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RESUMO 

 

O presente trabalho trata das implicações sucessórias da escolha do regime da separação 

convencional de bens como estatuto patrimonial do casamento, em especial dos efeitos que 

põem óbice à concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente com os descendentes do 

falecido, em virtude de tal escolha. Nesse desiderato, o estudo parte do instituto do casamento, 

que, uma vez celebrado sob regime de bens específico, faz com que tais implicações sucessórias 

passem a ganhar relevância no campo jurídico. Por isso, o casamento é conceituado, bem como 

seus princípios reitores e possíveis regimes de bens são apresentados. A posição do cônjuge na 

ordem de vocação hereditária é evidenciada, sendo explicitados os aspectos inerentes à sua 

sucessão legítima, segundo o sistema vigente e a interpretação majoritária da doutrina e da 

jurisprudência pátrias, que entendem pela imposição da concorrência sucessória do cônjuge, 

mesmo na hipótese de casamento com separação convencional de bens. Dado que esse regime 

é eleito por meio de pacto antenupcial, este é analisado como manifestação da autonomia 

privada que é conferida pelo Estado aos cônjuges, reverberando no âmbito do Direito de Família 

e do Direito das Sucessões. Abordando a relação entre separação convencional de bens e 

sucessão legítima do cônjuge em concorrência com os descendentes, é feita uma reflexão acerca 

da essência desse regime, que corresponde, desde sua origem histórica, a uma completa 

distinção do patrimônio dos cônjuges. São analisados os desdobramentos que a convenção pela 

separação de bens acarreta, destacando-se que a vontade dos nubentes que assim convencionam 

o destino de seus patrimônios deve ser obedecida não apenas durante o casamento ou quando 

ele termine ainda em vida, mas, também, após a morte de um deles, o que só acontece 

efetivamente se o viúvo que era casado em tal regime não for chamado a concorrer 

sucessoriamente com os descendentes do cônjuge pré-morto. Para a ratificação desse 

entendimento, são invocadas algumas lições de hermenêutica jurídica, notadamente sobre 

conflito aparente de normas e interpretação sistemática, refutando a interpretação meramente 

literal que vem sendo aplicada majoritariamente no Brasil. Por fim, é feita uma abordagem a 

respeito da incompatibilidade do regime da separação convencional de bens com a própria 

condição de herdeiro necessário do cônjuge, mostrando que ela não é absoluta e que, portanto, 

pode ser relativizada diante de pacto que estipule o regime de bens em análise. 

 

Palavras-chave: Casamento. Separação Convencional de Bens. Concorrência Sucessória. 

Autonomia privada. Pacto Antenupcial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present paper deals with the succession implications of the choice for the conventional 

property separation regime as the marriage patrimonial statute, especially the effects that 

hinder the surviving spouse's succession concurrence with the deceased's descendants, due to 

such choice. For this purpose, the study starts with the marriage institute, which, once 

celebrated under a specific property regime, makes such succession implications start to gain 

relevance in the legal field. For this reason, marriage is conceptualized, as well as its guiding 

principles and possible property regimes are presented. The spouse’s position in the hereditary 

order vocation is evidenced, and the aspects inherent to his legitimate succession are explained, 

according to the system in force and the doctrine and jurisprudence majority interpretation of 

the country, which understand for the spouse’s succession concurrence imposition, even in the 

hypothesis of conventional property separation marriage. Seeing that this regime is elected by 

means of a prenuptial pact, this one is analyzed as a private autonomy manifestation that is 

granted by the State to the spouses, reverberating within the scope of Family and Succession 

Law. Addressing the relationship between conventional property separation and spouse’s 

legitimate succession in concurrence with the descendants, a reflection is made about the 

essence of this regime, which corresponds, since its historical origin, to a complete distinction 

of the spouses' property. The consequences that the property separation convention entails are 

analyzed, highlighting that the will of the intending spouses who this way agree their property 

destination must be obeyed not only during the marriage or when it ends in life, but also after 

the death of one of them, which really happens if the widower who was married in such regime 

is not called to compete in succession with the descendants of the pre-deceased spouse. In order 

to ratify this understanding, some lessons in legal hermeneutics are invoked, notably about the 

apparent conflict rules and systematic interpretation, refuting the merely literal interpretation 

that has been applied mostly in Brazil. Finally, an approach is made about the incompatibility 

of the conventional property separation regime with the spouse’s necessary heir condition, 

showing that it is not absolute and that, therefore, it can be relativized before a pact that 

stipulates the property regime under analysis. 

 

Keywords: Marriage. Conventional property separation. Succession concurrence. Private 

autonomy. Prenuptial pact.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, são previstos em lei quatro regimes de bens para o 

casamento, a saber, comunhão universal, comunhão parcial, participação final nos aquestos e 

separação, que pode ser legal ou convencional. À exceção da comunhão parcial e da separação 

obrigatória, os demais regimes precisam ser acordados por meio de pacto antenupcial. 

As regras desses regimes de bens têm diferentes efeitos no momento em que o casamento 

é interrompido no decorrer da vida ou por evento morte. Neste trabalho, enfocam-se os efeitos 

advindos do evento morte, especialmente nos casos em que o regime de bens reitor do 

matrimônio seja o da separação convencional. 

A interpretação dada pela doutrina e pela jurisprudência majoritárias é no sentido de 

entender literalmente os artigos 1.829, inciso I, e 1.845, do Código Civil, para não impedir a 

concorrência sucessória do cônjuge, casado no referido regime de bens, apegando-se à condição 

de herdeiro necessário do viúvo. No entanto, essa interpretação, embora predomine, não é 

unânime, razão por que o objetivo geral aqui perseguido é justamente constatar que o regime 

da separação convencional de bens põe óbice à sucessão legítima do cônjuge em concorrência 

com os descendentes. 

Para isso, como fio condutor desse raciocínio, busca-se evidenciar a liberdade que os 

indivíduos possuem de auto disposição, no tocante à economia familiar, e até que ponto o 

Estado pode interferir nesse campo, sem que o faça de modo exagerado. Com essa mesma 

intenção, busca-se acentuar a eficácia post mortem do pacto antenupcial de separação de bens, 

bem como deixar assentado que uma interpretação divergente dessa proposta se revela 

antinômica e antissistemática. 

Com efeito, quando a sociedade conjugal se dissolve em vida, os efeitos do pacto 

matrimonial optante do regime em tela são assegurados, pois a incomunicabilidade dos bens 

contratada é atendida, tanto na administração independente dos bens particulares quanto depois 

do divórcio, hipótese em que se verifica, de fato, uma separação patrimonial, visto que os bens 

de cada consorte permanecem distintos. Causa perplexidade que o mesmo não aconteça quando 

o vínculo conjugal é extinto pelo falecimento de um dos consortes, hipótese em que os 

entendimentos predominantes, doutrinária e jurisprudencialmente, são apegados à mera letra da 

lei – a propósito, bastante infeliz - no sentido de impor comunicação no patrimônio dos 

cônjuges, em contrariedade à vontade expressa por eles previamente. 

Assim, o que tem se vislumbrado na prática é que, dessa forma, a convenção pelo regime 

da separação de bens torna-se ineficaz, esvaziando a lógica contida no artigo 1.687 do Código 
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Civil. Então, mostra-se extremamente relevante a discussão a que este trabalho se propõe, para 

fins de esclarecer a incompatibilidade do regime da separação convencional de bens com a 

posição de herdeiro necessário do cônjuge e sua concorrência sucessória com os descendentes, 

compilando argumentos que servem de respaldo para evitar que a disciplina legal do aludido 

regime se torne equivocadamente inócua.  

O marco teórico do desenvolvimento do presente trabalho é encontrado nas lições de 

Miguel Reale, primeiro jurista a levantar divergência sobre o assunto, logo em seguida à 

vigência do Código Civil de 2002, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

contida no julgamento do Recurso Espacial nº 992.749/MS, que, baseando-se nos ensinamentos 

do citado jurista, contribuiu para uma mudança de paradigma na apreciação do tema. 

A pesquisa, qualitativa, teve como método o dedutivo, com fulcro no estudo da doutrina, 

da jurisprudência e da legislação pertinentes, motivo pelo qual a técnica de pesquisa escolhida 

foi a bibliográfica, legislativa e de decisões judiciais. Os resultados alcançados estão divididos 

nesta introdução e em três capítulos de desenvolvimento, culminando com as considerações 

finais. 

No primeiro desses capítulos, discorre-se acerca do casamento civil, partindo de conceitos 

clássicos do instituto até os mais atuais; aborda-se sua natureza jurídica, apresentando-se, a 

propósito, as correntes de entendimento contratualista, institucionalista, eclética e a que o 

considera um contrato especial de Direito de Família, bem como são tecidos comentários sobre 

seus efeitos jurídicos, mormente os patrimoniais decorrentes dos regimes de bens. Trata-se 

acerca dos princípios gerais norteadores desses regimes, após o que são explicitados os 

conceitos e regras identificadoras de todos eles. 

Ainda no primeiro capítulo, faz-se uma análise histórica da posição do cônjuge no direito 

sucessório brasileiro, passando pelas Ordenações Filipinas de 1603, pela Consolidação das Leis 

Civis de 1858, pela Lei Feliciano Pena de 1907, pelo Código Civil de 1916, pelo Estatuto da 

Mulher Casada de 1962, até chegar ao Código Civil de 2002. Também são apontados os 

requisitos a serem preenchidos pelo cônjuge supérstite para que figure como herdeiro e os 

aspectos que envolvem a concorrência sucessória dele com os descendentes do de cujus, 

incluindo o direito real de habitação. 

No segundo capítulo, aborda-se acerca da autonomia privada, princípio garantidor dos 

interesses individuais, que se observa na relação entre a vontade, representante do interesse 

particular propriamente dito, e a norma, representante do interesse coletivo. Avalia-se como tal 

princípio se aplica no Direito de Família, no que se refere às liberdades de escolha dos 

particulares, que buscam realização pessoal na seara familiar, e, consequentemente, no Direito 
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das Sucessões. Analisa-se a função do Estado nesse âmbito e o primado pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana nas relações familiares, que propicia a capacidade de 

autodeterminação individual, condizente com a natureza e com o espírito do aludido princípio. 

Nesse capítulo, examina-se ainda o pacto antenupcial como instrumento de manifestação 

da autonomia privada nos Direitos de Família e das Sucessões, defendendo-se que a eficácia do 

regime de bens nele estipulado perdure durante e a vida dos cônjuges e também após a morte 

de um deles. Aborda-se sobre a natureza de tal pacto, notadamente o seu atributo de criar lei 

entre as partes, associando-o às regras do Direito Contratual.  

No capítulo terceiro, são analisados os desdobramentos do regime da separação 

convencional de bens no campo sucessório, abordando-se sua essência originária e posterior 

evolução até o Código Civil de 2002. Dada a proximidade que o assunto promove entre Direito 

de Família e Direito das Sucessões, reflete o capítulo sobre a necessidade de uma interpretação 

sistemática entre as normas que disciplinam o mencionado regime de bens e as normas 

concernentes à concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes.   

Este último capítulo avalia ainda o status de herdeiro necessário do cônjuge, evidenciando 

que não é absoluto, visto que comporta relativização. Uma vez evidenciado que é possível 

flexibilizar tal status, aborda-se o afastamento do cônjuge dessa posição privilegiada, se o seu 

casamento tiver sido celebrado pelo regime da separação convencional de bens, em razão da 

força normativa do pacto antenupcial que o elege. Por fim, o capítulo debruça-se sobre as 

demandas que giram em torno da aplicação da matéria abordada, particularmente no que diz 

respeito à proteção do cônjuge viúvo e às possíveis saídas jurídicas para que ele não fique 

desamparado, mesmo quando não receba a herança necessária. 
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2 CASAMENTO E POSIÇÃO DO CÔNJUGE NA ORDEM DE VOCAÇÃO     

HEREDITÁRIA 

 

2.1 CONCEITO, FINALIDADE E NATUREZA JURÍDICA DO CASAMENTO 

 

O casamento é tão antigo que chega a ser apontada como sendo, simbolicamente, a sua 

origem a união existente entre Adão e Eva, nos primórdios da humanidade, como é narrado no 

Capítulo 2, versículos de 21 a 24, do Livro de Gênesis. É, sem dúvida, um dos institutos mais 

discutidos em todo o Direito Privado e, por isso mesmo, merece ser estudado em sua essência 

formal, em que pese a importância dos efeitos jurídicos da união estável, esta que, justamente 

para priorizar o enfoque no instituto do casamento civil em si mesmo considerado, não será 

abordada neste trabalho. 

Ao longo do tempo, diversos autores, de ramos do conhecimento e de formações também 

diversos, tentaram estabelecer um conceito de casamento, mas poucos conseguiram abstrair as 

discussões filosóficas, antropológicas, sociológicas e religiosas para dar ênfase aos aspectos 

jurídicos concernentes ao instituto. Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald elencam algumas 

conceituações, pautadas em diferentes perspectivas, senão vejamos: 

 

Defensores fervorosos da correlação do casamento com a Igreja, chegaram a nele 

perceber “a grande escola fundada pelo próprio Deus para a educação do gênero 

humano” (LESSING). Outros preferiram vislumbrá-lo como “fundamento da 

sociedade, base da moralidade pública e privada” (LAURENT) ou mesmo como a 

“base e o coroamento de toda cultura” (GOETHE). Em tom mais crítico – e de certo 

modo irônico – também já se disse que o matrimônio significa “perder metade de seus 

direitos e duplicar seus deveres” (SHOPENHAUER) ou que se trata de “um pacto 

inoportuno e obsceno” (ALDOUS HUXLEY) ou, ainda, que se trata “de uma ridícula 

instituição dos filisteus” (SOMERSET MAUGHAM).1 

 

No âmbito do Direito brasileiro, dentro de uma perspectiva de cunho efetivamente 

jurídico, dois conceitos são reputados clássicos, quais sejam, o de Lafayette Rodrigues Pereira 

e o de Clóvis Beviláqua. O primeiro proclama que “o casamento é um ato solene pelo qual duas 

pessoas de sexo diferente se unem para sempre, sob promessa recíproca de fidelidade no amor 

e da mais estreita comunhão de vida”.2 O segundo, por sua vez, doutrina que 

 

 
1 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 9. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017, v. 6, p. 173. 
2 PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direitos de família. Rio de Janeiro: B.L. Garnier, 1869, p. 29. 

. 



16 
 

 

o casamento é um contrato bilateral e solene, pelo qual um homem e uma mulher se 

unem indissoluvelmente, legalizando por ele suas relações sexuais, estabelecendo a 

mais estreita comunhão de vida e de interesses, e comprometendo-se a criar e a educar 

a prole, que de ambos nascer.3  

 

Igualmente clássicas são as definições de Pontes de Miranda e de Washington de Barros 

Monteiro. Este, na versão original do Curso de Direito Civil, anterior à coautoria de Regina 

Beatriz Tavares da Silva, define casamento como sendo “a união permanente entre o homem e 

a mulher, de acordo com a lei, a fim de se reproduzirem, de se ajudarem mutuamente e de 

criarem os seus filhos”.4 Aquele aduz que o casamento 

 

é contrato solene, pelo qual duas pessoas de sexo diferente e capazes, conforme a lei, 

se unem com o intuito de conviver toda a existência, legalizando por ele, a título de 

indissolubilidade do vínculo, as suas relações sexuais, estabelecendo para seus bens, 

à sua escolha ou por imposição legal, um dos regimes regulados pelo Código Civil, e 

comprometendo-se a criar e a educar a prole que de ambos nascer.5  

 

Os juristas acima mencionados fazem menção a alguns elementos que nos dias atuais não 

podem mais estar inseridos no conceito de casamento, consoante explanaremos a seguir. 

Faz-se mister separar o casamento da ideia de procriação, haja visto que não é preciso 

casar-se para ter filhos e tampouco deixa de existir o casamento se não houver prole. Com 

efeito, o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente permitem que pessoas não 

casadas pratiquem a adoção, demonstrando inexistir a necessidade de um liame entre casamento 

e reprodução. Ademais, a Constituição Federal, no artigo 226, § 7º, reconhece o direito ao 

planejamento familiar, que é de livre decisão do casal.  

A falta de filhos não invalida o casamento, pois, se invalidasse, todos os casamentos que 

não gerassem filhos deveriam ser anulados, bem como não poderiam se casar pessoas que, pela 

avançada idade ou por questões de saúde, não tivessem condições de procriar, o que seria 

absurdo. A esse respeito, a Professora Regina Beatriz Tavares da Silva, na citada coautoria com 

Washington de Barros Monteiro, aduz:  

 

Pondere -se, no entanto, que a reprodução não pode, atualmente, ser havida como 

finalidade do casamento, em razão da opção, não mais incomum, dos casais de não 

terem filhos. A ajuda mútua, esta sim, sempre foi e será não só finalidade, mas também 

efeito jurídico do casamento.6 

 

 
3 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito de família. Campinas: Red Livros, 2001, p. 46. 
4 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito de 

família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 32. 
5 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito de família. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 

1947, v. 1 a 3, p. 93. 
6 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz, op. cit., p. 32. 
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Deve-se esclarecer que não é finalidade do casamento a educação da prole, tendo em vista 

que isso é decorrência da paternidade ou da maternidade. Desse modo, não há necessidade de 

os genitores serem casados para educarem e manterem os filhos, posto que essas 

responsabilidades são inerentes ao exercício do poder familiar, o qual, da mesma forma, 

independe do vínculo matrimonial. 

Também não se pode dizer que o casamento é indissolúvel, porquanto expressa 

disposição no texto da Carta Magna, em seu artigo 226, §6º, menciona, com clareza solar, a 

dissolubilidade do vínculo conjugal pela vontade de um ou de ambos os cônjuges, quando reza 

que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

Por último, é bom que se note, o casamento não pode estar vinculado a quaisquer 

referências religiosas, pois, consoante o art. 19 da Lei Maior, o Brasil é um país laico, o que 

impede a conexão do casamento civil a exigências ou finalidades específicas de cunho religioso. 

Inobstante a lei preveja a possibilidade da atribuição de efeitos civis ao casamento religioso, 

não há, com isso, atrelamento do matrimônio a culto ou credo específico, porquanto, para a 

atribuição de tais efeitos, os nubentes também devem passar pelo crivo do Estado por meio de 

um processo de habilitação, seja anterior ou posterior à cerimônia religiosa. 

Sob a premissa de que o casamento só pode ser definido à luz da legalidade constitucional, 

entendemos por adequado o conceito de Flávio Tartuce, segundo o qual “o casamento pode ser 

conceituado como a união de duas pessoas, reconhecida e regulamentada pelo Estado, formada 

com o objetivo de constituição de uma família e baseado em um vínculo de afeto”7. 

Destacamos, ainda, na definição de Maria Helena Diniz, a parte em que ela aponta que o 

vínculo jurídico do casamento visa “o auxílio mútuo material e espiritual, de modo que haja 

uma integração fisiopsíquica e a constituição de uma família”8, e a de Paulo Lôbo, na parte em 

ele também enfatiza que o casamento conduz à constituição de uma família, por livre 

manifestação de vontade do casal e pelo reconhecimento do Estado”9.  

Parece ser incontroverso que o ser o humano necessita de uma convivência plena, na qual 

haja cumplicidade nos aspectos material, psicológico, sexual, biológico e espiritual. O 

casamento é, então, um dos meios de alcançar essa plenitude, pela via da convivência humana, 

ou seja, um mecanismo tendente à instituição de uma família, com vários objetivos e 

perspectivas personalíssimas. 

 
7 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, v. 5, p. 85-86. 
8DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 

5, p. 51. 
9 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil: famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 76. 
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A noção de constituição de uma família, desde 2011, tem ganhado novos contornos, pois, 

o Supremo Tribunal Federal (STF)10, ao equiparar a união homoafetiva à união estável, 

conferindo, por conseguinte, status de família a tal união, abriu margem para que a 

jurisprudência pudesse permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, seja pela via da 

conversão, seja pela via do processo de habilitação. Assim, a diversidade de sexo, que 

tradicionalmente é apontada pela doutrina como requisito para o casamento, deve ser 

considerada despicienda. 

Nesse diapasão, faz-se oportuno lembrar que um dos exemplos comumente dados pela 

doutrina para diferenciar o casamento nulo do juridicamente inexistente era o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, que passou de juridicamente inexistente a juridicamente válido, sem 

alteração legal, em decorrência de tais decisões sobre união estável, após estendidas para o 

casamento. Na verdade, as autoridades competentes não podem mais sequer recusar habilitação, 

celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do 

mesmo sexo.11  

A constituição formal, com a comunhão de vidas como elemento principal da manutenção 

de seus efeitos, na finalidade de realização pessoal dos consortes, parece ser o que caracteriza 

o casamento em nossos dias. 

Entendemos, pois, que casamento seja um negócio jurídico bilateral em que os nubentes 

estabelecem uma relação jurídica personalíssima e permanente, a relação matrimonial, com a 

finalidade de estabelecer uma comunhão plena de vida. Nesse sentido, Regina Beatriz Tavares 

da Silva, modificando o conceito tradicional de Washington de Barros Monteiro, para adaptá-

lo aos novos tempos, define o casamento como “a comunhão de vida entre dois seres humanos, 

que tem em vista a realização de cada qual, baseada no afeto, com direitos e deveres recíprocos, 

pessoais e materiais”12. 

A verdadeira finalidade do casamento é esta a que nos reportamos: a comunhão plena de 

vida. Com efeito, seguindo essa linha de pensamento, o art. 1.511 do Código Civil de 2002 

disciplinou que o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de 

direitos e deveres dos cônjuges, afastando eventual tratamento diferenciado entre estes. 

Essa comunhão plena de vida é traduzida como sendo uma comunhão de afetos. Não um 

afeto qualquer, mas um tipo de afeto que une intimamente pessoas para uma vida em comum, 

 
10 Cf. ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011. 
11 Cf. Resolução 175 do CNJ, de 14.05.2013. 
12 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito 

de família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 31. 
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pois, se fosse um afeto qualquer, amigos seriam considerados família, mesmo que não houvesse 

convívio, o que daria uma elasticidade não admitida à noção de família. 

O que caracteriza a família é um tipo de afeto especial. É um sentimento entre duas ou 

mais pessoas que se aproximam pelo convívio diário, por conta de uma origem ou de um destino 

comuns, que unem as suas vidas de forma tão íntima, que os torna cônjuges no que diz respeito 

aos meios e aos fins de sua afeição. Este, sim, é o afeto que define família, o que estabelece 

uma vida em comum, constituindo uma entidade familiar. 

No que concerne à natureza jurídica do casamento, não há ainda uma posição pacífica, de 

modo que a doutrina diverge nesse tema, podendo-se falar em algumas correntes de 

entendimento. 

Há a corrente contratualista, ou individualista, que considera o casamento como um 

contrato, cuja vontade das partes dita a sua validade e a sua eficácia. Defendendo esta corrente, 

Caio Mário da Silva Pereira sustenta que o primordial a ser considerado no matrimônio é o 

paralelismo com os contratos em geral, que derivam de um acordo de vontades e realizam os 

objetivos que cada uma das partes tenha em vista, consoante as motivações delas e os efeitos 

garantidos pela ordem jurídica. Para ele, não contrariam a natureza contratual do casamento 

nem a exigência de forma especial e solene da manifestação volitiva, nem a participação direta 

do Estado no ato constitutivo e, nem mesmo, o fato de não se admitir a figura do distrato.13 

Há a corrente institucionalista, ou supraindividualista, que o considera como uma 

instituição social por refletir uma situação jurídica cujas balizas são preestabelecidas pela lei, à 

qual as partes têm apenas a faculdade de aderir. Filiando-se a esta corrente, Maria Helena Diniz, 

amparando-se nas notas diferenciais entre contrato e instituição, defende que a ideia de 

matrimônio é oposta à de contrato, sendo que considerá-lo como tal seria equipará-lo a uma 

venda ou a uma sociedade, deixando em segundo plano os fins mais nobres do instituto. Para a 

autora, “deveras, difere o casamento, profundamente, do contrato em sua constituição, modo 

de ser, alcance de seus efeitos e duração”.14 

Há a corrente na qual se sustenta que, em sendo o casamento um contrato, seria um 

contrato especial de direito de família. Regina Beatriz Tavares da Silva adere a esta teoria, a 

seu ver, por conta de que o casamento é marcado pela vontade das partes envolvidas, em sua 

constituição, duração e extinção. Segundo ela, o consentimento dos nubentes é o principal 

 
13 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010, v. 5, p. 58. 
14 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 

5, p. 56-57. 



20 
 

 

elemento constitutivo do casamento, sendo que a presença obrigatória do Poder Público em sua 

constituição ou formação é de caráter meramente declaratório, dado que apenas complementa 

o acordo de vontades dos contraentes, não modificando o papel fundamental dessas vontades 

para a celebração do matrimônio, nem retirando sua natureza privada. 15 

Argumenta a autora que, até mesmo nos contratos comuns, no que tange à capacidade e 

ao conteúdo, verificam-se certas normas de ordem pública limitadoras da autonomia da 

vontade, e que, respeitante à duração e ao término do casamento, em que pese exista sujeição 

às normas legais, também se pressupõe a vontade dos cônjuges. Concluindo seu raciocínio, a 

jurista aduz que, em virtude de a regulamentação do casamento “ser realizada, em grande parte, 

por normas de ordem pública, de caráter imperativo, sua natureza contratual é especial: é um 

contrato de direito de família”.16 

 Há, por fim, a corrente eclética, ou mista, que o considera como uma mistura de contrato 

e instituição. Entusiasta desta corrente, afirma Sílvio Rodrigues que o casamento assume            

“a feição de um ato complexo, de natureza institucional, que depende da manifestação livre da 

vontade dos nubentes, mas que se completa pela celebração, que é ato privativo de representante 

do Estado”17. 

Dentre as correntes citadas, a eclética é considerada majoritária atualmente. A primeira 

corrente exagera ao afirmar que o casamento é simplesmente um contrato, haja vista que este 

ainda é conceituado classicamente como sendo um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que 

objetiva a criação, a modificação ou a extinção de direitos e deveres, com conteúdo patrimonial, 

e, ademais, as pessoas não se casam vislumbrando o patrimônio, mas, sim, o afeto, uma 

comunhão plena de vida, conforme mencionamos supra. A segunda corrente, por sua vez, não 

deve prosperar, tendo em vista a aplicação da autonomia privada em se tratando de casamento. 

Destarte, majoritariamente tem a doutrina afirmado que o casamento é um negócio 

jurídico bilateral sui generis, isto é, um negócio híbrido, em que, na formação, é um contrato e, 

no conteúdo, é uma instituição. Nesse sentido, Sílvio de Salvo Venosa obtempera que “o 

casamento-ato é um negócio jurídico bilateral” e que “o casamento-estado é uma instituição”.18  

De toda forma, embora seja majoritária a corrente eclética, ao menos em parte, não deixa 

de ter o casamento viés contratualista. Em sendo contrato, mesmo parcialmente, resta claro, 

 
15 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito 

de família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 33. 
16 Ibid., p. 33. 
17 RODRIGUES, Sílvio. Comentários ao código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 17, p. 5. 
18 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017, v. 5, p. 42. 
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diante dos argumentos alhures apresentados, na doutrina de Regina Beatriz Tavares da Silva, 

que se trata, indubitavelmente, de um contrato especial de direito de família. 

O casamento acarreta para os cônjuges, além de efeitos pessoais e sociais, efeitos 

patrimoniais, dentre os quais, destacamos, para os fins deste trabalho, os decorrentes do regime 

matrimonial de bens adotado pelo casal e os direitos sucessórios conferidos por lei ao consorte 

sobrevivo ao de cujus. Estes últimos, por questões didáticas, serão analisados em tópico 

específico. 

 

2.2 REGIMES MATRIMONIAIS DE BENS 

 

2.2.1 Conceito e Princípios Básicos 

 

Regime matrimonial de bens é o conjunto de normas atinentes aos interesses econômico-

patrimoniais dos cônjuges, por meio do qual são regidas as relações pautadas em tais interesses 

no decorrer do casamento, quer no que diz respeito ao casal ou no que diz respeito a terceiros. 

Regulamenta, mais especificamente, o domínio e a administração comum ou individual sobre 

os bens anteriores e os adquiridos na constância do matrimônio.  

Com efeito, leciona Sílvio de Salvo Venosa que o regime de bens “constitui a modalidade 

de sistema jurídico que rege as relações patrimoniais derivadas do casamento”.19 Para 

Washington de Barros Monteiro “é o complexo de normas que disciplinam as relações 

econômicas entre marido e mulher, durante o casamento”.20 Segundo Regina Beatriz Tavares 

da Silva, “é o conjunto de princípios e normas referentes ao patrimônio dos cônjuges, que 

regulam os interesses econômicos oriundos do casamento”.21 

Maria Helena Diniz, por sua vez, define como “conjunto de normas aplicáveis às relações 

e interesses econômicos resultantes do casamento”.22 Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald 

conceituam como sendo “o estatuto que disciplina os interesses econômicos, ativos e passivos, 

 
19 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017, v. 5, p. 344. 
20 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito 

de família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 157. 
21 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Regime da separação convencional de bens e obrigatória. In: 

DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo (coord.). Novo código civil: questões controvertidas. São 

Paulo: Método, 2007, p. 332. 
22 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 

5, p. 172. 
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de um casamento, regulamentando as consequências em relação aos próprios nubentes e a 

terceiros, desde a celebração até a dissolução do casamento, em vida ou por morte”.23  

Esse estatuto patrimonial do casamento corresponde, em essência, a todas as 

consequências econômicas dele oriundas, de modo a compreender a afirmação da propriedade 

dos bens, a sua administração e disponibilidade, os direitos e deveres obrigacionais comuns e a 

responsabilidade civil dos cônjuges perante terceiros. Em síntese, diz respeito, ainda nas 

palavras dos últimos autores, “ao trânsito jurídico-econômico das relações casamentárias”.24 

As relações econômicas entre os consortes, e entre estes e terceiros, são informadas pelos 

princípios básicos da livre estipulação, da indivisibilidade, da mutabilidade justificada e da 

variedade. 

O princípio da livre estipulação do regime de bens, consectário lógico do princípio da 

autonomia privada, está contido no artigo 1.639 do Código Civil, que dispõe ser lícito aos 

nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. 

Reforça, ainda, tal princípio, ao dispor que os nubentes, no processo de habilitação, poderão 

optar por qualquer dos regimes, o artigo 1.640, parágrafo único, do mesmo código. Dessa 

forma, os nubentes podem escolher qualquer dos regimes matrimoniais de bens, criar um 

regime misto, combinando-os entre si, ou eleger um novo e distinto. 

Nesse sentido, sustentam Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares da 

Silva que as partes se movimentam com maior liberdade, visto que “gozam elas de ampla 

autonomia, dispondo, como lhes convenha, a respeito de suas mútuas relações econômicas”, 

sendo que “mais adequadamente do que a própria lei, regulará cada casal, soberanamente, os 

próprios interesses, elegendo o regime patrimonial que mais lhe convenha”25. 

No entanto, esse princípio é excepcionando pela lei, haja visto esta fixar, 

obrigatoriamente, o regime da separação de bens às pessoas que se encontrem nas situações 

previstas no artigo 1.641 do Código Civil, como adiante se verá detalhadamente. Acresça-se a 

isso que a livre estipulação não tem caráter absoluto, porquanto o artigo 1.655 do referido 

diploma legal declara nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta 

de lei. 

O princípio da indivisibilidade do regime de bens preconiza que, inobstante a viabilidade 

jurídica da criação de regimes diversos dos previstos em lei, é impossível fracionar os regimes 

 
23 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 9. ed.  Salvador: 

JusPodivm, 2017, v. 6, p. 303. 
24 Ibid., p. 303. 
25 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito 

de família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 157. 
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em relação aos cônjuges. Tal princípio é, sem dúvida, corolário da isonomia constitucional entre 

marido e mulher, prevista nos artigos 5º e 226 da Carta Magna. Aponta Flávio Tartuce, como 

exemplo de sua aplicação, a nulidade do pacto antenupcial que determine o regime da 

comunhão universal de bens para o marido e o da separação de bens para a esposa.26  

O princípio da mutabilidade justificada é inovação que foi proposta por Regina Beatriz 

Tavares da Silva quando atuou no projeto de lei do atual Código Civil e realizou propostas, 

inclusive na fase senatorial, entre elas a da inserção da norma de alterabilidade do regime de 

bens durante o casamento, que foi acolhida pelo Senador Josaphat Marinho, Relator nessa fase 

do processo legislativo.27 Esse princípio foi adotado pelo §2º do artigo 1.639 do Código Civil 

de 2002, o qual admite ser possível a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial 

em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e 

ressalvados os direitos de terceiros.  

