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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é analisar a atual forma de alteração do regime de bens do 
casamento, que é feita hoje pela via judicial, e apresentar uma alternativa que possibilite 
proceder à alteração pela via administrativa, por meio da escritura pública de pacto pós-
nupcial. A discussão será dividida em cinco partes. A primeira tratará dos breves 
apontamentos relativos aos princípios aplicáveis aos direitos patrimoniais no âmbito do 
direito de família, pois referidos princípios, especialmente o da mutabilidade, são de suma 
importância para o desenvolvimento desta dissertação e para fundamentar as críticas quanto 
à forma hoje existente e justificar a proposta de alteração pela via extrajudicial. A segunda 
apresentará os detalhes de cada um dos regimes de bens previstos no código civil em vigor 
e algumas questões polêmicas envolvidas. A terceira cuidará do pacto antenupcial, 
instrumento por meio do qual os nubentes podem escolher os regimes de bens, salvo algumas 
exceções, e as regras patrimoniais que regerão o seu casamento, trazendo, ainda, os limites 
de contratar, as cláusulas permitidas e as não permitidas. A quarta abordará os requisitos 
necessários, as peculiaridades e as polêmicas relativas à atual forma de alteração do regime 
de bens prevista no §2º do artigo 1.639 do Código Civil, como a alteração do regime de bens 
dos casamentos celebrados na vigência do Código Civil de 1916, e os efeitos da sentença de 
alteração. A quinta e última será sobre as formas de interpretação a demonstrar que a 
alteração do regime de bens também pode ser feita pela via administrativa, por meio da 
lavratura da escritura pública do pacto pós-nupcial, devendo sempre ser respeitado o direito 
de terceiros. 
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antenupcial; direito de família; escritura pública; pacto pós-nupcial. 
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ABSTRACT 
 
The focus of this paper is to analyze the current form of alteration of the marriage property 
regime, which is executed through the judicial system, and present an alternative so that it is 
possible to proceed with an administrative change through the public deed of the post-nuptial 
agreement. The discussion is divided into five parts. The first deals with brief notes related 
to the applicable principles to property rights in the context of family law, as these principles, 
especially that of mutability, are of significant importance for the development of the 
dissertation and the rationale for the criticism of the existent form and the proposal for 
alteration through extrajudicial procedures. The second presents the details of each of the 
property regimes established in the current civil code and some controversial issues 
involved. The third details the pre-nuptial agreement, an instrument through which the 
engaged can choose the matrimonial regimes, with some exceptions, and the patrimonial 
rules that will govern their marriage, including the permitted and non-permitted clauses. The 
fourth addresses the necessary requirements, peculiarities and controversies regarding the 
current form of alteration of the property regime provided for in the second paragraph of 
article 1.639 of the Civil Code, such as the alteration of the property regime of marriages 
celebrated during the previous 1916 Civil Code and the effects of the amending sentence. 
The fifth and last is about the forms of interpretation to argue that the change in the regime 
of property can also be executed through administrative proceedings, by drawing up the 
public deed of the post-nuptial agreement, respecting the rights of third parties. 
 
 
Keywords: modifications of property regimes; matrimonial regime; pre-nuptial agreement; 

family law; public deed; post-nuptial agreement. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, define família como base da 

sociedade, merecendo especial proteção do Estado. O conceito constitucional de família foi 

alargado para além do casamento e assegurou proteção especial às comunidades formadas 

por qualquer dos pais e seus descendentes (as chamadas famílias monoparentais) e à união 

estável.  

Restringindo nossa análise ao casamento, para fins deste estudo, observa-se que 

referido instituto gera efeitos pessoais e patrimoniais entre os cônjuges e terceiros. Os efeitos 

pessoais entre os cônjuges poderiam ser exemplificados com a possibilidade de se adotar o 

nome do outro cônjuge, se alterar o estado civil, além de se respeitarem os deveres do 

casamento. Ainda devem ser observados os efeitos patrimoniais, pois, a depender do regime 

de bens, haverá comunicação de bens entre os cônjuges. Se o casal tiver filhos, há efeitos 

patrimoniais na sucessão. Perante terceiros, os efeitos patrimoniais se mostram quando os 

cônjuges praticarem atos que dependem de outorga conjugal e forem responsabilizados por 

dívidas e contratos firmados por eles. 

