7HRULDVVREUHDQDWXUH]DMXUtGLFDGRFDVDPHQWR

Exposição de várias teorias a respeito da natureza jurídica do casamento: instituição, contrato,
contrato de direito de família, ato-condição, ato complexo, ato de natureza institucional, ato jurídico,
negócio jurídico, etc.
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1.I NTRODUÇÃO
O obj et ivo dest e t rabalho é analisar em profundidade, segundo o pont o de vist a de
alguns dout rinadores de peso, se o casam ent o em sua form a pert encent e ao
ordenam ent o j urídico é inst it uição, cont rat o de Direit o de Fam ília, et c.
Para t al, faz- se m ist er que analisem os prim eiram ent e t odo o arcabouço pert inent e ao
casam ent o desde os t em pos do I m pério Rom ano.
2.O CASAMENTO NO DI REI TO ROMANO: O CONFARREATI O, A COEMPTI O E O USUS
Cabe dest acar que o casam ent o, união ent re dois seres hum anos de diferent es sexos,
apt os a procriarem e unirem seus respect ivos bens m at eriais e esforços durant e a sua
validade, sem pre t eve, com o corner st one , o cunho religioso, represent ado que era
pelo fogo sagrado e com o obj et ivo de perpet uar a espécie. Crescei e m ult iplicai,
ressalt a a Bíblia Sagrada.
Post o ist o, cabe dest acar o dom ínio exercido pelos pat riarcas nos t em pos do im pério:
o casam ent o cum m anu, em que o poder pat erno era t ransm it ido ao m arido que t eria
um poder im enso sobre a m ulher e o sine m anu, em que a m ulher era em ancipada
pelo m arido.
Nest e pont o é im port ant e dest acarm os as diferenças ent re o confarreat io, a coem pt io
e o usus. O confarreat io, refere- se ao casam ent o ent re pat rícios, sendo um at o
sacram ent al, solene, a ser t est em unhado por dez pessoas, para agradar ao Deus
Rom ano Júpit er e gerar bons e poderosos fluídos aos nubent es. Já o coem pt io era o
casam ent o dos plebeus, em que ocorria a venda sim bólica da m ulher pelo pai ao
m arido e o quesit o necessário era que a m ulher efet ivam ent e se casasse. No t erceiro
caso, o usus, definido com o posse inint errupt a da m ulher durant e o int ervalo de t em po
de um ano t razia um a dim ensão prim it iva ao fat o, porque um ser hum ano era
considerado com o sim ples res, coisa. E é im port ant e salient ar que o hom em det inha
usucapião da m ulher, que para dest e se livrar, deveria dorm ir 3( t rês) noit es
consecut ivas fora do lar e, logo após volt ar para casa. Porém , esse usucapião seria
novam ent e cont ado em um novo prazo t em poral.
3.A CAMI NHO DA MODERNI DADE: O CONCÍ LI O DE TRENTO, AS ORDENAÇÕES
AFONSI NAS, MANUELI NAS E FI LI PI NAS E O DECRETO- LEI BRASI LEI RO NÚMERO 181
DE 24/ 01/ 1890, O CÓDI GO CI VI L BRASI LEI RO DE 1916, A LEI 6.015/ 73 E A LEI
6.515/ 77, ALÉM DE OUTRAS CONSI DERAÇÕES PERTI NENTES
O Concílio de Trent o ent re 1545 e 1563 realizou t arefas de sum a im port ância no que
t ange ao assunt o em epígrafe. Est abeleceu as regras, norm as, padrões e
procedim ent os pert inent es aos docum ent os necessários ao casam ent o. Definiram - se as
form as de celebração e est abeleceram - se os im pedim ent os m at rim oniais de um a
form a m ais rígida do que os colocados pelos Códigos de Leis daquela época.

No caso do Brasil, colônia port uguesa influenciada pelas ordenações Afonsinas,
Manuelinas e Filipinas, t odo o cont eúdo criado pelo Concílio de Trent o foi lhes
repassado de form a incont est e. Por volt a de 1888, com eça a ocorrer no Brasil o grande
cism a ent re I grej a e Est ado, elem ent o est e que m ant ém - se at ivo at é os dias at uais.