Destarte, depreende-se de tal norma que, afora os casos nos quais o regime seja o 

obrigatório exigido pelo artigo 1.641 do Código Civil, para que o regime matrimonial de bens 

possa ser modificado, hão de ser preenchidos quatro requisitos, quais sejam, pedido formulado 

por ambos os cônjuges, autorização judicial, razões relevantes e ressalva dos direitos de 

terceiros. No tocante a esse princípio, vejamos as palavras de Carlos Roberto Gonçalves: 

  

O Código Civil de 2002, dessarte, inovou, substituindo o princípio da imutabilidade 

absoluta do regime de bens pelo da mutabilidade motivada ou justificada. A 

inalterabilidade continua sendo a regra e a mutabilidade a exceção, pois esta somente 

pode ser obtida em casos especiais, mediante sentença judicial, depois de 

demonstrados e comprovados, em procedimento de jurisdição voluntária, a 

procedência da pretensão bilateralmente manifestada e o respeito a direitos de 

terceiros.28 

 

A alteração do regime de bens passou a ser regulada processualmente no artigo 734 do 

Código de Processo Civil de 2015, especificando-se, além do que já estava disposto no Código 

Civil, no sentido de que a medida poderá ser requerida motivadamente, em petição em que 

ambos os cônjuges sejam signatários, declinando os motivos da pretensão, que o Ministério 

Público deve participar do procedimento e também deve ser publicado edital com prazo de 

trinta dias.  

 
26 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, v. 5, p. 202. 
27 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Código Civil Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 851. 
28 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, v. 

6, p. 212. 
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O §2º do referido artigo disciplina medida bastante útil, ao permitir que os cônjuges 

requeiram meio alternativo de divulgação, a exemplo das redes sociais, no fito de resguardar 

direitos de terceiros que eventualmente possam ser prejudicados com a alteração do regime de 

bens. Consoante o §3º, procedente a sentença e transitada em julgado, serão expedidos 

mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, se qualquer dos cônjuges 

for empresário, ao registro público de empresas mercantis e atividade afins. 

Convém frisar que a alteração motivada do regime de bens pode beneficiar até mesmo 

pessoas que se casaram antes da vigência do Código Civil de 2002, quando não se admitia tal 

alteração. A norma contida no artigo 2.039 das Disposições Transitórias do código vigente, a 

qual dispõe que, quanto aos regimes de bens, são aplicadas as normas do Código Civil de 1916, 

no que tange aos casamentos realizados sob sua égide, não impede que ocorra a alteração em 

comento, ressalvados sempre eventuais direitos de terceiros.  

O princípio da variedade de regime de bens é extraído do fato de a lei prever não apenas 

um modelo de regime, mas quatro possibilidades. Ao abordar este princípio, é importante 

destacar que, consoante o artigo 1.639, §1º, do Código Civil de 2002, o regime de bens entre os 

cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Assim, seja qual for o regime escolhido 

pelos nubentes, não poderá ser iniciado anteriormente à celebração do matrimônio.  

Os quatro regimes matrimoniais de bens disciplinados pelo Código Civil brasileiro, 

manifestações do aludido princípio da variedade, são os seguintes: comunhão parcial, 

comunhão universal, participação final nos aquestos e separação. Tais regimes, no entender dos 

professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, são quatro modelos diferentes que 

funcionam como standards, correspondentes às diferentes intenções buscadas pelos nubentes, 

variando “desde a absoluta diáspora patrimonial (a separação de bens) até a plena comunhão 

patrimonial (a comunhão universal), passando por regimes híbridos”.29  

Quanto à possibilidade jurídica de regimes híbridos, dá-se na medida em que os nubentes 

não estão adstritos à adoção de um dos quatro tipos definidos pelo código, os quais veremos a 

seguir, vez que podem combiná-los, compondo um regime misto ou especial, e, ainda, estipular 

cláusulas, as quais não podem contrariar a ordem pública, os fins e a natureza do casamento.30 

Fundamenta-se no artigo 1.639 do Código Civil, que se refere, como visto, ao princípio da livre 

estipulação do regime de bens. 

 
29 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 9. ed.  Salvador: 

JusPodivm, 2017, v. 6, p. 358. 
30 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 

5, p. 174. 
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2.2.2 Regime da Comunhão Parcial de Bens 

 

O regime da comunhão parcial de bens é o regime legal ou supletório, o qual regulará as 

relações econômicas do casamento, uma vez silentes os cônjuges, bem como em havendo 

nulidade ou ineficácia do pacto antenupcial, consoante previsão do artigo 1.640 do Código 

Civil. Essa norma acaba por revelar a facultatividade do referido pacto, que apenas será 

necessário caso os nubentes queiram adotar regime matrimonial diferente do legal, de modo 

que aqueles que preferirem este não precisarão firmá-lo, tendo em vista que a sua falta 

acarretará a aceitação presumida do regime supletório. A propósito, Pontes de Miranda 

obtempera que a instituição de qualquer que seja o regime “é de tão relevante interesse público 

e particular, que se tornou necessário presumir-se a existência de pacto tácito, a fim de submeter 

os bens dos cônjuges a um dos sistemas cardiais”.31  

Pois bem, a comunhão parcial é caracterizada por estabelecer separação quanto ao 

passado, isto é, quantos aos bens que cada consorte possuía antes do matrimônio, e comunhão 

quanto ao futuro, isto é, quanto aos bens adquiridos na constância do matrimônio, de forma a 

gerar três massas distintas de bens, quais sejam, os de um cônjuge, os do outro e os de ambos. 

É, pois, um regime híbrido, formado parcialmente pelo da comunhão universal e parcialmente 

pelo da separação. Nesse sentido, é a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

 

É regime pelo qual se estabelece um componente de certo modo ético entre os 

cônjuges: o que é meu é meu, o que é seu é seu e o que é nosso é nosso, metade de 

cada um, reservando a titularidade exclusiva dos bens particulares e estabelecendo 

comunhão dos bens adquiridos, a título oneroso, durante a convivência.32  

 

A regra básica desse regime é a contida no artigo 1.658 do Código Civil, que dispõe 

comunicarem-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com algumas 

exceções legais. Na dicção do artigo 1.662 do mesmo código, presumem-se adquiridos na 

constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. 

O artigo 1.661 completa o raciocínio ao dispor serem incomunicáveis os bens cuja aquisição 

tiver por título uma causa anterior ao casamento. 

O regime em comento tem por escopo uma presunção absoluta de que ambos os cônjuges 

colaboraram para a aquisição onerosa de bens na constância do casamento. Em outras palavras, 

 
31 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito de família. 3. ed. São Paulo: Max 

Limonad, 1947, v. 1 a 3, p. 135. 
32 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 9. ed.  Salvador: 

JusPodivm, 2017, v. 6, p. 359. 
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presume-se que, durante o matrimônio, um cônjuge ajuda o outro a adquirir os bens, ainda que 

psicológica ou moralmente e não economicamente, não havendo que se falar em falta de esforço 

comum. O próprio Código Civil estabelece os bens que se comunicam e os que não se 

comunicam, nos artigos 1.660 e 1.659, respectivamente.  

Entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, 

ainda que só em nome de um dos cônjuges; os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem 

o concurso de trabalho ou despesa anterior; os bens adquiridos por doação, herança ou legado, 

em favor de ambos os cônjuges; as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; os frutos 

dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, 

ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

Excluem-se da comunhão 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; os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-

rogação dos bens particulares; as obrigações anteriores ao casamento; as obrigações 

provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; os bens de uso pessoal, os 

livros e instrumentos de profissão; os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; as 

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

No tocante aos proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, que também são 

incomunicáveis no regime da comunhão universal de bens, como se verá adiante, é preciso um 

esclarecimento. A incomunicabilidade só se refere ao direito de percepção dos proventos, os 

quais, consoante leciona Maria Helena Diniz, “uma vez percebidos, integrarão o patrimônio do 

casal, passando a ser coisa comum”.33 Ademais, se comunicam também os bens adquiridos com 

os proventos, embora em nome de apenas um dos cônjuges. 

Poderia ser levantada a questão de que esses bens adquiridos seriam sub-rogados e, por 

consequência, incomunicáveis. Entretanto, tem se entendido majoritariamente, como explicam 

Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares da Silva, que, para não restar todo o 

patrimônio excluído da comunicação, “os bens adquiridos por meio dos rendimentos, deixando 

de ter natureza alimentar, mas sim já passando a integrar verdadeiro acervo patrimonial, são 

comunicáveis ao cônjuge casado pela comunhão parcial de bens”.34 

 

 
33 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 

5, p. 190. 
34 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito 

de família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 170. 
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2.2.3 Regime da Comunhão Universal de Bens 

 

O regime da comunhão universal de bens foi, por muito tempo, desde as Ordenações 

Filipinas, o regime legal supletivo de vontade, tendo entrado para os costumes brasileiros. Na 

época do Código Civil de 1916, poucos eram os que faziam opção por um regime de bens 

diferente. A ausência de estipulação antenupcial acarretava a vigência da comunhão universal, 

havendo presunção de escolha tácita do regime pelos noivos, à exceção dos casos de separação 

obrigatória. 

A Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, a Lei do Divórcio, substituiu o referido 

regime supletivo pelo da comunhão parcial de bens, o que foi mantido pelo atual Código Civil 

de 2002, conforme alhures expendido. Dessa forma, por se tratar de regime convencional, hoje 

depende da celebração de pacto antenupcial. 

O regime da comunhão universal, por alguns também chamado de comunhão total, é 

aquele em que há comunicação de todos os bens, sejam atuais ou futuros, dos cônjuges, embora 

adquiridos por apenas um deles e também as dívidas posteriores à celebração do matrimônio, 

ressalvados os excluídos de maneira expressa pela lei ou pela vontade dos noivos, esta última 

firmada em convenção antenupcial, a teor do que dispõe o artigo 1.667 do Código Civil. 

Nesse regime, há uma predominância dos bens comuns que pertencem a ambos os 

consortes, independentemente de serem móveis, imóveis, direitos ou ações. Tal patrimônio 

comum mantém-se indiviso até o fim do casamento.  

Há, em verdade, uma fusão de acervos patrimoniais, de modo a constituir uma massa 

única, ou seja, condomínio, razão pela qual cada cônjuge será meeiro de todos os bens que 

compõem essa universalidade, sem ser levado em conta se estes foram adquiridos antes ou 

depois do casamento, nem se foi a título gratuito ou oneroso. Nesse sentido, preconiza Maria 

Berenice Dias que, na comunhão universal, instaura-se um estado de “mancomunhão, ou seja, 

propriedade em mão comum”, tendo em vista que cada um dos cônjuges “é titular da 

propriedade e posse da metade ideal de todo o patrimônio, constituindo-se um condomínio 

sobre cada um dos bens, dívidas e encargos”.35 

Em que pese o fato de que tudo quanto um cônjuge adquira se transmita, imediatamente, 

por metade, ao outro, não há óbice para que possam existir bens próprios do marido ou da 

mulher. Com efeito, são excluídos da comunhão os que a lei ou a convenção antenupcial 

 
35 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 222. 
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mencionam de modo específico. Em não havendo tal exclusão, não é dado a nenhum dos 

consortes apossar-se de qualquer dos bens comuns, privando o outro do uso, podendo ambos, 

por outro lado, defender as suas posses em detrimento de vias de fato ou pretensões de terceiros. 

O artigo 1.668 do Código Civil exclui da comunhão os bens doados ou herdados com a 

cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; os bens gravados de 

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

as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou 

reverterem em proveito comum; as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro 

com a cláusula de incomunicabilidade; os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de 

profissão; os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; as pensões, meios-soldos, 

montepios e outras rendas semelhantes. 

Frise-se, ainda, por oportuno, que, consoante o disposto no artigo 1.669 do aludido 

código, os frutos decorrentes desses bens que não se comunicam na comunhão universal entram 

regularmente na comunhão patrimonial, fazendo parte da universalidade que se constitui. 

 

2.2.4 Regime da Participação Final nos Aquestos 

 

Este regime foi criado pelo Código Civil em vigor e é, consoante ensina a doutrina 

majoritária, uma mistura entre as regras da separação convencional e da comunhão parcial de 

bens. Durante o casamento, aplicam-se as primeiras, mas, quando da dissolução do matrimônio, 

seja por morte ou por divórcio, incidem as segundas, comunicando-se os bens adquiridos 

onerosamente por cada cônjuge no decorrer da convivência, ou seja, os aquestos. 

Com efeito, dispõe o artigo 1.672 do Código Civil que, no regime de participação final 

nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio e lhe cabe, à época da dissolução da 

sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na 

constância do casamento. Assim, o sentido deste regime é que, durante as núpcias, cada 

consorte mantém um patrimônio próprio, administrado livre e individualmente, e que, por 

oportunidade da dissolução do vínculo conjugal, cada um deles fará jus à meação sobre os bens 

adquiridos pelo outro de forma onerosa e na constância do casamento. Sobre o assunto, explica 

Carlos Roberto Gonçalves:  

 

Trata-se de um regime híbrido, pois durante o casamento aplicam-se as regras da 

separação total e, após a sua dissolução, as da comunhão parcial. Nasce de convenção, 

dependendo, pois, de pacto antenupcial. Cada cônjuge possui patrimônio próprio, com 
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direito, como visto, à época da dissolução da sociedade conjugal, à metade dos bens 

adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento.36 

 

Esse patrimônio próprio, a teor do que dispõe o artigo 1.673 do Código Civil, é integrado 

pelos bens que cada cônjuge possuía ao casar-se e pelos por ele adquiridos, a qualquer título, 

na constância do casamento. A administração desses bens, na dicção do parágrafo único do 

citado artigo, é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar, se forem móveis. 

Este regime institui entre os cônjuges uma comunhão de destinos, na qual as forças do 

casal são dirigidas para que ambos os consortes, ajudando-se reciprocamente, tenham, ao final, 

superávit econômico. Pode-se dizer que, na participação final nos aquestos, os esposos ficam 

associados nos ganhos e dissociados nas perdas, tendo em vista que, se na dissolução do 

casamento, os bens de um cônjuge apresentarem saldo positivo, o outro terá direito a uma 

meação calculada sobre os bens adquiridos a título oneroso na constância matrimonial e que, 

se, no fim do casamento, houver um saldo negativo na conta dos aquestos, essa perda será 

suportada pelo cônjuge titular do patrimônio e, jamais, pelo outro, o qual não fica vinculado. 

Os bens a serem partilhados serão apurados e calculados apenas após a dissolução do 

casamento, consoante o disposto no artigo 1.683 do Código Civil, de modo que haverá uma 

reconstituição contábil dos aquestos. Nesse caso, como ensina Caio Mário da Silva Pereira,  

 

reconstitui-se contabilmente uma comunhão de aquestos. Nesta reconstituição 

nominal (não in natura), levanta-se o acréscimo patrimonial de cada um dos cônjuges 

no período de vigência do casamento. Efetua-se uma espécie de balanço, e aquele que 

houver enriquecido menos terá direito à metade do saldo encontrado.37 

 

O cálculo dos aquestos será feito por meio da determinação do patrimônio inicial e do 

patrimônio final, sendo partilhado o saldo dos bens adquiridos onerosamente durante a 

convivência. Assim, na participação final nos aquestos, cada um dos cônjuges tem direito não 

sobre o acervo patrimonial do outro, mas sobre o saldo porventura apurado depois da 

compensação do aumento de bens adquiridos onerosamente na vigência do matrimônio. 

Saliente-se que, segundo o artigo 1.674 do Código Civil, sobrevindo a dissolução da 

sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos 

patrimônios próprios os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se sub-rogaram; os 

que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade; e as dívidas relativas a esses bens. 

 
36 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, v. 

6, p. 234. 
37 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010, v. 5, p. 235. 
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Reza o parágrafo único do aludido dispositivo legal que, salvo prova em contrário, presumem-

se adquiridos durante o casamento os bens móveis. 

Flávio Tartuce entende não haver, no regime de bens em apreço, uma comunhão parcial 

quando da dissolução do matrimônio. Aduz que “no caso de dissolução, não há propriamente 

uma meação, como prevê o Código Civil, mas uma participação de acordo com a contribuição 

de cada um para a aquisição do patrimônio, a título oneroso”38. 

Acompanhamos o entendimento esposado pelo autor, haja vista que, realmente, não há 

uma comunhão parcial, quando da dissolução do casamento celebrado sob o regime da 

participação final nos aquestos, pois, na comunhão parcial, não há a necessidade de prova da 

colaboração para a aquisição de bens, diferentemente do que ocorre com o regime em comento. 

É um regime, sem dúvida, mais voltado para as pessoas que exercem atividades 

empresariais, dada a liberdade conferida a cada um dos cônjuges em administrar, de forma livre, 

na constância do casamento, o seu próprio patrimônio, sem prejuízo da participação nos 

aquestos por oportunidade da dissolução do vínculo conjugal. 

 

2.2.5 Regime da Separação de Bens 

 

O regime da separação de bens pode ser convencional, que é estipulado em pacto 

antenupcial, ou legal (obrigatório), nas hipóteses do artigo 1.641 do Código Civil. Nas palavras 

de Orlando Gomes, o regime da separação de bens “provém de duas fontes: a convenção e a 

lei”.39 

Por razões de ordem pública, o artigo 1.641 do Código Civil relativiza a liberdade de 

escolha do regime matrimonial de bens, impondo aos noivos o regime da separação obrigatória, 

também denominado regime compulsório. Efetivamente, são hipóteses sancionadoras, dado 

que restringem a disponibilidade patrimonial de certas pessoas que querem se casar. 

Com este regime, tenciona-se evitar que, em determinados casamentos, haja uma mistura 

de patrimônios, preservando-se, assim, os interesses individuais dos cônjuges, por conta do 

interesse público. As núpcias contraídas sob a separação obrigatória de bens, ao serem 

dissolvidas, não ensejarão que os cônjuges partilhem bens comuns, estabeleçam sociedade entre 

si ou com terceiros, nem que precisem da outorga uxória ou marital, conforme o caso, para 

vender bens aos seus descendentes. 

 
38 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, v. 5, p. 289. 
39 GOMES, Orlando. Direito de família. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 193. 
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As hipóteses em que o regime de bens será obrigatoriamente o da separação são as 

seguintes: casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas 

da sua celebração, casamento da pessoa maior de setenta anos e casamento de todos os que 

dependerem, para se casar, de suprimento judicial. Nesses casos, não tem nenhuma importância 

e é desconsiderada a vontade das partes, de modo que, mesmo se esta tiver sido manifestada 

em pacto antenupcial, não gerará nenhum efeito jurídico, posto que a proibição feita pela lei é 

de ordem pública, prevalecendo sobre outros interesses. 

Vejamos a redação do artigo 1.641 do Código Civil, que traz um rol taxativo, não 

admitindo ampliação para abranger hipóteses não expressamente previstas. 

 

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 

I – das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da 

celebração do casamento; 

II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; 

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

 

Abstraindo as discussões acerca da constitucionalidade de tal dispositivo legal, a regra se 

justifica na proteção daqueles que, por alguma razão, possam vir a ser enganados pelo outro 

cônjuge e sofrer prejuízos por conta da adoção de determinado regime de bens que pode, 

inclusive, prejudicar terceiros. Os incisos II e III objetivam proteger o nubente, dada a sua 

imaturidade, a sua inexperiência e a já avançada idade, características que possibilitariam a 

aplicação do vulgarmente conhecido como golpe do baú. A lei visa a prevenir que pessoas com 

mais de setenta anos sejam ludibriadas por indivíduos de má-fé, de modo a evitar o 

enriquecimento ilícito destes às custas daqueles. O inciso I, por sua vez, objetiva barrar a 

confusão de patrimônios ou os prejuízos de ordem financeira que determinadas pessoas possam 

vir a sofrer em razão da escolha de algum outro regime de bens. 

Quando se fala em separação obrigatória de bens, não se pode olvidar das questões 

práticas e controvertidas decorrentes da análise do verbete sumular nº 377 do STF, que ensejou 

as mais polêmicas e tormentosas discussões doutrinárias e jurisprudenciais ao proclamar que: 

“No regime da separação legal comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento”. 

Essa súmula foi editada em 03 de abril de 1964 e instituiu sistemática similar ao regime 

da comunhão parcial no regime da separação legal de bens. No que tange ao alcance da aludida 

súmula, gerou-se controvérsias quanto a necessidade de prova do esforço comum dos cônjuges 

para haver a meação dos aquestos. 

Para Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares da Silva, “deve ser 

considerada a necessidade de prova do esforço (capital ou trabalho) para que se comuniquem 
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os bens adquiridos no curso do casamento celebrado pelo regime da separação obrigatória”.40 

Por outro lado, juristas como Maria Berenice Dias41 e Paulo Lôbo42 podem ser mencionados 

como defensores da linha que dispensa a prova do esforço comum para a comunicação de bens 

na separação obrigatória, nos termos da Súmula 377 do STF. Flávio Tartuce, por sua vez, fica 

do lado daqueles que entendem pela necessidade da prova de esforço comum: 

 

Com o devido respeito, o presente autor pensa de forma diferente, ou seja, pela 

necessidade de prova do esforço comum para a aplicação da sumular. Primeiro, 

porque a falta da prova do esforço comum transforma o regime da separação de bens 

em uma comunhão parcial, o que não parece ter sido o objetivo da sumular. Segundo, 

diante da vedação do enriquecimento sem causa, constante do art. 884 do Código 

Civil, eis que a comunicação automática ocorreria sem qualquer razão plausível, em 

decorrência do mero casamento. Terceiro, porque o presente autor tem suas ressalvas 

quanto à eficiência atual do regime da comunhão parcial de bens. Quarto, pois o 

melhor caminho para o nosso Direito é extinguir definitivamente a separação legal e 

não a transformar em outro regime, o que seria uma solução temporária. De toda sorte, 

o debate parece que tende a continuar, em todos os planos do Direito de Família 

Brasileiro.43 

 

Há, até mesmo, juristas que sustentam ser presumido o esforço comum, como o fazem 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, os quais prelecionam que, se assim não fosse, 

estaria se perpetuando uma violação à proibição do enriquecimento sem causa. Para os autores, 

o esforço comum não necessariamente tem que decorrer do exercício de atividade remunerada, 

visto que pode se dar por meio da coexistência afetiva e da solidariedade, inerentes à relação 

matrimonial, de modo que, em exigindo-se prova de alguma contribuição financeira, tornar-se-

ia inviável a aplicação da súmula.44 Também para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, o esforço comum é presumido, senão vejamos: 

 

Se ambos os cônjuges continuam casados e vivendo verdadeiramente como marido e 

mulher e, nessas circunstâncias, adquirem bens, esses bens se comunicam aos dois, 

aplicando-se o STF 377. O esforço comum está pressuposto, pois se presume que 

ambos colaboraram para a formação do patrimônio do casal, se casados e vivendo 

como marido e mulher.45 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já opinou pela necessidade de prova do esforço 

comum para comunicação dos bens (STJ, REsp. 646.259/RS, 4.ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe 

 
40 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito 

de família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 188 
41 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 205. 
42 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil: famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 300. 
43 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, v. 5, p. 229. 
44 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 9. ed.  Salvador: 

JusPodivm, 2017, v. 6, p. 314. 
45 JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 8. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011, p. 1211. 
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Salomão, j. 22.06.2010, DJE 24.08.2010; REsp. 123.633/SP, 4.ª Turma, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, j. 17.03.2009, DJE 30.03.2009; e REsp. 9.938/SP, 4.ª Turma, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 09.06.1992, DJE 03.08.1992, p. 11.321), mas, também, já 

opinou, em sentido contrário, pela dispensa da necessidade dessa prova para a meação nos 

aquestos (STJ, AgRg no REsp. 1.008.684/RJ, 4.ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 

24.04.2012, DJE 02.05.2012; REsp. 1.090.722/SP, 3.ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 

02.03.2010, DJE 30.08.2010; REsp. 736.627/PR, 3.ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes 

Direito, j. 11.04.2006, DJE 01.08.2006, p. 436; e REsp. 154.896/RJ, 4.ª Turma, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, j. 20.11.2003, DJ 01.12.2003, p. 357).  Por conta disso, até pouco tempo, 

havia um choque jurisprudencial, com dois posicionamentos antagônicos. 

Porém, em 2018, a Segunda Seção do STJ, pela maioria de seus ministros, concluiu que 

a correta interpretação da Súmula 377 do STF indica a necessidade de prova do esforço comum 

para que haja a comunicação de bens no casamento. Assim foi publicada a ementa do acórdão: 

 

Embargos de divergência no recurso especial. Direito de família. União estável. 

Casamento contraído sob causa suspensiva. Separação obrigatória de bens (CC/1916, 

art. 258, II; CC/2002, art. 1.641, II). Partilha. Bens adquiridos onerosamente. 

Necessidade de prova do esforço comum. Pressuposto da pretensão. Moderna 

compreensão da Súmula 377/STF. Embargos de divergência providos. 1. Nos moldes 

do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, ao casamento contraído sob causa 

suspensiva, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens. 2. No regime de 

separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, 

desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 3. Releitura da antiga 

Súmula 377/STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos 

na constância do casamento), editada com o intuito de interpretar o art. 259 do 

CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir em última instância 

acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior 

Tribunal de Justiça. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para dar 

provimento ao recurso especial.46 

 

Logo, diante da força vinculativa da decisão transcrita, conforme os artigos 489 e 927 do 

CPC/2015, entre outros, os Tribunais devem seguir a afirmação de incidência da Súmula 377 

do STF para os casos de casamentos celebrados pelo regime de separação obrigatória de bens, 

com a necessidade de prova do esforço comum para que haja a comunicação de bens, 

reconhecendo-se a existência de uma verdadeira sociedade de fato. Como explica Arnaldo 

Rizzardo, “para caracterizar a sociedade na constituição do capital, importa a participação do 

cônjuge na atividade de qualquer tipo, mesmo na restrita às lides domésticas”,47de modo que a 

 
46 Cf. STJ, EREsp 1.623.858/MG, 2.ª Seção, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 

5.ª Região), j. 23.05.2018, DJe 30.05.2018. 
47 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 677. 
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comunhão patrimonial daquilo que se adquirir durante o casamento é a atual regra no que tange 

às relações econômicas disciplinadas pela separação obrigatória de bens. 

Diante da aplicabilidade da Súmula 377 do STF, pode-se se falar que apenas na separação 

convencional, que discorreremos a seguir e sobre a qual não incide tal jurisprudência sumulada, 

há uma separação absoluta propriamente dita, não podendo, por outro lado, ser afastada a 

comunicação de bens adquiridos pelo esforço comum no regime da separação obrigatória ou 

legal. Esse raciocínio decorre da existência de um ponto de interseção patrimonial no regime 

da separação obrigatória, ditado pelo entendimento sumular, o que a distancia de uma separação 

absoluta. 

Depois da análise das polêmicas aqui trazidas à baila sobre a separação obrigatória, 

passaremos aos comentários das duas regras previstas nos artigos 1.687 e 1.688 do Código 

Civil, as quais tratam da separação convencional de bens, regime que decorre de pacto 

antenupcial. 

A separação convencional é o regime de bens que instaura uma diáspora absoluta no 

patrimônio do casal, pondo óbice à comunhão de quaisquer bens adquiridos por cada consorte, 

pré ou pós matrimônio, onerosa ou gratuitamente, de modo a outorgar a cada esposo uma 

absoluta independência patrimonial, no presente e no futuro. Em outros termos, nos casamentos 

que forem celebrados no regime da separação convencional de bens, cada cônjuge manterá um 

patrimônio particular, sem a existência de nenhuma interseção de bens.  

Conforme o artigo 1.687 do Código Civil, uma vez 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. Ora, tendo cada cônjuge patrimônio próprio sem 

nenhuma comunhão com o outro, obviamente que a administração e os frutos que decorram dos 

bens individuais também serão particulares, sem participação alguma do consorte.  

Vislumbra-se, pois, consoante assevera Sílvio Rodrigues, que, “quando se pactua tal 

regime, o casamento não repercute na esfera patrimonial dos cônjuges”.48 Para a Professora 

Maria Vital da Rocha, em artigo publicado em coautoria com Manuela Sales dos Santos, do 

conceito legal contido no artigo mencionado acima são apuradas algumas constatações: 

 

Assim, a separação convencional dos bens resulta na incomunicabilidade pactuada 

dos bens adquiridos antes, na constância e a após o casamento, de modo que os bens 

de cada cônjuge constituem acervos distintos. Vê-se que até mesmo os bens 

adquiridos durante a vigência do casamento figurarão como propriedade exclusiva do 

consorte que os comprou. Desta feita, não restam dúvidas que apenas existirão bens 

 
48 RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: direito de família. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 6, p. 215. 
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comuns se adquiridos consoante a forma de condomínio voluntário ou sob co-

propriedade, cujas naturezas jurídicas são puramente contratuais.49 

 

No regime da separação convencional, a teor do que dispõe o artigo 1.688 do mesmo 

código, ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção 

dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto 

antenupcial. Desse modo, a única convergência patrimonial nesse regime é o rateio das despesas 

com a manutenção do lar, inclusive com os filhos, em estes havendo. Se o casal não acordar 

quanto à divisão de tais despesas, caberá ao juiz estabelecer a contribuição de cada um para a 

manutenção das despesas do casamento. 

 

2.3 POSIÇÃO DO CÔNJUGE NO DIREITO SUCESSÓRIO BRASILEIRO 

 

As regras referentes à sucessão do cônjuge foram drasticamente modificadas com o 

Código Civil de 2002, que alterou todo o arcabouço jurídico pertinente ao tema. Sendo assim, 

todas as sucessões abertas a partir de 11 de janeiro de 2003 estão disciplinadas pela novel regra 

jurídica.  Mesmo assim, é imprescindível que se fale das normas anteriormente vigentes acerca 

da matéria, não pura e simplesmente como informação de valor histórico, mas, também, como 

guia para a interpretação e aplicação do Direito das Sucessões, pois tais normas ainda são úteis 

aos que lidam com processos referentes a situações implementadas sob a égide do Código Civil 

de 1916. 

As Ordenações Filipinas, que foram editadas em 11 de janeiro de 1603, no Reinado de 

Felipe III da Espanha e II de Portugal, dispunham que, se ao falecido não sobrevivessem 

parentes até o 10º grau na linha colateral, seria chamado a suceder o cônjuge supérstite, desde 

que, ao tempo da morte do outro, vivesse junto com este, habitando a mesma casa. É 

interessante que, 400 anos depois, entrou em vigor, em nosso país, um Código Civil que adotou, 

em vários aspectos, regras e princípios das referidas ordenações. 

A Consolidação das Leis Civis de 1858 foi fiel ao direito anterior, estabelecendo, no 

artigo 959, a seguinte ordem de deferimento da sucessão: aos descendentes; na falta de 

descendentes, aos ascendentes; na falta de uns e outros, aos colaterais até o 10º grau, por direito 

civil; na falta de todos, ao cônjuge sobrevivente; ao Estado, em último lugar. O artigo 973 ainda 

 
49 ROCHA, Maria Vital da; SANTOS, Manuela Sales. O regime matrimonial de separação convencional de bens: 

implicações no direito sucessório. Revista do instituto do direito brasileiro, Lisboa, v. 2, n. 6, p. 5633-5674, 

2013, p. 5636. 
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complementava que, na ordem dos cônjuges, a herança era deferida ao sobrevivente, sendo que, 

ao tempo da morte, vivessem juntos habitando a mesma casa. 

Assim, era apenas em caso de falta desse parente de grau super afastado que o cônjuge 

sobrevivo seria chamado à sucessão do finado. Certamente, poucas foram as vezes em que ele 

pôde suceder sem ser pela via testamentária, tendo em vista o rigor dessa legislação que, 

praticamente, o excluía da herança.50 

No início do século XX, houve uma importante alteração, determinada pelo Decreto nº 

1.839, de 31 de dezembro de 1907, conhecido como Lei Feliciano Pena, no que diz respeito à 

ordem de vocação hereditária. Inverteu-se a posição do cônjuge e dos colaterais, de modo que 

o cônjuge supérstite ficou em terceiro lugar, depois dos descendentes e dos ascendentes, e os 

colaterais na quarta posição. Essa lei também limitou a vocação dos colaterais ao 6º grau. 

