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percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo 
de cessar a comunhão.
 
1.3. QUAIS BENS SÃO EXCLUÍDOS DA DIVISÃO? 

No regime de comunhão parcial, os bens que os   
cônjuges/conviventes possuem ao se casar ou que venh am a    
adquirir por causa anterior e alheia ao casamento não se 
comunicam entre o casal. 

Os bens incomunicáveis, ou seja, os bens que não serão divididos, 
porquanto constituem o patrimônio pessoal de cada consorte, 
estão elencados no artigo 1.659 do Código Civil. São eles:

1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, 
e os sub-rogados em seu lugar;

2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a 
um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

3. As obrigações anteriores ao casamento;

4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em 
proveito do casal;

5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
 
6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

7. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 
semelhantes. 

Com o falecimento de A, a partilha ficará da seguinte forma:
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1. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

1.1. CONCEITO

Ao regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que 
sobrevierem ao casal, na constância do casamento ou da união 
estável, consoante dispõe o artigo 1.658 do Código Civil. 

Dessa forma, há três massas patrimoniais: a que cada 
cônjuge/convivente possuía antes do casamento/união e aquela 
constituída durante o casamento/união.

1.2. QUAIS OS IMPACTOS DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL 
NO DIVÓRCIO OU DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL? 

Em suma, rompidos os vínculos patrimoniais, todo o bem adquirido 
na constância do casamento/união deverá ser partilhado na 
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. 
Os bens que entram para a comunhão e, assim, integram o 
patrimônio comum que será partilhado, são, segundo o artigo 1.660 
do Código Civil: 

1. Os bens adquiridos na constância do casamento por título 
oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; 

2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de 
trabalho ou despesa anterior; 

3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de 
ambos os cônjuges; 

4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 

5. Os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo 
de cessar a comunhão.
 
1.3. QUAIS BENS SÃO EXCLUÍDOS DA DIVISÃO? 

No regime de comunhão parcial, os bens que os   
cônjuges/conviventes possuem ao se casar ou que venh am a    
adquirir por causa anterior e alheia ao casamento não se 
comunicam entre o casal. 

Os bens incomunicáveis, ou seja, os bens que não serão divididos, 
porquanto constituem o patrimônio pessoal de cada consorte, 
estão elencados no artigo 1.659 do Código Civil. São eles:

1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, 
e os sub-rogados em seu lugar;

2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a 
um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

3. As obrigações anteriores ao casamento;

4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em 
proveito do casal;

5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
 
6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

7. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 
semelhantes. 
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Com o falecimento de A, a partilha ficará da seguinte forma:



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo 
de cessar a comunhão.
 
1.3. QUAIS BENS SÃO EXCLUÍDOS DA DIVISÃO? 

No regime de comunhão parcial, os bens que os   
cônjuges/conviventes possuem ao se casar ou que venh am a    
adquirir por causa anterior e alheia ao casamento não se 
comunicam entre o casal. 

Os bens incomunicáveis, ou seja, os bens que não serão divididos, 
porquanto constituem o patrimônio pessoal de cada consorte, 
estão elencados no artigo 1.659 do Código Civil. São eles:

1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, 
e os sub-rogados em seu lugar;

2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a 
um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

3. As obrigações anteriores ao casamento;

4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em 
proveito do casal;

5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
 
6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

7. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 
semelhantes. 

Com o falecimento de A, a partilha ficará da seguinte forma:

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.
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6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo 
de cessar a comunhão.
 
1.3. QUAIS BENS SÃO EXCLUÍDOS DA DIVISÃO? 

No regime de comunhão parcial, os bens que os   
cônjuges/conviventes possuem ao se casar ou que venh am a    
adquirir por causa anterior e alheia ao casamento não se 
comunicam entre o casal. 

Os bens incomunicáveis, ou seja, os bens que não serão divididos, 
porquanto constituem o patrimônio pessoal de cada consorte, 
estão elencados no artigo 1.659 do Código Civil. São eles:

1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, 
e os sub-rogados em seu lugar;

2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a 
um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

3. As obrigações anteriores ao casamento;

4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em 
proveito do casal;

5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
 
6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

7. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 
semelhantes. 

