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1 INTRODUÇÃO

Em virtude  das  especificidades  do  negócio  jurídico,  e  em especial  da

liberdade dos futuros noivos pactuarem sobre os reflexos do casamento civil,  embora

exista  limitação  legal,  a  convenção nupcial  é  um atraente  mecanismo preventivo  de

ocasionais divergências conjugais, pois evita, ou ao menos diminui as possibilidades de

matérias discutíveis, amenizando, assim, tanto os prejuízos psicológicos como materiais

do processo judicial. 

Apesar de pouco estudado, a abordagem deste tema é necessária em razão

das inúmeras alterações jurídicas e sociais dos últimos tempos, especialmente na seara

familiar,  na  qual  são  tratadas  questões  pessoais  e  patrimoniais  mais  relevantes  do

cidadão,  merecendo  o  pacto  antenupcial  maior  atenção,  sobretudo,  sobre  as  suas

questões  específicas  e  divergentes,  para  o  melhor  desenvolvimento  e  utilização  do

instituto. 

Inicialmente analisaremos as especificidades do contrato antenupcial, nos

planos na existência, validade e eficácia, e após seus pontos polêmicos, finalizaremos

com o aspecto  preventivo  do pacto  e  a  necessidade  de popularização  deste  negócio

jurídico. 

Evidentemente não temos a pretensão de esgotar o estudo do tema, mas

incentivar a pesquisa e o uso adequado e personificado dos pactos antenupciais, pelos

profissionais do Direito e pela sociedade em geral. 

2 DO PACTO ANTENUPCIAL

2.1 No plano da existência: conceito e natureza jurídica 

O  pacto  antenupcial  é  o  contrato  pelo  qual  os  cônjuges,  antes  da

celebração  do  casamento,  podem  deliberar  sobre  questões  extrapatrimoniais,  como

patrimoniais, a partir da escolha de um dos quatro regimes de bens na legislação atual

(separação  total  de  bens,  comunhão  parcial  de  bens,  comunhão  total  de  bens  e

participação final dos aquestos), pela mistura de um ou mais regimes, ou ainda, pela

criação de cláusulas que adaptem os interesses do casal afetivo. 

1 Advogada sócia do escritório Rolf Madaleno, Cardoso & Veppo Advogados Associados, especialista em
Direito de Família pela PUC-RS, mestranda na PUC-SP, integrante da diretoria do IBDFAM-RS.



Para Pontes de Miranda o pacto antenupcial  é um negócio jurídico de

natureza  especial,  pois  mistura  regras  do  Direito  de  Família  e  do  Direito  das

Obrigações.2 Flávio Tartuce e José Simão sustentam ser o pacto de natureza contratual

em  virtude  de  visar  interesses  meramente  patrimoniais.3 A  maior  parte  da  doutrina

contemporânea assegura ser um negócio jurídico de Direito de Família, pois além de

regular  as  normas  patrimoniais  dos  nubentes  a  partir  do  casamento,  nele  existe  um

espaço legal inviolável que prevê regras de natureza imperativa.4

Rolf  Madaleno,  ao  tratar  da natureza  do pacto  antenupcial,  afirma ser

contratual e institucional, em função do casal poder aderir e, em especial, dar sua feição

própria ao pacto, desde que respeitados os limites legais oriundos das regras do regime

primário  de  bens.  Por  fim,  reforça  o  caráter  de  instituição  ao  escrever  sobre  a

necessidade  de  intervenção  judicial  para  uma  eventual  modificação  posterior  ao

casamento e também de a dissolução somente poder ocorrer com a ruptura da sociedade

conjugal.5 

A doutrina diverge quanto à natureza jurídica do pacto antenupcial, mas a

origem  e  ligação  com  o  Direito  de  Família  é  inegável,  de  maneira  que  julgamos

incoerente defender se tratar de natureza exclusivamente contratual, até mesmo porque é

no âmbito do pacto nupcial  que o elemento volitivo e a autonomia privada resolvem

questões  patrimoniais  e  extrapatrimoniais,  as  quais  somente  originarão  com  o

casamento, ou seja, com o início da entidade familiar, e a ela e ao Direito Família e

Sucessões estará vinculado até a extinção. 