Assim, tendo o casal decidido celebrar o seu casamento, a escolha do regime de bens 

é a decisão mais relevante a ser tomada pelos nubentes, pois determinará as regras 

patrimoniais que regerão a união civil. Ocorre que, quando feita a opção por um dos regimes 

de bens descritos no Código Civil ou até pelo regime misto, o casal ainda não vislumbra as 

consequências da escolha, de modo que, durante o casamento, podem os cônjuges decidir 

modificar referidas regras.  

O objetivo deste trabalho é analisar criticamente a atual forma de alteração de regime 

de bens do casamento prevista no §2º do artigo 1.639 do Código Civil e propor uma nova 

forma de alteração baseada na interpretação das regras vigentes, a permitir aos cônjuges a 

lavratura de escritura pública de pacto pós-nupcial, respeitando-se o direito de terceiros. 

O trabalho terá início com breves apontamentos sobre os princípios aplicáveis aos 

direitos patrimoniais no âmbito do direito de família. Como a alteração do regime de bens é 

assunto primordialmente privado, serão abordados os princípios da autonomia privada dos 

cônjuges, da menor intervenção do Estado nas relações conjugais e da intimidade e 

privacidade dos cônjuges. Da natureza contratual do casamento decorre a natureza contratual 

da escolha do regime patrimonial de bens e de poder alterá-lo durante o casamento. Por essas 
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razões, também serão trazidos os princípios da liberdade contratual e da mutabilidade do 

regime de bens. 

Em seguida, serão examinados os tipos de regime de bens previstos no Código Civil 

em vigor, contemplados por quatro tipos: o regime legal da comunhão parcial de bens, o da 

comunhão universal de bens, o da participação final nos aquestos e o da separação de bens. 

Este último é considerado em duas ocasiões distintas, a separação convencional de bens e a 

separação obrigatória de bens. O regime de bens determinará as regras patrimoniais do 

casamento, pois preceituará como será a administração dos bens dos cônjuges, se haverá 

necessidade do consentimento do outro cônjuge para a prática de certos atos, qual o modo 

de responsabilização por dívidas e como serão as regras de partilha diante da dissolução do 

casamento.  

Indo além, será preciso analisar as formalidades e peculiaridades do pacto 

antenupcial, instrumento por meio do qual os nubentes, salvo algumas exceções, podem 

escolher o regime de bens e as regras patrimoniais do casamento. Ainda, serão expostos 

quais os limites das cláusulas dos pactos antenupciais, verificando-se a possibilidade de 

cláusulas extrapatrimoniais, além de cláusulas lícitas e permitidas e as ilícitas e não 

permitidas.  

O quarto e o quinto capítulos são o núcleo dogmático do presente estudo. Busca-se 

ali, de início, trazer um breve histórico na atualidade da mutabilidade no Brasil e as exceções 

às regras de imutabilidade. Em seguida, serão apresentadas as discussões envolvidas na 

alteração dos regimes de bens dos casamentos celebrados na vigência do Código Civil de 

1916 e na alteração do regime de bens na separação obrigatória. 

O quarto capítulo pretende não apenas trazer os requisitos necessários para se obter 

a alteração do regime de bens, como também apresentar as discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais relativas aos efeitos da sentença de alteração e a situação patrimonial após 

a alteração do regime de bens. Isso porque não há como propor uma nova forma de alteração 

sem antes analisar criticamente a atual forma de alteração de regime de bens do casamento 

prevista no §2º do artigo 1.639 do Código Civil. 

O quinto capítulo trará novas formas de interpretar as regras vigentes, diante da 

tendência, no Brasil e em outros países, da desjudicialização quando não há conflitos, a 

possibilitar a alteração do regime de bens pela via extrajudicial como alternativa, mantendo 

a via judicial. Ainda, serão feitas análises dos projetos de leis que recentemente tramitaram 



11 

 

no Senado Federal sobre o tema, bem como do projeto de lei que hoje tramita na Câmara 

dos Deputados, expondo os requisitos necessários para a lavratura da escritura pública, as 

discussões acerca do termo inicial, efeitos da alteração do regime de bens, o direito de 

terceiros, a publicidade e o registro do pacto pós-nupcial.  

Por tudo isso, a pesquisa se justifica, pois a forma de interpretação atual da lei, que 

prevê a alteração do regime de bens do casamento condicionada ao pedido motivado, 

consensual, que não prejudique direitos de terceiros e mediante autorização judicial, fere o 

princípio da autonomia privada e da não intervenção do Estado nas relações privadas. 