Em 24 de j aneiro de 1890, o recém - nascido Governo Republicano do Marechal Deodoro
da Fonseca, edit a o Decret o- lei núm ero 181, separando o casam ent o puram ent e
religioso ou ilegal, ao que a igrej a cat ólica rebat eu afirm ando ser o casam ent o civil,
apenas e t ão som ent e im oral.
De 1890 a 1916, a sit uação m ant inha- se em am plo im passe, ou sej a, sem pre a
dicot om ia ent re ilegalidade e im oralidade. Ent ret ant o, enfat izava o Governo do Brasil
que o casam ent o seria considerado válido se celebrado na form a civil, com o que não
concordavam os religiosos. O Código Civil Brasileiro de 1916 est abeleceu um a espécie
de regram ent o m ais refinado das relações m at rim oniais e as Const it uições Federais de
1934, em pleno período dit at orial, e a de 1946 em pleno período pós I I Grande Guerra
Mundial, est abeleceram um precedent e, ao t erem adm it ido um casam ent o religioso
com efeit os civis.
Um a m aior consist ência ao sist em a m at rim onial surgiu som ent e em 1973 com a Lei
núm ero 6.015, que dispunha sobre as norm as e regras cart orárias a respeit o do
casam ent o, por m eio da Lei dos Regist ros Públicos. Enfat izava est a lei a escrit uração, a
ordem de serviço, a publicidade, conservação dos docum ent os, responsabilidade,
necessidade de docum ent os para regist ro do nascim ent o, casam ent o, m ort e, além de
penalidades cabíveis em cada caso, de não cum prim ent o das obrigações de fazer, et c..
Tam bém enfat izou, com propriedade, o regist ro do casam ent o religioso para efeit os
civis, o casam ent o em im inent e risco de vida, em ancipação, int erdição e ausência,
averbação de casam ent o, dent re out ras m edidas cabíveis im port ant es.
Um pouco m ais t arde, em 1977, o senador Nélson Carneiro conseguiu obt er, no
Congresso Nacional, a m aioria da vot ação para aprovar a Lei do Divórcio, m uit o
em bora ist o t enha causado a reação dos set ores m ais conservadores da igrej a. O
problem a é que est a lei est abelecia a dissolução do vínculo da sociedade conj ugal,
idéia est a que ia front alm ent e cont ra os princípios da I grej a Cat ólica.
Cam inhando um pouco m ais na linha do t em po, a Const it uição Federal de 05.10.88
procurou consolidar os princípios lançados pela lei 6.515/ 77 e passou a t rat ar os filhos
fora das relações m at rim oniais com o filhos verdadeiram ent e legít im os ou
sim plesm ent e filhos. Desaparece a nom enclat ura preconceit uosa e pecam inosa de
filhos legít im os, filhos ilegít im os, filhos adult erinos, filhos espúrios. Todos são filhos.
Um out ro im port ant e avanço nest e sent ido foi dado pela Lei núm ero 8.069 de
13/ 07/ 1990, por m eio do Est at ut o da Criança e do Adolescent e( ECA) , subst it uindo o
vexat ório Código de Menores.
Out ros avanços significat ivos na busca da const rução de um a sociedade m ais j ust a e
solidária foram dados: Lei 8.560, de 29/ 12/ 1992 sobre a invest igação de pat ernidade,
a Lei 8.935, de 18/ 11/ 1994, sobre a regulam ent ação progressiva dos serviços not ariais
e de regist ro, a Lei 8.971, de 29/ 12/ 1994, prot egendo os direit os dos
com panheiros( as) a alim ent os e sucessão, dent re out ros diversos inst it ut os pert inent es
a um a época m ais plausível com a era digit al- neural- pós- neural.
