar a 

confusão de sangue, o Código Civil prevê, dentre as causas suspensivas para 

o casamento aquela segundo a qual não deve se casar a viúva ou a mulher 

cujo casamento se desfez por ser nulo ou por ter sido anulado, até 10 (dez) 

meses depois do fim do casamento (art. 1.523, II, do CC).  

 

O objetivo da lei, portanto, é evitar confusão sangüínea e a configuração de 

dupla presunção de paternidade. O inciso II do art. 1.523 não fazia referência à 

divorciada porque para o divórcio era necessário o prazo mínimo de 1 (um) 

ano, que é maior que o de 10 (dez) meses da causa suspensiva. (LIMA, 2010) 

 



As dúvidas que surgem são as seguintes: 1º) teria surgido uma nova causa 

suspensiva, não expressamente prevista em lei porque a hipótese de confusão 

sangüínea em razão de divórcio não existia à época da publicação do Código 

Civil? 2º) a segunda dúvida, que deriva da primeira é se deve ser imposto às 

recém-divorciadas que contraem novas núpcias o regime da separação 

obrigatória de bens, sendo feita uma interpretação teleológica do disposto nos 

arts. 1.523, II e 1.641, I3, do Código Civil. 

 

 

Ainda não há resposta para tais questionamentos que até o presente momento 

não foi objeto de análise aprofundada pela doutrina. 

 

Nilo Nogueira, ao responder o questionamento no fórum de discussão do 

Departamento de Registro Civil da SERJUS/MG, afirma que não parece ser 

plausível admitir-se que a EC 66 tenha criado norma, pois a regra, em se 

tratando de regime de bens, é a comunhão parcial. A separação obrigatória é 

uma exceção e tem caráter punitivo. E, como toda norma excepcional, deve ser 

interpretada restritivamente. (COELHO, 2010) 

 

Efetivamente, o preceito clássico, consagrado pelo art. 6º, da Lei de Introdução 

ao Código Civil Brasileiro de 1916, estabelece que a lei que abre exceções a 

regras gerais, ou restringe direitos, só pode abranger os casos que especifica, 

ou seja, deve ser objeto de interpretação estrita, que busca seu sentido exato. 

A atual Lei de Introdução no Código Civil Brasileiro (Decreto-lei nº 4657/42) já 

não reproduz o art. 6º da Introdução de 1916. Entretanto, conforme Carlos 

Maximiliano, isso se deu porque foi preferida a corrente que excluía da 

legislação os ditames da hermenêutica, deixando para a doutrina a tarefa dela 

tratar, continuando válida, portanto, a idéia concretizada no art. 6º da Lei de 

Introdução ao Código civil de 1916. (MAXIMILIANO, 2001, p. 191-193) 

                                                 
3 Código Civil: 
Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 
I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do 
casamento; 
II - da pessoa maior de sessenta anos; 
III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 
 



 

Ocorre que, no caso do art. 1.523, II, do Código Civil, a lei não tinha condições 

de prever a hipótese da recém-divorciada, porque tal hipótese inexistia, mas a 

situação dela é idêntica à da viúva ou da mulher cujo casamento se desfez por 

ser nulo ou por ter sido anulado e objetivo seria o mesmo: evitar a chamada 

confusão de sangue. 

 

Portanto, para Paulo Hermano Soares Ribeiro, sequer seria caso de nova 

causa suspensiva. O que teria ocorrido é que o art. 1.523, inciso II, ao tratar do 

prazo contado da dissolução da "sociedade conjugal", foi RECEPCIONADO 

pela nova ordem constitucional estabelecida após a EC 66: 

 
Art. 1.523: Não devem casar: ... a mulher cujo casamento se desfez 
... até dez meses depois ... da dissolução da sociedade conjugal. 
 

 
Por esta perspectiva, a EC 66 recepcionou a antiga causa suspensiva prevista 

no CC/2002, já que o divórcio, obviamente, dissolve TAMBÉM a sociedade 

conjugal. Não se trata, pois, de nova causa suspensiva, mas apenas de 

aplicação da antiga causa suspensiva a uma nova situação. (RIBEIRO, 2010a) 

 

3- CONCLUSÃO 

 

Assim, há fundamentos tanto a favor da existência de uma nova causa 

suspensiva, decorrente da extinção de prazos para o divórcio pela EC 66, 

quanto a favor da inexistência de tal nova causa suspensiva e ainda no sentido 

de que a antiga causa suspensiva foi recepcionada pela nova ordem 

constitucional e passou a se aplicar também ao caso da recém-divorciada. 

Como deve agir o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais? 

 

O mais seguro para o Oficial que se deparar com a situação de uma recém-

divorciada (ou seja, de uma mulher que tenha se divorciado há até 10 (dez) 

meses contados da data em que está requerendo habilitação para novo 

casamento) é utilizar da impugnação, prevista no parágrafo único do art. 1.526, 

do Código Civil, a fim de que a habilitação seja submetida ao juiz competente.  

 



Caberá então ao juiz decidir sobre a existência ou inexistência de causa 

suspensiva e, em caso de entender pela existência de tal causa suspensiva, 

determinar que o casamento se realize sob o regime da separação obrigatória 

de bens. Nessa hipótese, poderá o juiz, a requerimento das partes, afastar a 

causa suspensiva após apresentação de comprovação de inexistência de 

gravidez, nos termos do parágrafo único do art. 1.523, do Código Civil4. 
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4 Código Civil: art. 1.523 
Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as 
causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, provando-se a inexistência de 
prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou 
curatelada; no caso do inciso II, a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência 
de gravidez, na fluência do prazo. 
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