É que não deve caber ao magistrado analisar os motivos dos cônjuges para alterar o 

seu regime de bens, tampouco restringir as alterações pretendidas, pois, dessa forma, não 

estão sendo respeitados os direitos personalíssimos dos cônjuges, o seu direito à liberdade, 

à sua livre manifestação, à sua intimidade e privacidade. 
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CONCLUSÕES 

 

Do estudo aqui empreendido, foi possível concluir que a autonomia privada e a 

liberdade contratual nas relações conjugais se dão pela liberdade para se eleger o regime de 

bens do casamento e, somado ao princípio da mutabilidade, pela possibilidade de alterá-lo 

durante o casamento. Nesse processo, devem ser garantidas a privacidade e a intimidade dos 

cônjuges, e a mínima interferência do Estado nas relações conjugais, a qual deve se limitar 

a assegurar a proteção dos interesses e garantias individuais dos cônjuges em matérias que 

ultrapassam os direitos patrimoniais, pois em relação a estes, os particulares, sendo maiores 

e capazes, podem exercer pessoalmente poder normativo para regular seus interesses.  

Identificou-se, ainda, que o regime de bens determinará as regras patrimoniais do 

casamento, de modo que o regime legal da comunhão parcial de bens será vigente na 

ausência do pacto antenupcial e quando os cônjuges não forem obrigados pela lei ao regime 

de separação obrigatória. Com relação ao regime da separação obrigatória, conclui-se que, 

apesar de a revogação do artigo 259 do Código Civil de 1916, dispositivo que deu suporte 

para a edição da Súmula n. 377 do STF, ter sido revogado e não reproduzido no Código Civil 

de 2002, os tribunais superiores permanecem aplicando referida súmula, que transforma o 

regime de separação em regime no qual se comunicam os bens adquiridos na constância do 

casamento.  

Em exame do pacto antenupcial, verificou-se que, por meio de referido instrumento, 

os nubentes não só podem escolher um dos regimes previstos no Código Civil, mas também 

estabelecer um regime misto ou híbrido, que contenha disposições de mais de um regime, 

ou até mesmo formular um regime próprio com regras escritas pelo casal. Embora o pacto 

antenupcial seja um contrato que se destina, principalmente, a regular relações patrimoniais 

dos cônjuges, não haveria na legislação qualquer norma proibitiva para que se disciplinem 

também matérias extrapatrimoniais, como questões religiosas, exercício do poder familiar, 

educação dos filhos, etc. Assim, sendo a vontade das partes, desde que referidas cláusulas 

não sejam contrárias à lei, à ordem pública e aos princípios gerais do Direito, não há razões 

para serem proibidas.  

Identificou-se que a alteração do regime de bens prevista no §2º do artigo 1.639 do 

Código Civil também se aplica aos casamentos realizados sob a égide do Código Civil de 

1916. Da mesma maneira, referida alteração é possível em relação a todos os regimes de 
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bens, inclusive ao regime da separação obrigatória, se o motivo que gerou sua imposição 

deixar de existir, de forma que tal alteração não se dá de maneira automática, porque um dos 

requisitos da alteração do regime de bens é o pedido expresso dos cônjuges.  

Por seu turno, quanto aos requisitos para a obtenção do regime de bens constantes do 

§2º do artigo 1.639 do Código Civil, viu-se que são eles: pedido consensual e motivado, que 

não prejudique direito de terceiros e seja concedido mediante autorização judicial. Quanto 

ao pedido consensual, verificou-se que referido ato não pode ser praticado de forma 

unilateral por meio de processo litigioso, o que contraria a essência da regra disposta na lei. 

Em relação à motivação, entendeu-se que sua exigência gera desnecessária intervenção do 

Estado na vida privada do casal, desrespeitando o artigo 1.513 do Código Civil, a intimidade 

e privacidade, de modo que tal intromissão pode desestabilizar a relação conjugal. Tanto é 

que os tribunais superiores têm flexibilizado referida exigência, aceitando como justificativa 

a divergência conjugal sobre a condução da vida financeira da família. Ainda, viu-se que, 

havendo eventual prejuízo para terceiros de boa-fé, a alteração do regime de bens deve ser 

reconhecida como ineficaz em relação a estes, o que não prejudica sua validade e eficácia 

entre os cônjuges.  