1.4. AS DÍVIDAS SÃO COMUNICÁVEIS? 

No tocante às dívidas, deve-se considerar a época em que foram 
constituídas e a sua causa ou finalidade.

Se forem anteriores ao casamento/união, cada consorte responderá 
pelos próprios débitos, pelo fato dos patrimônios conservarem-se 
separados. 

Se forem subsequentes ao matrimônio, contraídas no exercício da 
administração do patrimônio comum, o cônjuge/convivente será 
responsável pela dívida contraída pelo outro, desde que tenha sido 
revertida em proveito do casal.

1.5. QUAL O EFEITO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL 
NA SUCESSÃO?

O cônjuge sobrevivente receberá a sua meação, isto é, 50% 
(cinquenta por cento), nos bens comuns do casal, adquiridos na 
constância do casamento.

Outrossim, concorrerá na sucessão dos bens particulares deixados 
pelo falecido (bens adquiridos antes do casamento/união ou 
recebidos, a qualquer tempo, em virtude de herança ou doação), 
auferindo um quinhão igual a que cada herdeiro receber.

A título de exemplo, A e B se casaram pelo regime de comunhão 
parcial e tiveram dois filhos. A já possuía um veículo e durante a 
constância do casamento, juntamente com B, adquiriu um 
apartamento. 

Com o falecimento de A, a partilha ficará da seguinte forma:

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.
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Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo 
de cessar a comunhão.
 
1.3. QUAIS BENS SÃO EXCLUÍDOS DA DIVISÃO? 

No regime de comunhão parcial, os bens que os   
cônjuges/conviventes possuem ao se casar ou que venh am a    
adquirir por causa anterior e alheia ao casamento não se 
comunicam entre o casal. 

Os bens incomunicáveis, ou seja, os bens que não serão divididos, 
porquanto constituem o patrimônio pessoal de cada consorte, 
estão elencados no artigo 1.659 do Código Civil. São eles:

1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, 
e os sub-rogados em seu lugar;

2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a 
um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

3. As obrigações anteriores ao casamento;

4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em 
proveito do casal;

5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
 
6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

7. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 
semelhantes. 

Com o falecimento de A, a partilha ficará da seguinte forma:

Herdeiro - 33,33%
Herdeiro - 33,33%
Cônjugue Sobrevivente - 33,33% 

Herdeiro - 25%
Herdeiro - 25%
Cônjugue Sobrevivente - 50% 

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.
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Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo 
de cessar a comunhão.
 
1.3. QUAIS BENS SÃO EXCLUÍDOS DA DIVISÃO? 

No regime de comunhão parcial, os bens que os   
cônjuges/conviventes possuem ao se casar ou que venh am a    
adquirir por causa anterior e alheia ao casamento não se 
comunicam entre o casal. 

Os bens incomunicáveis, ou seja, os bens que não serão divididos, 
porquanto constituem o patrimônio pessoal de cada consorte, 
estão elencados no artigo 1.659 do Código Civil. São eles:

1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, 
e os sub-rogados em seu lugar;

2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a 
um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

3. As obrigações anteriores ao casamento;

4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em 
proveito do casal;

5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
 
6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

7. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 
semelhantes. 

Com o falecimento de A, a partilha ficará da seguinte forma:

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

2.2. EXISTEM REQUISITOS PARA A ESCOLHA DESTE REGIME?

Caso seja manifestada perante o cartorário a vontade dos noivos na 
escolha pelo regime da comunhão universal de bens, deve-se 
realizar a lavratura de pacto antenupcial, que nada mais é que um 
contrato redigido em cartório onde ambos os cônjuges poderão 
acordar cláusulas com relação ao patrimônio já existente, ao 
patrimônio futuro e demais questões pertinentes ao casal, 
principalmente no caso de eventual divórcio. 

Para ter validade perante terceiros, o pacto antenupcial deve ser 
registrado no Registro de Imóveis de localidade de domicílio dos 
cônjuges.

2.3. QUAIS OS IMPACTOS DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL 
DE BENS NO DIVÓRCIO OU DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL?

Como todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles já 
existentes à época do casamento e os que forem adquiridos 
durante a união pertencem ao casal, geralmente os bens são 
partilhados na proporção de 50% para cada cônjuge, se nenhuma 
questão específica com relação a estes bens tiverem sido 
acordados no pacto antenupcial ou contrato particular entre os 
cônjuges.

