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ESPELHO DE CORREÇÃO

A questão n.º 04, de Direito Civil, foi redigida nos

seguintes termos:

Considerando a disciplina do Código Civil a respeito dos

regimes de bens entre os cônjuges, bem como, da sucessão

legítima, discorra sobre o regime de participação final nos

aquestos, abordando: a) Conceito do regime de bens de

participação final nos aquestos; b) Principais diferenças entre o

regime de participação final nos aquestos e os regimes de

comunhão parcial e separação de bens; c) Necessidade ou não de

autorização do cônjuge para a alienação de bens imóveis no regime

de participação final nos aquestos; d) Ordem de vocação hereditária

do cônjuge sobrevivente casado sob o regime de participação final

nos aquestos na sucessão legítima, em concorrência com os

descendentes e à luz da orientação mais recente do Superior

Tribunal de Justiça; e) Direito real de habitação do cônjuge

sobrevivente, casado sob o regime de participação final nos

aquestos, no imóvel destinado à residência da família, com eventual

limite temporal ou de estado. 

Para obter nota integral, portanto, o candidato deveria

abordar corretamente cinco pontos relativo ao regime de bens de participação

final nos aquestos, nos moldes a seguir indicados1:

1� Espelho de correção elaborado com base na obra Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar
Peluso, 7ª Edição, Barueri – SP: Manole, 2013. p. 1866, 1868, 1904/1911, 2206/2207 e 2220; e Código 
Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 8ª Edição, Barueri – SP: Manole, 2014, p. 2043. Os
trechos em itálico foram extraídos da referida obra. 
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a) Conceito: Conforme ensina Maria Helena Diniz (Curso

de direito civil brasileiro – direito de família. São Paulo, Saraiva, 2002, v. V, p.

162), o regime de participação final nos aquestos “trata-se de um regime misto”

que conjuga regras aplicáveis à separação de bens e à comunhão parcial,

sucessivamente, dependendo do momento pelo qual passa o casamento:

duração ou dissolução. Para ser adotado, exige a lavratura de escritura de

pacto antenupcial, nos termos dos artigos 1653 a 1657 do Código Civil.

Caracteriza-se pela existência de dois patrimônios distintos, um do marido e

outro da mulher, constituídos pelos bens adquiridos antes do casamento

somados àqueles angariados em nome próprio, após a celebração do

matrimônio. A administração e a disposição dos bens móveis são livres;

contudo, para alienação ou gravação dos bens imóveis, a lei exige a

autorização conjugal, a menos que exista previsão de modo contrário no pacto

antenupcial. Assim, cada consorte é titular de um acervo particular, ao qual o

outro cônjuge não possui direito ou qualquer instrumento para evitar sua

dilapidação, uma vez que, na constância do casamento, não há patrimônio

comum. Entretanto, à época da dissolução do casamento – separação,

divórcio, anulação ou morte – os patrimônios individuais de cada cônjuge

tornar-se-ão uma “massa comum”, representada pelos bens adquiridos de

forma onerosa na constância do matrimônio – exceto aqueles relacionados no

artigo 1674 do Código Civil -, que será partilhada judicialmente, na proporção

de metade para cada consorte. O regime busca conjugar as vantagens do

regime de separação total de bens com os efeitos, no momento da extinção da

sociedade conjugal, do regime de comunhão parcial.

Por ocasião da dissolução da sociedade conjugal, o

acervo a ser trazido à partilha nada mais é que a soma de todos os bens

havidos onerosamente durante a existência do casamento, ainda que não mais

integram o patrimônio comum. Essa apuração patrimonial final é específica do

regime de bens de participação final nos aquestos, porquanto, nos demais, o
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acervo comum a ser partilhado, em caso de fim do casamento, será aquele

existente no momento da dissolução.