Com o se percebe, o obj et ivo dest e grande conj unt o de leis é procurar flexibilizar o
casam ent o, ofert ando à sociedade um a m aior liberdade com responsabilidade. Tudo

ist o vem de encont ro a um Est ado pront o a enfrent ar os desafios de um a era digit alneural globalizada. Globalizada, m as com j ust iça social e respeit o. Não podem os volt ar
à barbárie que caract erizou grande part e da hist ória da civilização.
4.UMA PRI MEI RA DEFI NI ÇÃO DE CASAMENTO
Segundo WASHI NGTON DE BARROS MONTEI RO , o casam ent o pode ser
com preendido com o sendo a “ união perm anent e do hom em e da m ulher, de acordo
com a lei, a fim de se reproduzirem , de se aj udarem m ut uam ent e e de criarem os seus
filhos” . Analisem os m ais det idam ent e t al definição. O aut or coloca o casam ent o com o
sendo a união perm anent e. m ost ra sinais de desint egração. O conceit o de acordo com
a lei ou de acordo com os preceit os legais evidencia a separação ent re o Est ado e a
I grej a brasileiros, separação est a que se iniciou em 1888. Por out ro lado, o t recho final
da definição encam pa os conceit os de fides, proles e sacram ent um , m uit o bem ,
est igm at izados pelo filósofo SANTO AGOSTI NHO. É quase im possível dissociarm os da
definição de casam ent o o t erreno, pat rim onial e o divino.
Claro que out ros aut ores procuram colocar em out ras definições os seus respect ivos
pont os de vist a. Senão vej am os:
a) Segundo MODESTI NO . O casam ent o seria a conj ugação do hom em e da m ulher,
que se associam para t oda a vida, a com unhão do direit o divino e do direit o hum ano.
Est a definição est á t ot alm ent e ult rapassada;
b) Já para PORTALI S , o casam ent o é a sociedade do hom em e da m ulher, que se
unem para perpet uar a espécie, para aj udar- se m ediant e socorros m út uos a carregar o
peso da vida, e para com part ilhar seu com um dest ino;
c) Para LAURENT o casam ent o seria o alicerce da sociedade, a pilast ra da m oralidade
pública e privada;
d) No ent ant o, GÖETHE afirm ava que o m at rim ônio seria um a form a de coroar t oda
um a cult ura;
e) Para o filósofo pessim ist a alem ão SCHOPENHAUER , o casam ent o seria
ext rem am ent e oneroso porque 50% dos direit os seriam perdidos e 100% dos deveres
seriam acrescidos;
f) Curiosa, porém com um grande fundo de verdade é a definição de LOCKERI DGE
onde o casam ent o seria a “ kind of funeral in which we bury a part of ourselves” ,
revealing a fierce and huge pessim ist ic and t raum at ic point of view. Probably t his
writ er had suffered a lot when he was a child, presencing lot s of quarrels bet ween his
fat her and m ot her( Not a dos aut ores) ;
Finalm ent e, quant o a KANT , acredit ava que o casam ent o não se deveria realizar,
um a vez que ist o im plicaria em um a obrigação de m ant er relações sexuais que,
segundo ele, enfraqueceriam a energia vit al do ser hum ano. KANT faleceu virgem ,
segundo alguns hist oriadores.
5.UMA DI STI NÇÃO FUNDAMENTAL ENTRE FENÔMENO, FATO E ATO
Fundam ent al faz- se est a dist inção. Por fenôm eno, podem os com preender t udo aquilo
que acont ece na nat ureza sem int ervenção do hom em . Por fat o, podem os reflet ir com o

sendo t udo aquilo que ocorre na nat ureza e que t em diret o im pact o sobre o ser
hum ano. Em out ras palavras, é o ser hum ano que execut a cert os at os. Finalm ent e, no
t erceiro caso, at os são realizados pelos seres hum anos por sua livre e espont ânea
vont ade. No t erceiro caso há o elem ent o volit ivo. Ora, o casam ent o é um at o j urídico
volit ivo em que há a j unção de corpos, alm as, pat rim ônio ent re duas pessoas de
diferent es sexos com o obj et ivo de procriarem , adot arem pessoas, prest arem m út ua
assist ência m at erial, pat rim onial, psicológica e det erem não só as bênçãos de Deus,
m as t am bém de poderem criar seus descendent es no cam inho ret o, direit o, j ust o,
buscando honest vivere e dar a cada um o que é seu.