Dando sequência, verificou-se que os efeitos da sentença que altera o regime de bens 

são ex nunc, de modo que o novo regime será aplicável somente quanto aos bens adquiridos 

após o trânsito em julgado da sentença, não retroagindo à data do casamento. Em razão disso, 

necessária se faz a pré-partilha dos bens, sobretudo se a alteração for de regime de comunhão 

(parcial ou universal) para de separação de bens, a fim de que haja a respectiva delimitação 

dos bens de cada um dos cônjuges. Após a sentença, denotou-se que a lavratura de pacto 

pós-nupcial se faz desnecessária se as regras do novo regime de bens estiverem devidamente 

especificadas na sentença. No entanto, se estivermos diante de um regime misto, necessária 

se faz a lavratura do pacto pós-nupcial, pois não cabe ao Judiciário detalhar de forma tão 

pormenorizada as regras patrimoniais do casal, por se tratar, inclusive, de interesse privado. 

Identificou-se, ainda, que se interpretarmos a legislação vigente de forma diferente, 

e considerando a tendência, no Brasil e em outros países, da desjudicialização quando não 

há conflitos, é possível proceder à alteração do regime de bens pela via extrajudicial, 

mantendo a via judicial. Em uma interpretação sistemática do Código Civil, do Código de 

Processo Civil e da Lei n. 11.441/2007, observou-se que se, para dissolver o casamento, 

segundo os requisitos de referida lei, é possível a via administrativa, não faz nenhum sentido, 
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por igual lógica e coerência, ser possível modificar o regime de bens dos cônjuges, que 

continuarão a manter o vínculo conjugal, apenas pela via judicial.  

Deve-se interpretar o §2º do artigo 1.639 do Código Civil de forma extensiva, pois 

quando preceitua ser “admissível alteração do regime de bens, mediante autorização 

judicial”, entende-se que alteração do regime de bens “pode” ser feita pela via judicial – 

apenas uma das formas permitidas –, havendo outras formas possíveis. Aplicando-se “a 

lógica do razoável”, de Luis Recaséns Siches, diante do contexto de desjudicialização em 

que vivemos, o excesso de trabalho dos magistrados estaduais, a inexistência de conflito na 

alteração do regime de bens, e as partes maiores e capazes envolvidas, é de se permitir a 

modificação do regime de bens pela via extrajudicial, por meio da lavratura de escritura 

pública de pacto pós-nupcial.  

Assim, diante da possibilidade de se alterar o regime de bens pela via administrativa, 

a escritura de pacto pós-nupcial deverá ser lavrada, perante tabelião de notas, por ambos os 

cônjuges, que estarão assistidos por advogado (ou defensor público), e obedecer a certas 

formalidades e requisitos. Por se tratar de pacto pós-nupcial, tal ato deverá cumprir as 

mesmas formalidades do pacto antenupcial, inclusive no que se refere às cláusulas 

extrapatrimoniais, não havendo qualquer necessidade de os cônjuges justificarem o motivo 

que os levou a optar pela modificação do regime de bens.  

Conclui-se, ainda, que o termo inicial da alteração de regime de bens pela via 

administrativa se dá, entre os cônjuges, a partir da lavratura da escritura pública de pacto 

pós-nupcial; já perante terceiros, desde o devido registro da aludida escritura. Com relação 

aos efeitos (ex nunc ou ex tunc) da alteração de regime de bens extrajudicial, a regra geral é 

que o efeito seja ex nunc entre os cônjuges e perante terceiros, com a partilha obrigatória de 

bens, se houver bens comuns (adquiridos por ocasião do antigo regime de bens), a fim de 

delimitar de forma clara a atribuição da titularidade dos bens. Assim, após a alteração do 

regime de bens, cada cônjuge terá sob sua titularidade os respectivos bens particulares. No 

entanto, se as partes desejarem adotar o efeito ex tunc, será possível, desde que tal efeito 

vigore somente entre os cônjuges, pois, perante terceiros, os efeitos da alteração de regime 

de bens extrajudicial sempre serão ex nunc. 

Verificou-se que, para a lavratura de referida escritura pública, não há qualquer 

necessidade de se averiguar a existência ou não de dívidas dos cônjuges, nem de apresentar 

ao tabelionato de notas quaisquer certidões negativas. É que eventual existência de dívidas 
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dos cônjuges não impedirá a lavratura da aludida escritura pública, pois, perante terceiros, a 

alteração de regime de bens sempre será ineficaz.  

Por fim, após a lavratura da escritura de pacto pós-nupcial alterando o regime de bens 

dos cônjuges, tal ato deverá ser levado (i) ao Cartório de Registro Civil no qual está 

assentado o casamento dos cônjuges, (ii) ao Registro de Imóveis do domicílio do casal e, 

havendo pacto antenupcial anterior, também ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis 

em que está registrado o referido pacto e, ainda, (iii) caso qualquer dos cônjuges seja 

empresário, ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, diante da 

exigência do artigo 979 do Código Civil.  
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