As dívidas que forem contratadas durante o casamento também 
são partilhadas entre o casal, se o proveito tiver sido revertido para 
a família.

2.4. EXISTE ALGUMA EXCEÇÃO PARA A COMUNICAÇÃO DE BENS 
DA COMUNHÃO UNIVERSAL NO DIVÓRCIO?

Sim, existem bens que não integram a comunhão universal de 
bens. São eles:
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Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo 
de cessar a comunhão.
 
1.3. QUAIS BENS SÃO EXCLUÍDOS DA DIVISÃO? 

No regime de comunhão parcial, os bens que os   
cônjuges/conviventes possuem ao se casar ou que venh am a    
adquirir por causa anterior e alheia ao casamento não se 
comunicam entre o casal. 

Os bens incomunicáveis, ou seja, os bens que não serão divididos, 
porquanto constituem o patrimônio pessoal de cada consorte, 
estão elencados no artigo 1.659 do Código Civil. São eles:

1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, 
e os sub-rogados em seu lugar;

2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a 
um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

3. As obrigações anteriores ao casamento;

4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em 
proveito do casal;

5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
 
6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

7. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 
semelhantes. 

Com o falecimento de A, a partilha ficará da seguinte forma:

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.
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Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.

advogado de preferência especialista em direito das famílias e 
sucessões para que os pretendentes ao casamento tenham 
conhecimento amplo sobre todos os efeitos do regime escolhido, 
do patrimônio que os compõe, além de outras peculiaridades dos 
relacionamentos conjugais. 

O tema não deve ser tratado como uma censura, e sim, como uma 
proteção a sua futura família, principalmente no caso de uma 
ruptura conjugal ou falecimento de um dos cônjuges. 

A advocacia preventiva visa preservar os interesses de cada um, 
considerando todas as particularidades do casal. O pacto 
antenupcial, por exemplo, é uma ferramenta que até os dias atuais 
é desconhecida pelos noivos como instrumento regulador dessas 
intimidades. 

Sem a advocacia preventiva o casamento pode sofrer inúmeros 
desgastes desnecessários, além de um possível litígio em caso de 
ruptura por falta de desconhecimento do que fora convencionado 
no passado entre o casal. 

3. REGIME DE BENS DE PARTICIPAÇÃO FINAL 
NOS AQUESTOS

3.1. CONCEITO

Aquestos, quer dizer, bens adquiridos na constância da convivência 
conjugal. Previsto pelo Código Civil no artigo 1672, o regime de 
participação final nos aquestos é o menos conhecido entre os 
regimes de bens e consequentemente um dos regimes menos 
usados. Consiste em que cada cônjuge possua seu próprio 
patrimônio, cabendo a eles a administração exclusiva de seus bens.

Todavia, no caso de alienação e tratando-se de coisa imóvel, será 
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obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 
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Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

aqueles que já pertenciam exclusivamente a cada um dos 
consortes.

Portanto, se apuram os bens anteriores ao casamento, os 
sub-rogados a eles e os que sobrevierem a cada cônjuge por 
sucessão ou liberalidade e as dívidas relativas aos bens. Estes bens 
são excluídos dos aquestos.

Com isso é possível verificar que estamos diante de um regime 
misto, ou seja, a separação de bens na constância da união e a 
comunhão parcial de bens quando da dissolução do casamento ou 
da união estável.

Assim, pelo que se percebe, o casal que adotar este regime de bens 
deverá contar com a assessoria conjunta de um advogado, bem 
como de um contador para a apuração dos seus respectivos 
patrimônios. 

4. REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS

4.1. CONCEITO

O regime da separação de bens está definido nos artigos 1641, 1687 
e 1688 do Código Civil, que traz como regra geral a 
incomunicabilidade de todo o acervo patrimonial ativo e passivo 
adquirido antes e durante a constância do casamento. Contudo, é 
revestido de   exceções que podem trazer a comunicabilidade de 
determinados bens. 

Trata-se do único regime de bens que pode ser denominado como 
bipartido em sua origem, trazendo a classificação de dois 
sub-regimes, que são a separação convencional e a separação 
obrigatória ou legal de bens.
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Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 
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Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

4.3. A PARTILHA DOS BENS NO DIVÓRCIO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS

Em casos de divórcio não há divisão de bens, cada um dos cônjuges 
permanece com os seus respectivos bens.