6.APROFUNDAMENTO DO CONCEI TO DE CASAMENTO
Há diversas definições de casam ent o. Nosso int uit o é procurar expô- las e dissecá- las.
O casam ent o é um at o j urídico solene pelo qual duas pessoas se unem sob as
form alidades da lei, de sort e a criarem um a fam ília, daí advindo efeit os j urídicos
pessoais e pat rim oniais.
Pode t am bém o casam ent o ser ent endido com o um a convenção social, sendo a
fam ília um fat o decorrent e e nat ural, daí advindo.
Dest art e, observem os que o casam ent o revest e- se de considerações pert inent es à
ordem pública e privada, revest e- se do belo, do divino e do sacrossant o, m as t am bém
revest e- se do pat rim onial, do argent ário, da cobiça, da usura e da am bição. Bem é
verdade que os casam ent os at uais t êm se esfacelado na m aledicência, no paganism o e
na prodigalidade da m oral profana de desej os am biciosos, t raições, cont am inações
venéreas, desvios e dist úrbios sexuais, t ranssexuais e out ros. Tudo ist o t em solapado
a base fam iliar, célula m át er de qualquer Est ado soberano e, j unt am ent e com o
fenôm eno perverso da exclusão social globalizada, t est em unham os o despert ar das
vinhas da ira do islam ism o cont ra o j udaísm o e o crist ianism o. Tudo ist o convulciona a
sociedade com o um t odo.
Post o ist o, o casam ent o t em , com o fim obj et o em si m esm o a procriação e a
educação j ust a, corret a, séria e honest a da prole; o auxílio- m út uo; o solidarism o; a
legalização das relações sexuais, bem com o o seu regram ent o. Cont udo, um a pergunt a
se im põe: será que os im pulsos erót icos podem ser regrados? Acredit am os que não e
ist o é um a espécie de corner st one da inst it uição m ilenar cham ada casam ent o.
Acredit am os que, com educação de base, liberdade e responsabilidade possam os
t ornar est e conj unt o de variáveis, senão cont rolável, pelo m enos incrivelm ent e m enos
caót ico.
É assaz im port ant e salient ar t am bém que não há m ais dist inções e discrim inações
ent re filhos.
Todos os filhos são legít im os a part ir da t ônica da Const it uição Federal de 05/ 10/ 88
que procura seguir m ais de pert o los ideales de la Revolución Francesa em basados em
Libert é, Egalit é et Frat ernit é( Not a dos aut ores) .
7.UMA PRI MEI RA ANÁLI SE DA NATUREZA JURÍ DI CA DO CASAMENTO
De um a m aneira geral, há t rês grandes t eorias procuram explicar a nat ureza j urídica
do casam ent o: a cont rat ualist a a inst it ucionalist a e a eclét ica.
Analisem o- las pois. No caso cont rat ualist a, o casam ent o seria com parável a um

cont rat o, ou sej a, um t rat o, um pact um conj unt o ent re duas pessoas de sexos
diferent es, equiparável ao direit o obrigacional , em que caberia a cada qual ser pólo
passivo e/ ou at ivo em det erm inadas sit uações. É evident e que est a t eoria, desprovida
da bênção sacrossant a, não poderia vingar no Direit o Brasileiro. Ent ret ant o, nos EUA
há verdadeiras legiões de advogados, especialist as que são, em redigir cont rat os pré e
nupciais, chegando m esm o alguns a est abelecer o núm ero de vezes que o casal deve
t er relações sem anais. É ext rem am ent e m aquinal, basilar, argent ário. Lem bra- nos o
cont rast e ent re o Ser e o Nada, m ais pendent e para o segundo caso. Tam bém pouco
nos lem bra de m edit ação do Zein und Die Zien, de HEI DEGGER.