O Código Civil de 1916 conservou as disposições da Lei Feliciano Pena, disciplinando, 

no artigo 1.603, a ordem de vocação hereditária e, no artigo 1.611, que, à falta de descendentes 

ou ascendentes, seria deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da morte do 

outro, não estavam desquitados. O artigo 1.612 previa a situação dos colaterais da seguinte 

forma: “Se não houver cônjuge sobrevivente ou ele incorrer na incapacidade do art. 1.611, serão 

chamados a suceder os colaterais até o sexto grau”. Esse dispositivo foi sucessivamente 

modificado: o Decreto-Lei nº 1.907, de 26 de dezembro de 1939, limitou o direito sucessório 

dos colaterais ao 2º grau; o Decreto-Lei nº 8.207, de 22 de novembro de 1945, disciplinou que 

a vocação hereditária dos colaterais ia até o 3º grau; por fim, o Decreto-Lei nº 9.461, de 15 de 

julho de 1946, determinou que a vocação dos colaterais ia até o 4º grau, do modo como hoje 

está disciplinado no Código Civil de 2002, no artigo 1.839, que complementa o artigo 1.829, 

IV. 

No Código de 1916, o cônjuge supérstite era herdeiro legítimo facultativo e não 

necessário, sendo que ocupava o terceiro lugar na ordem de vocação hereditária. Apesar disso, 

melhorando a situação da viúva e do viúvo, a Lei 4.121, de 27 de agosto de 1962, conhecida 

como Estatuto da Mulher Casada, aumentou dois parágrafos no já citado artigo 1.611, 

regulamentando a sucessão do cônjuge no usufruto e no direito real de habitação. 

Consoante o artigo 1.611, §1º, se os cônjuges não fossem casados sob o regime da 

comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente teria direito, enquanto ostentasse a viuvez, 

ao usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge falecido, em havendo filhos deste ou do casal, 

e à metade, em não havendo filhos, mesmo que o de cujus tivesse deixado ascendentes. O direito 

 
50 VELOSO, Zeno. Direito hereditário do cônjuge e do companheiro. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 17. 
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do viúvo-usufrutuário era concomitante à nua propriedade dos parentes em linha reta do finado, 

de modo que concorrência se dava em usufruto e não em propriedade, competindo a nua 

propriedade com o usufruto vidual, em todos os regimes matrimoniais de bens, salvo no da 

comunhão universal.51
 

Já o §2º do artigo 1.611 tratava do direito real de habitação relativamente ao imóvel 

destinado à residência da família, sendo este o único bem daquela natureza a inventariar. Esse 

direito só poderia ser exercido caso o regime matrimonial de bens fosse o da comunhão 

universal, hipótese em que estaria afastada a incidência do usufruto vidual, e enquanto o 

cônjuge supérstite vivesse e permanecesse na viuvez, sem prejuízo de sua participação na 

herança. Assim, dois requisitos se faziam necessários para a concessão do direito real de 

habitação, quais sejam, que o casamento tivesse sido celebrado sob o regime da comunhão 

universal de bens e que o imóvel fosse o único residencial do espólio.52 

O Código Civil de 2002 evoluiu muito ao determinar a concorrência em propriedade do 

cônjuge supérstite com as duas primeiras classes sucessórias, ou seja, com os descendentes e 

os ascendentes, aumentando, significativamente, a participação da viúva ou do viúvo na 

sucessão do de cujus. Uma vez agora sendo o direito hereditário do cônjuge a título de 

propriedade, evidencia-se uma vantagem, como aponta Ana Luiza Maia Nevares: 

 

O novo diploma codificado, portanto, extinguiu a sucessão do cônjuge em usufruto. 

Esta encerrava uma proteção insuficiente e estática ao cônjuge sobrevivente, que 

muitas vezes é o mais desamparado em virtude da morte do consorte. De fato, o 

usufruto vidual representava ainda um privilégio para o vínculo de consanguinidade, 

pois sendo tal benefício vitalício, extinguia-se com a morte do titular, evitando a 

transferência de patrimônio da família de um cônjuge para a família do outro, formada 

por novas núpcias do sobrevivente.53 

 

 

Com o Novo Código Civil de 2002, a posição do cônjuge na sucessão legítima também 

foi melhorada com a sua elevação, no artigo 1.845, à categoria de herdeiro necessário, 

juntamente com os descendentes e os ascendentes. Em consequência, consoante o artigo 1.846, 

aos herdeiros necessários pertence, de pleno direito, a metade dos bens da herança, que constitui 

a legítima, sobre a qual teceremos algumas palavras. 

No ordenamento jurídico pátrio, se alguém tem herdeiros necessários, que , segundo o 

artigo 1.845 do Código Civil, são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, só tem à sua 

 
51 VELOSO, Zeno. Direito hereditário do cônjuge e do companheiro. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 21. 
52 Ibid., p. 22. 
53 NEVARES, Ana Luiza Maia. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade constitucional. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 160. 



38 
 

 

livre disposição, conforme artigo 1.789 do mesmo código, metade de seus bens, a denominada 

metade disponível, haja vista que a outra metade corresponde à legítima, parcela reservatária e 

indisponível dos bens, a qual pertence, como já foi dito, de pleno direito, a tais herdeiros 

necessários, também chamados forçados, legitimatários, obrigatórios ou reservatários. Estes só 

serão afastados da sucessão em casos de indignidade ou de deserdação e deixarão de ser 

herdeiros caso renunciem à herança. Para Zeno Veloso, “a legítima é uma figura construída 

com base em regras jurídicas, éticas, morais, econômicas, considerando sobretudo a 

necessidade de preservar e defender os interesses da família”.54 

O artigo 1.847 do Código Civil prevê que a legítima é calculada sobre o valor dos bens 

existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral e adicionando-

se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação. Assim, o cálculo da legítima se inicia com 

a reunião de todos os bens existentes no patrimônio do de cujus quando da sua morte, após o 

que devem ser abatidas desse valor a dívidas deixadas pelo morto, a herança respondendo pelo 

seu pagamento e também pelas despesas com o funeral. Posteriormente a essas providências, 

devem ser adicionados o valor dos bens sujeitos a colação. 

A condição de herdeiro necessário atribuída ao cônjuge supérstite foi consequência de 

uma evolução lenta e gradual e já vinha sendo defendida por grandes nomes da doutrina 

nacional, além de que já era prevista nas legislações de países como Alemanha, Espanha, 

Argentina, Itália, França, Chile, Suíça, Peru, Venezuela, Paraguai, Cuba, Japão, Bélgica e 

Portugal.55 

Rezava o Código Civil de 1916, em seu artigo 1.725, que, para excluir o cônjuge ou os 

parentes colaterais, bastava que o testador dispusesse do seu patrimônio sem os contemplar. 

Nessa época, cônjuge e colaterais eram apenas herdeiros legítimos, não necessários e, sim, 

facultativos, de modo que, caso o falecido deixasse testamento e neste contemplasse outras 

pessoas com tudo o que tivesse, estariam excluídos da herança o cônjuge e os colaterais. Na 

aludida codificação, herdeiros necessários eram, pois, os descendentes e os ascendentes, apenas 

em linha reta. 

O atual Código Civil modificou substancialmente tal situação a partir do momento em 

que incluiu, juntamente com os descendentes e os ascendentes, o cônjuge supérstite como 

herdeiro necessário, motivo pelo qual o artigo 1.850, correspondente ao 1.725 do código antigo, 

dispõe que, para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de 

seu patrimônio sem os contemplar, não figurando mais nessa norma o cônjuge, como antes se 

 
54 VELOSO, Zeno. Direito hereditário do cônjuge e do companheiro. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 26. 
55 Ibid., p. 25-26. 
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fazia. Miguel Reale aponta o motivo pelo qual o Novo Código Civil inovou na matéria, 

elevando o cônjuge à categoria de herdeiro necessário: 

 

É que, durante dezenas de anos vigeu no Brasil, como regime legal de bens, o regime 

de comunhão universal, no qual o cônjuge sobrevivo não concorre na herança, por já 

ser “meeiro”. Com o advento da Lei 6.515, de 21 de dezembro de 1977 (Lei do 

Divórcio), o regime legal da comunhão de bens no casamento passou a ser o da 

comunhão parcial. Ampliado o quadro, tornou-se evidente que o cônjuge, sobretudo 

quando desprovido de recursos, corria o risco de nada herdar no tocante aos bens 

particulares do falecido, cabendo a herança por inteiro aos descendentes ou aos 

ascendentes. Daí a idéia de tornar o cônjuge herdeiro no concernente aos bens 

particulares do autor da herança.56 

 

Convém dizer que o Código Civil de 2002 não apenas elevou o cônjuge à categoria de 

herdeiro necessário, mas à de herdeiro necessário privilegiado, posto concorra com os 

descendentes e os ascendentes do falecido. Desse modo, ora está na 1ª classe dos herdeiros 

legítimos, concorrendo com os descendentes, ora na 2ª classe, concorrendo com os ascendentes, 

ocupando, ainda, sozinho, a 3ª classe sucessória. Na ordem de vocação hereditária, o novo 

código traz um dos maiores avanços em favor do cônjuge, dada a posição por ele ocupada, 

senão vejamos: 

 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado 

este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória 

de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor 

da herança não houver deixado bens particulares; 

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 

III – ao cônjuge sobrevivente; 

IV – aos colaterais. 

 

Note-se que, quando o artigo supratranscrito, no inciso I, faz remissão ao artigo 1.640, 

parágrafo único, não o faz corretamente, pois tal remissão deveria ser ao artigo 1.641, visto que 

é este que traz o rol de hipóteses em que o casamento deve ser celebrado sob o regime da 

separação obrigatória ou legal de bens. 

Diga-se, ainda, de passagem, embora não seja o foco do presente trabalho, que, 

atualmente, o regime do artigo 1.829 em tela deve ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento 

quanto nas de união estável, por força de tese, firmada pelo STF, nos Recursos Extraordinários 

(REs) 878694 e 646721. Tais decisões terminaram substituindo o regime sucessório legal da 

 
56 REALE, Miguel. O cônjuge no novo código civil. Disponível em: http://www.professorchristiano.com.br 

/materialaula/miguel%20reale_sucessao.pdf. Acesso em 27 out. 2020. 
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união estável pelo regime sucessório do casamento, tornando inconstitucional a distinção entre 

tais regimes.57 

Outro privilégio que o Código Civil de 2002 concede ao cônjuge é o direito real de 

habitação. A habitação é um tipo de direito real sobre coisa alheia de gozo ou de fruição, de 

forma que dois direitos reais, com diferentes titulares, incidem sobre um mesmo imóvel: o 

direito de propriedade de uma pessoa que está limitado pelo direito de habitação de outra. Quem 

tem direito real de habitação mora gratuitamente (não paga aluguel nem qualquer outra forma 

de remuneração) em um imóvel que não é seu, o qual não pode sequer alugar ou emprestar para 

ninguém. 

Há duas espécies de direito real de habitação: o voluntário e o legal. O primeiro é aquele 

em que as próprias partes o ajustam por escritura pública registrada em cartório de registro de 

imóveis. O segundo, por sua vez, é previsto pela lei, independe da vontade das partes e dispensa 

o registro no cartório de registro de imóveis. O direito de habitação a que faz jus o cônjuge 

supérstite é dessa segunda espécie e está previsto no artigo 1.831 do Código Civil, senão 

vejamos: 

 

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será 

assegurado, 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. 

 

Como a própria lei menciona, o direito real de habitação do cônjuge supérstite 

independe de regime matrimonial de bens e só existirá caso morra um dos consortes, não 

havendo que se falar em tal instituto por ocasião de uma separação ou de um divórcio. 

O dispositivo acima transcrito é omisso no que diz respeito ao limite temporal a que está 

sujeito o direito real de habitação. Por conta disso, há quem defenda que é direito vitalício e, 

por outro lado, quem defenda que é direito que subsiste enquanto seu beneficiário não casar 

novamente ou não vier a manter união estável.  

Tartuce e José Fernando Simão, defendendo o primeiro entendimento, lecionam nos 

seguintes termos: “O Código Civil de 2002 amplia o limite temporal do direito real de habitação 

do cônjuge, que não mais se extingue em razão de novo casamento ou união estável, mas apenas 

quando da morte do titular”.58 Carlos Roberto Gonçalves, aderindo ao entendimento contrário, 

 
57 Cf. RE 878694, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.05.2017 e RE 646721, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10.05.2017. 
58 SIMÃO, José Fernando; TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das sucessões. 5. ed. São Paulo: Método, 

2012, v. 6, p. 200. 
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aduz: “Malgrado a omissão do citado dispositivo, esse benefício, numa interpretação 

teleológica, perdurará enquanto o cônjuge sobrevivente permanecer viúvo e não viver em união 

estável”.59 

O primeiro entendimento revela-se bastante injusto, podendo-se figurar a hipótese de o 

cônjuge supérstite, embora casado novamente, continuar no imóvel, em detrimento dos demais 

herdeiros, que nem alugá-lo poderão. Assim também pensa Regina Beatriz Tavares da Silva, 

para quem “não parece ser uma solução justa, nem haver razão para manter o direito real de 

habitação, se o cônjuge sobrevivente constituir nova família. ‘Quem casa faz casa’, proclama o 

dito popular”.60 

Além do direito real de habitação, qualquer outro direito sucessório, consoante dispõe o 

artigo 1.830 do Código Civil, somente é reconhecido ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da 

morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois 

anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do 

sobrevivente.  

Ao tratar desse dispositivo legal, é importante falar da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 66/2010, que modificou o §6º do artigo 226 da Constituição Federal, 61 

suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de um ano ou de comprovada 

separação de fato por mais de dois anos, de modo que o divórcio deixou de ser exclusivamente 

conversivo. Em que pese a supressão de tais requisitos, os institutos da separação judicial e da 

separação de fato não deixaram de existir, visto que quem deseje separar-se judicialmente, para 

dissolver apenas a sociedade e não o vínculo conjugal, pode ainda utilizar-se dessa via, bem 

como que a separação de fato, por óbvio, permanece acontecendo com muitos casais.  

Conjugando as mencionadas normas, da Constituição e do Código Civil, tem-se como 

requisitos para que o cônjuge possa herdar que ele não esteja separado judicialmente nem 

divorciado e que ele não esteja separado de fato há mais de dois anos. Uma vez, pois, dissolvida 

a sociedade ou o vínculo conjugal, não subsiste nenhum motivo para que o cônjuge suceda o 

de cujus, visto que, como notam Regina Beatriz Tavares da Silva e Laura Souza Lima e Brito, 

“desaparecidos os laços pessoais do casamento, não perdura o direito à herança”.62  

 
59 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, 

v. 7, p. 128. 
60 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Código civil comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 961. 
61 Art. 226, §6º: O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 
62 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz; BRITO, Laura Souza Lima e. Sucessão do cônjuge e regime da 

separação de bens. In: TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida 

(coord.). Grandes temas de direito de família e das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 346. 
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Em havendo processo de separação judicial ou de divórcio tramitando e, no curso da 

ação, um dos cônjuges venha a falecer, o cônjuge supérstite ainda ostentará a condição de 

herdeiro, eis que tal falecimento prejudica a lide e extingue o processo sem resolução de mérito. 

Apenas a sentença, que tem efeitos ex nunc, seria capaz de colocar fim ao casamento; do 

contrário, os direitos sucessórios do cônjuge supérstite são mantidos. 

No tocante à separação de fato por mais de dois anos, que, a princípio, é obstáculo para 

a sucessão, é possível que o cônjuge supérstite ainda assim suceda, posto tratar-se de presunção 

relativa que poderá ser afastada por ele, caso prove que a convivência se tornou impossível sem 

culpa sua. A propósito da culpa, após a vigência da emenda do divórcio, surgiram controvérsias 

em torno de saber se ainda haveria espaço para a discussão acerca de quem seria culpado pelo 

fim do casamento, discussão esta que, no Direito das Sucessões, traz problemas maiores, tendo 

em vista que se dá entre o cônjuge supérstite e os herdeiros do de cujus.  

Para Flávio Tartuce e José Fernando Simão, a partir da Emenda Constitucional 66/2010, 

a culpa deve ser tida como abolida no debate sucessório, dado que, sendo “irrelevante o motivo 

que levou o casamento a acabar, e tal motivo sequer pode ser abordado para impedir o fim do 

vínculo, razão não há para sua discussão após a morte de um dos cônjuges”.63 Referidos autores 

sugerem que o artigo 1.830 do Código Civil, após a emenda do divórcio, passe a ser lido da 

seguinte forma: “Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente 

se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados de direito ou de fato”.64 Alertam que “a 

menção aos ‘separados de direito’ tem incidência às pessoas que se encontravam em tal situação 

com a entrada em vigor da EC 66/2010”.65 

Entretanto, embora essa controvérsia não seja o foco deste trabalho, há outra visão, com 

a qual coadunamos, que considera que a dissolução conjugal culposa em nada foi afetada pela 

Emenda Constitucional em questão, porquanto a culpa se refere ao grave descumprimento de 

dever conjugal, estampado no caput do artigo 1.572 do Código Civil.66 De fato, o 

descumprimento dos deveres conjugais, como, por exemplo, infidelidade e violência, física ou 

moral, deve acarretar consequências civis para quem assim procede, como a perda do direito a 

pensão alimentícia e a condenação em danos morais e materiais. Assim, resta evidente que é 

jurídica e moralmente interessante verificar a causa culposa da dissolução do casamento, que 

 
63 SIMÃO, José Fernando; TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de família. 5. ed. São Paulo: Método, 2010, 

v. 5, p. 151. 
64 Ibid., p. 151. 
65 Ibid., p. 151. 
66 Art. 1.572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato 

que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. 
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se refere à grave violação do dever conjugal. Adeptos desta visão, Washington de Barros 

Monteiro e Regina Beatriz Tavares da Silva esclarecem: 

 

Vê -se que a supressão da espécie dissolutória culposa acarretaria a violação à 

dignidade da pessoa humana, protegida pelo art. 1º, III, da Constituição Federal. Não 

se pode dizer que a dissolução culposa equivale a mera investigação da causa do 

desaparecimento do afeto ou desamor, sem qualquer interesse relevante nessa 

investigação. Nessa espécie dissolutória não se investiga a causa da falta do amor, 

mas, sim, o descumprimento de deveres conjugais. [...] A modificação do divórcio 

operada pela EC n. 66/2010, que diz respeito à supressão dos pressupostos da 

separação judicial e da separação de fato por dois anos consecutivos, não pode 

acarretar a violação à dignidade da pessoa humana e a outros direitos fundamentais. 

[...] Se fosse suprimida a forma dissolutória culposa, os deveres conjugais passariam 

a ser meras recomendações, e não deveres propriamente ditos.67 

 

É importante ressaltar que, em se tratando de direito das sucessões, o fenômeno da 

constitucionalização não pode ser desconsiderado, visto que a Constituição Federal de 1988 

trouxe novas bases à discussão sucessória, ao erigir a direito fundamental, no artigo 5º, XXX, 

o direito à herança, o que não pode passar desapercebido. Tal constitucionalização atinge o 

direito sucessório de várias formas. 

Podemos mencionar a função social da propriedade, que reverbera nos institutos 

sucessórios, haja vista lidarem diretamente com esta. A propósito, aduz Paulo Lôbo que, 

atualmente, “o direito das sucessões está também orientado à função social. A mudança de 

paradigma impõe consideração prioritária ao interesse social, inclusive quanto ao direito à 

herança e à redução do papel da vontade do testador”.68 

A Constituição também consagra, no artigo 3º, I, o princípio da solidariedade, que deve 

necessariamente ser levado em conta nas sucessões, sobretudo quanto à proteção da família, 

entendida esta como família-instrumento, voltada à realização pessoal dos integrantes, e não 

família-instituição.69 

A relevância dessas novidades reside na inversão da primazia outrora concedida à 

sucessão testamentária, ganhando maior enfoque atualmente a sucessão legítima, sendo a 

primazia do herdeiro e não mais da vontade do testador, que deixa de ser o “senhor do destino 

do herdeiro”.70  

 
67 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito 

de família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 201-202. 
68 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: sucessões. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 40. 
69 NEVARES, Ana Luiza Maia. A função promocional do testamento: tendências do direito sucessório. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2009, p. 101. 
70 LÔBO, Paulo Luiz Netto, op. cit., p. 40. 
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Aqui cabe falarmos, oportunamente, que existem duas espécies de sucessão, cujos 

efeitos são regulados por fontes diversas e que possuem valores protegidos também diversos, a 

saber: a sucessão testamentária, que é oriunda de testamento ou de disposição de última 

vontade, e a sucessão legítima, que ocorre em razão da lei ou quanto aos bens não mencionados 

em testamento ou, ainda, quando este caducar ou for nulo. Para os fins deste trabalho, daremos 

enfoque à sucessão legítima do cônjuge. 

 

2.4 SUCESSÃO LEGÍTIMA DO CÔNJUGE  

 

Antes de adentrarmos propriamente no assunto deste tópico, precisamos esclarecer algo 

que ainda confunde muitas pessoas: a diferença entre meação e sucessão. Quando discorremos 

sobre os regimes matrimoniais de bens, identificamos que a lei tipificou quatro regimes, quais 

sejam, a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a participação final nos 

aquestos e a separação de bens. Mostramos que cada um deles tem regras características e que, 

a depender da escolha feita pelos cônjuges por uma das espécies, poderemos vislumbrar, no 

patrimônio destes, dois tipos de bens, os comuns e os particulares. 

Os bens comuns são aqueles que pertencem a ambos os cônjuges, de acordo com o 

regime de bens escolhido. À guisa de exemplo, podemos dizer que, se um casal tiver escolhido 

o regime da comunhão universal, todos os bens adquiridos na constância do casamento e, até 

mesmo, os bens que os cônjuges tiverem recebido por doação ou por herança serão comuns e 

pertencerão metade ao marido e metade à mulher. Também podemos dizer que, se o regime 

escolhido for o da comunhão parcial, os bens adquiridos por quaisquer dos cônjuges, na 

constância do casamento, pertencerão a ambos, sendo cada cônjuge proprietário da metade dos 

bens. 

Saliente-se, por oportuno, que é justamente essa copropriedade que constitui a meação. 

Ela não aparece com a morte de um dos cônjuges, mas, sim, existe durante o período de duração 

do matrimônio. É instituto de Direito de Família, posto que relacionada com o regime 

matrimonial de bens, e não do Direito das Sucessões. 

Os bens particulares, por sua vez, são aqueles pertencentes totalmente a somente um dos 

cônjuges. Não há copropriedade de tais bens, razão pela qual não se cabe falar em meação. São 

particulares, por exemplo, os bens que um dos cônjuges tinha antes de se casar sob o regime da 

comunhão parcial de bens ou uma herança por ele recebida. No regime da separação 

convencional, todos os bens são particulares, em virtude da estipulação em pacto antenupcial. 
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Não há confusão entre os conceitos de meação e herança. Os bens que compõem esta 

última podem ser comuns ou particulares. Se forem comuns - como o de cujus não era 

proprietário da totalidade, mas apenas da metade -, tendo o cônjuge supérstite direito à sua 

meação, que corresponde à metade do patrimônio, a outra metade comporá a herança. Se forem 

particulares - como o de cujus era proprietário da totalidade -, não haverá meação e esta 

totalidade comporá a herança. Vale a pena mencionar as palavras de Sebastião Amorim e 

Euclides de Oliveira ao dizerem que 

 

uma coisa é a meação, que decorre do regime de bens e preexiste ao óbito do cônjuge, 

devendo ser apurada sempre que dissolvida a sociedade conjugal. Diversamente, 

herança é a parte do patrimônio que pertencia ao falecido, transmitindo-se a seus 

sucessores legítimos ou testamentários. 71 

 

Uma vez diferenciadas meação e herança, passaremos a explanar, conforme o Direito 

posto e entendimentos atualmente predominantes, sobre em quais regimes matrimoniais de bens 

o cônjuge supérstite concorrerá com os descendentes do falecido, ou seja, em que regimes de 

bens o cônjuge dividirá os bens herdados com os descendentes do de cujus. Para isso, faremos 

uma análise do artigo 1.829, I, do Código Civil, já supratranscrito, segundo sua interpretação 

pela técnica literal. 

Na comunhão universal de bens, o cônjuge supérstite já fará jus à meação e, por conta 

disso, não concorrerá com os descendentes do falecido, vez que terá seus próprios bens, os quais 

são suficientes à sua mantença. Nesse regime, como vimos, os bens que pertencem ao marido, 

em regra, também pertencem à mulher e vice-versa, ficando, dessa forma, o cônjuge 

sobrevivente amparado pela sua meação. 

Para Carlos Roberto Gonçalves, “entende o legislador que a confusão patrimonial já 

ocorrera desde a celebração da união nupcial, garantindo-se ao cônjuge sobrevivo, pela meação 

adquirida, a proteção necessária”. Explica o autor que, “sendo o viúvo ou a viúva titular da 

meação, não há razão para que seja ainda herdeiro, concorrendo com os filhos do falecido”72. 

Todavia, deve-se esclarecer que, mesmo no regime da comunhão universal, é possível que 

existam bens que não sejam comuns aos cônjuges, isto é, bens particulares. Estes são aqueles 

elencados no artigo 1.668 do Código Civil, já mencionado. 

 
71 AMORIM, Sebastião Luiz; OLIVEIRA, Euclides de. Inventários e partilhas: direito das sucessões, teoria e 

prática. 18. ed. São Paulo: Ed. Universitária de Direito, 2004, p. 95. 
72 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, 

v. 7, p. 118. 
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Na separação obrigatória de bens, também não há concorrência sucessória entre o 

cônjuge supérstite e os descendentes do de cujus. Quis o legislador ser fiel à vontade da lei, no 

caso ao artigo 1.641 do Código Civil, não permitindo a partilha dos bens por ocasião da 

dissolução matrimonial involuntária, isto é, por ocasião da morte de um dos consortes. De fato, 

seria absurdo cogitar a concorrência do cônjuge casado pelo regime da separação obrigatória 

com os descendentes do falecido, tendo a lei impedido a comunhão patrimonial em vida. 

Mais uma vez, em se tratando do regime da separação obrigatória de bens, é interessante 

falarmos da Súmula 377 do STF. Aplicando-se o verbete, a separação obrigatória não será 

absoluta, pois existirão bens comuns e bens particulares do de cujus, de modo que o cônjuge 

supérstite terá direito à meação sobre aqueles e não terá direito a nada sobre estes, não tendo, 

de igual forma, direito à concorrência com os descendentes, em vista da dicção do artigo 1.829, 

I, da codificação privada. Se a súmula não fosse aplicada, a separação obrigatória seria absoluta, 

não tendo o cônjuge supérstite direito à meação, dada a inexistência de bens comuns, nem à 

concorrência sucessória com os descendentes, da mesma forma em razão do dispositivo de lei 

sobredito. 

Não haverá, por fim, concorrência sucessória do cônjuge supérstite se o regime de bens 

do casamento entre ele e o falecido for o da comunhão parcial de bens, não tendo este deixado 

bens particulares. Isso porque, na hipótese, os bens serão todos comuns e o cônjuge sobrevivo 

já terá quanto a eles a sua meação, não ficando, por conseguinte, desamparado, justificando-se 

tal exclusão na mesma lógica da comunhão universal de bens, consoante aduzem Regina Beatriz 

Tavares da Silva e Laura Souza Lima e Brito: 

 

Quanto à regra disposta no art. 1.829, I, do Código Civil, não havendo bens 

particulares do de cujus, o cônjuge sobrevivente é excluído da herança. Essa exclusão 

comporta a mesma justificativa da comunhão universal de bens. Não havendo bens 

particulares na comunhão parcial, metade de todo o patrimônio já terá sido 

direcionado ao que sobreviveu e não há motivo para fazê-lo, também, herdeiro.73 

 

Ora, se o legislador, pela via da exceção, excluiu a concorrência sucessória do cônjuge 

apenas nesses regimes de bens, aos quais já nos reportamos, é porque, partindo-se de uma 

interpretação literal do texto, nos demais regimes, o cônjuge dividirá a herança deixada pelo 

falecido com os descendentes. Assim, da forma como está posto no dispositivo legal em 

comento, fazendo-se uma interpretação literal, a contrario sensu, tem-se que, se os regimes 

forem o da separação convencional, o da participação final nos aquestos ou o da comunhão 

 
73 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz; BRITO, Laura Souza Lima e. Sucessão do cônjuge e regime da 

separação de bens. In: TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida 

(coord.). Grandes temas de direito de família e das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 349. 
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parcial, neste último, tendo o falecido deixado bens particulares, o cônjuge herdará em 

concorrência com os descendentes. 

No tocante ao cônjuge sobrevivente casado pelo regime da comunhão parcial de bens, 

em havendo bens particulares do autor da herança, parte da doutrina tem levantado dúvida se, 

neste caso, concorreria o cônjuge com os descendentes na totalidade da herança, inclusive com 

relação aos bens em que há meação, ou apenas quanto aos bens particulares. Essa discussão não 

se enquadra no escopo deste trabalho, razão pela qual não iremos aprofundá-la. 

Entretanto, registramos nosso entendimento de que, em havendo bens particulares, o 

cônjuge sobrevivente deve herdar apenas no que se refere a estes. Assim, consoante aduzem 

Regina Beatriz Tavares da Silva e Laura Souza Lima e Brito, “a lei garante que participará da 

herança nos bens que não eram seus pelo regime de bens, mas foram adquiridos ou mantidos, 

como bens particulares do então falecido durante a comunhão de vidas”.74 

Até aqui, nos limitamos à análise dos casos de concorrência sucessória do cônjuge 

supérstite com os descendentes do de cujus, mas ainda não falamos acerca do quinhão que 

tocará a este cônjuge em havendo tal concorrência. É o que faremos nos parágrafos seguintes: 

analisar a forma de cálculo da quota devida ao cônjuge em concorrência com os descendentes. 

É, a propósito, o artigo 1. 832 do Código civil que regulamenta o assunto ao estatuir que, em 

concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por 

cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos 

herdeiros com que concorrer. 

No citado dispositivo legal, é possível vislumbrar que os descendentes podem estar em 

duas situações diferentes: serem filhos comuns ao falecido e ao cônjuge supérstite ou serem 

filhos exclusivos do falecido. Sendo o cônjuge sobrevivo ascendente dos herdeiros com quem 

concorrer, nunca receberá quota inferior a ¼, ou 25%, da herança. Criou, assim, a lei um piso 

sucessório, também chamado de piso da herança.  

Note-se que a diferenciação entre filiação comum e filiação exclusiva só será importante 

se o falecido deixar quatro filhos ou mais e, ainda, que, malgrado estejamos falando de filhos, 

descendentes de primeiro grau, a aludida norma também é aplicável a casos de concorrência 

com quaisquer outros descendentes, tais como netos e bisnetos, hipóteses em que o cônjuge 

receberá quinhão igual ao que o descendente receber sucedendo por direito próprio. 

 
74 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz; BRITO, Laura Souza Lima e. Sucessão do cônjuge e regime da 

separação de bens. In: TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida 

(coord.). Grandes temas de direito de família e das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 350. 
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O artigo 1.832 não contempla todos os casos possíveis, pois não prevê a hipótese de 

existirem filhos do falecido com o cônjuge supérstite e também filhos tidos por ele com outra 

pessoa, ou seja, não prevê a concorrência do cônjuge com descendentes comuns e com 

descendentes exclusivos do de cujus concomitantemente. A omissão legislativa acabou por 

suscitar uma das maiores polêmicas do Direito das Sucessões, gerando a dúvida se, nesses casos 

de filiação híbrida, haveria ou não a reserva do piso da herança em favor do cônjuge 

sobrevivente, o que deu origem a três correntes doutrinárias antagônicas. 