4.4. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS

Em caso de falecimento de qualquer um dos cônjuges, caso 
tenham descendentes, o cônjuge sobrevivente concorrerá com 
esses ao seu quinhão na herança, artigo 1829 do Código Civil. Caso 
não tenham descendentes, o cônjuge sobrevivente, concorrerá 
com os ascendentes, conforme determinam os artigos 1.836, 1.837 e 
1.838 do Código Civil, e caso não tenham descendentes ou 
ascendentes, o cônjuge sobrevivente herdará a totalidade da 
herança, independente do regime estabelecido.

Muito se debate que pela existência do pacto antenupcial, que 
declara a vontade das partes em relação à separação total dos 
bens, o cônjuge não seria herdeiro em hipótese alguma, sendo essa 
uma discussão que também dependeria de decisão judicial, caso a 
parte interessada recorra ao Judiciário.

Além disso, não se pode esquecer, que é assegurado ao cônjuge 
sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, e sem prejuízo 
da participação que lhe caiba na herança, o direito real de 
habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da 
família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, 
conforme preceitua o artigo 1.831 do Código Civil.

4.5. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, uma vez apresentadas as peculiaridades do 
Regime de Separação Convencional de Bens, conclui-se que, 
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Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.
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Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

No entanto, a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal traz a 
exceção à regra do regime da separação legal de bens, haja vista 
que prevê a possibilidade de comunicação dos bens adquiridos na 
constância do casamento.

5.2. QUAIS OS CASOS EM QUE SE APLICA ESSE REGIME?

Como dito, o rol da imposição do regime da separação legal de 
bens está definido no artigo 1.641 do Código Civil, e se aplica em 
três casos:

I. das pessoas que o contraírem com inobservância das causas 
suspensivas da celebração do casamento;

II. da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 
12.344, de 2010);

III. de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.

Com relação ao inciso I, as causas estão expressas no artigo 1.523 do 
Código Civil, e estão relacionadas a não realização da partilha de 
bens do casamento anterior mantido entre um dos nubentes. 

Ainda, o inciso IV, do artigo 1.523, do Código Civil, discorre acerca do 
casamento entre o tutor/curador e seu tutelado/curatelado 
enquanto não forem cessadas a tutela ou curatela. 

A intenção do legislador foi justamente de preservar o patrimônio 
do ex-cônjuge e/ou dos herdeiros desse, ainda, no último caso, do 
tutelado ou curatelado, como também para evitar confusão 
patrimonial em caso de falecimento ou divórcio das partes que 
contraíram novo matrimônio.

O inciso II se refere aos maiores de 70 anos, objetiva resguardar o 
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Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 
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mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

Superiores de Justiça vêm entendendo pela possibilidade de se 
lavrar Escritura Pública de União Estável daqueles que se 
encontram separados judicialmente ou de fato, apenas 
considerando que se deve, obrigatoriamente, levar em conta o que 
preceitua o artigo inciso I, Código Civil. 

Desse modo, é possível a aplicação do artigo 1.641 do Código Civil à 
união estável, devendo ser declarada expressamente na Escritura 
Pública de União Estável ou no Contrato Particular que o 
convivente que possui tal impedimento se responsabiliza perante 
terceiros, em razão das imposições legais nesse sentido.

6.1. QUANDO PODE HAVER A COMUNICAÇÃO DOS BENS 
NO REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS?

Acerca do tema, há a discussão nos Tribunais Superiores quanto à 
comunicação dos bens e rendimentos havidos no casamento 
regido pela separação legal de bens.

A Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal possui a seguinte 
redação: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os 
adquiridos na constância do casamento”. Muito criticada, essa 
redação estabelece a comunicação dos bens adquiridos entre os 
cônjuges, tornando o regime da separação obrigatória de bens 
como uma vertente do regime da comunhão parcial de bens.

Todavia, o entendimento majoritário leva em conta a possibilidade 
de comunicação, desde que comprovados os esforços de cada um, 
havendo a divisão na proporção do que os cônjuges contribuíram 
patrimonialmente na aquisição desse (s).
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Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 
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patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 
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Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.



obrigatória a anuência do outro cônjuge (outorga), o que não 
ocorre para os bens móveis, que podem ser alienados livremente, 
salvo nos casos de doação.