Já no caso inst it ucionalist a os pólos revest em - se de um colorido especial. É a
represent ação dos velhos deuses rom anos. Trat a- se da união sagrada do hom em e da
m ulher. É um a inst it uição que nasce com o pleno, real, geral e irrest rit o consent im ent o
dos nubent es para o enlace m at rim onial, inst it uição secular. Por m eio da criação dest e
poderoso inst rum ent o de perpet uação da espécie consolida- se o ser hum ano por m eio
da criação de seus descendent es. É fundam ent al ressalt ar que a inst it uição t ranscende
aos lim it es dela própria, const it uindo as bases de t odo o Est ado Moderno e Soberano.
Observem os dest art e que, m uit o em bora as norm as da inst it uição m at rim onial sej am
de ordem em inent em ent e pública ( vej a- se o Princípio da Publicidade) , a esfera privada
m anifest a- se de form a incont est ável.
Finalm ent e, a Teoria Eclét ica é um a m ist ura das Teorias Cont rat ualist a e
I nst it ucional. Trat a- se de um a t eoria m ais robust a, fort e, pungent e porque abrange
não só os aspect os argent ários, m as t am bém os religiosos e espirit uais. É a m ais
aceit a t eoria em nosso direit o e ordenam ent o j urídicos.
8.ALGUMAS CRÍ TI CAS ÀS TEORI AS DO CASAMENTO
Divergem nossos m agist rais aut ores. Enquant o CLÓVI S BEVI LÁQUA, WASHI NGTON
DE BARROS MONTEI RO, MARI A HELENA DI NI Z advogam a nat ureza inst it ucional e o
Est ado, im pondo as regras de form a em inent em ent e inderrogável, out ros adm it em a
t eoria cont rat ualist a e vence o fest ej ado SÍ LVI O RODRI GUES com a sua t eoria eclét ica
e ele é fort em ent e cat egórico : “o casam ent o é um cont rat o em sua form ação e é um a
inst it uição em sua duração”.
Ent ret ant o, cabe- nos dest acar que os fest ej ados aut ores pert encem a um t em po que
j á vai longe. No t em po m oderno e at ual, t orna- se necessário reform ular t al e qual
conceit o. A ist o volt arem os adiant e.
9.UM ESTUDO MAI S APROFUNDADO DAS DEFI NI ÇÕES PERTI NENTES
Nest e it em , procuram os definir os seguint es conceit os: inst it uição, cont rat o, Direit o
de Fam ília, at o- condição, at o com plexo, at o inst it ucional, at o j urídico e negócio j urídico
para que possam os t er condições de argum ent ar a respeit o do t ópico em epígrafe.
Para t al, ut ilizam os definições de dicionários, vadem ecuns e vocabulário j urídico.
9.1.I NSTI TUI ÇÃO: segundo AURÉLI O BUARQUE DE HOLANDA FERREI RA , inst it uição
é o at o de “inst it uir, criação, est abelecim ent o”. Tam bém pode, para nossos propósit os,
ser ent endida sociologicam ent e com o “a est rut ura decorrent e de necessidades sociais
básicas, com carát er de relat iva perm anência, e ident ificável pelo valor de seus
códigos de condut a, alguns deles expressos em leis”. Vej am os que a definição

caract eriza o conceit o de relat iva perm anência e o casam ent o o é. Tam bém m enciona
o aut or, o conceit o de valor de seus códigos de condut a, em que fica claro o
regram ent o da inst it uição casam ent o.
Por out ro lado, para DE PLÁCI DO E SI LVA , a referida inst it uição exprim e a “criação
ou a const it uição de algum a coisa, que se personaliza, segundo plano ou bases
preest abelecidas, ist o é, sob im posição de regras, que passam a rege- las, enquant o
exist ent e”. Vej am os que a segunda definição se coaduna com a prim eira, cuj o pont o
em com um , convergent e, repousa no conj unt o de regras est abelecidas pelo próprio
ordenam ent o j urídico brasileiro.
