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RESUMO  
 

O presente artigo visa tratar do já discutido e conhecido assunto da consequência da culpa no processo de 

divórcio. Com os avanços e a inevitável modernização da sociedade, alguns pontos que antes geravam 

discussões, hoje se tornaram um consenso e não mais há divergências quanto ao modo de se interpretar. Não é 

o que ocorre nessa situação de culpa no processo de divórcio, pois a procura do culpado no fim do casamento 

continua sendo meta de um dos consortes da relação. Enfrentar a culpa no divórcio é também fadar o processo, 

contribuindo para o moroso andamento do feito, já que ao invés de se resolver a vontade livre de ambas as 

partes de não mais querer ficar juntos, o Estado, por meio do Juiz, terá a ingloriosa tarefa de dar azo a 

questionamentos de cunho subjetivista, emotivos, totalmente dispensáveis nesse tipo de ação. Neste trabalho, 

escrever-se-á sobre a culpa no processo de divórcio, suas consequências práticas, seus efeitos jurídicos - se é 

que eles existem-, e por fim dissertar sobre a culpa mortuária, que embora se tenha um enxame de decisões 

extirpando o fator culpa do processo, o próprio Código deixa brecha para a sua possível discussão. Sem claro, 

pretender esgotar o assunto, falaremos dessas várias facetas da dissolução da sociedade conjugal e sua relação 

com a forma subjetiva que ainda lidam com ela. 

Palavras-chaves: Separação judicial. Culpa. Culpa mortuária. 

 

 

ABSTRACT  
 

This article aims to address the issue already discussed and known consequence of the fault in the divorce 

process. With the advances and the inevitable modernization of society, some points that generated discussions 

before, today became a consensus and there is no more disagreements on how to interpret. Is not what happens 

in that situation of guilt in the divorce process because the search of the culprit at the end of the marriage 

remains a goal of the consorts of the relationship. Addressing fault divorce is also fadar the process, contributing 

to the slow progress made since instead of solving the free will of both parties no longer want to stay together, 

the State, through the Judge will have the inglorious task of giving rise to questions of nature subjectivist, 

emotional, totally dispensable in this type of action. In this work, we will write up about the fault in the divorce 

process, their practical consequences, its legal effects - if they existem-, and finally elaborate on the burial guilt 

that although there was a swarm of decisions excising the guilt factor of the process, the Code itself leaves 

loophole for possible discussion. Without clear, you want to exhaust the subject, talk these various facets of the 

dissolution of the conjugal society and its relationship with the subjective way that still deal with it. 

Keyword: Legal separation. Guilt. Mortuary fault. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Mesmo com o passar dos tempos e pela própria 

evolução das relações interpessoais, alguns 

pensamentos e argumentos, especialmente no direito 

familista quererem estranhamente perpetuar-se e por 

mais que haja estudos e inovações não se consegue, 

por completo, romper certas barreiras, é o caso da 

interminável discussão da culpa no fim da relação 

conjugal. 

O casamento tem seu fundamento na vontade 

de duas pessoas que juntas decidiram conviver, 

objetivando uma vida em comum. A separação, por 

sua vez, se dá quando essas mesmas pessoas que 

antes viviam em comum acordo, querem viver em 

diferentes tetos já que as incompatibilidades 

sobressaem diante das empatias e afeiçoes. 

As leis, talvez pela forte influência do direito 

canônico, tinham, sobre tal assunto, a subjetividade 

como quase um pilar. Os códigos foram se 

modernizando, o direito canônico foi perdendo força, 

mas ainda sim, vez ou outra, não é difícil encontrar 

dispositivos legais que nos remetem aos tempos em 

que o legislador pouco deixava prevalecer a livre 

vontade das partes.  

Tal constatação se dará na leitura do presente 

artigo onde ressaltaremos a evolução das leis nas 

relações familiares e será percebido que, em verdade, 

a indagação da culpa no fim do relacionamento traz 

consigo o desejo de vingança do cônjuge que ainda 

gostando ou por que durante  muito tempo foi  ferido 

por seu parceiro nupcial, tem no judiciário a chance 

de externar dores as quais foram suportadas ao longo 

de toda convivência.  

A culpa em si não é relevante, salvo melhor 

juízo, estão diante do juiz pessoas capazes que 

decidiram não mais viver juntas, não importando, a 

priori, o motivo desse rompimento, tendo em vista 

que não se está a discutir o errado da relação e sim 

legitimar juridicamente uma situação fática.  

