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Resumo 

Trata-se de estudo investigatório acerca das 
transformações no Direito Civil brasileiro pós 1916 em 
decorrência dos novos contornos sociais vivenciadas no 
contexto do século XX, em especial, a inserção da 
mulher no mercado de trabalho. Este fenômeno trouxe 
diversas transformações no seio familiar, afetando de 
modo significativo todos seus integrantes. No campo do 
Direito Civil esta nova configuração passou a ser 
tutelada em todos os aspectos, tanto no que tange aos 
aspectos pessoais, como o poder familiar e a autonomia 
civil da mulher, como nos aspectos patrimoniais 
subscritos aos Direito das Sucessões.  

Introdução  

O advento da Revolução Industrial fez com que novas 
relações sociais fossem estabelecidas, surgindo o 
trabalho assalariado e havendo a divisão social entre 
burgueses e proletários. Essas novas relações criam seu 
modo de vida de forma diversificada, mas todos 
seguem, em último caso, a lógica do mercado, que 
regula sua subsistência e as disputas de poder.  Em 
meio a isso, a família, como unidade social básica 
também se transforma para recepcionar a remuneração 
salarial e a inserção da mulher e dos filhos no mercado 
de trabalho.  No Brasil, esse processo se consolida 
somente na década de 1960. Apesar disso, o trabalho 
assalariado, proporcionado inicialmente pela 
industrialização passa a fazer parte da forma de vida 
das famílias brasileiras, tanto que, na década de 1940 
são consolidadas as leis trabalhistas com a CLT, e o 
Código Civil de 1916, vê-se com o dever de acolher tais 
transformações. Transformações estas, acolhidas 
posteriormente no Novo Código Civil de 2002 e 
amparadas pelos princípios constitucionais da 
Constituição Federal de 1988.  

Material e Métodos 

O método empregado nesta pesquisa é o histórico, 

partindo de referenciais bibliográficos e normativos. 

Resultados e Discussão 

A Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 
2002 estabeleceram a divisão do poder familiar entre os 
membros da família, dando preferência ao princípio da 
dignidade humana, a liberdade de constituição, 
convivência e dissolução, a auto responsabilidade, a 
igualdade irrestrita ante os interesses patrimoniais, 
respeitando as diferenças naturais e culturais entre os 
gêneros, equiparando irmãos adotivos aos biológicos, 

em respeito aos direitos fundamentais e em função do 
vínculo de afetividade entre seus membros (LÔBO, 
1999, p. 104-105). 
Estas características resultam de um processo de 
adaptação à realidade material por parte do Direito Civil 
ao longo do século XX, tais como em situações relativas 
à mulher, inicialmente em 1962, com o ‘Estatuto da 
Mulher Casada’ (Lei n° 4.121/62), que equiparava os 
direitos dos cônjuges, concedendo a capacidade a 
mulher, depois em 1977 com e com a ‘Lei do Divórcio’ 
(Lei n° 6.515/77), que acabava com a indissolubilidade 
do casamento (REALE, 2008). 
Ademais, a partir de 1988, o ordenamento jurídico então 
existente passou a ser interpretado à luz dos Princípios 
da nova Constituição Federal que passou a valorizar 
mais o “ser” do que o “ter”, resultando nas 
transformações do Direito de Família mencionados 
anteriormente. Este fenômeno é chamado pelo jurista 
Paulo Lôbo (1999) de ‘constitucionalização do Direito 
Civil’.  

Conclusão ou Conclusões 

Em conclusão, depreende-se que as transformações 

sócias e jurídicas advindas com a maior incidência dos 

efeitos da economia de mercado na vida das pessoas 

possui o reflexo da individualização, observada tanto no 

âmbito familiar, da personalidade, como dos próprios 

fundamentos do ordenamento jurídico. Apesar dos prós 

e contras deste fenômeno, o Direito deve continuar 

sendo o mecanismo de solução de conflitos, resultando 

no melhor resultado adaptado ao caso concreto à luz 

dos Princípios Constitucionais do Direito Civil.  
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