9.2.CONTRATO: De acordo com HOLANDA FERREI RA , cont rat o é o “acordo ent re
duas ou m ais pessoas que t ransferem ent re si algum direit o ou se suj eit am a algum a
obrigação”. Com o o casam ent o é um cont rat o, um acordo conj unt o, ent re duas
pessoas pode t am bém ser cham ado de sinalagm át ico. A part ir dest a definição percebese a t ransferência de m út uos direit os e deveres para am bos os cônj uges. Ent ret ant o,
não podem os nos olvidar de que se t rat a de um a relação t am bém inst it ucional e,
principalm ent e religiosa.
Por out ro lado, para o fest ej ado aut or, MARCUS CLÁUDI O ACQUAVI VA , cont rat o é o
“acordo de vont ade ent re duas ou m ais pessoas, sobre obj et o lícit o e possível, com o
fim de adquirir, resguardar, m odificar ou ext inguir direit os”.
Claro est á que est a definição revest e- se de um rigorism o j urídico quando o aut or
m enciona obj et o lícit o e possível e t oda a criação, m odificação, resguardo ou ext inção
( dist rat o, divórcio, separação) desses direit os.
Analisando out ro aut or, ANDRÉ LALANDE coloca que o cont rat o é “um a form a de
convenção pela qual um a ou várias pessoas se com prom et em em relação a um a ou
várias out ras a dar, a fazer, ou a não fazer, algum a coisa”. É int eressant e not ar que o
cont rat o perm eia um a convenção, um a fort e prom essa de que algo deve ser cum prido.
Est abelecem - se direit os, deveres e obrigações. Cabe aqui t am bém reflet ir que no
cont rat o, cada um de nós coloca um a espécie de pot ência, vont ade, at o sob a suprem a
direção da vont ade geral, o que nos faz inferir que o casam ent o sej a um a form a de
subordinação da vont ade dos nubent es a um a ordem m aior, o próprio ordenam ent o
j urídico em si.
Finalm ent e, para DE PLÁCI DO E SI LVA o cont rat o seria um aj ust e, um a convenção,
um acordo, um a t ransação em que am bas ou m ais part es envolvidas assum em os t rês
grandes t ipos de obrigações: dar, fazer e não- fazer. Há coisas no casam ent o que
devem ser feit as com o realizar esforços com uns; coisas que devem ser dadas ...; e
coisas que não devem deixar de serem realizadas com o a prest ação de alim ent os a
filho( a) m enor púbere ou im púbere e assim por diant e.
9.3.DI REI TO DE FAMÍ LI A: para HOLANDA FERREI RA , o Direit o Civil é o “conj unt o de
norm as reguladoras dos direit os e obrigações de ordem privada at inent es às pessoas,
aos bens e às suas relações”. Evident em ent e que o Direit o de Fam ília é um a subdivisão
do Direit o Civil regrando as relações ent re hom em e m ulher que se unem para
prest arem assist ência m út ua, t er descendent es e serem por ist o devidam ent e
abençoados. O int eressant e é que t odo est e conj unt o de relações envolve as part es
pessoais de cada qual e as suas part es pat rim oniais as well.
Por out ro lado, DE PLÁCI DO E SI LVA argue que o Direit o de Fam ília “com preende as

regras, que result am do regular das relações de fam ília, not adam ent e no que se refere
às pessoas nas quest ões de est ado e capacidade, na reciprocidade de direit os e
deveres, que surgem do parent esco havido ent re elas, ou dos cont rat os, fat os e at os,
subordinados às m esm as relações”. Vej am os que alguns elem ent os com uns
reproduzem - se: regras, relações, pessoas, est ado, capacidade, direit os, deveres,
parent esco, cont rat o, et c. Todo est e conj unt o de definições pert inent es nos leva a crer
que o direit o de fam ília é um conj unt o com plexo e dinâm ico de fat os e at os pert inent es
às pessoas, m as t am bém envolvendo o aspect o pat rim onial, que é indissociável.
Finalizando, segundo CLÓVI S BEVI LÁQUA “direit o de fam ília é o com plexo de norm as
que regulam a celebração do casam ent o, sua validade e os efeit os que dele result am ,
as relações pessoais e econôm icas da sociedade conj ugal, a dissolução dest a, as
relações ent re pais e filhos, o vínculo de parent esco e os inst it ut os com plem ent ares da
t ut ela, curat ela e ausência”.