 

2. OS EFEITOS JURÍDICOS E OS 

RESULTADOS PRÁTICOS DA 

DISCUSSÃO DO ELEMENTO “CULPA”  
 

 Como se percebe, existe, ainda que haja 

resistência, uma grande mobilidade jurisprudencial e 

doutrinária em extirpar dos processos o 

questionamento de quem deve ser penalizado pelo 

fim do casamento. 

Ao contrário sensu, o artigo 1.572, caput, do 

Código Civil estabelece que: “Qualquer dos cônjuges 

poderá propor a ação de separação judicial, 

imputando ao outro qualquer ato que importe em 

grave violação dos deveres do casamento e torne 

insuportável a vida em comum”.  

Estamos, portanto diante da chamada 

separação sanção, onde para que ela se estabeleça é 

necessária apresentação de um fator subjetivo, 

sempre relacionado á quebras dos deveres do 

casamento elencados no artigo 1.566 do NCCB. Note-

se que não basta o puro e simples descumprimento 

destes deveres, é imprescindível provar a 

insuportabilidade da vida em comum. 

Todavia, diante das constantes e profundas 

transformações no seio social, tem-se consolidado o 

entendimento de que o diploma civilista deve ser 

interpretado como um organismo, um sistema, que de 

forma harmônica se entrelaça aos princípios gerais do 

direito. 

Diante disto forçoso é reconhecer a 

necessidade de se afastar o caráter individualista da 

norma do nosso Código Civil vigente, para prevalecer 

em nome do princípio da socialidade (aquele que 

impõe prevalência dos valores coletivos sobre os 

individuais, respeitando os direitos fundamentais da 

pessoa humana. Ex: princípio da função social do 

contrato, da propriedade), os direitos coletivos sobre 

os individuais, para que cada vez mais seja 

consolidada a ideia primordial da valoração da pessoa 

humana. 

Assim fazendo ter-se-á uma maior valorização 

da dignidade da pessoa (art. 1º, II, CF/88), levando em 

consideração que o direito de família está 

hodiernamente constitucionalizado. Tendência 

adotada pelos Tribunais pátrios no sentido de 

valorizar os indivíduos, afastando, portanto a culpa 

nos processos judiciais. 

Confirmando esse pensamento de descartar a 

culpa no curso da marcha processual, destacamos o 

julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

 
“DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. SEPARAÇÃO 

POR CONDUTA DESONROSA DO MARIDO. PROVA 

NÃO REALIZADA. IRRELEVÂNCIA. 

INSURPORTABILIDADE DA VIDA EM COMUM 

MANIFESTADA POR AMBOS OS CONJUGES. 

POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DA SEPARAÇÃO. 

NOVA ORIENTAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 

1573. RECURSO DESACOLHIDO. - Na linha de 

entendimento mais recente e em atenção ás 

diretrizes de o novo Código Civil, evidenciando o 

desejo de ambos os cônjuges em extinguir a 

sociedade, a separação deve ser decretada, mesmo 

que a pretensão posta em juízo tenha como causa 

de pedir a existência da conduta desonrosa”. 

(Superior Tribunal de justiça, ACORDÃO: RESP 

433206/DF (200200535393), 479139 RECURSO 

ESPECIAL, DATA DA DECISÃO: 06003/2003, ORGÃO 

JULGADOR: - QUARTA TURMA, RELATOR: 

MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 

FONTE: DJ DATA: 07/04/2003 PG: 00293, VEJA: STJ- 

467184-SP). 
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Eis um julgado decretando a separação 

tendo como parâmetro somente a 

insuportabilidade da vida em comum dos 

cônjuges, em nada se reportando á questão da 

culpa,  quem deu causa ao fim do casamento.  

A primazia da separação objetiva frente à 

subjetiva também foi o fundamento do julgado do 

TJ/SP, vejamos: 

 
“SEPARAÇÃO JUDICIAL- INEXISTENCIA DE AMOR. A 

inexistência de amor autoriza a separação, não a 

imputação de culpa pelos desentendimentos do 

casal”.  (TJ/SP, AC 270.393-4/2-00. Rel. Des. Carlos 

Stroppa, Ac. Unân. Da 4ª CDPriv. Julgado em 

4/9/2003”.  