Para uma corrente minoritária, o piso da herança deve ser conferido ao cônjuge 

supérstite em caso de filiação híbrida, sob a premissa de que a lei não exige que este seja 

ascendente de todos os herdeiros, bastando que um descendente seja comum para a existência 

da reserva, embora tenha o de cujus deixado outros descendentes exclusivos. Argumentam, 

ainda, os seus defensores que o entendimento atende à finalidade da lei de proteger o cônjuge. 

Nesse sentido, são as palavras de José Fernando Simão, o qual é adepto da corrente:  

 

Se a lei não exigiu que concorresse o cônjuge com a totalidade dos descendentes para 

ter o direito à reserva de ¼ da herança, basta que um descendente seja comum para 

que a reserva exista, ainda que o falecido tenha deixado outros descendentes 

exclusivos.75  

 

Uma segunda corrente majoritária, à qual nos filiamos, preconiza que, na hipótese de 

filiação híbrida, o piso sucessório não deve ser concedido ao cônjuge supérstite porque o artigo 

1.832 do Código Civil comporta a interpretação restritiva de que o cônjuge apenas terá direito 

à quarta parte da herança caso seja ascendente de todos os herdeiros com quem concorrer, de 

modo que, se houver outros herdeiros concorrendo, o quinhão do cônjuge será igual ao de cada 

um dos descendentes, sem a reserva de fração alguma. Seus defensores argumentam, ainda, 

com esteio no princípio constitucional da igualdade jurídica de todos os filhos.  

Obtempera, a propósito, Carlos Roberto Gonçalves, aderindo à corrente em comento, 

que essa posição, “ao assegurar a reserva da quarta parte somente quando todos os descendentes 

forem comuns, é a que melhor atende à mens legis, pois a intenção do legislador foi, sem dúvida, 

beneficiar o cônjuge, acarretando o menor prejuízo possível aos filhos”.76 

A terceira corrente existente sobre o assunto, referendada por Eduardo de Oliveira Leite, 

sustenta que a herança deve ser dividida proporcionalmente à quantidade de descendentes de 

cada grupo, de forma a resguardar ao cônjuge supérstite o piso da herança apenas em relação 

 
75 SIMÃO, José Fernando; TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das sucessões. 5. ed. São Paulo: Método, 

2012, v. 6, p. 184. 
76 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 

2018, v. 7, p. 123. 
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aos filhos comuns e a realizar a partilha igualitária, sem a reserva da quarta parte, em relação 

aos demais herdeiros.77 Essa posição é rechaçada pela doutrina majoritária, em razão de 

envolver complicadas soluções matemáticas que não conseguem atender às exigências legais e 

constitucionais. Com efeito, não seria uma conta fácil de ser realizada, ante a variação de 

percentuais conforme o número de herdeiros descendentes e sua ascendência comum ou 

exclusiva, como ensina Euclides de Oliveira:  

 

Percebe-se que o resultado dessa partilha diferenciada pela origem dos descendentes 

leva a uma distinção valorativa das quotas recebidas por uma e por outra categoria de 

filhos. Ou seja, os herdeiros filhos, embora situados no mesmo grau de parentesco, 

receberão valores diversos, numa consequência de trato sucessório que afronta o 

princípio da igualdade consagrado na Constituição Federal, art. 227, §6º, e também 

assente no Código Civil.78 

 

Não tendo o falecido deixado descendentes e tendo sido preenchidos os requisitos do 

artigo 1.830 do Código Civil pelo cônjuge supérstite, haverá concorrência sucessória deste com 

os ascendentes do de cujus. Não sobrevivendo ao de cujus descendentes ou ascendentes, o 

cônjuge supérstite receberá a totalidade da herança. Os colaterais, por sua vez, em nenhuma 

hipótese, irão concorrer com o cônjuge. Só serão chamados à sucessão caso este não reúna os 

já alhures expendidos requisitos contidos no artigo 1.830 do Código Civil. 

A concorrência sucessória do cônjuge com os ascendentes e o cônjuge como herdeiro 

da totalidade do acervo hereditário independem do regime matrimonial de bens e não são o foco 

deste trabalho, tampouco a sucessão dos colaterais, razão por que não nos debruçaremos em 

análise aprofundada de tais hipóteses. Como nosso foco é a concorrência sucessória do cônjuge 

com os descendentes, dependendo, esta sim, diretamente do regime de bens adotado no 

casamento, faz-se mister abordarmos acerca do instrumento utilizado para eleger o regime de 

bens – em não sendo o supletório -, qual seja, o pacto antenupcial, notadamente aquele que 

estipula como regime o da separação convencional de bens, que é manifestação da autonomia 

privada dos nubentes. 

 

 

 

 

 

 
77 LEITE, Eduardo de Oliveira. A nova ordem de vocação hereditária e a sucessão dos cônjuges. In: ALVES, 

Jones Figueirêdo; DELGADO, Mário Luiz. Questões controvertidas. São Paulo: Método, 2003, v. 1, p. 459. 
78 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Concorrência sucessória e a nova ordem de vocação hereditária. Revista 

brasileira de direito de família - IBDFAM, Porto Alegre, v. 7, n. 29, p. 26-44, abr./mai. 2005, p. 36. 
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3 PACTO ANTENUPCIAL E AUTONOMIA PRIVADA 

 

3.1 ASPECTOS CONCEITUAIS E PRINCIPIOLÓGICOS DA AUTONOMIA PRIVADA 

 

A autonomia privada é um princípio fundamental da ordem jurídica que ganhou seu 

atual contorno no sistema legal brasileiro sendo influenciado interdisciplinarmente até ser 

inserido na seara normativa. Os movimentos individualistas e liberalistas lançaram as bases 

para o surgimento da concepção de liberdades individuais, acarretando um novo modo de 

perceber o indivíduo como aquele que busca se realizar na sociedade. 

O conceito de autonomia vem do grego. A palavra é composta pela junção dos 

vocábulos autos, adjetivo que significa “próprio”, “por si mesmo”, e nomos, substantivo que 

significa “norma”, “lei” ou “regra”. Assim, a origem etimológica do termo remonta à ideia de 

autogoverno e de independência.79 

Autonomia significa dizer que o indivíduo tem liberdade de agir na sua vida conforme 

lhe interesse, de forma a permitir que os sujeitos sejam individualizados socialmente. 

Autonomia privada, por sua vez, refere-se, na ordem jurídica, àquilo que é peculiar de cada um, 

em sendo considerado como indivíduo isoladamente. É importante dizer que há um conceito 

oposto, qual seja, o de heteronomia, que diz respeito a regras estabelecidas por um terceiro 

externo à relação. 

Em que pese a autonomia privada esteja ligada aos interesses individuais, ela só se 

realizará quando se observar um conflito na relação entre a vontade, que dá significado 

particular ao interesse do indivíduo, e a norma, que está atrelada aos interesses sociais. É nesse 

conflito aparente, no qual a vontade subjetiva é colocada no campo jurídico, que se revela a 

autonomia privada em sua essência. 

Segundo Leonardo Barreto Moreira Alves, a autonomia privada pode ser entendida 

como a autorização dada pelo Estado para que o particular gerencie a sua vida íntima da melhor 

forma que lhe aprouver, fixando o conteúdo das próprias ações a serem realizadas, bem como 

seus efeitos e consequências jurídicas, vez que o ordenamento reconhece e protege referidas 

ações. Para o autor, “deve-se considerar a autonomia privada como um verdadeiro poder de 

disposição ou poder normativo, no sentido de que o indivíduo, ao exercê-la, estará ditando as 

normas jurídicas que serão aplicadas às suas atividades de cunho privado”.80 

 
79 SKEAT, Walter W. An etymological dictionary of de english language. New York: Dover, 2005, p. 39. 
80 ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Direito de família mínimo: a possibilidade de aplicação e o campo de 

incidência da autonomia privada no direito de família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 19. 
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Neste ponto, é oportuno diferenciar, com base na relevância que é dada à vontade do 

sujeito, autonomia privada de autonomia da vontade. Esta última é bem subjetiva, possuindo 

cunho psicológico e tendo a ver com a vontade individual em si mesmo considerada, que deu 

grande respaldo à política econômica liberal, dado que referida política considerava a vontade 

individual, em seu significado mais puro, como propulsora das relações jurídicas. A primeira, 

por sua vez, identifica-se com a vontade particular objetiva, correspondente ao interesse 

individual que reverbera na seara jurídica, mais especificamente no Direito Privado. Sobre os 

influxos do liberalismo na autonomia da vontade, asseveram Maria de Fátima Freire de Sá e 

Maíla Mello Campolina Pontes: 

 

A expressão autonomia da vontade tem sua memória ligada ao liberalismo. Com a 

propriedade privada, afigurava-se como princípio que regia a concepção de um 

sistema de direitos negativos perante o Estado e a outros cidadãos, possibilitando, 

dessa maneira, a cada indivíduo a realização de seus interesses e inclinações 

individuais sem a intervenção estatal. Tal concepção era extremamente conveniente 

ao objetivo da época, posto que qualquer limitação dos anseios individuais por parte 

do Estado travaria o progresso e o desenvolvimento humano e social, materializando-

se em obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo.81 

 

Destacando a distinção teórica entre autonomia da vontade e autonomia privada, Rosa 

Maria Andrade Nery sustenta que “a autonomia da vontade liga-se à vontade real ou psicológica 

dos sujeitos, no exercício pleno da liberdade própria de sua dignidade humana, que é a liberdade 

de agir, ou seja, a raiz ou a causa de efeitos jurídicos”, ao passo que “a autonomia privada situa-

se em outro plano, ligada à ideia de poder o sujeito de direito criar normas jurídicas particulares 

que regerão os seus atos”. Ademais, para a autora, como fonte normativa, a autonomia privada 

“é fenômeno que permite que o sujeito realize negócios jurídicos (principalmente negócios 

jurídicos bilaterais, ou seja, contratos) que são extraordinários mecanismos de realização do 

Direito”.82 

Diga-se, ainda, que a autonomia da vontade se refere à liberdade de autodeterminação, 

atinente à livre manifestação da vontade, ao passo que a autonomia privada se refere ao poder 

de autorregulamentação, sendo as normas estabelecidas em interesse próprio. Dentre os autores 

que significativamente contribuíram para a transição teórica da autonomia da vontade para a 

autonomia privada, Hans Kelsen merece destaque, para quem a autonomia se refere ao poder 

de se autorregular dentro da moldura pré-estabelecida pelo ordenamento jurídico: 

 
81 SÁ, Maria de Fátima Freire de; PONTES, Maíla Mello Campolina. Autonomia privada e o direito de morrer. 

In: FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (coord.). Direito civil: 

atualidades III. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 43-44. 
82 NERY, Rosa Maria Andrade. Noções preliminares de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 

115. 
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Na linguagem tradicional a palavra negócio jurídico é usada tanto para significar o 

acto produtor da norma como ainda a norma produzida pelo acto. O negócio jurídico 

típico é o contrato. Num contrato as partes contratantes acordam em que devem 

conduzir-se de determinada maneira, uma em face da outra. Este dever-ser é o sentido 

subjectivo do acto jurídico negocial. Mas também é o seu sentido objetivo. Quer dizer: 

este acto é um facto de Direito e se na medida em que a ordem jurídica confere a tal 

facto esta qualidade; e ela confere-lhe esta qualidade tornando a prática do facto 

jurídico-negocial, juntamente com a conduta contrária ao negócio jurídico, 

pressuposto de uma sanção civil. Na medida em que a ordem jurídica institui o 

negócio jurídico como facto produtor de Direito, confere aos indivíduos que lhe estão 

subordinados o poder de regular as suas relações mútuas, dentro dos quadros das 

normas gerais criadas por via legislativa ou consuetudinária, através de normas 

criadas pela via jurídico-negocial.83 

 

Conforme aduz Eurico Pina Cabral, o positivismo jurídico kelseniano concebe a 

autonomia não mais como um fenômeno interior e psicológico, produtor de efeitos jurídicos 

particulares dentro dos limites do ordenamento, o que corresponde à autonomia da vontade, 

mas como um poder de autorregulação conferido ao indivíduo, nos limites do ordenamento 

jurídico, o que corresponde à autonomia privada.84 Em outras palavras, Kelsen deu uma nova 

compreensão à autonomia, a qual não é manifestada somente pela declaração de vontade, de 

modo que esta passa a ser entendida como um elemento do negócio jurídico criador de normas, 

ou seja, de direitos e deveres. 

Essa nova compreensão mais objetiva do negócio jurídico fez com que ele deixasse de 

ser simplesmente manifestação da vontade, compreendendo as faculdades de agir ou não agir, 

e passasse a ser concebido como um poder de criar normas jurídicas oponíveis objetivamente 

aos contratantes, poder este dado aos indivíduos pela própria lei. Em síntese, pode-se dizer 

então que a autonomia privada é o poder de criar normas jurídicas, conferido pelo Direito aos 

particulares, consubstanciando um tipo de fonte normativa, verificada, sobretudo, por meio do 

negócio jurídico. 

Na medida em que a autonomia privada orienta como devem ser interpretadas as mais 

diversas normas civis, ela pode ser entendida como um princípio. Com efeito, para Raphael 

Furtado Carminate, 

 

Entendida a autonomia privada como um princípio fundamental de direito civil, todas 

as suas normas devem com ela harmonizar-se e, mais, promovê-la. Além disso, o 

intérprete, diante dos casos concretos que permitem uma multiplicidade de 

 
83 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 4. ed. Coimbra: Arménio Amado, 1976, p. 350-351. 
84 CABRAL, Eurico de Pina. A autonomia no direito privado. Revista de direito privado, São Paulo, v. 5, n. 19, 

p. 83-129, jul./set. 2004, p. 87. 
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entendimentos, deve conferir à norma a interpretação com maior conformidade 

possível à autonomia privada.85 

 

Uma vez trazido ao campo jurídico, tal princípio passa a ser limitado pela ordem pública 

e pelos bons costumes. As limitações de ordem pública se dão pela via das normas jurídicas, 

incluindo as da legislação ordinária e as da Constituição Federal, estas correspondentes aos 

interesses mais essenciais do Estado e da sociedade. Os limites oriundos dos bons costumes, a 

seu turno, são ínsitos à cultura social, que engloba regras morais criadas pelos indivíduos, 

fazendo surgir, igualmente, princípios legais disciplinadores dos atos jurídicos. Consoante nota 

Leonardo Barreto Moreira Alves, “tais limites são tradicionalmente chamados pela doutrina 

civilista de fronteiras da autonomia privada”.86 

Dessa forma, o interesse particular é relativizado pelo interesse público, que é protegido 

fundamentalmente pelo sistema jurídico. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, caput e 

incisos XIII, XXII, XXX, ao assegurar a liberdade, a propriedade, a herança, o trabalho, dentre 

outros, reconhece a autonomia privada como sendo garantia fundamental da pessoa, ao mesmo 

tempo em que limita a vontade individual. Vê-se, assim, que o princípio da autonomia privada 

tem lugar justamente quando a autonomia da vontade é limitada pela lei.  

Com efeito, consoante asseveram Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz 

Tavares da Silva, o direito à liberdade assegurado pela Lei Maior, em múltiplos incisos do artigo 

5º, confere poder de fazer tudo o que se queira, desde que dentro dos limites estabelecidos pelo 

ordenamento jurídico. Para esses autores, os limites à liberdade individual estão presentes em 

várias regras desse ordenamento “especialmente no direito de família, que vão dos 

impedimentos matrimoniais (art. 1.521, I a VII), que vedam o casamento de certas pessoas, até 

a fidelidade, que limita a liberdade sexual fora do casamento (art. 1.566, I).87 

Cada vez mais, se observa que tais limites são dados pela Lei Maior, razão pela qual 

Roxana Borges afirma que a autonomia privada passou a se “vincular diretamente aos valores 

constitucionais, devendo estar orientada, assim, à valorização da pessoa humana”.88  Em que 

pese a existência de críticas à expressão, notadamente na obra de Otávio Rodrigues Júnior - 

para quem não deveria denominar-se constitucionalização a simples interpretação à luz da 

 
85 CARMINATE, Raphael Furtado. A autonomia privada do testador e direito à legítima: estudo crítico e 

propositivo. 2011. 154 f. Dissertação (Pós-graduação em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2011, p. 132. 
86 ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Direito de família mínimo: a possibilidade de aplicação e o campo de 

incidência da autonomia privada no direito de família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 21. 
87 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito 

de família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 186. 
88 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007, p. 51. 
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Constituição de normas próprias do Direito Civil 89 -, essa ideia consagra a chamada 

Constitucionalização do Direito Civil, consoante o magistério de Gustavo Tepedino: 

 

O Direito Civil assistiu ao deslocamento de seus princípios fundamentais do Código 

Civil para a Constituição. Tal realidade, reduzida por muitos a fenômeno de técnica 

legislativa, ou mesmo à mera atecnia, revela profunda transformação dogmática, em 

que a autonomia privada passa a ser remodelada por valores não patrimoniais, de 

cunho existencial, inseridos na própria noção de ordem pública. Propriedade, 

empresa, família, relações contratuais tornam-se institutos funcionalizados à 

realização dos valores constitucionais, em especial da dignidade da pessoa humana, 

não mais havendo setores imunes a tal incidência, espécies de zonas francas para a 

atuação da autonomia privada. A autonomia privada deixa de configurar um valor em 

si mesma e será merecedora de tutela somente se representar, em concreto, a 

realização de um valor constitucional.90 

 

Com efeito, o artigo 5º da Constituição confere direito à liberdade do indivíduo, mas, já 

no seu inciso II, estipula uma limitação, ao dispor que “ninguém é obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Ou seja, quando a vontade individual é colocada 

no campo normativo, ela encontra certos limites, haja visto que precisa observar as disposições 

legais, o que só evidencia a relação que existe entre a liberdade e a legalidade, própria de uma 

sociedade democrática. 

Isso não quer dizer que se esteja negando as noções de autonomia privada perpetradas 

no positivismo jurídico de Kelsen. No entanto, sob o enfoque do Direito Civil Constitucional, 

acresce-se que a autonomia privada tem como base a liberdade conferida ao particular, como 

sujeito de direitos e como ser humano, transbordando seu âmbito das relações jurídicas 

patrimoniais às existenciais. 

Em um ambiente constitucionalizado, que se volta à dignidade da pessoa humana, a 

autonomia privada se verifica na seara da autodeterminação individual e do desenvolvimento 

da família e da personalidade das pessoas, de modo que o negócio jurídico precisa estar voltado 

à sua instrumentalização. Pode-se falar, por conseguinte, em emancipação da pessoa humana 

em vista de sua dignidade, que, nas palavras de Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski 

Ruzyk, é “aferível no atendimento das necessidades que propiciam ao sujeito se desenvolver 

com efetiva liberdade”.91 

 
89 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, constituição e 

direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019. 
90 TEPEDINO, Gustavo. Normas constitucionais e direito civil na construção unitária do ordenamento. In: 

PINHEIRO, Rosalice Fidalgo et al (coord.). Direito privado e constituição. Curitiba: Juruá, 2009, p. 35-36. 
91 FACHIN, Luiz Edson; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. A dignidade da pessoa humana no direito 

contemporâneo: uma contribuição à crítica da raiz dogmática do neopositivismo constitucionalista. Revista 

trimestral de direito civil, Rio de Janeiro, v. 9, n. 35, p. 101-120, jul./set. 2008, p. 108-109. 
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A propósito da liberdade, convém aqui nos debruçarmos sobre duas de suas 

manifestações, quais sejam, a liberdade em sentido negativo e a liberdade em sentido positivo. 

Para tanto, nos valemos da tese de Ruzyk, para quem a liberdade negativa seria o espaço de não 

coerção, à medida em que a liberdade positiva seria a possibilidade de autorregramento.92 

Depreende-se, pois, que a liberdade negativa pode ser definida como a gama de ações 

possíveis ao indivíduo em vista da ausência de proibição coercitiva do Estado, isto é, a liberdade 

por excelência, de modo que, quanto menos coercibilidade, mais livres são os indivíduos. Por 

outro lado, a liberdade positiva pode ser definida como o poder de o particular estabelecer suas 

próprias regras, conforme sua visão de mundo e opções de vida, conferindo força de norma ao 

que por ele for pactuado, observando-se, por óbvio, as possibilidades albergadas pelo 

ordenamento jurídico. 

Nessa linha de raciocínio, impende compreender que as normas de Direito Privado não 

são simplesmente limitadoras do interesse individual, pois a lógica é contrária, no sentido de 

que o Estado, atento às condições de cada pessoa, deve garantir que todos os indivíduos 

exerçam sua liberdade na seara dos interesses individuais. Essa é a lógica reitora do Código 

Civil de 2002 e das relações privadas que se estabelecem. 

Saliente-se que defender a autonomia privada não quer dizer que sua aplicação seja 

absoluta e ilimitada, visto que ninguém age em completa liberdade e autonomamente em todas 

as situações. As normas são inerentes à ideia de autonomia privada porque se revelam como 

uma restrição interna do princípio, assegurando a livre disposição e a proteção dos sujeitos. 

Ausente essa restrição interna, a autonomia privada fracassaria, na medida em que a sua eficácia 

está diretamente ligada à existência digna e à justiça social. 

Nas palavras de Leonardo Barreto Moreira Alves, o princípio da autonomia privada se 

trata de “um verdadeiro poder de disposição ou poder normativo, no sentido de que o indivíduo, 

ao exercê-la estará ditando as normas jurídicas que serão aplicadas às suas atividades de cunho 

privado”93. É um princípio que expressa a liberdade, a independência e o poder de converter 

uma vontade particular em uma fonte jurídica; não é aplicado apenas nos negócios, mas, de 

forma bem mais abrangente, em todo o Direito Privado, porquanto permite aos particulares, 

com força de norma, autodefinirem seu futuro, o que perpassa todas as vertentes do Direito 

Civil, inclusive os Direitos de Família e das Sucessões. 

 
92 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Liberdade(s) e função: contribuição crítica para uma nova fundamentação 

da dimensão funcional do direito civil brasileiro. 2009. 395 f. Tese (Doutorado em Direito das Relações Sociais) 

– Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009, p. 26. 
93 ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Direito de família mínimo: a possibilidade de aplicação e o campo de 

incidência da autonomia privada no direito de família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 6. 
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3.2 AUTONOMIA PRIVADA NOS DIREITOS DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES 

 

Antes do Código Civil de 2002, a família sofria grande interferência do Estado, sendo 

regulamentada em quase tudo pela lei, sendo poucas as oportunidades em que a vontade e a 

liberdade podiam, de fato, serem exercidas. Todavia, mesmo nesse cenário, já havia a 

possibilidade da escolha do regime de bens do casamento, como clara manifestação da 

autonomia privada, na esfera patrimonial. 

A Constituição Federal de 1988 bastante contribuiu para conferir maior independência 

de autodeterminação nas relações familiares, notadamente ao, no artigo 226, caput, erigir a 

família à base da sociedade. Isso evidenciou que os membros da família possuem direitos e 

garantias, corolários do princípio da dignidade humana, o que demanda que eles se realizem 

pessoalmente dentro da entidade familiar, por meio da liberdade individual e da 

autodeterminação. A respeito da aludida norma constitucional, Rodrigo da Cunha Pereira 

assevera: 

 

Ficou muito claro que a Constituição Federal procurou unir a liberdade do indivíduo 

à importância que a família representa para a sociedade e para o Estado. Ao garantir 

ao indivíduo a liberdade através do rol de direitos e garantias contidos no art. 5º, bem 

como de outros princípios, conferiu-lhe a autonomia e o respeito dentro da família e, 

por conseguinte, assegurou a sua existência como célula mantenedora de uma 

sociedade democrática. Isto, sim, é o que deve interessar ao Estado.94 

 

A Carta Magna propiciou dois tipos de liberdade à família, a saber: a liberdade em face 

de terceiros alheios à relação, como o Estado e a sociedade, e a liberdade de cada um dos entes 

familiares entre si. O benefício da autonomia no Direito de Família acontece na medida em que 

ocorre a constituição, a manutenção e a extinção da família, bem como o planejamento familiar 

sem qualquer interferência pública ou privada e a organização familiar democrática, 

participativa e solidariamente. 

Nesta senda, conforme aduz Paulo Lôbo, a liberdade no Direito de Família condiz com 

o “livre poder de escolha ou autonomia de constituição, realização e extinção da entidade 

familiar, sem imposição ou restrições externas de parentes, da sociedade ou do legislador; à 

livre aquisição e administração do patrimônio familiar; ao livre planejamento familiar”.95 A 

autonomia que é observada nesses casos dá ao indivíduo a chance de que sua personalidade se 

 
94 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2006, p. 158. 
95 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A nova principiologia do direito de família e suas repercussões. In: HIRONAKA, 

Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando (coord.). Direito de família e das 

sucessões: temas atuais. São Paulo: Método, 2009, p. 11. 
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desenvolva da forma que ele entender mais certa, proporcionando a dignidade da pessoa 

humana no seio da família. 

Nessa mesma linha de intelecto, o artigo 1.513 do Código Civil de 2002 reafirma a 

autonomia da comunhão de vida familiar, ao dispor ser “defeso a qualquer pessoa, de direito 

público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família”. Assim, não pode 

haver ingerência de estranhos, públicos ou privados, no âmbito da família, de forma que os 

arranjos que esta faz internamente dizem respeito somente aos seus membros, desde que não 

afetem a segurança dos princípios e interesses de terceiros. 

Esse dispositivo legal corresponde ao princípio da intervenção mínima, que não 

constava no Código Civil de 1916, e preconiza que o Estado deve assistir e apoiar a família, 

sem, no entanto, interferir agressivamente na sua forma de se constituir e de se planejar. Por 

este princípio, segundo Moreira Alves, se entende que “a intervenção do Estado nas relações 

familiares só deve ocorrer excepcionalmente, em situações extremas, como ultima ratio, já que, 

como visto, deve prevalecer a regra geral da liberdade dos membros da família”.96 A liberdade 

é direito personalíssimo do indivíduo, originado e desenvolvido nas relações privadas, ao passo 

que a sua proteção é matéria de ordem pública. É dizer que o Estado é protetor e não tutor da 

família. 

Os interesses particulares dos componentes de uma família são os que predominam, 

visto que é na intimidade das relações familiares que as pessoas tornam concretos seus projetos 

de vida, devendo o Estado nisso não interferir, no fito de conferir uma maior liberdade de 

autodisposição aos indivíduos. Em contrapartida, o Estado também deve se fazer presente, 

objetivando que a autodeterminação seja propiciada a todos, sem olvidar dos princípios da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana. 

Conquanto o Direito de Família tenha sido regulado, desde sua origem, por normas 

cogentes, mitigando a atuação da autonomia privada, não é o que hodiernamente deve 

prevalecer, dado o tratamento que a Constituição dá à entidade familiar. Também o Código 

Civil de 2002, ao assegurar o livre planejamento familiar, no prefalado artigo 1.513, deu 

margem para o surgimento do denominado, por Moreira Alves, “Direito de Família Mínimo”, 

atinente à ideia de que o Estado deve se abster de interferir no campo das relações familistas, 

agindo somente no caso de buscar proteger os bens jurídicos mais essenciais. Para o 

 
96 ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Direito de família mínimo: a possibilidade de aplicação e o campo de 

incidência da autonomia privada no direito de família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 141. 
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mencionado autor, o resguardo da autonomia privada nas relações familiares faz com que os 

demais direitos fundamentais das pessoas sejam eficazes.97  

Diante disso, vislumbra-se que, por meio deste artigo 1.513, o atual Código Civil 

recepciona o princípio da autonomia privada como fundamental para o Direito de Família e não 

somente para o Direito Privado em sentido lato. Então, o Estado deve respeitar o poder que os 

indivíduos possuem de se autodeterminarem dentro da intimidade das relações de família, seja 

pessoal ou patrimonialmente. 

Com efeito, Rodrigo da Cunha Pereira, referindo-se ao citado artigo, acentua que “do 

Código Civil atual pode-se extrair o fundamento legal para recepcionar a autonomia privada 

como princípio fundamental do Direito de Família”.98  A relevância do dispositivo em comento 

é também evidenciada por Dimas Messias de Carvalho, o qual preconiza que “a liberdade é um 

dos mais importantes princípios do Direito de Família e realçada no atual Código Civil ao vedar 

qualquer forma de imposição ou restrição na constituição da família”.99 

Pode-se dizer que a autonomia privada é realmente um princípio informador do Direito 

de Família contemporâneo. Porém, isso não equivale a dizer que ele seja aplicado de forma 

absoluta, uma vez que é legítimo que seja relativizado nas hipóteses em que favoreça outros 

direitos fundamentais que, porventura, possam estar sendo violados pelo apego exacerbado à 

liberdade individual. 

No que tange à autonomia privada no campo do Direito das Sucessões, ela é, no presente 

contexto jurídico brasileiro, predominantemente, apresentada pela doutrina e pela 

jurisprudência com grande enfoque no instituto do testamento. Entretanto, a partir da alteração 

legislativa levada a efeito pelo Código Civil de 2002, notadamente no artigo 1.829, I, que deu 

ao cônjuge a posição de herdeiro concorrente dos descendentes, condicionada ao regime de 

bens adotado no casamento, a sucessão legítima conjugal abriu um espaço para a autonomia 

privada, não necessariamente vinculado à sucessão testamentária. 

Esse espaço corresponde à autonomia que se observa nas estipulações formuladas no 

pacto antenupcial, realizadas na seara do Direito de Família e que reverberam no Direito das 

Sucessões, acarretando efeitos inter vivos e mortis causa. Dessa forma, consoante defende 

Felipe Frank,  
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Após o advento do Código Civil de 2002, a sucessão legítima não é mais aquela que 

se opera exclusivamente por força de lei, vislumbrando-se espaço para a autonomia 

sucessória por negócio jurídico distinto do testamento, que tem existência, validade e 

eficácia postas a salvo pelo próprio Código.100 

 

Nessa linha de pensamento, compreende-se claramente que, em sendo a sucessão 

legítima, por conta da própria lei, diretamente influenciada pelas escolhas patrimoniais feitas 

no pacto antenupcial, ela “não é mais apenas aquela que se defere exclusivamente por força de 

lei”.101 Como consequência dessa abertura, “a exclusão do cônjuge da concorrência sucessória 

também a partir de escolhas imediatas havidas no bojo do pacto antenupcial mostra-se 

possível”.102 

Diante disso, faz-se mister investigar os limites e possibilidades do pacto antenupcial, 

no fito de perscrutar seus efeitos jurídicos na sucessão do cônjuge, haja visto que as disposições 

pactuais se mostram também como vertente da autonomia privada no direito sucessório 

brasileiro. Assim, ressignifica-se o pacto antenupcial como negócio jurídico de Direito de 

Família dotado de eficácia sucessória. 

 

3.3 O PACTO ANTENUPCIAL COMO MANIFESTAÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA 

 

Consoante já foi dito, a autonomia privada é um princípio fundamental aderido pelo 

Direito de Família. Uma vez reconhecido isso, faz-se mister analisar de que maneira a 

autodisposição se aplica nesse campo jurídico. Constatada a força das normas cogentes em tal 

campo no decorrer dos anos, é patente que sempre foi no contexto do patrimônio, ou seja, na 

escolha do regime matrimonial, que se vislumbrou uma liberdade maior. 

O Direito Privado no Brasil é baseado no contrato, na família e nos institutos da posse e 

da propriedade. A vinculação entre essas bases acarreta o implemento da autonomia privada na 

seara patrimonial do Direito de Família, sendo por meio do pacto antenupcial que os consortes 

podem livremente dispor acerca da organização econômica que norteará o casamento, 

consequentemente levando essa autonomia também a permear o Direito das Sucessões, 

conforme acentuam Regina Beatriz Tavares da Silva e Laura Souza Lima e Brito: 

 

 
100 FRANK, Felipe. Autonomia sucessória e pacto antenupcial: problematizações sobre o conceito de sucessão 

legítima e sobre o conteúdo e os efeitos sucessórios das disposições pré-nupciais. 2017. 208 f. Tese (Doutorado 

em Direito das Relações Sociais) – Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2017, p. 56. 
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O Direito das Sucessões tem grande ligação com o Direito de Família e dificilmente 

pode-se pensar em um sem pensar no outro. No que concerne à sucessão do cônjuge, 

o regime de bens é instituto do Direito de Família com relevantes efeitos na sucessão, 

especialmente após o advento do Código Civil de 2002 – Lei n. 10.406, de 10-1-2002. 