9.4.ATO- CONDI ÇÃO: Definam os a priori o que vem a ser at o. Para HOLANDA
FERREI RA , at o pode ser “cerim ônia, solenidade”, m as t am bém pode ser definido com o
um “docum ent o redigido segundo det erm inada fórm ula e suscept ível de produzir
conseqüências j urídicas”. Clarifica a noção de que o at o é o reunir do concret o
( docum ent o) e do abst rat o ( cerim ônia) o que, de cert a form a se coaduna com os
conceit os apresent ados j á a respeit o da Teoria do Casam ent o.
Para MARCUS CLÁUDI O ACQUAVI VA , at o deve ser ent endido em sua form a,
arcabouço, exegese e arquét ipo j urídicos, ou sej a, é “t odo at o j urídico lícit o, que t enha
por finalidade adquirir, resguardar, t ransferir, m odificar ou ext inguir direit os”. Vej am os
que o aut or procura salient ar a licit ude ou não vedação pela lei, perm it ido pois.
Tam bém salient a t odos os elem ent os concernent es ao poderoso arcabouço j urídico.
Est a definição serve de suport e ao analisarm os o at o e negócio j urídicos. Para o
fest ej ado aut or o at o- condição t am bém é um at o j urídico, porém exige um a condição
necessária para que a lei possa ser aplicada, ou sej a, pressupõe um im perat ivo fict ício,
hipot ét ico, dependent e da realização de cert os at os e fat os. É im port ant e salient ar que
o casam ent o assim considerado com o at o- condição depende da m anifest ação da
vont ade, do consent im ent o, do querer dent ro de um a esfera legal que t enha por obj et o
colocar o indivíduo e no caso, m ais de um num a sit uação sob as ordens j urídicas e
regular o exercício de um det erm inado poder.
Vej am os que é necessário, fundam ent al, m ist er que indivíduos se casem para t erem
direit o a ent rar no cam po do Direit o de Fam ília/ Mat rim onial para est arem suj eit os ao
ordenam ent o j urídico pert inent e. At ualm ent e, a lei t em reconhecido o casam ent o nas
suas m ais diversas m odalidades, frut o de um a evolução hum ana ao longo dos t em pos.
De qualquer form a, vale a m áxim a : “Dêem - m e os fat os e eu lhes dou o Direit o”, ou
sej a, é a ordem , o regram ent o a ser cum prido.
Finalm ent e, para DE PLÁCI DO E SI LVA , o at o indica “t oda ação result ant e da
m anifest ação da vont ade ou prom ovida pela vont ade da pessoa. É t udo que acont ece
por vont ade de alguém ”. Logicam ent e que o at o- condição depende de um cert o
elem ent o fict ício de ocorrência para que ent re no m undo j urídico a ele pert inent e. E,
no caso do casam ent o, t odo o conj unt o de norm as puras, padrões e procedim ent os
com andam a sua at uação.
9.5.ATO COMPLEXO: Segundo DE PLÁCI DO E SI LVA , at o com plexo é “o at o j urídico
que result a de deliberação colet iva de int eresse com um ou de negócio colet ivo, na qual
se m anifest am as vont ades, em harm onia, para o fim de ser const it uída um a

sociedade ou se det erm inar qualquer m edida em proveit o dela”. Observam os que, no
casam ent o, há um a aceit ação perant e a com unidade, perant e t odos daquela sit uação
de fat o que, por preencher cert os requisit os, adent ra- se ao m undo j urídico. Vej am os
t am bém que há – E Deve Haver – a m anifest ação livre da vont ade dos nubent es para
que o at o se consum a, sendo nulo, de pleno direit o, o at o que cont enha vícios da
vont ade, dolo, fraude, sim ulação, et c. Tam bém o aut or procurar m encionar o t irar
proveit o dessa sociedade, ou sej a, est á adm it indo as vant agens com pet it ivas daí
advindas, advindas do clã, da fam ília, da num erosidade de m em bros a ela
pert encent es, et c.