Para atribuição da nota do item “a”, portanto, num máximo

de 0,2 pontos, levou-se em consideração se o(a) candidato(a), além do

conceito constante no artigo 1672 do Código Civil, deixou claro que o regime

em tela tem um caráter híbrido e depende de previsão em pacto antenupcial.

b) Diferenças entre o regime de participação final nos

aquestos e os regimes de comunhão parcial e separação de bens: O

regime de comunhão parcial é também chamado de regime legal ou supletivo,

porque é o aplicado quando o casal não celebra pacto antenupcial. Existem no

regime três acervos diferentes de bens: particulares da mulher, particulares do

marido e comuns. Entende-se por bens particulares de cada cônjuge aqueles

que eles já possuíam antes do casamento, ou aqueles recebidos em razão de

sucessão ou liberalidade, ainda que na constância do matrimônio, ou ainda

aqueles adquiridos após o casamento, como produto da alienação destes

últimos indicados. O acervo comum – adquirido pelo casal após a realização

do casamento – pertencerá a ambos, na proporção de metade ideal para cada

um, e será compreendido por todo o patrimônio adquirido após a data da

realização do matrimônio (excetuando-se as ressalvas legais), valendo essa

celebração como marco inicial da existência da massa de bens que se tornará

comunicável. Diferença fundamental ocorre por ocasião da dissolução da

sociedade conjugal, uma vez que no regime de participação final nos aquestos,

o acervo a ser trazido à partilha nada mais é que a soma de todos os bens

havidos onerosamente durante a existência do casamento, ainda que não mais

integram o patrimônio comum.

O regime de separação de bens caracteriza-se pela

coexistência de dois patrimônios totalmente distintos e incomunicáveis,

pertencentes a cada um dos consortes, que detêm a livre administração e
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disposição dos seus bens. Pelas suas características, é considerado por

alguns doutrinadores como ausência de regime patrimonial do casamento. No

pacto antenupcial, os cônjuges podem dispor sobre todas as regras que

pretendam fazer incidir sobre o patrimônio. Assim, ao firmarem a convenção,

de livre e espontânea vontade, definirão o alcance da separação, quanto a

bens particulares, presentes e futuros, produtos, rendimentos, etc., evitando

eventual discussão acerca da existência de aquestos. Contudo, havendo

contribuição efetiva de um deles para que o outro adquira um ou mais bens,

poderá o cônjuge prejudicado, por ocasião da dissolução da sociedade,

produzir provas e, sendo comprovada a efetiva participação, o produto da

colaboração comum será dividido, devendo ser apurados os valores

atualizados da contribuição de cada qual. Excetuando-se as observações

acima, não há comunicação, não respondendo o cônjuge sequer pelas dívidas

adquiridas pelo outro. 

Para a atribuição da nota relativa ao item “b”, portanto,

num total máximo de 0,2 pontos, exigiu-se que o(a) candidato(a), além de

algumas diferenças básicas entre os regimes, apontasse que no regime de

participação final nos aquestos, por ocasião da dissolução da sociedade

conjugal, o acervo a ser trazido à partilha nada mais é que a soma de todos os

bens havidos onerosamente durante a existência do casamento, ainda que não

mais integram o patrimônio comum. Essa apuração patrimonial final é

específica do regime de bens de participação final nos aquestos, porquanto,

nos demais, o acervo comum a ser partilhado, em caso de fim do casamento,

será aquele existente no momento da dissolução.

c) Necessidade ou não de autorização do cônjuge

para a alienação de bens imóveis no regime de participação final nos

aquestos: Conforme o artigo 1656 do Código Civil, no pacto antenupcial, que

adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a

livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. É importante
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destacar que somente se pode convencionar a respeito da livre disposição dos

bens imóveis particulares.