A herança ao cônjuge depende do regime de bens escolhido pelos nubentes ou por 

eles modificado durante o casamento com autorização judicial, ou a eles imposto pela 

lei.103 

 

É no pacto antenupcial que se escolhe o regime de bens, de forma que, se ele não for feito, 

ou for nulo ou ineficaz, de acordo com o caput do artigo 1.640 do Código Civil, vigorará, quanto 

aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial, sendo este o motivo por que se chama 

regime legal ou supletivo, dado que a lei supre o silêncio dos nubentes. Trata-se, pois, o pacto 

antenupcial de um contrato solene e condicional, em que as partes avençam acerca do regime 

de bens que vigorará entre ambas após realizado o casamento. Assim o conceituam Cristiano 

Chaves e Nelson Rosenvald: 

 

Dá-se o nome de pacto antenupcial (também chamado de convenção antenupcial ou 

contrato nupcial, na linguagem dos alemães, ou ainda capitulaciones matrimoniales, 

como preferem os espanhóis) ao negócio jurídico pelo qual se regulamenta o regime 

econômico do matrimônio, definindo, pois, o seu regime de bens, apartando-se do 

regime legal supletivo.104 

 

É solene porque precisa ser formalizado por meio de escritura pública, não sendo 

suficiente por simples instrumento particular ou no termo do casamento. É condicional porque 

só é eficaz caso o casamento se realize, de modo que caduca se um dos nubentes falecer ou 

casar com outra pessoa. Com efeito, dispõe o artigo 1.653, do Código Civil, que “é nulo o pacto 

antenupcial se não for feito por escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir o casamento”. 

O pacto é firmado pelos nubentes, que são os que possuem interesse no regime de bens e 

considerados aptos a escolhê-lo, em tendo habilitação matrimonial. Se um deles for menor de 

idade, o pacto só será eficaz mediante a aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses 

de regime obrigatório de separação de bens, conforme dispõe o artigo 1.654, do Código Civil. 

Consoante o artigo 1.657 do mesmo código, para valer em face de terceiros, o pacto 

antenupcial necessita ser registrado em livro especial, pelo oficial do Registro de Imóveis do 

domicílio dos cônjuges. Esse registro torna público o ato e alerta a terceiros no tocante à 

mudança de domínio do bem imóvel, de forma que, na falta dele, o regime escolhido só vigorará 

internamente entre os nubentes, caso em que o pacto fica como se não existisse perante 

 
103 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz; BRITO, Laura Souza Lima e. Sucessão do cônjuge e regime da 

separação de bens. In: TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida 

(coord.). Grandes temas de direito de família e das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 343-344. 
104 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 9. ed. Salvador: 
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terceiros, vigorando, por conseguinte, externamente, o regime da comunhão parcial. No 

entanto, uma vez efetuado o registro, este tem eficácia erga omnes, não sendo admitido que 

ninguém alegue ignorância. 

À vista dessas considerações, facilmente pode-se classificar o pacto antenupcial como 

negócio jurídico, tanto do ponto de vista estrutural quanto do funcional, consoante apregoa 

Felipe Frank.  Primeiro porque “permite aos cônjuges modular os efeitos jurídicos que o 

casamento gerará, determinando, dentro dos limites legais, seu objeto ou conteúdo”. Segundo 

porque “embora se exija escritura pública para sua celebração, sua estrutura não é 

predeterminada pela lei, cabendo, portanto, às pessoas moldá-la de acordo com seus interesses”. 

Terceiro porque “guardados os limites legais, verifica-se que o pacto antenupcial cumpre 

função instrumental em relação à autonomia privada, não se adstringindo à mera decisão de 

praticar, ou não, o ato, mas atuando de modo positivo na sua constituição”.105 

Frise-se, ainda, por oportuno, que, em virtude de a própria lei conferir ao pacto 

antenupcial a função de regulamentar as relações patrimoniais entre os consortes, parte 

significativa da doutrina o tem como sinônimo de contrato, a exemplo de Sílvio Rodrigues, que 

o define como “contrato solene, realizado antes do casamento, por meio do qual as partes 

dispõem sobre o regime de bens que vigorará entre elas, durante o matrimônio”.106 

Uma vez assentada a natureza do pacto antenupcial, é oportuno trazer à baila não somente 

os princípios e fundamentos das relações contratuais, mas, também, as suas limitações. O 

contrato representa a liberdade que os indivíduos têm de contratar quando, como e com quem 

assim desejarem, dentro dos limites da lei, da ordem pública e dos costumes. 

A procura por uma maior igualdade entre os contratantes, em sendo vulnerável algum 

deles, buscando protegê-lo, possibilita-se ao Estado intervir por intermédio de normas cogentes, 

que já foram tendência no Direito de Família, mas que, hoje, são constantemente moderadas. 

Nesse diapasão, o contrato que se dá entre os nubentes, modalidade de negócio jurídico 

bilateral, passa pelo crivo do Estado, o qual tem por objetivo fazer valer os princípios 

constitucionais que protegem a pessoa humana. 

Isso não significa que se esteja negando a liberdade de contratação, mas, na verdade, é 

uma garantia de que ela seja exercida por todas as pessoas. Desse modo, todos podem fazer 

convenções conforme lhe aprouverem, por conta do princípio da dignidade da pessoa humana, 

 
105 FRANK, Felipe. Autonomia sucessória e pacto antenupcial: problematizações sobre o conceito de sucessão 
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sendo que o exercício da autonomia privada, de força normativa, oportuniza o surgimento de 

leis privadas, por meio da contratação mútua. 

Mencione-se, a propósito, o ensino de Rolf Madaleno acerca da autonomia privada no 

pacto antenupcial, cujas restrições, segundo o autor, são necessárias para que seja assegurada a 

estabilidade das relações jurídicas familiares: 

 

A autonomia de vontade sofre restrições no âmbito do Direito de Família naquelas 

normas cuja natureza é de adesão ou vinculação dos cônjuges por decorrência do 

matrimônio, sendo preceitos cogentes que não podem ser derrogados pelos esposos. 

Essa restrição à liberdade contratual dos cônjuges tem em mira assegurar a 

estabilidade das relações familiares, impedindo que certos direitos sejam constituídos, 

modificados ou extintos por uma vontade negocial, embora exista uma pequena 

margem para aplicação da autonomia da vontade na celebração dos convênios 

conjugais e essa mesma abertura possa ser sentida por ocasião da ruptura oficial do 

matrimônio com separações consensuais realizadas em juízo e sobremodo as 

dimensões extrajudiciais.107 

 

No tocante ao Direito de Família, a autonomia privada dos cônjuges, levada a efeito por 

meio do pacto antenupcial, é legítima e digna de proteção do Estado, o que não implica 

necessariamente na intervenção deste, contanto que sejam respeitadas a limitações por ele 

perpetradas. 

Convém, por conseguinte, que sejam analisados alguns aspectos concernentes à 

autonomia no conteúdo do pacto antenupcial, tendo em conta que este é essencialmente um 

contrato. É importante perquirir se seria legítimo relativizar o conteúdo do aludido pacto que 

foi avençado de forma consensual pelos consortes. 

Primeiramente, hão de ser mencionadas as normas cogentes orientadoras do Direito de 

Família e a função por elas desempenhada, rechaçando-se a chance de o Estado intervir sob o 

pretexto de proteger a um dos nubentes por ser incapaz ou vulnerável na relação ou por haver 

ofensa à ordem pública. A propósito, as normas de organização da família, tais como as que 

versam sobre casamento, filiação, adoção e alimentos, as que estabelecem a ordem de vocação 

hereditária e a sucessão testamentária são todas normas que contêm matéria de ordem pública. 

As normas imperativas, que são inderrogáveis pela vontade dos particulares, são bem 

predominantes no Direito de Família. Assim, o sistema jurídico, no fito de evitar avenças 

contrárias à ordem pública e que firam a dignidade humana, instituiu as regras basilares do 

Direito de Família, dando certa liberdade aos consortes, dentro de seus limites, para a 

autodisposição.  
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O conteúdo do pacto antenupcial deve girar em torno de estipulações concernentes às 

relações econômicas conjugais. Naquele que se adotar o regime da participação final nos 

aquestos, pode ser convencionada a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares, 

a teor do que dispõe o artigo 1.656 do Código Civil. Cláusulas do pacto que, porventura, 

contravenham disposição legal absoluta, consideram-se nulas, segundo o artigo 1.655 do 

aludido código, ou seja, aquelas cláusulas prejudiciais aos direitos conjugais e paternos, bem 

como que ofendam os bons costumes e a ordem pública. Washington de Barros Monteiro e 

Regina Beatriz Tavares da Silva elencam exemplos de cláusulas nulas em pactos antenupciais, 

senão vejamos: 

 

Exemplificativamente, de nenhum valor serão estipulações que dispensem os 

cônjuges do dever de fidelidade, coabitação, mútua assistência e que os inibam 

do direito de recorrer ao divórcio. [...] Em tais condições, tornam-se 

inadmissíveis estipulações ante nupciais que alterem a ordem da vocação 

hereditária, que excluam da sucessão os herdeiros necessários, como o é o 

próprio cônjuge (Cód. Civil, art. 1.845), que estabeleçam pactos sucessórios, 

aquisitivos ou renunciativos (de succedendo ou de non succedendo), com 

violação ao disposto no art. 426 do Código Civil de 2002 (art. 1.089 do Cód. 

Civil de 1916). Igualmente, é nula a cláusula antenupcial que prevê e 

estabelece regime de bens diverso do pactuado para o caso de dissolver -se sem 

existência de prole a sociedade conjugal, ou institui regime de bens diverso, a 

vigorar após a morte de um dos cônjuges; no sistema atual, em ambos os casos 

estaria sendo operada a modificação do regime de bens, sem o preenchimento 

dos requisitos legais (Cód. Civil, art. 1.639, § 2º).108 

 

Entretanto, o vício de apenas uma das cláusulas não invalida toda a convenção 

antenupcial, permanecendo válidas as demais que não contrariem a ordem pública. Quando o 

pacto é apenas anulável, pode ser confirmado até mesmo depois do casamento, sendo que a 

confirmação retroage ao dia do matrimônio. Ademais, o pacto tem o mesmo destino do 

casamento, ou seja, anulado este, invalida-se aquele. Porém, o contrário não sucede, isto é, a 

nulidade do pacto não afeta a validade do casamento. 

Não há nenhum prazo fixado por lei para ocorrer a caducidade do pacto em virtude da 

não realização do casamento. Dessa forma, se o matrimônio não acontecer em um período 

razoável de tempo, qualquer uma das partes pode denunciá-lo e, se dentro do próprio pacto, 

fixou-se período determinado para a realização do enlace, a convenção permanece valendo até 

o final do prazo estipulado. 

Diante do conteúdo característico de uma convenção antenupcial, constata-se que esta 

tem natureza jurídica eminentemente negocial, prevalecendo a autonomia privada, embora não 
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seja um negócio da mesma natureza dos negócios regidos pelo Direito das Obrigações, por se 

tratar, na verdade, de um negócio jurídico especial, regido pelo Direito de Família e dotado de 

eficácia sucessória. Diga-se, ainda, que é um negócio facultativo, por conta de que só é 

realizado quando os nubentes tiverem interesse em escolher um regime de bens que não seja o 

da comunhão parcial.  

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o Estado não pode intervir naquilo que aos nubentes 

é autorizado compor de acordo com a lei. Com efeito, o artigo 1.639 do Código Civil dá aos 

nubentes a liberdade de “estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver”, encontrando 

limites nas previsões dos regimes de bens passíveis de serem adotados, sendo esta liberdade, 

até mesmo, ampliada em razão da possibilidade de ser estipulado um regime híbrido. Outro 

limite encontra-se no artigo 1.640 do mesmo código, o qual exige forma determinada para a 

validade do contrato de matrimônio, a saber, a habilitação para o casamento e a escritura pública 

de pacto antenupcial, conforme já citado. 

Sobre o controle que o Estado realiza por meio da habilitação para o casamento, diz 

respeito ao zelo que se tem pela convenção matrimonial, visando examinar se os contraentes 

são aptos e capazes, para que assim a celebração do casamento seja válida. Uma vez habilitados 

para casar, o poder de autodisposição dos consortes é previamente atestado, de modo a legitimar 

aquilo que fora estipulado no pacto antenupcial. A propósito, no que atine à habilitação 

matrimonial, esclarece Caio Mário da Silva Pereira que o processo “tem por finalidade 

proporcionar aos nubentes evidenciar a sua aptidão para o casamento, apresentando as provas 

necessárias a que a autoridade judiciária lhes defira o pedido”.109 

Dessa forma, não se justifica qualquer interferência estatal no sentido de relativizar o que 

foi disposto no pacto antenupcial, sob o argumento de que se estaria protegendo algum nubente 

vulnerável ou a ordem pública, visto que a capacidade dos contraentes já é bem averiguada 

quando do processo de habilitação para o matrimônio, além de que a possibilidade de disposição 

contratual tem respaldo na legislação, por intermédio das normas cogentes. Por via de 

consequência, as cláusulas contidas no referido contrato passam a estar inseridas no sistema 

normativo, não podendo depois serem inobservadas.  

Se o conteúdo do pacto matrimonial estiver conforme os limites legais e o Estado houver 

atestado a capacidade de auto disposição dos consortes, não há espaço para relativizar a vontade 

manifestada sob o argumento de contrariar a lei, a ordem pública ou os bons costumes. As 

 
109 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010, v. 5, p. 100. 
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hipóteses de intervenção estatal no que é contratado não podem ser configuradas 

presumidamente.  

Nesse contexto, importa mencionar que os aspectos contratuais, trazidos para a seara 

familista, engendram uma tendência que vem crescendo, a chamada Contratualização do 

Direito de Família, expressão que remete à ideia de que os agentes frequentemente negociam 

acerca da organização familiar, tornando-se os consortes como que verdadeiros legisladores de 

sua vida em comum.110 Concordamos com essa tendência até o ponto em que ela não viola as 

já mencionadas fronteiras da autonomia privada, correspondentes aos limites da lei, da ordem 

pública e dos costumes.  

À guisa de exemplo, caso os nubentes escolham o regime da separação convencional de 

bens, que distingue absolutamente o patrimônio dos cônjuges, seus ditames deverão ser 

aplicados ao enlace. Não seria cabível, por parte do Estado, fazer uma interpretação dissonante 

do que fora avençado, dado que o pacto antenupcial se submete às regras disciplinadoras dos 

contratos.  

Nesse ponto, é possível conceber a teoria contratualista das relações matrimoniais, sem 

prejuízo de que as partes vulneráveis recebam os devidos cuidados, pois, nas relações em que, 

de fato, há algum agente vulnerável para contratar, tal agente é protegido dentro da própria 

relação patrimonial estipulada. Com efeito, o ordenamento jurídico atualmente protege as partes 

consideradas mais frágeis na relação matrimonial, quando relativiza a autonomia privada por 

meio do regime da separação obrigatória de bens, disciplinado pelo artigo 1.641 do Código 

Civil, já alhures explicitado. 

As ideias da contratualização do Direito de Família são mais corretamente visualizadas 

justamente no que se refere ao conteúdo patrimonial dos pactos antenupciais, porquanto o 

Código Civil dá aos consortes uma maior oportunidade de autorregulação, mas dentro dos 

limites da lei. No que tange ao planejamento econômico dos cônjuges, está-se diante do 

planejamento individual da relação familiar, no qual os ajustes competem exclusivamente aos 

contraentes, não havendo de se cogitar que terceira pessoa, alheia a tal relação, possa impor 

qualquer condição ou relativizar a vontade expressa nesse campo da vida em comum.  

Para que o Estado intervenha na eficácia do contrato nupcial, essa possibilidade deve se 

apresentar como medida de extrema exceção, visto que as partes são legítimas para pactuar 

como serão regidas suas economias. A partir do momento em que for acertado pelos consortes, 

a avença deve ser respeitada, em obediência ao princípio basilar das relações privadas 

 
110 TARTUCE, Flávio. A contratualização do direito de família. Disponível em: https://flaviotartuce. 

jusbrasil.com.br/artigos/143980650/a-contratualizacao-do-direito-de-familia. Acesso em: 27 jul. 2020. 
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contratuais, o pacta sunt servanda, que fundamenta a força obrigacional dos contratos, sobre o 

que ensina Sílvio de Salvo Venosa: 

 

Decorre desse princípio a intangibilidade do contrato. Ninguém pode alterar 

unilateralmente o conteúdo do contrato, nem pode o juiz, como princípio, intervir 

nesse conteúdo. Essa é a regra geral. [...] A noção decorre do fato de terem as partes 

contratado de livre e espontânea vontade e submetido sua vontade à restrição do 

cumprimento contratual porque tal situação foi desejada.111 

 

Nesta senda, vislumbra-se que a liberdade contratual também tem seu efeito negativo, 

qual seja, a liberdade de não contratar. As disposições do contrato coincidem com a vontade 

dos contratantes, de forma que, se eles regulamentaram do modo como foi pactuado, sem 

qualquer coação, o exercício da autonomia privada deve ser fortemente resguardado. 

Acontece exatamente assim quando, por exemplo, os contraentes optam pelo regime da 

separação convencional de bens no pacto antenupcial. Eles optam dessa forma porque possuem 

liberdade para isso, porquanto, se assim desejassem, poderiam permanecer simplesmente 

silentes, acarretando o regime da comunhão parcial para reger suas relações econômicas. Eles 

assim optam porque estão respaldados no legítimo exercício da autonomia privada. 

É exatamente neste ponto que se observa o espaço aberto pela sucessão legítima do 

cônjuge à autonomia privada; não à autonomia sucessória tradicional, associada à liberdade 

testamentária, mas à autonomia derivada das escolhas mútuas expressas no pacto antenupcial, 

no campo do Direito de Família, espraiando-se para o Direito das Sucessões. Com respaldo no 

que teoriza Felipe Frank, “seria possível dizer que o Código Civil de 2002 abriu a sucessão 

legítima ao influxo da autonomia privada, exercida, quando menos de modo mediato, por meio 

do pacto antenupcial”.112 

É patente que, se alguém é signatário de um pacto matrimonial nesses moldes, é porque 

é conhecedor de todas as consequências envolvidas, motivo pelo qual não se mostra plausível 

o afastamento da eficácia do que foi pactuado. A livre estipulação e contratação entre os 

componentes da família é o principal fundamento para a concretização do plano individual de 

vida das pessoas. 

 
111 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 15. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015, vol. 2, p. 411. 
112 FRANK, Felipe. Autonomia sucessória e pacto antenupcial: problematizações sobre o conceito de sucessão 

legítima e sobre o conteúdo e os efeitos sucessórios das disposições pré-nupciais. 2017. 208 f. Tese (Doutorado 

em Direito das Relações Sociais) – Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2017, p. 141. 
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Nessa linha de entendimento, vislumbra-se, como forma de levar a efeito o exercício da 

autonomia privada, a escolha de um regime matrimonial de bens que melhor represente a 

vontade dos cônjuges quanto ao seu patrimônio, o que pode se dar das seguintes maneiras: pelo 

regime de bens em si considerado, quando diverso do da comunhão parcial, que não necessita 

de pacto prévio ao casamento; por cláusulas específicas, não contidas no regime adotado; ou, 

até mesmo, pela combinação entre os regimes.  

Essa possibilidade de escolha revela-se como um poder atribuído aos indivíduos para, 

dentro de sua privacidade, governarem e orientarem, de modo autônomo, os seus destinos, 

sendo protegidos juridicamente pelo próprio Estado. É justamente por isso que se torna evidente 

a eficácia do contrato matrimonial em seus efeitos patrimoniais, posto que os nubentes o 

estipulam de forma livre e consciente de todos os desdobramentos futuros de sua decisão. 
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4 REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS E SUCESSÃO LEGÍTIMA 

DO CÔNJUGE EM CONCORRÊNCIA COM OS DESCENDENTES 

 

4.1 ESSÊNCIA DO REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS 

 

Para compreender como o regime da separação de bens chegou à configuração atual, 

abordada no primeiro capítulo, assim como o porquê de ele ser escolhido pelos nubentes, é 

necessário buscar entender as suas origens no Direito brasileiro, no fito de resgatar o seu 

significado essencial. Mostra-se, pois, relevante observar a sua evolução histórica e seus 

primeiros significados. 

Essa evolução inicia com as Ordenações Filipinas, que lançaram as bases para a 

construção do Direito brasileiro, especialmente no tocante ao Direito Civil. Elas estiveram em 

vigor até o advento do Código Civil de 1916, sendo, por isso, apontadas como as mais 

importantes ordenações para o Brasil. 

O regime matrimonial da separação de bens já era oportunizado nessas ordenações, no 

Livro 4, Título XLVI, que conferia ao marido e à mulher a meação de seus bens, por carta de 

ametade, instituto que, à época, correspondia à comunhão de bens, exceto quando fosse 

acordada outra coisa pelas partes, obedecendo-se o que entre elas fosse contratado.113 A 

comunhão de bens era a regra geral do casamento, tendo os consortes, por outro lado, a opção 

de estabelecer entre eles a forma que melhor lhes aprouvesse de organizar o patrimônio. 

Naquele tempo, o regime dizia respeito, em essência, à não comunicação dos bens de 

propriedade dos contraentes, facultando-se a estes disporem sobre até que ponto o patrimônio 

seria misturado. De forma semelhante à codificação de hoje, a decisão pelo regime da separação 

se dava por meio expresso ou por meio tácito. 

O meio expresso correspondia ao hodierno pacto antenupcial, em que se deliberava acerca 

da separação de bens, do afastamento da comunhão de bens, ou mesmo da incomunicabilidade 

de bens, opções estas abarcadas todas na noção do regime de separação de bens. O meio tácito 

se verificava nos casos em que era impossível ser aplicada a comunhão, em virtude da 

 
113 Título XLVI. Como marido e mulher são meeiros em seus bens. Todos os casamentos feitos em nossos Reinos 

e nossos senhorios se entendem serem feitos por Carta de ametade: salvo quando entre as partes outra cousa for 

acordada e contractada, porque então se guardará o que entre eles for contractado. Ordenações Filipinas. 

Disponível em: http:wwwl.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/orednacoes.htm?inp=regimen+de+bens&qop=*&outp=. 

Acesso em 29 ago. 2020. 
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estipulação de uma cláusula, como, por exemplo, a de que cada esposo administrasse seu 

patrimônio e só respondesse pelas dívidas que ele mesmo fez.114 

Saliente-se que, à época, embora a incomunicabilidade fosse o principal aspecto do 

regime da separação de bens, a medida de tal separação era dada conforme a cláusula avençada 

pelos nubentes quando do casamento. O simples título genérico de separação de bens não tinha 

o condão de isolar completamente o patrimônio.  

Assim, o mero pacto de separação de bens, sem qualquer outra estipulação específica, 

ocasionava a incomunicabilidade dos bens particulares de cada um dos consortes, mas não fazia 

com que a separação continuasse no que se referia aos frutos e rendimentos amealhados na 

constância do matrimônio, os quais eram tidos como bens comuns dos cônjuges. Para que 

houvesse essa separação em continuidade, era preciso que ela fosse previamente avençada pelos 

noivos.115 

Nesse contexto, vislumbra-se que havia um regime da separação de bens simples, 

correspondente ao que hoje chamamos de regime da comunhão parcial de bens, e que, aos que 

almejavam, havia a possibilidade de fazerem disposições, que atualmente correspondem ao 

regime da separação convencional de bens. Sabendo que o regime legal era o da comunhão 

universal e que grande era a dependência entre os cônjuges, qualquer diáspora no patrimônio 

dos consortes era alocada como separação de bens, restando apenas estipular o grau em que se 

dava. 

Com arrimo nas Ordenações Filipinas, cujas disposições foram em muito observadas até 

então, o Código Civil de 1916 aprimorou a lógica anterior, dispondo sobre os regimes de bens 

entre os cônjuges no Livro I de Direito de Família, no Título III. O código reconheceu quatro 

modalidades independentes de regimes, a saber: comunhão universal, comunhão parcial, 

separação e dotal. 

Neste ponto, é interessante que se perceba a lógica dos regimes da comunhão parcial e da 

separação de bens se concretizando e ganhando contornos próprios. O que antes era, como dito, 

um regime da separação de bens simples, no código posterior, por conta de uma divisão clara e 

expressa, na qual se reconheceu uma possível incomunicabilidade total do patrimônio dos 

cônjuges, conquanto ainda em via de surgimento, aludida possibilidade passou a ser encarada 

como um instituto autônomo.  

Dispunha o artigo 276 do Código Civil de 1916 que, quando os contraentes casassem, 

estipulando a separação de bens, permaneceriam os de cada cônjuge sob a administração 

 
114 PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direitos de família. Rio de Janeiro: B.L. Garnier, 1869, p. 135-140. 
115 Ibid., p. 136. 
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exclusiva dele, que os poderia, livremente, alienar, se fossem móveis. Mesmo não mais sendo 

adotadas as Ordenações Filipinas, por questões culturais, o vínculo marital continuou sendo 

super valorizado no casamento, de modo que a dependência entre os cônjuges, sobretudo da 

mulher em relação ao marido, permaneceu aparente na redação do Código. 

Contrastando com essa cultura, a própria possibilidade de os cônjuges poderem escolher 

suas disposições, dada pelo regime da separação de bens, evidencia a essência do aludido 

regime, visto que, desde o seu surgimento, revela-se individualista e representante da liberdade 

particular de disposição patrimonial, dentro dos limites legais. Com efeito, a separação de bens 

é uma saída para quem objetiva uma autonomia patrimonial maior em relação ao consorte, sem, 

no entanto, embora mantendo sua essência, deixar de se submeter ao crivo do Estado, contido 

na lei. 

Diferente das Ordenações Filipinas, o Código Civil de 1916 estatuiu a separação completa 

do patrimônio conjugal, de forma que a escolha por este regime passou a ter como 

consequências a incomunicabilidade dos frutos e aquisições e a independência do cônjuge 

virago na administração de seus bens individuais, embora, para alienar, gravar, dispor sobre 

direitos reais e pleitear em juízo sobre bens imóveis, a mulher ainda continuasse precisando da 

outorga marital.  

Nesse contexto, Pontes de Miranda já entendia que a característica central do regime da 

separação de bens era a independência econômica entre o marido e a mulher.116 Entretanto, o 

artigo 259 do código gerava contradição ao dispor que, mesmo em regime diverso da comunhão 

de bens, haveria a comunicação dos que fossem adquiridos na constância do casamento, a não 

ser que tal hipótese fosse afastada por meio de pacto antenupcial. Sobre essa norma do Código 

Civil de 1916, comentam Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares da Silva: 

 

Lembre-se que, pelo Código Civil anterior, era necessário, para tanto, que as partes se 

revelassem claras e explícitas, no sentido de excluir a comunicação dos bens 

adquiridos na constância do casamento; se elas não se expressassem 

peremptoriamente no pacto antenupcial, aplicar-se-iam, no silêncio do contrato, os 

princípios da comunhão quanto aos aquestos, na constância do casamento (Cód. Civil 

de 1916, art. 259).117 

 

Pontes de Miranda criticava essa lógica, pois, para ele, “quem diz adotar o regime da 

separação, adota o da separação absoluta, e não o da limitada, a que o Código Civil não se 

 
116 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito de família. 3. ed. São Paulo: Max 

Limonad, 1947, v. 1 a 3, p. 291. 
117 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito 

de família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 184. 
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reporta, se bem que o permita”.118 Antes disso, até mesmo Augusto Teixeira de Freitas, em sua 

Consolidação das Leis Civis, instituía que quando os nubentes optassem pelo regime da 

separação total de bens, estes estariam inteiramente excluídos da comunhão.119  

Os entendimentos desses juristas, à época, só corroboram com o sentido mais puro do 

regime da separação, que é a incomunicabilidade integral de bens. Com efeito, tal regime foi, 

desde o limiar da instituição das leis civis no Brasil, uma oportunidade dada aos particulares 

de, livremente, optarem por não confundir seu patrimônio ao do cônjuge. 

Já no Novo Código Civil de 2002, de forma bem diferente do código anterior, ficou bem 

clara a distinção entre separação absoluta e separação relativa de bens. Esta foi englobada pelo 

atual regime da comunhão parcial de bens e aquela pelo atual regime da separação de bens. 

Ademais, o novo código conferiu mais liberdade ainda aos optantes pelo regime da 

separação, visto que os bens adquiridos antes ou depois do matrimônio, que são incomunicáveis 

e administrados pelo seu titular, podem ser alheados ou gravados de ônus real, sem a 

necessidade de outorga uxória em qualquer hipótese. Isso demonstra que o intuito da legislação 

é dar maior independência econômica aos cônjuges e valorizar o patrimônio individual deles, 

garantindo que o legítimo proprietário administre seus bens do jeito que quiser. 

Importante elucidar que o Código Civil de 2002 não reproduziu o artigo 259 do Código 

Civil de 1916, acima mencionado, disciplinando, por conseguinte, a verdadeira separação 

patrimonial, o que demonstra que o incentivo à comunicação dos aquestos, feito pelo código 

anterior, foi superado. De fato, de acordo com as disposições do código atual, o regime da 

separação distingue completamente o patrimônio dos cônjuges, sendo a estes facultada a 

possibilidade de, excepcionalmente, estabelecerem a comunhão de determinados bens. 

Observando essa evolução histórica, inobstante as relativizações oriundas do contexto 

social de cada época, nota-se que a essência do regime da separação foi preservada desde que 

ele foi reconhecido como uma opção dada aos consortes até o Código Civil em vigor, que aponta 

a existência de dois patrimônios diferentes. Assim, as características essenciais deste regime, 

seguindo o magistério de Arnaldo Rizzardo, são as seguintes: plena e exclusiva propriedade 

dos bens adquiridos por cada cônjuge, antes e depois do casamento; livre e exclusiva 

administração e disposição destes pelo respectivo proprietário, dispensada a outorga ou 

consentimento do outro, tanto para bens móveis como imóveis; e responsabilidade única pela 

 
118 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito 

de família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 296. 
119 FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis civis. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 

2003, v. 1, p. 95. 
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satisfação de encargos assumidos por cada cônjuge, a menos que tenham se destinado ao 

proveito comum do casal.120 

Nota-se, também, que, apesar de os regimes de bens se referirem exatamente aos efeitos 

econômicos que o casamento gera na vida dos cônjuges, a separação de bens proporciona que 

o matrimônio não repercuta na seara patrimonial dos contraentes, de modo que estes unem suas 

vidas, mas não estendem tal união às questões econômicas, assim avençando por intermédio do 

pacto antenupcial. Vê-se, pois, que o casamento, embora propicie comunhão de vida, confere 

aos envolvidos uma opção de independência no campo do patrimônio. 

É por essa razão que o regime da separação convencional, em particular, é intimamente 

vinculado ao princípio da autonomia privada. E isso em nada prejudica que um casamento 

realizado sob esse regime seja reconhecido como família, cuja adoção, a propósito, tem sido 

cada vez mais frequente, sobretudo por pessoas que já possuem patrimônio antes de se casarem 

ou que atuem em áreas com riscos financeiros. Aliás, o regime da separação é altamente 

compatível com a sociedade contemporânea, onde predomina a igualdade na família, não 

importando em prejuízo algum para nenhum dos cônjuges, que têm sua dignidade e liberdade 

respeitadas.  

 

4.2 DESDOBRAMENTOS SUCESSÓRIOS DO PACTO ANTENUPCIAL DE SEPARAÇÃO 

DE BENS  

 

Evidenciadas, no ordenamento jurídico brasileiro, a essência e a evolução do regime da 

separação de bens até a disciplina do Código Civil atual, convém associarmos o assunto ao 

campo sucessório. Como já dito, Direito de Família e Direito das Sucessões são 

indissoluvelmente vinculados, porquanto é justamente a sucessão do cônjuge falecido que dá 

ensejo à observância dos pactos de Direito de Família avençados em vida. 

Quando os cônjuges, por meio do pacto antenupcial, escolhem o regime de bens que 

regerá seus patrimônios, eles, automática e conscientemente, estão dispondo acerca das regras 

que almejam serem levadas a efeito caso a sociedade conjugal termine, em vida ou por conta 

do evento morte. Em que pese a disciplina dos regimes de bens esteja contida no Direito de 

Família, é forçoso reconhecer que a partilha de bens é sua consequência direta, conforme os 

ditames do regime escolhido, sendo uma matéria também abordada pelo Direito das Sucessões. 