3.2. QUAIS OS REQUISITOS?

Para optar por este regime de bens, se faz imprescindível a 
celebração de pacto antenupcial, devendo este ser registrado junto 
ao cartório de registrado de notas.

No pacto antenupcial poderá constar a possibilidade de livremente 
disporem dos bens imóveis, desde que particulares, dispensando a 
outorga do outro cônjuge, como se exige a regra.

3.3. E SE OS CÔNJUGES QUISEREM ADQUIRIR BENS COMUNS?

Caso os cônjuges optem pela aquisição em conjunto de um certo 
bem, este deverá ser registrado na proporção da contribuição 
financeira no momento da compra.

3.4. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

As dívidas não são partilháveis, exceto quando comprovado que 
foram adquiridas para proveito do casal. Se, porventura um dos 
cônjuges pagar a dívida do outro com patrimônio particular, terá 
direito à restituição do valor atualizado, a ser descontada da 
meação que couber ao outro na dissolução do casamento ou união 
estável.

3.5. COMO É FEITA A DIVISÃO DE BENS NO CASO DE DIVÓRCIO 
OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o fim do casamento ou da união estável, deverão ser divididos 
apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se 

Denota-se dos gráficos, que B concorrerá, na mesma proporção 
devida aos filhos, quanto ao bem particular. Já no tocante ao bem 
comum, terá direito à metade, sendo a parte remanescente 
dividida entre os herdeiros.

Quanto à união estável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário n.878.694, julgou inconstitucional o 
artigo 1.790 do Código Civil e equiparou o companheiro ao cônjuge, 
inexistindo, dessa forma, diferenciação entre as duas figuras.

2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

2.1. CONCEITO

O regime da comunhão universal de bens faz com que todos os 
bens adquiridos antes e durante o casamento se comuniquem 
entre o casal. Isto é, bens presentes e futuros se tornam uma única 
massa patrimonial.

6.2. NO CASO DE DÍVIDAS, ESTAS SE COMUNICAM?

Caso reste comprovado que a dívida foi adquirida em prol da 
relação matrimonial, poderá haver a comunicação dessa.

6.3. A SUCESSÃO E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

Em tese, o cônjuge sobrevivente do casamento regido pela 
separação legal/obrigatória de bens está excluído da sucessão do 
cônjuge falecido. Entretanto o cônjuge sobrevivente poderá herdar 
sozinho ou em concorrência, a depender da existência ou não de 
descendentes ou ascendentes. Sendo necessária uma análise do 
caso concreto, levando em conta o disposto nos artigos 1.829, 1.836, 
1.837 e 1.838, todos do Código Civil.

6.4. CONCLUSÃO

Por derradeiro, resta concluir que não há um entendimento 
pacificado com relação à partilha de bens no caso de divórcio ou 
dissolução da união estável, como também na sucessão, porquanto 
é necessária a análise do caso concreto para se verificar o direito 
dos cônjuges ou do cônjuge sobrevivente.

É importante a realização da advocacia preventiva, devendo os 
nubentes procurarem um advogado para a realização do pacto 
antenupcial, no caso do casamento, ou de auxílio na elaboração da 
Escritura Pública de União Estável, inclusive podendo constar 
nesses o afastamento [ou não] da Súmula 377 do Supremo Tribunal 
Federal. 

patrimônio dos idosos, evitar que contraiam patrimônio com quem 
que vise apenas herdar os bens por eles adquiridos em vida. 
Entretanto, há uma corrente doutrinária que entende que tal 
limitação seja inconstitucional, pois a idade não poderia 
determinar a incapacidade dos atos da vida civil, em especial a 
escolha do regime de casamento.

Por fim, o inciso III versa sobre os relativamente capazes, com idade 
entre 16 e 18 anos de idade, que caso um dos seus genitores não 
autorizem o casamento, se valerão de suprimento judicial para a 
sua realização. Insta destacar que, sendo alcançada a maioridade 
civil, poderá o casal judicialmente requerer a alteração do regime 
de bens.