Logo, na atribuição da nota do item “c”, num máximo de

0,2 pontos, exigiu-se que o(a) candidato(a) abordasse a possibilidade de

dispensa de autorização em pacto antenupcial. Para aqueles que responderam

no sentido de que haveria necessidade, sem ressalvas, atribuiu-se 0,1 ponto. 

d) Ordem de vocação hereditária do cônjuge

sobrevivente casado sob o regime de participação final nos aquestos na

sucessão legítima, em concorrência com os descendentes e à luz da

orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça: O artigo 1829,

inciso I, do Código Civil, não se refere ao regime de participação final nos

aquestos. Pelo silêncio, seria o caso, a princípio, de entender que, casado por

esse regime, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes em

relação a todos os bens. Não pode ser essa a solução, porém, diante das

peculiaridades desse regime. Segundo o artigo 1672 do Código Civil, durante o

casamento, valem as regras da separação total de bens, mas, na dissolução

da sociedade conjugal, inclusive pela morte, há direito de meação nos bens

adquiridos onerosamente durante o casamento. Na sucessão, portanto, a

situação é a mesma da comunhão parcial, impondo-se a mesma solução legal .

Ao tratar da concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes, no

regime de comunhão parcial de bens, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp.

974.241, j. 07.06.2011, adotou entendimento assentando não haver

concorrência do cônjuge com os descendentes nos bens comuns, ou seja, não

herda nos bens em que tem meação. Ao tratarem de questão que não era

objeto do recurso, remanesceu divergência sobre a questão dos bens

particulares. O relator, Min. Honildo Amaral de Melo Castro, argumentou só

haver concorrência do cônjuge em bens particulares quando não há bens

comuns, ou seja, com meação em algum bem o cônjuge já estaria

suficientemente protegido, motivo pelo qual não concorreria nos particulares. O
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Min. Luís Felipe Salomão defendeu que, apesar de meação em bens comuns,

subsiste direito à cota hereditária nos bens particulares. Em julgado mais

recente, desta feita da 3ª Turma (REsp n. 1.377.084, j. 08.10.2013, ementa

transcrita no tópico jurisprudência), a relatora Ministra Nancy Andrighi

referendou o entendimento por ela sustentado no julgado de sua relatoria

acima mencionado (REsp n. 992.749, j. 01.12.2009), no sentido de que, na

comunhão parcial de bens, o cônjuge concorre com descendentes nos bens

comuns, não nos particulares. Por ora, portanto, pelo confronto do referido

julgado da 4ª Turma com este mais recente da 3ª, permanece divergência

entre as duas Turmas do STJ às quais cabe examinar essa matéria, não

havendo, ainda, posição jurisprudencial consolidada sobre o tema na mais alta

Corte de interpretação da lei federal. 

Para a atribuição da nota do item “d”, desse modo, num

máximo de 0,2 pontos, levou-se em conta se o(a) candidato(a) esclareceu se a

sucessão se opera da mesma forma que na comunhão parcial de bens, bem

como, se destacou algum dos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça,

acima citados. Não se pontuou resposta que apenas reproduziu o contido nos

artigos 1829 e 1832 do Código Civil. 

e) Direito real de habitação do cônjuge sobrevivente,

casado sob o regime de participação final nos aquestos, no imóvel

destinado à residência da família, com eventual limite temporal ou de

estado: De acordo com o artigo 1831 do Código Civil, 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. De acordo com a redação literal, não há

limitação do direito real de habitação à permanência da viuvez, tramitando,

inclusive, projeto de lei (699/2011) destinado a restabelecer a previsão do

Código Civil de 1916, que assegurava o direito somente enquanto o cônjuge
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sobrevivente permanecesse viúvo. Não há, por fim, limitação temporal ao

direito real de habitação.

Para se atribuir a nota do item “e”, logo, num máximo de

0,2 pontos, exigiu-se que o(a) candidato(a) afirmasse que o direito real de

habitação é possível para os casados no regime em tela e que não há limitação

temporal ou de estado. Foi atribuído 0,1 ponto para aqueles que somente

afirmaram ter o cônjuge direito real de habitação, silenciando sobre eventuais

limites.

Observação final. Apesar do espelho de correção ser

relativamente extenso, uma vez que procura não só explicitar o que os

candidatos deveriam responder, mas também declinar as razões para tanto,

levou-se em consideração o limite de linhas e o tempo para a realização da

prova, exigindo-se estritamente a abordagem dos temas conforme relatado nos

campos de atribuição de nota. Ademais, não foram descontados erros de

grafia. 

WILDE SOARES PUGLIESE

       Promotor de Justiça 
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