 
120 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 672-673. 
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Assim, em se tratando de família e sucessões, não há distanciamento ou desconexão, dado 

que os escopos dos regimes de bens são estendidos ao pós-morte e, segundo Arnoldo Wald, 

“obrigam o legislador e o magistrado a reconhecerem que existe uma progressiva 

compenetração dos regimes com efeitos não só no direito familiar, mas também no direito 

sucessório”.121 De fato, o propósito do legislador é realmente estabelecer uma relação entre 

essas duas vertentes do Direito Civil, o que se constata na instituição do cônjuge supérstite 

como herdeiro necessário, como aponta Felipe Lima Gomes: 

 

Fica patente que, em qualquer das vertentes da defesa do argumento familiar, faz-se a 

defesa da adequação da constituição codificada do direito à herança, o qual é deferido, 

na sucessão necessária, a certos indivíduos, pelo tão-só fato de terem mantido certos 

vínculos jurídicos com o sucedendo. Portanto, é reafirmada a licitude da intrusão de 

uma relação de direito de família no âmbito do direito hereditário.122 

 

Essa relação mostra que a sucessão hereditária é baseada na propriedade e na família, 

visto que é nas relações jurídicas patrimoniais que se dá a transmissão da propriedade e que é 

da família que vêm os requisitos para que se estabeleça a ordem de vocação hereditária. Dessa 

forma, a própria razão de ser do Direito das Sucessões é harmonizar o Direito de Família e o 

Direito de Propriedade, dado que a transmissão de bens após a morte favorece a continuidade 

do patrimônio e a proteção da família. 

Como confirmação da intimidade entre a escolha dos nubentes em vida sobre o regime 

matrimonial de bens e as consequências que essa escolha acarretará após a morte, vislumbra-se 

que os regimes de bens são colocados como pressupostos para que o cônjuge sobrevivente 

herde. Com efeito, consoante ensina Giselda Hironaka, “o legislador enxerga nessa escolha uma 

demonstração prévia dos cônjuges no sentido de permitir ou não a confusão patrimonial e em 

que profundidade querem ver operada tal confusão”.123 

Trata-se aqui de um ponto importantíssimo, qual seja, a intenção dos contraentes no 

momento em que elegem determinado regime de bens e dispõem legitimamente sobre como 

vão organizar o patrimônio da família para o caso de abertura de sucessão. Se os nubentes 

manifestarem expressamente a vontade de impedir ou permitir a mistura patrimonial entre eles, 

 
121 WALD, Arnoldo. Direito Civil: direito das sucessões. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 6, p. 115. 
122 GOMES, Felipe Lima. O direito fundamental à herança: âmbito de proteção e consequências de sua 

constitucionalização. 2015. 171 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito da 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015, p. 101. 
123 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das sucessões brasileiro: disposições gerais e sucessão 

legítima. In: CAHALI, Yussef Said; CAHALI, Francisco José (coord.). Família e sucessões: doutrinas essenciais. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, v. 6, p. 336. 
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por meio do pacto antenupcial, a autonomia a eles conferida deve ser considerada para verificar 

se o cônjuge sobrevivo sucede ou não.  

É justamente essa intenção do cônjuge que deve ser valorizada e perquirida quando ele 

escolhe se casar pelo regime da separação convencional de bens. A eleição feita no pacto 

antenupcial gera efeitos em vida e após a morte.  

Conforme asseveram Ilton Garcia da Costa e Marcos Paulo dos Santos Bahig Merheb, 

“se em vida os cônjuges resolveram, de forma voluntária e livre, adotar o regime de separação 

total de bens, certamente na morte pretendem que assim seja mantido”.124 Também, para Maria 

Berenice Dias, é “descabido acreditar que o regime de bens vale somente para o divórcio, não 

produzindo efeitos quando o casamento se dissolve em razão da morte”.125 

Quando a partilha de bens ocorre em vida, por causa do divórcio, o regime da separação 

é plenamente eficaz, de modo que o Estado não intervém impondo uma confusão patrimonial 

contra a vontade dos cônjuges. No entanto, o mesmo não ocorre quando a partilha deriva da 

morte de um dos consortes, abrindo-se a sucessão legítima, isso por conta de o cônjuge ser 

considerado herdeiro necessário. 

O artigo 1.829, I, do Código Civil de 2002, já transcrito no primeiro capítulo, tem redação 

complexa e acarreta vários debates jurisprudenciais, bem como posicionamentos doutrinários 

divergentes. Neste dispositivo, o regime da separação convencional de bens não é mencionado 

como exceção à concorrência sucessória do cônjuge, razão pela qual proporciona o surgimento 

de maiores debates acerca da sua eficácia post mortem.  

Da forma como está, em uma exegese estritamente gramatical, a legislação 

contemporânea impõe a concorrência sucessória do cônjuge casado por este regime, em 

completa contrariedade com a sua essência, que é, consoante Arnaldo Rizzardo, “a completa 

separação do patrimônio dos cônjuges, nada tornando-se comum, inclusive aquilo que advém 

do esforço conjunto”.126 Em outras palavras, de Antonio Cezar Quevedo Goulart Filho, essa 

essência refere-se a que “os consortes deliberadamente resolvem afastar qualquer presunção de 

colaboração para constituição de patrimônio comum, mantendo cada um seu próprio acervo 

patrimonial”.127 

 
124 COSTA, Ilton Garcia da; BAHIG MERHEB, Marcos Paulo dos Santos. O regime de separação convencional 

de bens e a não concorrência do cônjuge supérstite com os descendentes do de cujus. Revista de direito de família 

e sucessão, Salvador, v. 4, n. 1, p. 71-93, jan./jun. 2018, p. 86. 
125 DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 31. 
126 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 168. 
127 GOULART FILHO, Antonio Cezar Quevedo. Liberdade de disposição patrimonial no casamento: separação 

de bens e condição de herdeiro necessário. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/? 

cod=6145e68bda614971. Acesso em 13 set. 2020. 
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Caio Mário da Silva Pereira é um dos que fazem uma exegese estritamente gramatical, 

quando assim afirma:  

 

O cônjuge sobrevivo não participará da sucessão em três hipóteses: se o regime de 

bens adotado pelo casal for o da comunhão universal; se o regime de bens for o da 

separação obrigatória de bens ou ainda se o regime de bens for o da comunhão parcial, 

sem que o falecido tenha deixado bens particulares. E por outro lado: caberá participar 

da sucessão em três hipóteses: se o regime de bens do casal fosse o da separação 

convencional de bens; se o regime fosse o da comunhão parcial e o de cujus houvesse 

deixado bens particulares e se o regime de bens fosse o da participação final nos 

aquestos.128 

 

Carlos Alberto Dabus Maluf também compartilha desse entendimento:  

 

O cônjuge sobrevivente deixa de herdar em concorrência com os descendentes nas 

seguintes hipóteses: se judicialmente separado do de cujus; se separado de fato a mais 

de dois anos, não provar que a convivência se tornou insuportável sem culpa sua; se 

casado pelo regime da comunhão universal de bens; se casado pelo regime da 

separação obrigatória de bens; se, casado pelo regime de comunhão parcial, o autor 

da herança não houver deixado bens particulares à luz dos arts. 1.829, I, e 1.830 do 

Código Civil.129 

 

Apesar de ser majoritário o entendimento que considera o cônjuge sobrevivente casado 

sob o regime da separação convencional de bens como herdeiro concorrente do falecido, este 

entendimento não é pacífico. Mesmo os adeptos da doutrina majoritária reconhecem que o 

assunto pode de fato ser discutido. 

A propósito, Francisco José Cahali e Giselda Hironaka assentem que, conquanto o texto 

da lei seja claro, realmente pode ser apurada uma divergência no tocante à possibilidade de o 

cônjuge supérstite, optante pelo regime da separação convencional de bens, ser herdeiro.130 

Também Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim admitem que “o tema suscita interpretações 

divergentes”.131  

A corrente minoritária, que entende que o cônjuge casado pelo regime da separação 

convencional de bens não deve ser considerado herdeiro concorrente, foi encabeçada por 

Miguel Reale, pois foi ele quem introduziu a divergência a respeito desse assunto no Direito 

brasileiro, em artigo publicado, no dia 12 de abril de 2003, no jornal o Estado de São Paulo, 

passados apenas três meses da vigência do Novo Código Civil de 2002. Para atestar a autoridade 

 
128 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito das sucessões. 20. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014, v. 6, p. 132-133.   
129MALUF, Carlos Alberto Dabus. A sucessão do cônjuge e do companheiro na nova ordem legal. In: DINIZ, 

Maria Helena (coord). Atualidades jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 7, p. 42.   
130 CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 3. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 167. 
131 OLIVEIRA, Euclides Benedito de; AMORIM, Sebastião Luiz. Inventários e partilhas: direito das sucessões: 

teoria e prática. 22. ed. São Paulo: Universitária de Direito, 2009, p. 97. 



76 
 

 

de Miguel Reale no tema, relembre-se que, à medida em que o Código Civil de 1916 é 

conhecido como Código Beviláqua, por ter sido Clóvis Beviláqua o seu idealizador, o Código 

Civil de 2002 é conhecido por Código Reale, haja vista sua implementação ter sido realizada 

por meio de reforma coordenada por Miguel Reale. Vejamos o entendimento deste jurista, 

esposado no referido artigo: 

 

Nessa ordem de ideias, duas são as hipóteses de separação obrigatória: uma delas é a 

prevista no parágrafo único do artigo 1.641, abrangendo vários casos; a outra resulta 

da estipulação feita pelos nubentes, antes do casamento, optando pela separação de 

bens. A obrigatoriedade da separação de bens é uma consequência necessária do pacto 

concluído pelos nubentes, não sendo a expressão “separação obrigatória” aplicável 

somente nos casos relacionados no parágrafo único do artigo 1.641.132 

 

Diante da complexidade na redação do artigo 1.829, I, do Código Civil de 2002, e a partir 

desse entendimento de Miguel Reale, que introduziu a divergência no Direito brasileiro, 

também foram geradas contradições jurisprudenciais, até mesmo no âmbito do STJ.  

No julgamento do Recurso Especial nº 1111095/RJ, em 2009, o Relator, Ministro Carlos 

Fernando Mathias, sustentou ser possível o afastamento da concorrência da viúva da sucessão 

do esposo falecido, respaldado no pacto antenupcial, celebrado na vigência do Código Civil de 

1916, que elegeu o regime da separação convencional de bens. Destaca-se, na Decisão do 

recurso pelo STJ, o trecho que diz que a “livre disposição dos bens, tanto no novel diploma 

como naquele revogado, sempre foi direito assegurado aos casados em regime de separação 

total de bens”, bem como que a proteção conferida ao cônjuge pela nova posição no Direito das 

Sucessões não deve se sobrepor à vontade dos indivíduos manifestada em vida e após a 

morte.133 

Também em 2009, o STJ julgou o Recurso Especial nº 992.749/MS e posicionou-se pela 

impossibilidade de o cônjuge casado pelo regime da separação de bens concorrer com os 

descendentes do de cujus. A Relatora, Ministra Nancy Andrighi, fundamentou esse 

entendimento na necessidade de que o artigo 1.829, I, do Código Civil, se submeta à autonomia 

privada dos particulares e à responsabilidade deles mesmos quanto aos atos realizados em vida.  

Em seu voto, a ministra salientou ser impossível que o Direito das Sucessões atrapalhe a 

liberdade do pacto de regime de bens, conferida pelo Direito de Família Patrimonial, 

caracterizando a sucessão como a “continuação da personalidade do morto pela projeção 

jurídica dos arranjos patrimoniais feitos em vida”.134 Com efeito, os cônjuges decidem 

 
132 REALE, Miguel. O cônjuge no novo código civil. Disponível em: http://www.professorchristiano.com.br/ 

materialaula/miguel%20reale_sucessao.pdf. Acesso em 27 out. 2020. 
133 STJ, 4ª Turma, REsp 1111095/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias, j. 01.10.2009. 
134 STJ, 3ª Turma, REsp. 992.749/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 01.12.2009. 
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conjuntamente sobre quais regras patrimoniais irão adotar e, se não quiserem misturar seus 

patrimônios, optando pela separação convencional de bens, não é o legislador nem o magistrado 

que devem modificar esse desejo. Sobre o julgado, opina Caires Cristiane Geroti: 

 

Ao julgar um caso que envolvia herdeiros, cônjuge sobrevivente e regime de bens, o 

referido Tribunal atendeu os anseios de uma sensata maioria ao determinar não 

subsistir ao cônjuge casado sob o regime da separação convencional de bens, direito 

à concorrência sucessória, privilegiando assim a autonomia da vontade privada em 

detrimento da ordem de vocação hereditária imposta pelo novo diploma civil.135 

 

No julgado em análise, seguindo a linha de Miguel Reale, sustentou-se que, o artigo 

1.829, I, do código, ao falar em separação obrigatória, na verdade estaria se referindo ao gênero, 

cujas espécies seriam separação legal e separação convencional. Admitiu-se o entendimento 

que, por consequência, o cônjuge casado pelo regime da separação, legal ou convencional, não 

poderia ser considerado herdeiro necessário.136  

No entanto, embora concordemos com o resultado a que ele conduz, este argumento 

sustentado em gênero-espécie, em particular, não é plausível, haja vista que a doutrina, da 

clássica à contemporânea, divide a separação de bens realmente em obrigatória e convencional. 

A nosso sentir, de fato, quando o código fala em separação obrigatória, está se referindo apenas 

àquela prevista em seu artigo 1.641 e não à convencional. Assim também pensam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, os quais, embora aduzam que a redação legal vai contra 

a finalidade do regime da separação convencional de bens, sustentam que “não há como 

escapar-se da interpretação restritiva da expressão separação obrigatória de bens”.137 

Muitas críticas foram feitas ao conteúdo do julgamento do Resp. nº 992.749/MS. Houve 

quem dissesse que o julgado era surpreendente e gerador de uma incerteza categórica, pois teria 

ignorado “todo o tratamento doutrinário referente às categorias da separação legal e da 

separação convencional de bens”.138 Houve quem o apontasse como “uma completa 

confusão”139 e quem considerasse que confundir a separação obrigatória com a separação 

 
135 GEROTI, Caires Cristiane. O cônjuge sobrevivente como herdeiro necessário e a limitação da autonomia 

da vontade privada. Disponível em: https://www.ibdfam.org. 

br/artigos/581/O+c%C3%B4njuge+sobrevivente+como+herdeiro+necess%C3%A1rio+e+a+limita%C3%A7%C

3%A3o+da+autonomia+da+vontade+privada. Acesso em: 10 ago. 2020. 
136 STJ, 3ª Turma, REsp. 992.749/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 01.12.2009. 
137 JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 8. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011, p. 1322. 
138 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das sucessões. 8. ed. São Paulo: Método, 2015, v. 6, p. 187. 
139 CATEB, Salomão de Araújo. Direito das sucessões. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 114. 
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convencional seria “subverter por completo a lógica do sistema”140, bem assim quem 

proclamasse que o julgado “deverá ficar sozinho”.141 

No entanto, ele não ficou sozinho, visto que impactou a jurisprudência dos Tribunais de 

Justiça estaduais, que seguiram o entendimento nele contido, até mesmo em datas bem mais 

próximas. Podemos citar como exemplo os Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de 

Janeiro142, do Rio Grande do Sul143, de Minas Gerais144 e de São Paulo.145  

Aliás, foi elogiado por Maria Vital da Rocha e Manuela Sales Santos, que atribuíram a 

ele a mudança de paradigma no plano do Poder Judiciário, dada a riqueza de seus elementos 

fundamentadores. Para as autoras, “o respaldo jurídico e hermenêutico de tal conclusão 

comporta um número elevado de argumentos, todos demonstrados com profundidade”.146 

Alguns julgamentos realizados pelo STJ, nos anos de 2014 e 2015, por outro lado, 

assentaram a posição dominante atualmente.147 De conformidade com o Enunciado nº 270, da 

III Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal,148 uniformizou-se o entendimento 

da jurisprudência no sentido de que o regime da separação convencional de bens possibilita que 

o cônjuge concorra na sucessão do falecido.  

O julgamento do Recurso Especial nº 1472945/RJ expressa bem as ideias que giram em 

torno do entendimento jurisprudencial majoritário. Esse julgado tem como fundamento a 

proteção do cônjuge sobrevivo, sob a perspectiva de que não conferir ao cônjuge o status de 

 
140 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito das sucessões. 

3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 7, p. 223. 
141 VELOSO, Zeno. Direito hereditário do cônjuge e do companheiro. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 72. 
142 TJRJ, 20ª Câmara Cível, apelação cível nº 010087-44.2006.8.19.0052, Rel. Des. Inês Trindade, j. 19.09.2012; 

TJRJ, 18ª Câmara Cível, agravo de instrumento nº 0022348-85.2015.8.19.0000, Rel. Des. Maurício Caldas Lopes 

(decisão monocrática), j. 02.06.2015; TJRJ, 12ª Câmara Cível, apelação cível nº 0005717-08.2007.8.19.0207, Rel. 

Des. Cherubin Elcias Schwartz (decisão monocrática), j. 16.04.2015. 
143 TJRS, 8ª Câmara Cível, agravo de instrumento nº 0195882-36.2013.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil 

Santos, j. 29.08.2013. 
144 TJMG, 5ª Câmara Cível, apelação cível nº 2550619-11.2012.8.13.0024, Rel. Des.Versiani Penna, j. 14.10.2014; 

TJMG, 8ª Câmara Cível, agravo de instrumento nº 0533009-39.2012.8.13.0000, Rel. Des. Teresa Cristina da 

Cunha Peixoto, j. 23.06.2013. 
145 TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento nº 2024907-83.2015.8.26.0000, Rel. Des. Mary 

Grun, j. 14.10.2015. 
146 ROCHA, Maria Vital da; SANTOS, Manuela Sales. O regime matrimonial de separação convencional de bens: 

implicações no direito sucessório. Revista do instituto do direito brasileiro, Lisboa, v. 2, n. 6, p. 5633-5674, 

2013, p. 5651. 
147 REsp. nº 1.346.324-SP, 3ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 19.08.2014; REsp. nº 

1.430.763-SP, 3ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 13.11.2014; REsp. nº 1.472.945-RJ, 3ª 

Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.10.2014; REsp. nº 1.382.170-SP, 2ª Seção, Rel. p/ acórdão 

Min. João Otávio de Noronha, j. 22.04.2015. 
148 O art. 1.1829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do 

autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da 

comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a 

concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os 

descendentes. 
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herdeiro necessário seria um retrocesso social, o que seria inaceitável. Legalmente, é baseado 

no artigo 1.511 do Código Civil atual, que “estabelece a comunhão plena de vida, com base na 

igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”, o que acarretaria, de forma implícita, a 

comunicação patrimonial após a morte, ao incluir-se o viúvo como herdeiro necessário. 

O relator do recurso, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, asseverou que os efeitos do 

pacto antenupcial valem durante o casamento, para fins de administração dos bens conjugais e 

para fins da comunicação, ou não, de tais bens ainda em vida. O pacto não geraria efeitos na 

seara sucessória, em que a partilha se dá em razão da morte de um dos consortes e não por causa 

do término da vida em comum. Vejamos, a propósito, um trecho do voto do ministro: 

 

Logo, não merece acolhida a tese de que o regime de bens seria extensivo após a 

morte, em uma espécie de ultratividade do regime patrimonial, que teria uma suposta 

eficácia póstuma. É que a sociedade conjugal, por força expressa do art. 1.571, I, do 

Código Civil, extingue-se com o falecimento de um dos cônjuges, incidindo, a partir 

daí, regras próprias, à luz do princípio da especialidade, previstas no Livro V do 

Código Civil – que abrange o Direito das Sucessões.149 

 

Nesse contexto, predomina o posicionamento favorável à concorrência do cônjuge casado 

pelo regime da separação convencional de bens. Todavia, entendemos que isso ocorre por causa 

de uma falha na interpretação legislativa, que se nota na medida em que ela não coaduna com 

a legítima vontade das pessoas de verem satisfeito o seu projeto privado de vida.  

A propósito, discordando com o Relator do Recurso Especial em comento, o Ministro 

Moura Ribeiro, em seu voto, afirmou fugir à sua “compreensão jurídica regime de separação 

total de bens que não produza efeitos após a morte de um dos cônjuges”.150 Apontou, ainda, a 

melhor exegese como sendo aquela que “entende não ser possível a alteração dos efeitos 

jurídicos do regime matrimonial post mortem na separação convencional de bens, devendo ser 

mantida a coerência ante a vontade manifestada pelos cônjuges durante a vida em comum”.151 

A ordem de sucessão decorre de um desejo consciente dos contraentes, quando optam por 

um regime de bens no pacto antenupcial, ou, pelo menos, decorre de uma aceitação, quando 

eles nada pactuam ou escolhem o regime legal. Impor que o cônjuge seja herdeiro necessário, 

quando for casado pelo regime da separação convencional de bens, esvazia de sentido e anula 

o escopo do regime, ferindo a autonomia privada e a liberdade de escolha dos nubentes e, 

consequentemente, a dignidade da pessoa humana. Preconizam, com efeito, Ilton Garcia da 

Costa e Marcos Paulo dos Santos Bahig Merheb: 

 
149 STJ, 3ª Turma, REsp. 1472945/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.10.2014. 
150 Ibidem. 
151 Ibidem. 
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Este entendimento supostamente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça viola 

frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana e da autonomia da vontade, 

posto que se em vida os cônjuges optaram pela não comunicabilidade de bens, a lei 

não deveria na morte interferir em tal escolha.152 

 

É patente que a essência do regime escolhido é a observância de dois patrimônios distintos 

e incomunicáveis, por vontade de ambos os consortes. Isso revela que a disciplina atualmente 

imposta pelo Código Civil está gerando clara contradição e uma visível ruptura na coerência 

axiológica do ordenamento jurídico, por conta de, “concomitantemente, ser reconhecida aos 

nubentes a possibilidade de autodeterminação para escolherem a separação patrimonial e a eles 

ser negada essa mesma possibilidade pela imposição de uma comunicabilidade do mesmo post 

mortem.”153 

É imperioso reforçar que, se os consortes não estipularem em vida o desejo de misturar 

seus patrimônios, não é a lei que deve isso impor, porquanto as partes elegem esse regime 

voluntariamente, com respaldo em prerrogativa que a própria lei oferece. Diante disso, 

consoante Carlos R. Gonçalves, se não existe comunicação de bens “por vontade dos cônjuges 

durante a constância do casamento, assim, não faria sentido, após a morte de um dos cônjuges 

permitir a comunicação de tais bens através do recebimento dos mesmos a título de herança”.154 

Justificar a imposição de uma concorrência à toda custa, para pretensamente proteger o 

cônjuge viúvo, até mesmo quando pactuado regime matrimonial contrário a esse desiderato, 

seria burlar todos os limites opostos ao Estado para que este não intervenha nos arranjos 

negociais privados dos cidadãos. Ademais, o fato de a avença delineada no pacto antenupcial 

ser seguida não significa que necessariamente o cônjuge supérstite fique desamparado. Na 

verdade, ele não o ficaria de nenhuma maneira, conforme asseveram Cristiano Chaves de Farias 

e Nelson Rosenvald: 

Primus, porque se o outro consorte deseja ampará-lo materialmente, garantindo um 

patrimônio básico ao outro, poderá se valer de testamento ou doação em seu favor – 

o que, uma vez mais, respeita a sua vontade. Secundus, por não se poder esquecer que 

o regime de bens foi escolhido recíproca e voluntariamente, pela deliberação de 

ambos, que manifestara, expressamente, a vontade de nada comunicar 

patrimonialmente.155 

 

 
152 COSTA, Ilton Garcia da; BAHIG MERHEB, Marcos Paulo dos Santos. O regime de separação convencional 

de bens e a não concorrência do cônjuge supérstite com os descendentes do de cujus. Revista de direito de família 

e sucessão, Salvador, v. 4, n. 1, p. 71-93, jan./jun. 2018, p. 84. 
153 COSTALUNGA, Karime. Direito de herança e separação de bens: uma leitura orientada pela constituição e 
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Algo relevante também a ser mencionado é que, uma vez eficaz a pactuação estabelecida 

pelos contraentes, há uma maior prevenção de conflitos sucessórios, os quais tendem a se 

agravar quando existe discussão em torno de patrimônio. Por ser a separação de bens um regime 

de nuances simples, sem superposição de interesses patrimoniais, diminui sobremaneira a 

quantidade de conflitos ou litígios, diversamente dos outros regimes. Logo, respeitar a vontade 

dos cônjuges bastante influencia no desenvolvimento litigioso ou consensual da sucessão, pelo 

que tem sido bem aceita pela sociedade a ideia de uma diáspora patrimonial entre os cônjuges. 

No entanto, tendo o Código Civil de 2002 erigido o cônjuge a herdeiro necessário e 

instituído a ordem de vocação hereditária sem privar da sucessão quem for casado pelo regime 

da separação convencional de bens, colocou os nubentes em uma situação complicada. Isso 

porque, na legislação contemporânea, se forem seguidos os entendimentos majoritários, não há 

nenhuma forma da qual o cônjuge possa se valer para não comunicar seu patrimônio com o do 

consorte no caso de vir a falecer. Por conseguinte, a melhor solução, por ora, seria respeitar a 

vontade dos cônjuges, manifestada ao escolherem o regime de bens, conferindo-se, desse modo, 

maior eficácia ao pacto antenupcial no Direito das Sucessões. 

 

4.3 QUESTÕES HERMENÊUTICAS: SOLUÇÃO DE APARENTE ANTINOMIA PELA 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA 

 

Uma antinomia jurídica tem lugar quando se observa uma oposição, total ou parcial, que 

pode se dar entre duas normas contraditórias, colocando o aplicador e o destinatário em uma 

posição embaraçosa, por falta de critérios ou por inconsistência destes, os quais poderiam 

proporcionar uma correta interpretação, acordante com as balizas de um determinado 

ordenamento jurídico.156 Haja vista que a Ciência do Direito o concebe como um todo orgânico 

e isento de contradições lógicas, os potenciais conflitos entre normas podem e devem ser 

solucionados por intermédio da hermenêutica. 

Para haver um conflito de normas, é preciso que elas sejam válidas, pois, se não forem, 

não há conflito. Consoante Tércio Sampaio Ferraz Júnior, o conflito não se refere simplesmente 

a uma contradição lógica, mas à circunstância comparada a dois vetores, cada um atuando no 

mesmo ponto e em direções opostas, de forma que haveria contrariedade ou desacordo entre 

 
156 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2003, p. 203. 



82 
 

 

duas normas, mas não uma contradição lógica, pois, se assim fosse, uma delas seria válida e a 

outra não.157 

A antinomia, além de entre duas normas, pode surgir também entre dois princípios ou 

entre uma norma e um princípio geral de direito aplicado em um caso concreto. Abordando a 

teoria da plenitude do ordenamento jurídico e o preenchimento de suas lacunas, Maria Helena 

Diniz dá relevo ao princípio da unidade do sistema jurídico: 

 

Esse princípio da unidade pode levar-nos à questão da correção do direito incorreto. 
Se se apresentar uma antinomia, ou um conflito entre normas, ter-se-á um estado 
incorreto do sistema, que precisará ser solucionado, pois o postulado desse princípio 
é o da resolução das contradições. O sistema jurídico deverá, teoricamente, formar um 

todo coerente, devendo, por isso, excluir qualquer contradição lógica nas asserções, 

feitas pelo jurista, elaborador do sistema, sobre as normas, para assegurar sua 

homogeneidade e garantir a segurança na aplicação do direito. Para tanto, o jurista 

lançará mão de uma interpretação corretiva, guiado pela interpretação sistemática, que 

o auxiliará na pesquisa dos critérios para solucionar a antinomia a serem utilizados 

pelo aplicador do direito.158 

 

No Brasil, não raro, são vislumbradas antinomias, derivadas, umas vezes, de múltiplas 

leis em um mesmo âmbito, outras, da falta de atenção do legislador no tocante às cláusulas 

revogadoras ou da baixa qualidade na técnica legislativa. Entretanto, esse problema deve ser 

resolvido com espeque no princípio da não-contradição, visto que as leis e a unidade do 

ordenamento jurídico pressupõem a coerência lógica do sistema. As antinomias devem, pois, 

ser escoimadas pela ciência jurídica, pela via da pacificação dos conflitos e da harmonização 

do complexo normativo. 

O conflito de normas é considerado antinomia quando os dois dispositivos possuírem 

operadores opostos ou conteúdos que se negam parcial ou completamente entre si, isto é, um 

permitindo e outro proibindo, e quando o aplicador ou o destinatário dos dispositivos ficar em 

situação de não ter mecanismos para se livrar da inconsistência.159 Uma vez verificados tais 

fatores conjuntamente, tem-se uma antinomia real, com duas normas conflituosas, sendo 

impossível saber qual deva ser aplicada ao caso concreto. 

Nesses casos, uma boa alternativa seria a elaboração de uma nova norma que aderisse a 

um dos enunciados colidentes. Porém, “sempre que se descobre uma contradição, deve o 

hermeneuta desconfiar de si; presumir que não compreendeu bem o sentido de cada um dos 

 
157 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2003, p. 202. 
158 DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 13. 
159 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio, op. cit., p. 204. 
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trechos ao parecer inconciliáveis, sobretudo se ambos se acham no mesmo repositório”,160 

consoante aduz Carlos Maximiliano. Em razão disso, não pode ser descartada a chance de estar-

se diante, na verdade, de uma antinomia aparente, na qual há contradição, mas o intérprete tem 

mecanismos aptos a dirimi-la.   

Em se tratando de antinomias aparentes, quando elas correspondem a contradições 

atinentes ao conteúdo material das normas, observam-se as antinomias de princípios, as quais 

são oriundas de incompatibilidade entre o enunciado do dispositivo legal e as noções basilares 

de um dado ordenamento jurídico, e as antinomias teleológicas, as quais se referem à falta de 

harmonia entre os fins colimados por uma norma e os meios instituídos por outra para alcançar 

tais fins. 

Identificada uma antinomia aparente, o suposto conflito precisa ser resolvido e é nesse 

momento que a interpretação sistemática se mostra relevante. A interpretação sistemática é um 

método que busca alcançar o significado do texto inserindo-o no conjunto normativo, 

preocupando-se, em primeiro lugar, com a preservação do sentido correto da norma, embora 

para isso seja necessário deixar de aplicar outra norma em vistas a garantir a consistência do 

sistema.  

Nesta toada, a aludida técnica proporciona verdadeiramente a integração do sistema, tanto 

de um dispositivo em relação à lei inteira, mas também da lei em que o dispositivo está inserida 

em relação ao ordenamento jurídico como um todo. Não é à toa que, para José Ricardo Cunha, 

quando o assunto é hermenêutica, “ao se aplicar um único dispositivo normativo, em verdade 

se aplica todo o ordenamento jurídico”.161 

Diante do que foi até agora dito, neste tópico e no anterior, vê-se que analisar 

conjuntamente concorrência sucessória e regime da separação convencional de bens revela um 

conflito de normas possível de ser dirimido, ou seja, uma antinomia aparente. Segundo Maria 

Helena Diniz, a antinomia aparente é uma contradição resultante de um conflito de consciência 

pelo qual passa o aplicador das normas, visto que ele pode agir conforme o que ordena a norma, 

embora com isso não concorde.162 

É óbvio que a redação do artigo 1.829, I, poderia ter ficado melhor. Porém, a ausência 

momentânea dessa melhor redação não impede que o dispositivo seja entendido assim, do modo 

 
160 SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. p. 122. 
161CUNHA, José Ricardo. Fundamentos axiológicos da hermenêutica jurídica. In: BOUCAULT, Carlos Eduardo 

de Abreu; RODRIGUEZ, José Rodrigo (coord.). Hermenêutica Plural: possibilidades jusfilosóficas em 

contextos imperfeitos. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 328. 
162 DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 27. 
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que foi editado, antes mesmo de uma possível alteração legislativa. Já dizia o Ministro Moura 

Ribeiro, em seu voto, no REsp. 1.472.945/RJ: “Enquanto não houver alteração legislativa, a 

melhor solução será interpretar o texto legal de acordo com o sistema jurídico estabelecido na 

Constituição Federal e no Código Civil”.163 

O conflito ocorre exatamente quando se interpreta literalmente e a contrario sensu tal 

dispositivo, pois essa interpretação antinômica é incompatível com a noção advinda dos artigos 

1.647 e 1.687 do Código Civil, os quais descrevem a separação do patrimônio na prática, ou 

seja, os atos que um consorte pode realizar de forma autônoma, sem o consentimento do outro. 