2.2 No plano da validade 

2.2.1 Das formalidades legais

Ao considerarmos o pacto antenupcial  um negócio jurídico, para a sua

integral validade,  ele deverá respeitar, inicialmente,  a regra do artigo 104 do Código

2 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. v.8. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p. 229. 
3 TARTUCE, Flávio;  SIMÃO,  José  Fernando.  Direito  Civil  5:  Direito  de  Família.  8.ed.  São  Paulo:
Método, 2013, p. 123.
4 Este é o entendimento de: Rolf Madaleno (MADALENO, Rolf Hanssen. Novos horizontes no Direito
de  Família.  Rio  de  Janeiro:  Forense,  2010.);  Tula  Wesendonck  (WESENDONCK,  Tula.  Direito
Patrimonial de Família: disciplina geral do regime de bens no Código Civil. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.) João Andrades Carvalho (CARVALHO, João Andrades.  Regime de bens. Rio de Janeiro: Aide,
1996) e Débora Gozzo (GOZZO, Débora. Pacto antenupcial. São Paulo: Saraiva, 1992). 
5 MADALENO, Rolf Hanssen. Novos horizontes no Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2010,
p. 4-5. 



Civil, ou seja, ser celebrado por agente capaz, ter objeto lícito, possível, determinado ou

determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. 

A capacidade exigida para este instituto é a capacidade civil, logo, como

o pacto é uma negócio anterior ao casamento, cuja celebração deve ocorrer nos 90 dias

posteriores à sua assinatura, a capacidade exigida para a sua adesão é similar àquela

exigida para o matrimônio. O futuro cônjuge ter idade núbil (16 anos), ficando neste

caso condicionado até completar 18 anos ao regime de separação total  de bens ou à

aprovação dos responsáveis legais, segundo os artigos 1.641 e 1.654 do Código Civil,

pois,  conforme argumenta  Maria  Alice Zaratin  Lotufo:  “A maturidade para tratar  de

negócios nem sempre é a contemporânea à maturidade para constituir família.”6

Os  absolutamente  impedidos  de  casar  da  mesma  forma  não  poderão

pactuar, já os pactos celebrados por aqueles impedidos relativamente (CC, art. 1.523)

estarão  submetidos  ao  regime  obrigatório  de  bens,  podendo,  após  o  término  da

incapacidade  modificar  para um regime  mais  amplo.  Sendo,  evidentemente,  nulo de

pleno  direito  o  pacto  e  o  casamento  celebrado  por  totalmente  incapazes  ou  por

relativamente incapazes sem autorização expressa.7

2.2.2 Do óbice à livre escolha do regime de bens

Em algumas  situações,  os  noivos  não escolhem o regime  de  bens  do

casamento,  em  virtude  da  regra  do  artigo  1.641  do  Código  Civil.  Nestes  casos,  a

liberdade  de  escolha  é  sufocada  pela  imposição  legal  do  regime  da  separação

obrigatória.

Esta  restrição  é  fixada  aos  que  o  contraírem  com  inobservância  das

causas suspensivas da celebração do casamento (CC, art. 1.523); aos maiores de 70 anos,

e  àquelas  pessoas  que  dependerem  de  suprimento  judicial  para  casar,  excluindo  a

utilidade do pacto antenupcial pois a lei faz prevalecer a separação obrigatória e, por

consequência, as regras dos artigos 1.687 e 1.688 do Código Civil. 

Embora a intenção do legislador tenha sido proteger o patrimônio, Rolf

Madaleno alerta ser este dispositivo um exemplo emblemático de injustiça por retirar a

livre autonomia de vontade dessas pessoas, mormente dos acima de setenta anos.8

6 LOTUFO, Maria Alice Zaratin. Curso avançado de direito civil. São Paulo: RT, 2000, p. 100. 
7 CARDOSO, Fabiana Domingues.  Regime de bens e pacto antenupcial. São Paulo: Método, 2010, p.
118.
8 MADALENO, Rolf Hanssen. Curso de Direito de Família. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.687.



A  Súmula  377  do  Supremo  Tribunal  Federal,  criada  na  vigência  da

legislação anterior, a qual foi responsável pelo surgimento desta norma, é a maior prova

da  equivocada  e  injusta  ressalva  legal,  pois  este  enunciado,  a  fim  de  evitar  o

enriquecimento  ilícito,  transforma  o  regime  de  separação  obrigatória  em  comunhão

parcial de bens. 

Por outro lado, a mutabilidade dos regimes de bens introduzido pela atual

legislação,  também esvazia  o artigo  1.641,  sobretudo quanto  aos  incisos  I  e  III  por

estarem condicionados a situações futuras. 