6. O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS 
E A UNIÃO ESTÁVEL

A Carta Magna em seu artigo 226, §3º, dispõe:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. (…) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O caput do artigo 1.523 do Código Civil, acrescenta que “É 
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família”.

Contudo, o inciso III do artigo supra faz alusão ao impedimento do 
casamento de pessoas divorciadas, “enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Não 
obstante, sendo a união estável uma situação de fato, as Cortes 

mesmo a legislação vigente tratando da matéria de forma clara, 
não há entendimento pacífico com referência ao real direito do 
cônjuge em casos de divórcio ou de falecimento do seu consorte.  
Se procurado o Judiciário, a interpretação da lei será de acordo com 
o caso concreto.

Portanto, aconselhável, e porque não dizer, imprescindível a 
consulta prévia a um advogado, da área da família e sucessões, 
antes da escolha do regime de bens de seu casamento. 

5. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS

5.1. CONCEITO

O regime da separação legal de bens, também conhecido como 
separação obrigatória de bens, está previsto no artigo 1.641 do 
Código Civil, o qual traz o rol taxativo dos casos em que esse deve 
ser aplicado.

Pode-se dizer que a separação obrigatória de bens é uma exceção 
à vontade das partes, pois se dá por imposição de lei quando um ou 
ambos os nubentes não possuem (em) autonomia da vontade na 
escolha do regime de casamento, a fim de se preservar o 
patrimônio particular desse (s), seja pelo que preceitua o artigo 
1.523 do Código Civil, seja por questão de idade ou de suprimento 
judicial para o casamento.

Em regra, os bens adquiridos antes ou depois do casamento e da 
união estável, conforme será melhor abordado infra, não comunica 
com o patrimônio do cônjuge, sendo que cada um dos consortes é 
responsável pela administração e disposição desses, sem a 
necessidade da outorga conjugal, consoante dispõe o caput do 
artigo 1.647 e artigo 1.687, ambos do Código Civil.

Os bens doados ou sub-rogados em seu lugar, desde que 
contenham a cláusula de incomunicabilidade;

Os bens herdados;

Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

As dívidas anteriores ao casamento, salvo se elas tiverem sido 
aproveitadas pelo casal durante a união;

Os bens doados entre o casal antes do casamento desde que 
contenha cláusula de incomunicabilidade;

Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de trabalho;

Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

As pensões, meio-soldos e montepios.

2.5. EM CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES QUAL 
O EFEITO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
NA SUCESSÃO?

No regime da comunhão universal de bens o cônjuge sobrevivente 
não é considerado herdeiro, mas sim meeiro, ou seja, é detentor de 
50% da propriedade do bem e nada mais, salvo se o falecido tiver 

percentual maior ou se existirem bens doados com cláusulas de 
incomunicabilidade. 

2.6. REFLEXÃO

O planejamento familiar consiste em uma consulta prévia a um 

Na separação convencional de bens a escolha é consensual e de 
acordo com a vontade das partes antes do matrimônio, mediante a 
realização de um pacto antenupcial feito em cartório, onde os 
nubentes devem estabelecer que os bens não são comunicáveis, 
além de outras tratativas consideradas importantes para o casal 
com referência aos seus respectivos bens e suas aquisições futuras.

“Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real.”

A autonomia patrimonial dos cônjuges é preservada.  Cada um 
continua proprietário dos bens que possuía e dos bens que serão 
adquiridos na constância do casamento.  Cada um administra seu 
patrimônio, dois patrimônios distintos. 

4.2. A  AQUISIÇÃO DE BENS EM CONJUNTO NO REGIME 
DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Na última alteração do Código Civil de 2002 ocorreram inovações, 
conferindo mais autonomia aos cônjuges no regime da separação 
de bens ao excluir a necessidade de outorga conjugal para a 
alienação de bens imóveis e gravá-los de ônus real. 

Os cônjuges podem ser condôminos dos bens que adquirirem em 
conjunto, não há impedimento pela separação dos bens, contudo 
condomínio não é comunhão.  A comunhão pressupõe divisão em 
partes iguais e recai sobre uma universalidade de bens.  O 
condomínio, por sua vez, somente recai sobre os bens 
determinados e pode ser estabelecido em proporções diferentes 
para cada cônjuge, conforme resulte da causa de instituição do 
condomínio.

Comissão de Direito
de Família e Sucessões