Essa interpretação equivocada olvida de que nenhum texto legal pode ser interpretado 

isoladamente, pois, como recomenda Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “nunca devemos isolar o 

preceito nem em seu contexto (a lei em tela, o código: penal, civil etc.) e muito menos em sua 

concatenação imediata (nunca leia só um artigo, leia também o parágrafo e os demais 

artigos)”.164 

Isso é dito porque o sentido da norma nunca é colmatado nela mesma, mas apenas 

mediante o cotejo com outras normas e valores, sejam estes históricos, sociais, atuais ou 

pretéritos, bem assim com o ordenamento jurídico como um todo. Ademais, a realidade social 

e o caso concreto também devem ser considerados. Quando são analisados em conjunto esses 

aspectos, exsurge uma variação semântica das proposições legais, mantendo o Direito em 

movimento e suscetível às mudanças do mundo e da humanidade.165 

A interpretação literal a contrario sensu do artigo 1.829, I, é antinômica na medida em 

que entende ser cabível ao cônjuge casado pelo regime da separação convencional de bens 

herdar concorrentemente, tornando vazias as normas que ensejam aos contraentes darem 

livremente ao seu patrimônio o destino que lhes aprouver e impedindo que se mantenha a 

incomunicabilidade do patrimônio exclusivo, mormente o angariado antes do matrimônio. O 

intérprete que assim procede desobedece a ensinamentos basilares de hermenêutica jurídica. 

Com efeito, Rubens Limongi França aconselha que, estando a letra da lei desconexa da 

mens legislatoris, o intérprete deve privilegiar esta e não aquela. Se, mesmo assim, a antinomia 

aparente persistir, se a mens legis informar entendimentos diferentes, deve ser escolhido o que 

seja mais próximo da essência do instituto regulamentado e dos anseios do bem comum. Se 

 
163 STJ, 3ª Turma, REsp. 1472945/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.10.2014 
164 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2003, p. 282. 
165 CUNHA, José Ricardo. Fundamentos axiológicos da hermenêutica jurídica. In: BOUCAULT, Carlos Eduardo 

de Abreu; RODRIGUEZ, José Rodrigo (coord.). Hermenêutica plural: possibilidades jusfilosóficas em contextos 
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nem por esta via a interpretação for exitosa, devem ser invocadas a analogia e as demais formas 

de integração do Direito.166 

O entendimento majoritário, que possibilita a concorrência sucessória na separação 

convencional, se revela ainda mais incoerente quando se percebe que corresponde, na prática, 

a uma transmudação de regime, visto que, em vida, os cônjuges acordam voluntariamente a 

separação de bens e, depois da morte de um deles, os efeitos observados são os da comunhão 

parcial. Dessa forma, os bens tornados incomunicáveis por força do pacto antenupcial podem 

ser entregues ao cônjuge supérstite por meio da concorrência sucessória, do mesmo modo que 

ocorreria se o regime de bens do casamento fosse o da comunhão parcial e o viúvo tivesse 

deixado bens particulares. Nesse sentido, vejamos trecho do voto de Nancy Andrighi, no Resp. 

992.749/MS: 

 

Haveria, induvidosamente, em tais situações, a alteração do regime matrimonial de 

bens post mortem, ou seja, com o fim do casamento pela morte de um dos cônjuges, 

seria alterado o regime de separação convencional de bens pactuado em vida, 

permitindo ao cônjuge sobrevivente o recebimento de bens de exclusiva propriedade 

do autor da herança, patrimônio ao qual recusou, quando do pacto antenupcial, por 

vontade própria.167 

 

Depois da morte, não pode ocorrer aquilo que os cônjuges não desejaram em vida. 

Quando alguém casado com separação convencional de bens herda em concorrência com os 

descendentes do de cujus, há uma fraude no regime de bens escolhido pelos nubentes. Embora 

o princípio da mutabilidade justificada do regime de bens seja previsto no ordenamento jurídico, 

não se pode cogitar que a alteração do regime se dê por ocasião do divórcio ou da morte de um 

dos consortes. 

Diante dessa interpretação antinômica, uma vez falecendo um dos cônjuges, será como 

se a separação de bens nunca tivesse sequer existido. Convém frisar que, se por acaso as partes 

tivessem realmente almejado comunicar seus patrimônios de alguma maneira, poderiam 

adquirir em condomínio, doar, deixar testamento e, até mesmo, alterar o regime de bens, pois 

todas essas são providências que a lei lhes faculta. Esse raciocínio consta da ementa do REsp. 

992.749/MS: 

Se o casal firmou pacto no sentido de não ter patrimônio comum e, se não requereu a 

alteração do regime estipulado, não houve doação de um cônjuge ao outro durante o 

casamento, tampouco foi deixado testamento ou legado para o cônjuge sobrevivente, 

quando seria livre e lícita qualquer dessas providências, não deve o intérprete da lei 

 
166 LIMONGI FRANÇA, Rubens. Hermenêutica jurídica. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 50-51. 
167 STJ, 3ª Turma, REsp. 992.749/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 01.12.2009. 
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alçar o cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro necessário, concorrendo com os 

descendentes, sob pena de clara violação ao regime de bens pactuado.168 

 

Na medida em que o pacto antenupcial é um negócio jurídico cuja índole é de contrato e 

que o artigo 422 do Código Civil prevê que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, faz-se 

oportuno identificarmos as funções da boa-fé objetiva, alavancada por referido dispositivo legal 

a princípio norteador. Pode-se dizer que o Código Civil de 2002 conferiu três funções à boa-fé 

objetiva, a saber: função interpretativa, que exige uma interpretação contratual moralmente 

mais recomendada e socialmente mais útil; função delimitadora do exercício de direitos, ou 

função controladora, que tem por finalidade impedir as cláusulas abusivas ou enganosas; e a 

função criadora de deveres anexos, dentre os quais o respeito aos interesses legítimos.169 

Esses deveres anexos podem ser pré-contratuais ou pós-contratuais, de modo que, mesmo 

com a extinção do contrato, pela morte, por exemplo, eles poderão subsistir. Assim, o pacto 

antenupcial realizado pelos cônjuges, embora ocorra a morte de um deles, continua produzindo 

efeitos, inclusive, sucessórios. Diante disso, é importante trazer à baila a constatação de que o 

cônjuge sobrevivo pode vir a incorrer em venire contra factum proprium, o qual é incompatível 

com a cláusula geral da boa-fé objetiva e seus consectários da lealdade e da confiança.  

Como cláusula obrigatória em todos os negócios jurídicos avençados em nosso Direito, a 

boa-fé objetiva veda que o cônjuge - que, antes de casar, pactuou separação convencional de 

bens - em seguida se habilite como herdeiro concorrente do patrimônio deixado pelo falecido. 

Do contrário, estaria sendo premiado quem, apegando-se a uma intepretação literal da lei, se 

valeria da própria torpeza, no caso de o casamento findar pela morte de seu cônjuge, razão por 

que, consoante Giselda Hironaka, um cônjuge não pode pleitear um patrimônio que não 

concorreu para a sua obtenção, pois, se pudesse, estaria enriquecendo ilicitamente.170 Nesse 

sentido também é a advertência de Miguel Reale e Judith Martins Costa: 

 

Por sua vez, a boa-fé, como emanação da lealdade que efetivamente é, estaria também 

sendo ferida. É que o regime da separação total, quando voluntário, decore de uma 

afirmação formal da vontade de ambos os nubentes. Assim sendo, o nubente que 

voluntariamente escolher o regime da separação total, formalizando-o em pacto 

antenupcial, não pode, quando morto o seu consorte, valer-se de uma interpretação 

 
168 STJ, 3ª Turma, REsp. 992.749/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 01.12.2009. 
169 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: contratos: teoria geral. 

7. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 99-112. 
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meramente literal para, no momento sucessório, contraditar ou desconsiderar a 

vontade lícita e formalmente emanada por ambos.171 

 

Outra incoerência oriunda dessa interpretação antinômica é que a pessoa que desejar ter 

um patrimônio exclusivamente seu em vida, durante o casamento, bem como após a sua morte, 

de sorte que seus bens sejam herdados somente por seus descendentes, terá apenas duas opções: 

permanecer em noivado até seu consorte atingir a idade de setenta anos, para que se aplique o 

regime da separação obrigatória de bens, ou simplesmente não se casar e nem mesmo conviver 

em união estável, porque, até neste caso, seus bens particulares não estarão preservados em 

caso de sucessão do companheiro. Apontando tal incoerência, reflete Maria Berenice Dias: 

 

A única conclusão a que se pode chegar é que está cerceada a vontade de quem quer 

casar, mas quer preservar seu patrimônio pessoal em favor de seus filhos. Pelo jeito, 

quem possui filhos e bens não pode casar! Conclusão: o novo Código Civil, que se 

dedicou com tanto empenho a regular o casamento (dedicou-lhe 202 artigos), impõe 

o celibato a quem possui filhos e patrimônio, ainda que seja somente uma bicicleta.172 

 

Ademais, embora possa soar absurdo, se o entendimento majoritário da doutrina e da 

jurisprudência continuar no rumo que está, será observado, silenciosamente, o estímulo a um 

tipo bem particular de divórcio, a saber, o divórcio à beira da morte. Isso corresponderia a 

institucionalizar uma aberração no Direito Civil brasileiro, hipótese em que, para impedir a 

comunicação patrimonial quando da abertura de sua sucessão, o cônjuge casado com separação 

convencional de bens romperia a sociedade conjugal, valendo-se do divórcio, antes de sua 

morte, no fito de manter seus bens como particulares, o que, de fato, evitaria a concorrência 

sucessória do cônjuge sobrevivente com os descendentes. 

Ao serem constatadas essas únicas opções restantes a quem não deseja comunicar seus 

bens com o cônjuge após a morte, poderia se cogitar como solução que os cônjuges, no pacto 

antenupcial, renunciassem reciprocamente ou mesmo unilateralmente ao direito de herança. No 

entanto, conforme aventado no capítulo anterior, não são admitidas no ordenamento jurídico 

brasileiro quaisquer estipulações antenupciais que alterem a ordem da vocação hereditária, que 

excluam da sucessão os herdeiros necessários, que estabeleçam pactos sucessórios, aquisitivos 

ou renunciativos, posto que violaria ao disposto no artigo 426 do Código Civil, o qual dispõe 

 
171 REALE, Miguel Junior; COSTA, Judith Martins. Direito civil. Sucessões. Casamento sob o regime da 

separação total de bens, voluntariamente escolhido pelos nubentes. Pacto Antenupcial de Separação total de bens 

e frutos. Código Civil, art. 1.829, inciso I. Interpretação. Compreensão do fenômeno sucessório e seus critérios 

hermenêuticos. A força normativa do pacto antenupcial. Revista trimestral de direito civil, Rio de Janeiro, v.6, 

n. 24, p. 205-228, out./dez. 2005, p. 220.   
172 DIAS, Maria Berenice. Filhos, bens e amor não combinam! ou a concorrência sucessória. Disponível em: 
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que “não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva”, configurando pacta corvina. 

Nesse sentido, esclarece Carlos Roberto Barbosa Moreira: 

 

A proibição de pactos sucessórios, tal como formulada no direito brasileiro, abrange 

todo e qualquer contrato sobre herança futura, quer se trate de manifestação de 

vontade para instituir herdeiro ou legatário, quer se trate de ato de disposição de 

herança futura ou, por fim, de renúncia a uma sucessão não aberta.173 

 

À vista dessas constatações, resta claro que a interpretação pelo método literal, adotada 

pela maioria dos aplicadores do Direito no Brasil, acarreta um aparente conflito entre a norma 

que disciplina os casos de concorrência sucessória em alguns regimes de bens e as normas que 

carregam a essência do regime da separação convencional. Se o conflito é aparente, é sinal que 

pode ser enfrentado por outros métodos exegéticos para além da literalidade da letra da lei. 

Miguel Reale, depois da vacatio legis do Código Civil de 2002, compilou seus artigos 

publicados na imprensa em uma obra, na qual ele demonstrou que essa interpretação equivocada 

vai contra a mais básica das regras de hermenêutica jurídica, a de que, em um código, os artigos 

se interpretam uns pelos outros.174 À luz dessa regra, podemos mencionar alguns argumentos 

para dizer que o regime da separação convencional de bens também é uma das exceções à 

concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes. 

Primeiramente, se a essência da separação de bens é a inexistência de qualquer comunhão 

patrimonial entre os consortes, seja referente aos bens anteriores ou aos adquiridos 

unilateralmente após o casamento, essa essência é a mesma tanto na separação obrigatória 

quanto na convencional. Eis, então, o motivo que levou Miguel Reale a enxergar essas duas 

modalidades de separação como espécies de um mesmo gênero: porque elas se aproximam no 

que concerne à obrigatoriedade, ora por causa da lei, ora por causa de pacto antenupcial. 

No entanto, a doutrina dominante, nos moldes preconizados, acaba defendendo a posição 

de que somente a separação de bens disposta no artigo 1.641 do Código Civil é considerada 

obrigatória, o que é fruto de uma interpretação apressada, simplista e isolada, com sérios 

desdobramentos, vez que leva à noção de que a separação convencional de bens não teria o 

poder de obrigar as partes. Cair nesse erro é o mesmo que desprezar os princípios gerais de 

Direito Contratual, inclusive o da força obrigatória dos contratos. Um posicionamento correto 

 
173 MOREIRA, Carlos Roberto. Vocação sucessória do cônjuge e regime de bens: o capítulo conclusivo de uma 

evolução jurisprudencial (?). Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 10-21, jan./abr. 2018, p. 16. 
174 REALE, Miguel. Estudos preliminares do código civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 11. 
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é aquele do qual se extraia que a separação de bens seja obrigatória e absoluta em ambos os 

casos.175 

Como já alhures adiantado, não concordamos com a conclusão de que o artigo 1.829, I, 

ao mencionar separação obrigatória, estaria se referindo simultaneamente à separação legal e à 

convencional. Todavia, esse raciocínio não deixa de contribuir para atinarmos à necessidade de 

uma interpretação sistemática do aludido dispositivo, que desemboque na exclusão da 

concorrência sucessória do cônjuge casado em qualquer das duas modalidades de separação de 

bens, seja aquela operada por força de lei ou aquela a que as partes se obrigam por vontade 

própria, sendo que esta última restará esvaziada de sentido se assim não for compreendida. 

Também reflete nesse viés Daniela Soares Hatem: 

 

Nos casos daqueles que escolheram a separação de bens (separação voluntária) 

deveria ser aplicada a mesma interpretação cabível aos casamentos regidos pela 

separação obrigatória de bens, porque é o regime citado pela lei, no tocante à ordem 

de vocação, que mais se aproxima desse regime que não foi mencionado, ainda que 

no primeiro caso se trate de uma escolha e, no segundo, de uma imposição legal, pois 

são regimes parecidos.176 

 

Conquanto não seja plausível apegar-se a uma relação gênero-espécie entre separação 

legal e convencional, é muito clara a identidade desses regimes. Então, mesmo não se adotando 

este argumento, a interpretação que busca pôr óbice à concorrência sucessória em virtude da 

separação voluntária de bens não se configura como extensiva de uma norma restritiva, mas, 

por outro lado, lança luzes para uma lacuna na legislação, que pode ser colmatada nos moldes 

delineados pelo artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, primando pelos 

princípios gerais da unidade do sistema jurídico e da não-contradição.177 

Neste ponto, convém lembrar do ensinamento de Pontes de Miranda, o qual diz que, no 

Direito Civil, o fenômeno sucessório é a “continuação em outrem de uma relação jurídica” 

previamente verificada no que se refere ao respectivo sujeito, o que abarcaria dívidas e direito, 

obrigações e pretensões, situações ativas e passivas.178 Assim, fica evidente que quem elege 

determinado regime de bens planeja o começo, o meio e o fim do seu casamento, de modo que 

 
175 ROCHA, Maria Vital da; SANTOS, Manuela Sales. O regime matrimonial de separação convencional de bens: 

implicações no direito sucessório. Revista do instituto do direito brasileiro, Lisboa, v. 2, n. 6, p. 5633-5674, 

2013, p. 5656-5657. 
176 HATEM, Daniela Soares. A ordem de vocação hereditária no código civil de 2002: uma abordagem crítica. 

2009. 176 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009, p. 76. 
177 Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 

gerais de direito. 
178 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentário do código civil brasileiro: tratado de 

testamentos. Rio de Janeiro: Pimenta de Mello, 1930, v. 1, p. 179. 
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em qualquer hipótese de extinção do matrimônio, divórcio ou morte, o destino dos bens não é 

impensado previamente pelos contraentes. 

Se a lei viola esse raciocínio e dá aos bens destino não almejado pelos cônjuges, contraria 

frontalmente a própria existência do regime de bens, que, a essa custa, seria mais razoável que 

nem existisse. Quando o aplicador do Direito interpreta literalmente o art. 1.829, I, do Código 

Civil, acaba por comprometer a unidade sistemática do ordenamento jurídico. Para Maria Vital 

da Rocha e Manuela Sales Santos, a simples interpretação literal realizada pela doutrina civilista 

majoritária deveria servir apenas como ponto de partida interpretativo: 

 

Emprestar ao enunciado do art. 1.829, I um sentido respaldado em uma concepção 

puramente positivista da norma jurídica não parece ser inteiramente adequado. O 

hermeneuta não pode simplesmente se furtar da utilização de outros métodos clássicos 

de interpretação, como o lógico-sistemático e o histórico-teleológico para privilegiar 

somente a interpretação literal. Correto seria se perquirir a real razão de ser do 

dispositivo, de maneira a cotejar os objetivos de sua existência no ordenamento 

jurídico. Nessa linha, parece óbvio que a compreensão do art. 1.829, I do Diploma 

Civil só pode fazer sentido se inserta no sistema que a lei civil, como um todo, 

resguarda.179 

 

De fato, a interpretação sistemática é a que melhor mantém preservada a autonomia 

privada das partes para construírem sua família, máxime quando o artigo 226, caput e §7º, da 

Constituição Federal,180 dá toda importância a ela e a deixa livre para planejar-se como lhe 

convenha, razão pela qual o objetivo do regime de bens não pode ser contrariado. O 

planejamento familiar não diz respeito apenas a ter ou não filhos, mas, sim, ao planejamento do 

matrimônio como um todo, incluindo o regime patrimonial que o regerá, que é escolhido por 

meio do pacto antenupcial, instrumento que representa a autonomia privada propiciada aos 

nubentes ao estipularem a incomunicabilidade de seus bens. 

A norma constitucional em comento, ao garantir a liberdade de planejamento familiar, 

favorece a confiança que cada cônjuge deposita no outro, tornando-a importantíssima para a 

boa convivência social e para toda a ordem jurídica. A propósito, Luiz Edson Fachin, aponta 

que essa “revalorização da confiança como valor preferencialmente tutelável no trânsito 

 
179ROCHA, Maria Vital da; SANTOS, Manuela Sales. O regime matrimonial de separação convencional de bens: 

implicações no direito sucessório. Revista do instituto do direito brasileiro, Lisboa, v. 2, n. 6, p. 5633-5674, 

2013, p. 5653-5654. 
180 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] §7º - Fundado nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 

competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer 

forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
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jurídico” revoluciona o Direito Civil atual, concedendo novas formas de compreender os 

institutos deste âmbito jurídico com arrimo na tutela da confiança.181 

Nessa linha de intelecto, considerando que o pacto antenupcial que estabelece a separação 

de bens tem essência de contrato, prezar pelo valor da confiança, na oportunidade de sua 

elaboração, é imprescindível. Logo, nessa avença deve ser observada a cláusula geral de boa-

fé objetiva, não simplesmente no tocante aos seus consequentes deveres de lealdade e confiança 

entre as partes, mas também em vistas de estabelecer limites que barrem condutas contraditórias 

dos nubentes, as quais configurariam o venire contra factum proprium já antes ventilado. 

É evidente, pois, que, se ambos os consortes abriram mão de qualquer direito à 

participação no patrimônio do outro, cada um tendo bens distintos, certamente abriram mão 

também da concorrência sucessória com os descendentes. Dessa forma, se o viúvo ocupar 

indevidamente a posição de herdeiro do falecido, como defende a doutrina majoritária, é sinal 

que a ele está sendo permitido fugir da vontade manifestada quando da estipulação do pacto 

antenupcial, ferindo-se, por conseguinte, o princípio da boa-fé e desprezando-se os valores 

éticos de honestidade e lealdade entre as partes, o que cumularia a aniquilação dos princípios 

da segurança jurídica e da confiança recíproca.182  

Essa gama de argumentos apresentados, na verdade, contribui para resolver a controvérsia 

criada em razão da existência de exegetas apegados a uma interpretação meramente gramatical. 

E a solução está na interpretação sistemática do artigo 1.829, I, com os artigos 1.639, 1.647, I 

e II e 1.687, todos do Código Civil, para, como resultado, considerar-se que a não-concorrência 

do cônjuge supérstite com os descendentes do falecido também seja aplicada aos casamentos 

cujo regime de bens seja o da separação convencional. Ratificando esse modo de entender, 

vejamos o raciocínio de Miguel Reale e Judith Martins Costa: 

 

Com efeito, pensamos que não faria o menor sentido (i) assegurar-se 

constitucionalmente às pessoas a proteção de sua dignidade, na qual se inclui a 

autodeterminação; (ii) garantir-se a tutela de sua personalidade; (iii) possibilitar-se 

aos cônjuges a lícita escolha do regime da separação total de bens; (iv) facultar-se que 

expressem tal autonomia em pacto antenupcial, dotado de publicidade e eficácia de 

oponibilidade perante terceiros; (v) alterar-se, respeitantemente ao Código de 1916, a 

regra relativa à outorga conjugal para a alienação de seus bens, dispensando-se a 

outorga conjugal quando da alienação ou constituição de ônus reais sobre imóveis; 

(vi) determinar-se, no Código, que a vida do casal é regida pelo “princípio da 

exclusividade”, sendo defeso a terceiros ou ao Estado interferir nas escolhas 

 
181 FACHIN, Luiz Edson. O aggiornamento do direito civil brasileiro e a confiança negocial. In: FACHIN, Luiz 

Edson (coord.). Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 

2000, p.  115. 
182 ROCHA, Maria Vital da; SANTOS, Manuela Sales. O regime matrimonial de separação convencional de bens: 

implicações no direito sucessório. Revista do instituto do direito brasileiro, Lisboa, v. 2, n. 6, p. 5633-5674, 

2013, p. 5656. 
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licitamente feitas quanto aos aspectos patrimoniais e extrapatrimoniais da ‘vida 

familiar’; para, ao final, dar-se ao indigitado art. 1.829, inciso I, interpretação que 

contraria todas aquelas premissas e nega os efeitos práticos do regime de bens 

licitamente escolhido.183 

 

Portanto, o intérprete que se mantiver apegado à interpretação antinômica - de que o 

cônjuge casado pelo regime da separação convencional de bens deva ser considerado herdeiro 

necessário de seu consorte - estará corroborando com o esvaziamento do artigo 1.687 do Código 

Civil e, consequentemente, com o fim deste regime, o que seria inaceitável em um ordenamento 

jurídico que preza pela unidade sistemática. Celina Sampaio Goés, com efeito, assevera que 

corroborar com esse esvaziamento implica em revogação tácita do referido dispositivo legal.184 

O seguinte trecho da ementa do REsp. 992.749/MS expressa bem essa conclusão: 

 

Não remanesce, para o cônjuge casado mediante separação de bens, direito à meação, 

tampouco à concorrência sucessória, respeitando-se o regime de bens estipulado, que 

obriga as partes na vida e na morte. Nos dois casos, portanto, o cônjuge sobrevivente 

não é herdeiro necessário. Entendimento em sentido diverso, suscitaria clara 

antinomia entre os arts. 1.829, inc. I, e 1.687, do CC/02, o que geraria uma quebra da 

unidade sistemática da lei codificada, e provocaria a morte do regime de separação de 

bens. Por isso, deve prevalecer a interpretação que conjuga e torna complementares 

os citados dispositivos.185 

 

Causa espécie, entretanto, que a interpretação que prepondera entre os juristas da 

contemporaneidade faça apologia a uma evidente contradição, qual seja, possibilitar aos 

nubentes se auto determinarem, escolhendo a separação patrimonial, para, após a morte de um 

deles, coibir a eficácia dessa escolha, impondo a comunhão de bens. Isso revela que a qualidade 

de herdeiro necessário do cônjuge que pactuou separação de bens deva ser questionada. 

 

 
183 REALE, Miguel Junior; COSTA, Judith Martins. Direito civil. Sucessões. Casamento sob o regime da 

separação total de bens, voluntariamente escolhido pelos nubentes. Pacto Antenupcial de Separação total de bens 

e frutos. Código Civil, art. 1.829, inciso I. Interpretação. Compreensão do fenômeno sucessório e seus critérios 

hermenêuticos. A força normativa do pacto antenupcial. Revista trimestral de direito civil, Rio de Janeiro, v.6, 

n. 24, p. 205-228, out./dez. 2005, p. 205-228. 
184GOÉS, Celina Sampaio. Sucessão: cônjuge casado no regime da separação de bens não concorre com os 

descendentes. 2007. Disponível em: https://www.ibdfam.org.br/artigos/313/ 

Sucess%C3%A3o%3A+C%C3%B4njuge+Casado+no+Regime+da+Separa%C3%A7%C3%A3o+de+Bens+n%

C3%A3o+concorre+com+os+descendentes. Acesso em: 05 ago. 2020. 
185 STJ, 3ª Turma, REsp. 992.749/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 01.12.2009. 
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4.4 INCOMPATIBILIDADE DO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS 

COM O STATUS DE HERDEIRO NECESSÁRIO DO CÔNJUGE 

 

Sabendo-se que a sociedade hodierna preza pela liberdade em sua vida privada, 

principalmente nas relações familiares, percebe-se que a imposição legal contemporânea de 

herança necessária, em caso de separação convencional de bens, não coaduna com os anseios 

sociais. O fato de atualmente ser impossível aos cônjuges disporem do seu patrimônio, na 

oportunidade do casamento e com aplicação dos efeitos dessa disposição também após a morte, 

propicia que muitos nubentes procurem outros meios que ajudem com que suas vontades sejam 

levadas em consideração. Rememorando a essência histórica do regime da separação de bens 

escolhido pelas partes, aduzem Garcia da Costa e Bahig Merheb: 

 

O legislador, no art. 1.829, I c/c com art. 1.845 do Código Civil, ao fazer com que o 

cônjuge sobrevivente seja herdeiro necessário, mesmo casado no regime de separação 

convencional de bens, contrariou norma que vem desde a época do reinado no Brasil, 

pois, naquela época, todos os casamentos eram feitos por carta de ametade, salvo 

quando entre as partes outra coisa fosse acordada. Assim, hodiernamente, parece que 

o legislador ignorou a vontade das partes, destoando o regime da separação 

convencional de bens.186 

 

Em virtude de o sistema legal não estar atendendo especificamente ao mencionado 

interesse da sociedade, alguns projetos de lei foram apresentados no fito de alterar a posição do 

cônjuge supérstite na ordem de vocação hereditária, retirando dele a condição de herdeiro 

necessário, se casado no regime da separação convencional de bens. Tais projetos valorizam a 

eficácia da opção feita pelos cônjuges em vida, de não comunicar seus patrimônios, ao elegerem 

o aludido regime. 

Em 2005, foi proposto, pelo Deputado José Borba, o Projeto de Lei nº 4.775, sugerindo 

mudança no teor do artigo 1.829, I, do Código Civil, para fins de substituir a expressão 

“separação obrigatória de bens” por simplesmente “separação de bens”, sendo que, assim, uma 

vez escolhido tal regime, seria rechaçada a concorrência do cônjuge sobrevivente, a exemplo 

de como acontece nos casos em que se opta pelos regimes da comunhão universal ou da 

comunhão parcial sem bens particulares.187 Em 2007, referido projeto foi arquivado sem ser 

votado, por conta de a deputada relatora ter sido afastada.  

 
186 COSTA, Ilton Garcia da; BAHIG MERHEB, Marcos Paulo dos Santos. O regime de separação convencional 

de bens e a não concorrência do cônjuge supérstite com os descendentes do de cujus. Revista de direito de família 

e sucessão, Salvador, v. 4, n. 1, p. 71-93, jan./jun. 2018, p. 84. 
187 BRASIL, Projeto de Lei nº 4.775, de 2005. Disponível em: https://www.camara.leg.br 

/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0uxvevk5psxaz1es04w6pwwvxj1366126.node0?codteor=

273318&filename=PL+4775/2005. Acesso em: 02 jul. 2020. 
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No mesmo ano, o Deputado Max Rosenmann reiterou a mesma proposta, por meio do 

Projeto de Lei nº 1.792,188 o qual também foi arquivado sem que a alteração legal pretendida 

fosse realizada.  

Em ambos os projetos, justificou-se aludida sugestão na essência da separação de bens, 

que distingue os patrimônios, de acordo com o artigo 1.687 do código, de sorte que a alteração 

proposta corresponderia a “medida de respeito ao princípio da unidade sistemática do Código, 

preservação do instituto da separação de bens e aos princípios constitucionais da liberdade, 

razoabilidade e dignidade”.189 

Na justificativa, ainda foi pontuado que o problema não reside apenas em possíveis 

interpretações equivocadas, mas, sobretudo, em “interpretações intencionais feitas pelas partes 

envolvidas nos casos práticos, pretendendo direitos nem sempre moralmente aceitáveis”.190 

Segundo o deputado, a alteração proposta manteria “o instituto da concorrência sucessória para 

aqueles casos onde ele realmente deve ser aplicado” e preservaria “inafastáveis interesses 

familiares na hipótese em que um dos cônjuges pretenda preservar seu patrimônio”.191 

De fato, na prática, grave é o problema em situações em que o de cujus deixa filhos 

exclusivos e o cônjuge sobrevivente também possui filhos exclusivos. Nessa hipótese, os bens 

que o cônjuge sobrevivente herdaria em concorrência com os descendentes do falecido seriam 

depois transmitidos aos seus descendentes exclusivos, os quais não teriam vínculo algum com 

o proprietário original dos bens. Esse tipo de situação, segundo Garcia da Costa e Bahig 

Merheb, “certamente gera discórdia, pois que é incompreensível imaginar que pessoa estranha 

ao afeto e a consanguinidade possa receber o patrimônio que deva pertencer aos herdeiros 

verdadeiros”.192 Nesse diapasão, o Relator do projeto de Lei nº 1.792/2007, Deputado Valtenir 

Pereira, elucidou, por meio de um exemplo, a injustiça que tal situação acarretaria: 

 

Essa proteção buscada pelo novo Código veio justamente para desproteger a prole dos 

casais modernos, que casam, descasam e casam-se novamente, isso quando não se 

trata de família monoparental. Figure-se um exemplo corriqueiro: uma pessoa com 

um filho e a economia de uma vida toda, aplicada em um apartamento para esse filho. 

Os anos se passam, a pessoa vem a se casar com separação total de bens para que esse 

apartamento, quando ela morrer, vá para o filho. Vem o Novo Código Civil e diz que 

 
188 BRASIL, Projeto de Lei nº 1.792, de 2007. Disponível em: https://www.camara.leg. 

br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=492393&filename=PL+1792/2007. Acesso em: 03 jul. 2020. 
189 BRASIL, Projeto de Lei nº 4.775, de 2005. Disponível em: https://www.camara.leg.br 

/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0uxvevk5psxaz1es04w6pwwvxj1366126.node0?codteor=

273318&filename=PL+4775/2005. Acesso em: 02 jul. 2020. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem. 
192 COSTA, Ilton Garcia da; BAHIG MERHEB, Marcos Paulo dos Santos. O regime de separação convencional 

de bens e a não concorrência do cônjuge supérstite com os descendentes do de cujus. Revista de direito de família 

e sucessão, Salvador, v. 4, n. 1, p. 71-93, jan./jun. 2018, p. 88. 
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se ela morrer antes de seu cônjuge, aquele apartamento comprado com tanto suor, 

muito antes de haver conhecido o atual cônjuge, vai ser dividido, pela metade, entre 

ele e o seu filho. Pergunta-se: é justo que o filho do cônjuge que morreu tenha que 

dividir com um terceiro o patrimônio que apenas seu genitor ou genitora havia 

adquirido muito antes de haver se casado? Parece que houve um exagero do Código 

e um descompasso com a realidade atual.193 

 

Essas tentativas de mudar a lei, por meio desses projetos citados, revelam a insatisfação 

com as novidades perpetradas no campo sucessório, notadamente com a concorrência do 

cônjuge casado pelo regime da separação convencional de bens. As várias divergências na 

doutrina em torno de um só dispositivo do Código Civil mostram que seu artigo 1.829, I, deve 

realmente ser apreciado outra vez pelos legisladores. 