 

Por fim, ressalta-se o Enunciado de nº 254 da 

III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal: 

 
 “Formulado o pedido de separação judicial com 

fundamento na culpa (art. 1.572 e/ou art. 1.573 e 

incisos), o juiz poderá decretar a separação do 

casal diante da constatação da insubsistência da 

comunhão plena de vida (art. 1.511) – que 

caracteriza hipótese de “outros fatos que tornem 

evidente a impossibilidade da vida em comum” – 

sem atribuir culpa a nenhum dos cônjuges”. 

 

Diante de tudo isso, resta indagar o porquê 

de a culpa ainda ser resguardada pelo 

ordenamento jurídico.   

É cândida a prescindibilidade de tal 

elemento nas discussões judiciais, mesmo porque 

não há resultado prático nisso, não tem mais 

efeito jurídico algum. Antes, quando verificada a 

culpa o cônjuge condenado perdia a guarda do (s) 

filho (s), hoje já não se pode conceber tal 

argumento sob o enfoque do melhor interesse da 

criança (artigos 1.583 e 1.584, do Código Civil). 

Alem disso o consorte considerado culpado não 

perderá o direito de continuar a usar o nome do 

seu cônjuge (art. 1.578), no início do século XX, o 

cônjuge tido como culpado da separação perderia 

o direito de usar o apelido de seu companheiro.  

Note-se que todas essas punições contidas 

no Código Civil de 1916, eram em verdades, 

suportadas pelas mulheres. Analisemos: O homem 

não usava apelido de casado, as mulheres que 

viviam sob a égide do CC de 1916 acrescentava 

em seu apelido o do esposo (art. 240, P. único). 

Outra coisa que merece nota é que o cônjuge 

varão não precisava, em regra, pedir alimentos, já 

que ele era o provedor da casa (artigo 233, IV, CC 

1916), ele já tinha inclusive a administração dos 

bens, seus e os de sua esposa (artigo 233, II, CC 

1916).  

Digno de nota é também ressaltar que o artigo 

6º, II, do Código suso citado trazia a mulher no rol de 

relativamente capaz, mesmo dispositivo que tratava 

dos pródigos, silvícolas. 

 

3. CULPA MORTUÁRIA 
 

Se já é difícil compreender, mas sem (talvez) 

concordar, que a culpa seja relevante no que 

tange o processo de separação. O que dizer da 

chamada culpa mortuária, que nada mais é que a 

possibilidade dada pelo atual diploma civil em seu 

artigo 1.830,  em permitir que o cônjuge 

sobrevivente acione a máquina estatal para 

discutir em juízo, a culpa do de cujus.  

A única ressalva que a lei faz é que o casal 

não estivesse separado de fato ou judicialmente 

há mais de 02 (dois) anos. Não teria o direito de 

reclamar, contudo se o sobrevivente tivesse dado 

causa á separação. 

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O direito em si já caminha para importantes 

evoluções. 

Na seara do direito de família como não 

poderia deixar de ser também se renova e invona 

a cada dia.   

No contexto do presente artigo, verifica-se a 

discussão da culpa frente ao processo de 

separação judicial. Boa parcela dos Juízes, 

Doutrinadores e Tribunais julgam no sentido da 

prescindibilidade de tal questão tendo em vista a 

“moderna” visão de que a vontade de se separar, 

por se só, basta para que consortes tenham 

judicialmente sua situação fática reconhecida.  

Discutir culpa, ser o direito palco para 

discussões estéril dos cônjuges, que agora se 

debruçam em acusações e provocações, não é, ao 

menos para maioria dos estudiosos do direito de 

família, o caminha mais correto de se enfrentar a 

já dolorosa questão da separação.Mesmo porque, 

fatalmente haverá queixas de um em relação ao 

outro, ao longo da marcha processual fomentar tal 

situação não é talvez a melhor opção.  

Para findar, valeremo-nos das palavras de 

Mauricio Luis Mizrahi, que assim comente o 

assunto “a psicanálise tem demonstrado que a 

atribuição de um único culpado pelo fracasso de 

um casamento sempre é falsa; porquanto as 

desavenças de um casal decorrem de dificuldades 

bilaterais relacionadas com a evolução de cada 

um” E que "a única culpa de cada um foi a de 

enganarem-se acerca de si mesmo e  do outro ao 

viverem em união”.  
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