9.6.ATO I NSTI TUCI ONAL: Para HOLANDA FERREI RA at o inst it ucional é um a
“declaração solene, est at ut o ou regulam ent o baixado pelo governo”. Observem os que
o casam ent o em sendo considerado com o at o inst it ucional det ém a im port ância de um
at o de perpet uação do Est ado, levando em consideração a paridade que exist e ent re o
casam ent o e a sua prot eção exercida por um governo. I st o reflet e os próprios ant igos
conceit os de expansão dos Est ados, por m eio do aum ent o de população. De qualquer
form a é um conceit o a m ais a respeit o da Teoria do Casam ent o.
Analisando est e m esm o conceit o sob o pont o de vist a de DE PLÁCI DO E SI LVA ,
t em os que o at o inst it ucional “significa o m esm o que at o const it ut ivo de um a
sociedade”. É o que realm ent e ocorre no casam ent o.
9.7.NEGÓCI O JURÍ DI CO: Para MARCUS CLÁUDI O ACQUAVI VA , o negócio j urídico não
pode se confundir, m odernam ent e, com o at o j urídico. Segundo os pandect ist as
alem ães, negócios j urídicos e os at os j urídicos são coisas com plet am ent e diferent es.
Há inclusive corrent es que fazem a corret a dist inção ent re fat os j urídicos st rict u sensu,
at os j urídicos st rict u sensu e negócios j urídicos. Parece- m e que o at o j urídico pode
m elhor ser definido com o t oda m anifest ação de vont ade que produza conseqüências
j urídicas e o Negócio Jurídico seria um a m anifest ação de vont ade dest inada a produzir
conseqüências j urídicas. Parece- nos, ent ão que o Negócio Jurídico é m ais rest rit o do
que o at o j urídico porque seu fim é m ais det erm inado, m ais convergent e do que o
ant erior. É int eressant e perceber que o at o j urídico pode ser dividido em negocial e
não- negocial, ao passo que o negócio j urídico, m ais específico pressupõe
negociabilidade. O casam ent o é um negócio j urídico porque há fusão de esforços que
serão realizados ao longo de sua duração; é negócio j urídico porque o elem ent o
pat rim onialidade, argent ário est a efet ivam ent e present e. Ent ret ant o, realizando- se o
casam ent o, sim ult aneam ent e realizam os um negócio j urídico e um at o j urídico
negocial, em que pese ser o casam ent o t am bém polvilhado de relações pessoais.
Já para DE PLÁCI DO E SI LVA , negócios j urídicos seriam “t odos os fat os do hom em
que se vinculam à exist ência de um direit o, e que podem t er por efeit o vir criar um a
nova relação j urídica, am pliar, conservar ou prot eger um direit o j á exist ent e”.
Observem os que t al definição som ent e corrobora as ant eriores.
10.CONCLUSÃO PROVI SÓRI A
Com base no que foi pesquisado sobre a Teoria do Casam ent o, podem os concluir que
é um a relação j urídica com plexa e dinâm ica basilarm ent e form ada por um a inst it uição
( ent e abst rat o) e um cont rat o ( ent re concret o) que a represent a perant e um a
det erm inada com unidade e com efeit os e reflexos sobre aquele ordenam ent o j urídico
em quest ão, porém não olvidando que a inst it uição casam ent o t am bém é at ocondição, at o com plexo, at o inst it ucional, negócio j urídico, et c.

Finalm ent e, dest e art igo podem os concluir que o casam ent o é um a inst it uição
form ada por um polvilhar de out ros conceit os pert inent es ao m undo j urídico, reflet indo
exat am ent e a im agem m et afórica da Caverna de Plat ão em que pouco a pouco as
som bras t ransform am - se em claridade. O casam ent o é um pouco de t udo ist o: um a
am pla gam a de conceit os m at izados desde a cor pret a, passando pela cinza e
derivados, at é at ingir o branco. São relações j urídicas ext rem am ent e com plexas.
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