Miguel Reale, com efeito, acredita que uma nova redação para esse dispositivo, 

eliminando o adjetivo “obrigatória”, seria a solução para as divergências interpretativas, vez 

que o cônjuge perderia a qualidade de herdeiro “se casado com o falecido no regime de 

comunhão universal, ou no de separação de bens”, aproveitando a oportunidade para “eliminar 

a errônea remissão ao parágrafo único do artigo 1.640”.194 Cahali e Hironaka também 

concordam com a necessidade de reforma da lei, por conta de sua visível falha, que gera 

múltiplas interpretações em vários pontos.195 Venosa, por seu turno, tece áspera crítica sobre o 

assunto:  

 

Em matéria de direito hereditário do cônjuge e também do companheiro, o Código 

Civil brasileiro de 2002 representa verdadeira tragédia, um desprestígio e um 

desrespeito para nosso meio jurídico e para a sociedade, tamanhas são as 

impropriedades que desembocam em perplexidades interpretativas. Melhor seria que 

fosse, nesse aspecto, totalmente reescrito e que se apagasse o que foi feito, como uma 

mancha na cultura jurídica nacional. É incrível que pessoas presumivelmente cultas 

como os legisladores pudessem praticar tamanhas falhas estruturais no texto legal. 

Mas o mal está feito e a lei está vigente. Que a apliquem de forma mais justa possível 

nossos tribunais!196 
 

Vez que inexitosas, por ora, as prefaladas alterações legislativas propostas, faz-se mister, 

consoante o pensamento de Venosa, acima transcrito, considerar outras saídas jurídicas que, 

diante da lei vigente, levem a efeito a incomunicabilidade patrimonial, que seria a aplicação 

mais justa possível. 

 
193 BRASIL, Parecer do Projeto de Lei nº 4.775, de 2005. Relator Deputado Waldemir Mota. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=AA5033A4FD99A9611B46EAF6D

78883E6.proposicoesWebExterno2?codteor=319763&filename=Tramitacao-PL+4775/2005. Acesso em 02 jul. 

2020. 
194 REALE, Miguel. O cônjuge no novo código civil. Disponível em: http://www.professorchristiano.com.br/ 

materialaula/miguel%20reale_sucessao.pdf. Acesso em 27 out. 2020. 
195 CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das sucessões. 3. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 169. 
196 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 143. 
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Na opinião de Karime Costalunga, o testamento é a melhor alternativa, pois tem os efeitos 

mais próximos aos almejados por quem adere ao regime da separação convencional de bens, 

respeitando-se, por óbvio, a parte disponível do testador, dado que o cônjuge subsiste como 

herdeiro legítimo necessário. Para a autora, dessa forma, há a possibilidade jurídica de que a 

“autonomia manifesta no pacto antenupcial pelos cônjuges seja em parte respeitada: ao testador 

será então assegurada a possibilidade de dispor, ainda que parcialmente, que os bens não sejam 

deixados ao cônjuge sobrevivente”.197 

Porém, isso não garantiria a eficácia do pacto antenupcial em sua inteireza, em razão de 

o cônjuge continuar sendo herdeiro necessário. No caso, haveria apenas uma aproximação do 

efeito de separação do patrimônio dos cônjuges, quando da morte de um deles, por causa da 

disposição de última vontade do testador. 

Já na seara da hermenêutica jurídica, por sua vez, há grande espaço para interpretações 

que conduzem à eficácia do pacto antenupcial, sobretudo aquelas que se baseiam na unidade 

sistemática e na coerência axiológica do Código Civil, como foi bem esmiuçado no tópico 

anterior. De fato, a unidade lógica do ordenamento jurídico precisa ser preservada e os Direitos 

de Família e das Sucessões precisam ser interpretados sistematicamente. Se o artigo 1.829, I, 

deste código não for interpretado de forma a respeitar os efeitos do regime da separação 

convencional de bens, a finalidade do pacto antenupcial será manifestamente distorcida. 

Poderia se cogitar que a relativização da posição do cônjuge como herdeiro necessário 

seria impossível, porque configuraria um retrocesso nos direitos por ele conquistados. No 

entanto, considerar que essa posição de herdeiro necessário é absoluta, em detrimento da 

garantia de autodisposição dos consortes, isto sim configura um enorme retrocesso no que tange 

aos direitos ligados à autonomia privada dos nubentes.  

O argumento pela manutenção da condição de herdeiro necessário do cônjuge, mesmo 

em uma sociedade onde os vínculos conjugais são cada vez mais inconstantes, preconiza não 

ser plausível que se negue proteção aos casais, que fundamentaram sua família no afeto, 

solidariedade e respeito mútuos, até o momento da abertura da sucessão com o falecimento de 

um consorte.198 Porém, a sucessão legítima por si só, sem se atribuir a qualidade de herdeiro 

necessário, já teria o condão de proteger o cônjuge que conviveu no afeto. 

 
197 COSTALUNGA, Karime. Direito de herança e separação de bens: uma leitura orientada pela constituição e 

pelo código civil. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 139-140. 
198 COSTA, Carlos José de Castro. Sucessão do cônjuge à luz da constituição federal. Revista brasileira de direito 

das famílias e sucessões - IBDFAM, Porto Alegre, v. 11, n. 14, p. 5-30, fev./mar. 2010, p. 11. 
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O status de herdeiro necessário muito mais restringe a liberdade positiva do cônjuge do 

que o protege, configurando, na verdade, uma intromissão indevida. É incompatível com o 

anseio de amplitude da liberdade positiva patrimonial dos consortes, efetivada pela 

autorregulamentação de seus bens, oportunizada pelo Direito de Família.199 

A propósito, a autonomia privada, como visto, foi uma conquista relevantíssima para 

todos os cidadãos. Ora, se, sob a égide do Código Civil de 1916, o pacto antenupcial, em que 

se optasse pelo regime da separação de bens, tinha eficácia para coibir a comunhão de bens 

entre os cônjuges, fosse em vida ou após a morte, uma interpretação que imponha a 

comunicabilidade patrimonial, em vista da posição de herdeiro necessário do cônjuge 

sobrevivente, prejudica sobremaneira a liberdade de pactuação entre os nubentes e os 

consequentes efeitos do que for pactuado. 

Uma vez eleito o regime da separação convencional de bens, por meio de pacto 

antenupcial, a mitigação de seus efeitos, com a comunicação patrimonial, após a morte de um 

dos cônjuges, só faria sentido se a norma que confere ao cônjuge a condição de herdeiro 

necessário fosse absoluta. Entretanto, uma leitura minuciosa do dispositivo que trata da 

sucessão legítima revela que essa condição não é absoluta, porquanto identifica-se uma 

flexibilização em tal dispositivo, a saber, na previsão de hipóteses proibitivas de herança ao 

cônjuge viúvo. 

Com efeito, no regime da comunhão parcial, o viúvo recebe a meação dos bens comuns 

e concorre apenas se houver bens particulares, ou seja, não é herdeiro, apenas meeiro. A mesma 

coisa acontece quando o regime adotado é o da comunhão universal de bens, hipótese em que 

o viúvo já é meeiro do patrimônio todo, não sendo herdeiro da parte do falecido. Em outras 

palavras, nas hipóteses desses dois regimes, o viúvo recebe o que já é de sua propriedade a 

título de meação. 

Diante disso, pode-se dizer, acompanhando a doutrina de Dimas Messias de Carvalho, 

que “a qualidade de herdeiro necessário nem sempre lhe imprime o direito à herança”,200 sendo, 

pois, relativizada tal qualidade. São, assim, claramente vislumbradas no código hipóteses em 

que o cônjuge é retirado da condição de herdeiro necessário, o que mostra que essa condição 

não é absoluta, posto que comporta exceções. 

 
199 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das famílias entre a norma 

e a realidade. São Paulo: Atlas, 2010, p. 95. 
200 CARVALHO, Dimas Messias de. Direito das sucessões: inventário e partilha. 4. ed. Lavras: Unilavras, 2016, 

p. 259. 
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Interessante que, quando o mencionado Projeto de Lei nº 4.775/2005 passou pela 

Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, o Deputado Waldemir 

Moka, em seu voto como relator, comparando o tratamento sucessório dado aos regimes da 

separação obrigatória e convencional de bens, evidenciou, de forma bem compreensível, a 

relatividade da condição de herdeiro necessário do cônjuge:  

 

E, tratando-se de separação obrigatória, não há dúvida, o cônjuge sobrevivente não é 

herdeiro necessário – circunstância essa que demonstra que a lei civil pretendeu 

proteger o patrimônio do cônjuge supérstite. Por que, então, é herdeiro necessário o 

cônjuge que voluntariamente – e não por força de regime obrigatório – optou pelo 

regime da separação de bens? Não há justificativa plausível para aquinhoar àquele 

que, por vontade própria, convencionou, em pacto antenupcial, adotar um 

determinado regime que, quando obrigatório, exclui a participação na herança deixada 

pelo cônjuge pré-morto. 201 

 

Nesta senda, abre-se uma via para que também as disposições constantes do pacto 

antenupcial possam ensejar igual flexibilização, relativizando a posição do cônjuge 

sobrevivente na ordem de vocação hereditária. Desse modo, a possibilidade de o cônjuge ser 

afastado da qualidade de herdeiro necessário, em razão de ser escolhido o regime da separação 

convencional de bens, se mostra como uma interessante saída jurídica para evitar que o Estado 

afronte o princípio da autonomia privada, impondo a mistura de patrimônios entre os consortes. 

A intervenção mínima do Estado no campo sucessório deve prevalecer para que seja 

garantido o exercício das liberdades individuais, máxime em se tratando do regime patrimonial 

que vigorará e seus efeitos, haja visto que, nesses casos, não se verifica um interesse público 

tão grande a ponto de justificar a interferência do poder público. O Direito das Sucessões, se 

comparado aos demais ramos do Direito Civil, é uma seara consideravelmente aberta, no 

sentido de que, segundo Hélio Borghi, a eficácia do que for legitimamente pactuado em vida 

deve prevalecer post mortem.202 

E, em se tratando de interesse público, é oportuno frisar, consoante alertam Maria Vital 

da Rocha e Manuela Sales Santos, que, em razão de toda a matéria sucessória ser considerada 

de ordem pública, “os efeitos sucessórios produzidos pelo regime da separação convencional 

de bens no âmbito do direito sucessório também deveriam ser tidos, no plano concreto, como 

 
201 BRASIL, Parecer do Projeto de Lei nº 4.775, de 2005. Relator Deputado Waldemir Mota. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=AA5033A4FD99A9611B46EAF6D

78883E6.proposicoesWebExterno2?codteor=319763&filename=Tramitacao-PL+4775/2005. Acesso em 02 jul. 

2020. 
202 BORGHI, Hélio. O novo código civil e as inovações no direito das sucessões. In: CHALI, Yussef Said; 

CAHALI, Francisco José (coord.). Família e sucessões: doutrinas essenciais. direito das sucessões. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, v. 6, p. 348. 
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de ordem pública”.203 Para elas, “a efetiva separação dos bens deveria ser considerada 

inderrogável, de modo que não merece prevalecer uma interpretação, ainda que majoritária, que 

afaste a real separação dos bens desejada pelo casal, após o óbito de um do par”.204 

Nesse contexto, convém salientar que o pacto antenupcial obedece a todas as 

formalidades legais, submetendo-se, inclusive, à análise estatal por meio do processo de 

habilitação para o casamento. Ademais, o pacto pelo regime da separação convencional de bens, 

com isolamento total de patrimônio entre os consortes, tem objeto lícito, visto que esse regime, 

com essa essência, é uma das opções dadas pela própria lei.  

Considerando que o pacto antenupcial é instrumento hábil para estabelecer direitos e 

deveres aos nubentes, uma das consequências do poder de autodisposição por ele viabilizado é 

que, com permissão da própria lei, o cônjuge possa ser afastado da ordem de vocação 

hereditária. Esse afastamento da qualidade de herdeiro necessário ocorre em virtude dos 

desdobramentos inerentes à escolha pelo regime da separação convencional de bens, que, 

avençado, coíbe a mistura do patrimônio do casal em qualquer caso. 

É importante ainda notar que, na época em que foi elaborado o Projeto de Código Civil, 

a estrutura da família brasileira era bem diferente da atual, cujos interesses se modificaram e 

demandaram do ordenamento jurídico soluções aptas a corresponderem a tais interesses. Assim, 

manter o cônjuge como herdeiro necessário de forma absoluta, isto é, sem exceção alguma, 

acarreta uma visível injustiça ao se optar pelo regime da separação convencional de bens. Nesse 

sentido, reflete José Fernando Simão: 

 

A família imaginada pelo Projeto de Código Civil da década de 1970 é muito diferente 

daquela que recebeu a norma quando aprovada a lei. Passaram-se 30 anos e o sistema 

reconheceu o divórcio como extinção do vínculo conjugal, flexibilizando 

completamente suas regras (vide a Emenda Constitucional 66 de 2010, que aboliu os 

prazos para o divórcio direto e indireto). Para esta família, em tempo de modernidade 

líquida, a regra do art. 1.829, I, conjugada com a do art. 1.845 que institui o cônjuge 

como herdeiro necessário, sofreu repúdio doutrinário e sua interpretação verdadeira 

“ginástica” do STJ para evitar sua aplicação.205 

 

Retirar o cônjuge do status de herdeiro necessário é uma possibilidade cogitada pela 

doutrina. Flávio Tartuce entende que a concorrência sucessória do cônjuge casado pelo regime 

da separação convencional de bens, nos moldes atualmente delineados pelo código, gera 

 
203 ROCHA, Maria Vital da; SANTOS, Manuela Sales. O regime matrimonial de separação convencional de bens: 

implicações no direito sucessório. Revista do instituto do direito brasileiro, Lisboa, v. 2, n. 6, p. 5633-5674, 

2013, p. 5659. 
204 Ibid., p. 5659-5660. 
205 SIMÃO, José Fernando. Premissas para a reforma do direito sucessório? Parte III. Disponível em: 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/premissas-para-a-reforma-do--direito-sucessorio--parte 

iii/9757. Acesso em: 13 set. 2020. 
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confusão, fazendo com que o Direito das Sucessões perca a sua simplicidade e passe a ser 

complexo e difícil de compreender.206 

Para resolver esse intrincado problema, vislumbram-se como soluções o afastamento do 

cônjuge da posição de herdeiro necessário ou a relativização dessa posição por meio da eficácia 

post mortem de pacto antenupcial que estipule o regime da separação convencional de bens, 

sem qualquer ingerência impositiva do Estado. Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald, manter o cônjuge como herdeiro necessário, sem qualquer relativização, fere os 

fundamentos do casamento, cujos aspectos econômicos dizem respeito somente aos nubentes, 

senão vejamos: 

 

Os efeitos patrimoniais de um casamento devem ser controlados pela exclusiva e 

absoluta vontade das partes, sob pena de entronizar na relação um viés econômico – 

que, ao fim e ao cabo, termina por lhe desnaturar a essência. Nessa ordem de ideias, 

pensamos que o herdeiro necessário deveria ser, tão só, o descendente – que, 

prioritariamente, deve merecer a herança de seus pais. Tratar o esposo ou esposa como 

herdeiro obrigatório é conferir ao casamento uma imposição de efeito patrimonial, às 

vezes indesejada.207 

 

Assim sendo, não haveria motivo de preocupação com a mantença do cônjuge supérstite, 

o qual não seria desamparado, visto que poderia se valer de seu direito real de habitação e que, 

perdendo o status de herdeiro necessário, poderia ser beneficiário de testamento deixado pelo 

de cujus. Acrescente-se que, para evitar o desamparo do cônjuge viúvo, como sugere ainda José 

Fernando Simão, poderia trazer-se “de volta ao sistema o usufruto vidual, apenas tão somente 

nesta hipótese”.208 

Em que pese a proposta de retomada do usufruto vidual e da disciplina sucessória do 

código anterior seja bem remota, merece ser pontuada como alternativa possível para superar o 

cenário em que atualmente se encontra o cônjuge. Na medida em que a essência da separação 

de bens era obedecida no sistema jurídico anterior, percebe-se que a alteração perpetrada pelo 

Código Civil de 2002 destoa da realidade e dos interesses sociais.  

Por isso, o tema continua sendo alvo de proposições legislativas. Recentemente, o Projeto 

de Lei nº 3.799, de 2019, de autoria da Senadora Soraya Thronicke, entre outras alterações, 

sugere nova redação ao artigo 1.845, do Código Civil de 2002, nos seguintes termos: “São 

 
206 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das sucessões. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. 6, p. 159-160. 
207 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: sucessões. São Paulo: Atlas, 

2015, v. 7, p. 27. 
208 SIMÃO, José Fernando. Premissas para a reforma do direito sucessório? Parte III. Disponível em: 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/premissas-para-a-reforma-do--direito-sucessorio--parte-

iii/9757. Acesso em: 13 set. 2020. 
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herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes”.209 Na justificativa, a senadora 

explicita que, uma vez o cônjuge sendo excluído do rol rígido de herdeiros necessários, o autor 

da herança poderá, assim como na época do Código Civil de 1916, “dispor livremente em 

testamento sobre os direitos sucessórios do consorte, inclusive excluindo-o da sucessão”.210 

Para Antonio Cezar Quevedo Goulart Filho, com base no princípio da liberdade, 

insculpido no artigo 5º, caput e inciso II, do texto constitucional, a interpretação “de que o 

cônjuge não é herdeiro necessário na hipótese da separação convencional, poderia ser 

sustentada como conforme a Constituição”, de modo que isso não acarretaria “violação ao 

direito fundamental à herança” ou “desrespeito à primazia dos herdeiros”.211 De fato, não 

acarretaria, pois essa interpretação é em favor dos descendentes, que também são herdeiros, 

além de fazer com que a liberdade de autorregulação prevaleça, pois ambos os consortes 

poderiam excluir o outro pela via testamentária do mesmo modo que puderam convencionar a 

separação de bens. 

No âmbito das sucessões, retroceder na autonomia privada dos indivíduos não é 

compatível com os tempos modernos, de modo que, se o Estado interfere em matéria de cunho 

eminentemente privado, contraria violentamente o princípio da dignidade da pessoa humana. É 

um assunto que necessita ser refletido cuidadosamente por aqueles que operam o Direito, 

objetivando atender o que almeja a sociedade contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
209 BRASIL, Projeto de Lei nº 4.775, de 2005. Disponível em: https://www.camara.leg.br 

/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0uxvevk5psxaz1es04w6pwwvxj1366126.node0?codteor=

273318&filename=PL+4775/2005. Acesso em: 02 jul. 2020. 
210 Ibidem. 
211 GOULART FILHO, Antonio Cezar Quevedo. Liberdade de disposição patrimonial no casamento: separação 

de bens e condição de herdeiro necessário. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/ 

artigos/?cod=6145e68bda614971. Acesso em 13 set. 2020. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram abordadas no presente trabalho as influências provocadas no direito sucessório 

pelo regime de bens aplicado ao casamento, analisando a interferência que a regra patrimonial 

entre os cônjuges exerce no momento da dissolução da sociedade conjugal em razão da morte, 

notadamente na concorrência sucessória daquele que sobrevive com os descendentes daquele 

que morre, em particular quando o regime for o da separação convencional. Para isso, foi 

realizada a análise do tratamento dado pelo legislador à ordem de vocação hereditária e da 

situação do cônjuge supérstite, não olvidando de conferir ao conteúdo respaldo teórico e 

abordagem histórica. 

Percebemos que o instituto do casamento, na atual ordem jurídica, que está atrelada aos 

mandamentos constitucionais, não pode ser concebido tão somente à luz de discussões 

filosóficas, antropológicas, sociológicas ou religiosas, mas, sim, dentro de uma perspectiva de 

natureza efetivamente jurídica, mormente constitucional. Entre os diversos efeitos gerados pela 

união matrimonial, notamos a importância dos patrimoniais, dado que estes acabam por 

implicar tanto na vida quanto na morte dos consortes. 

Os regimes matrimoniais de bens - comunhão parcial, comunhão universal, participação 

final nos aquestos e separação -, assim, configuram-se como verdadeiros estatutos patrimoniais 

que irão reger o modo de disposição e de administração dos bens de um casal, sejam estes bens 

comuns ou particulares. Esses regimes, pautados nos princípios da livre estipulação, da 

indivisibilidade, da mutabilidade justificada e da variedade, representam as diferentes intenções 

almejadas pelos nubentes. 

Em última análise, todo o ordenamento jurídico é voltado para o indivíduo, que, por sua 

vez, tem como atributo primordial a liberdade, incluindo a livre iniciativa dentro dos limites da 

legislação, que, por sua vez, é interpretada com base no fundamento constitucional da dignidade 

da pessoa humana. Por conta disso, a ordem jurídica busca adequar-se aos anseios sociais, na 

medida em que procura atender aos interesses e necessidades dos indivíduos que compõem a 

sociedade.  

Uma das formas pelas quais a dignidade da pessoa humana se realiza é por intermédio da 

autodeterminação dos indivíduos, especialmente a partir da liberdade patrimonial. No âmbito 

das relações familiares, essa liberdade patrimonial se verifica na eleição do regime de bens do 

casamento, oportunidade em que o casal exerce sua autonomia privada em prol de seus 

interesses, realizando o planejamento econômico da relação. Todavia, o Estado, que, dentre 

outras funções, deve dar proteção e autonomia à família, tem dificultado que a autodisposição 
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patrimonial dos consortes se realize plenamente, quando faz imposições que não estão 

adequadas à vontade dos cônjuges e, por conseguinte, desvirtuam a função do Poder Público. 

O problema reside no sistema atual de concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente 

com os descendentes do falecido, nos casos em que o casamento é celebrado pelo regime da 

separação convencional de bens, pois a essência desse regime pressupõe, desde o início de sua 

história, que não haja qualquer confusão patrimonial. Segundo o Código Civil de 2002, em sua 

infeliz redação, se os cônjuges tiverem que partilhar seus bens em vida, os efeitos do regime 

predominam, mas o mesmo não ocorre quando o casamento termina em razão da morte, o que 

contraria o sentido histórico da separação de bens. Não ocorre porque, dada a imposição legal 

da concorrência sucessória, os bens acabam sendo comunicados, desrespeitando e relativizando 

o pacto antenupcial estipulado entre os consortes. 

A eficácia do pacto antenupcial deve, na verdade, ser extremamente resguardada, tendo 

em vista que, como corolário do direito de liberdade, ele é, por excelência, a manifestação da 

autonomia privada no campo do Direito de Família e, consequentemente, no do Direito das 

Sucessões, sendo o instrumento de que os nubentes dispõem para projetar a vida como casal e, 

até mesmo, o post mortem. Aliás, os efeitos do contrato matrimonial revelam íntima relação 

entre esses dois ramos do Direito Civil, porquanto o pacto lavrado em vida continua após a 

morte. Tal relação é indispensável, pois o ordenamento jurídico funciona como um todo lógico, 

para, assim, ser coerente em seu sentido e em seus valores. 

A propósito, em que pese a forma como o tema está legislado, demonstrou-se que a 

interpretação sistemática, enquanto não houver uma alteração legislativa corretora de 

distorções, é o meio mais adequado para que se chegue a um entendimento que mantenha 

congruentes as normas do código com as suas finalidades. A partir de uma reflexão acerca dos 

regimes de bens e da relação deles com o cabimento da concorrência sucessória, observou-se 

que o próprio Código Civil traça medidas que primam pela unidade sistemática dos regimes de 

bens em que há incomunicabilidade patrimonial, havendo uma verdadeira eficácia 

transcendente das normas desses regimes. 

No entanto, desde que este Novo Código Civil de 2002 passou a ter vigência no Brasil, a 

maioria da doutrina civilista, em parte à custa da má técnica legislativa, realiza interpretação 

estritamente literal do texto do artigo 1.829, inciso I, entendendo que apenas nas hipóteses de 

casamentos celebrados pelos regimes da comunhão universal, da separação obrigatória e da 

comunhão parcial sem bens particulares é que o direito de concorrência sucessória do cônjuge 

com os descendentes é afastado. Assim, essa doutrina majoritária entende que o direito a essa 

concorrência é conferido, por outro lado, ao cônjuge casado pelos regimes da participação final 
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nos aquestos, da comunhão parcial com bens particulares e da separação convencional. Sucede 

que essa interpretação literal é simples demais e não é a mais adequada, eis que acarreta uma 

gama de incongruências.  

Na contramão dessa doutrina majoritária, com apoio nas lições de Miguel Reale, o STJ, 

em 2009, no REsp. 992.749/MS, entendeu que o cônjuge sobrevivente não deve ser herdeiro se 

casado pela separação convencional de bens. Entretanto, alguns anos depois, a mesma corte 

proferiu entendimento completamente oposto ao anterior, possibilitando ao cônjuge casado no 

regime em comento a concorrência sucessória com os descendentes do falecido.  

O entendimento esposado no REsp. 992.749/MS, levando em consideração o princípio 

da autonomia privada e a intervenção mínima estatal nas relações particulares, parece ser o mais 

acertado, sendo o que mais combina com a sociedade contemporânea, onde são muitos os 

contraentes que já possuem filhos e bens antes do casamento. Com efeito, na sociedade 

hodierna, em que os relacionamentos são cada vez mais voláteis, é necessário um regime em 

que haja, de fato, uma absoluta separação de bens, no caso, o da separação convencional. Em 

desejando os consortes terem participação nos bens um do outro, basta que, ao casarem, 

escolham outro regime que isso preveja, ou mesmo que alterem, ainda em vida, o regime de 

bens para outro que gere comunhão patrimonial, bem assim façam doações, testamento ou 

aquisições em condomínio.  

Se os contraentes convencionaram em vida a incomunicabilidade dos bens, amparados 

no princípio da autonomia privada e sob as diretrizes da boa-fé objetiva, não pode haver uma 

alteração post mortem dessa escolha, o que, na prática, seria uma mudança fraudulenta do 

regime de bens. Ademais, toda vez que o regime for o da separação de bens, seja a legal ou a 

convencional, a distinção de patrimônios deve ser igualmente obrigatória, a primeira por força 

da lei e a segunda por força da escritura pública do pacto antenupcial, que tem força normativa 

para as partes. 

O pacto matrimonial que convenciona a separação dos bens dos consortes vem sendo 

ineficaz hoje em dia, principalmente em virtude do status de herdeiro necessário ocupado pelo 

cônjuge no Código Civil de 2002. Porém, seu artigo 1.845, que confere o aludido status, não é 

aplicado de forma absoluta, porque, diante da redação de seu artigo 1.829, inciso I, vislumbram-

se, mesmo na visão majoritária dos que o interpretam literalmente, três hipóteses em que a 

concorrência sucessória do cônjuge supérstite é exceptuada, quais sejam, como dito, nos 

regimes da comunhão universal, da separação obrigatória e da comunhão parcial em inexistindo 

bens particulares. 
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Entender, então, a qualidade de herdeiro necessário do cônjuge como absoluta e 

obrigatória, na hipótese em que ele era casado com o de cujus no regime da separação 

convencional de bens, é contrariar frontalmente a norma que disciplina esse regime e seus 

correspondentes efeitos, a saber, o artigo 1.687 do Código Civil de 2002. É inconcebível, pois, 

que a condição de herdeiro necessário esvazie de sentido o regime matrimonial escolhido e 

relativize a prerrogativa dada pela lei aos nubentes de organizarem seu patrimônio pela via da 

autodisposição. 

Uma vez entendido que o artigo 1.845 do Código Civil não é uma disposição absoluta, 

preservar todos os efeitos do pacto antenupcial se configura como mais uma exceção à herança 

necessária do cônjuge. Somente assim, de fato, a autonomia privada poderá criar obrigações 

com força de norma para aqueles que contratam entre si, não cabendo ao Estado, sem qualquer 

justificativa, atrapalhar que essas obrigações sejam cumpridas pelas partes que avençaram. 

O Estado precisa deixar com que os indivíduos decidam acerca de seus interesses e 

arquem com as consequências de suas escolhas, haja visto que é o próprio Poder Público que 

legitima os contraentes a optarem pelo regime de bens que preferirem para regulamentar suas 

relações econômicas conjugais, em respeito à liberdade de autodeterminação. Nesta senda, o 

papel estatal deve ser o de tutela e não o de interferência demasiada na vida particular das 

pessoas, só devendo assim se comportar quando for para evitar que algum direito fundamental 

seja violado. 

No tocante a um eventual desamparo pelo qual possa vir a passar o cônjuge viúvo, essa 

possibilidade não pode ser invocada para tornar completamente inválido um negócio jurídico 

celebrado em vida pelos consortes, em plena consciência e dentro da lei. Ora, se o Estado deve 

garantir os direitos fundamentais e proteger as pessoas vulneráveis, como o seria o viúvo sem 

qualquer patrimônio para subsistência, há outras soluções, até mesmo legais, de que o Poder 

Público pode se valer no fito de não desamparar quem esteja nessa condição, como, por 

exemplo, o direito real de habitação, nos moldes vigentes, e até mesmo, teoricamente, o sistema 

de usufruto vidual, nos moldes do Código Civil de 1916. Não é necessário, por conseguinte, 

fazer sucumbir o projeto econômico perpetrado em vida pelos cônjuges com o desejo de se 

realizarem pessoal e conjuntamente, isto é, de terem uma vida digna. 

Se o pacto antenupcial não tem a sua eficácia respeitada, mesmo sendo um negócio 

jurídico formal, válido e com objeto lícito, a segurança jurídica de quem contrata dentro lei 

sofre considerável mitigação. Quando as partes vão fazer o contrato matrimonial, o Estado tem 

conhecimento caso haja alguma condição de vulnerabilidade, a qual se verifica dentro do 

processo de habilitação para o casamento, oportunidade em que é averiguada pelo ente público 
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a capacidade de autodisposição das partes e em que são chanceladas as opções feitas no pacto, 

revelando, assim, a sua natureza contratual. 

Diante da problemática apresentada, é imprescindível que a autonomia privada seja 

valorizada no Direito das Sucessões, proporcionando aos indivíduos a chance de planejarem a 

vida em comum, de sorte que a prerrogativa, conferida aos cônjuges pelo Direito de Família, 

de darem aos seus bens o destino que melhor lhes aprouver, transcenda à seara sucessória, para 

que, assim, as pessoas tenham a segurança de que as suas trajetórias se darão conforme suas 

escolhas. A eficácia, também após a morte, do pacto que elege a separação convencional de 

bens se fundamenta nessa lógica, o que leva a crer que a diáspora patrimonial planejada pelos 

nubentes deva prevalecer, em obediência à vontade comum a eles, pondo óbice à sucessão 

legítima do cônjuge em concorrência com os descendentes. 

Portanto, sendo a vontade dos cônjuges a de manter uma comunhão de vida afetiva, mas 

de não manter uma comunhão de patrimônios, a escolha do regime da separação convencional 

de bens deveria corresponder a essa vontade, até porque não há outro regime que possa atender 

a essa expectativa. Se esse fosse o entendimento, seja pela interpretação sistemática das normas 

tais como estão, resolvendo aparente antinomia, ou pela alteração legislativa para sanar as 

perplexidades que se vislumbram, a eficácia do pacto antenupcial de separação de bens seria 

garantida no âmbito sucessório, à semelhança de como ocorria sob a égide do Código Civil de 

1916. Isso não significaria, de modo algum, contradição com a norma que posiciona o cônjuge 

como herdeiro necessário, mas, sim, um cuidado pela manutenção do direito à liberdade de 

todos os indivíduos, que são merecedores da atenção do Estado, zelando pela observância do 

princípio da dignidade da pessoa humana. 
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