Uma  vez  possível  a  alteração  posterior,  Fabiana  Domingues  Cardoso

sugere em virtude da economia processual, do maior equilíbrio entre as composições

patrimoniais dos cônjuges, e da prevenção de litígios, elaborar o pacto antenupcial nas

hipóteses dos incisos I e III e prever desde antes da celebração do matrimônio o regime

de bens utilizado pelos nubentes após cessarem as causas suspensivas. Ademais, curiosa

a constatação da doutrinadora sobre a escolha dos noivos submetidos aos incisos I e III

pelo regime da separação convencional de bens e não a obrigatória,  para no caso de

eventual falecimento, o viúvo ser herdeiro, já que pela regra do artigo 1.829, inciso I, do

Código Civil exclui o cônjuge casado pelo regime coercitivo de separação de bens da

concorrência  sucessória.9Apesar  de  parecer  uma  interessante  alternativa  aos

impossibilitados de pactuar, Fabiana Domingues Cardoso assevera ser inócuo este pacto

para efeitos sucessórios por afrontar a lei10. 

 Assim,  aos  temporariamente  impedidos  de  pactuar  restam  duas

alternativas,  o  pacto  antenupcial  prevendo  o  regime  de  bens  após  desaparecerem as

causas  originárias  da  suspensão,  cuja  opção,  além de  eficaz,  é  mais  econômica  aos

noivos e ao Poder Judiciário,  ou, na falta desta previsão, a possibilidade que têm os

cônjuges  de  ajuizarem  a  ação  de  modificação  de  regime  de  bens,  lembrando  ser

necessário o pedido conjunto e justificado, como determina o artigo 1.639, parágrafo 2º

da Lei Civil.

 Violar  as  causas  suspensivas  reflete  em  eventual  pacto  antenupcial

celebrado, e não no casamento si. Isto significa que, após a arguição feita pelos parentes

descritos no artigo 1.524 do Código Civil11,  forem desconsiderados os impedimentos

9 CARDOSO, Fabiana Domingues.  Regime de bens e pacto antenupcial. São Paulo: Método, 2010, p.
129. 
10 CARDOSO, Fabiana Domingues. Regime de bens e pacto antenupcial. São Paulo: Método, 2010, p.
131.
11 Parentes em linha reta de um dos nubentes, consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau,
também consanguíneos ou afins.



legais, o pacto será nulo, com base no artigo 1.655 do Codex, e o regime de separação

total de bens será imposto para futura partilha de bens.

2.2.3 Do elemento volitivo 

Dentre  os  requisitos  indispensáveis  para  a  validade  do  pacto,  está  o

elemento volitivo, isto é, a vontade das partes, cuja pretensão deve ser manifestada de

maneira consciente e livre de qualquer vício, além de ser imbuída de boa-fé, sob pena de

nulidade do pacto, com base na teoria relativa aos vícios de consentimento na formação

do negócio jurídico. 

O artigo 112 do Código Civil prescreve: “Nas declarações de vontade se

atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem.”

Ou seja, do ponto de vista legislativo, parece ser evidente admitirmos a investigação da

vontade real, mas conforme observa Antônio Junqueira de Azevedo, apesar do sistema

subjetivo de interpretação, não é possível pesquisarmos a vontade sem antes analisarmos

a declaração, pois partimos da declaração para descobrir a intenção.12 

Na fase seguinte a discussão paira sobre como conduzir a intepretação, se

pela vontade do declarante ou pela sua boa-fé. Apesar da divergência da doutrina, na

jurisprudência muitas vezes predomina a intenção das partes, com aplicação do artigo

112 do Código Civil. Em algumas decisões são utilizados simultaneamente o critério da

boa-fé e  do  da intenção,  bem como os  usos  e  costumes,  para  interpretar  o  negócio

jurídico13, conforme observamos no julgamento do Recurso Especial nº. 1.013.976/SP,

em 29 de maio de 2012.   

Diante  da  prevalência  da  vontade  no  sistema  brasileiro,  Antônio

Junqueira  de  Azevedo,  na  mesma  linha  da  jurisprudência  sugere  “primeiramente

interpretar a declaração, objetivamente, com base no critério abstrato, e somente num

segundo momento, investigar a intenção do declarante (critério concreto).” Entende o

autor que a declaração para ser interpretada deve ser inserida num contexto, envolvendo

as circunstâncias, principalmente a boa-fé, os usos e costumes. 14

Este  entendimento  é  bastante  pertinente  ao  Direito  de  Família,  pois

muitas vezes a declaração da vontade exposta na escritura pública não corresponde ao

12 AZEVEDO, Antônio Junqueira de Azevedo.  Negócio Jurídico:  Existência, Validade e Eficácia. São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 98-99.
13 Id., Ibid., p. 01. 
14 AZEVEDO, Antônio Junqueira de Azevedo.  Negócio Jurídico:  Existência, Validade e Eficácia. São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 102.



desejo real dos noivos. Por esta razão Rolf Madaleno defende aplicar o artigo 112 do

Codex,  pois  assim,  haverá  a  satisfação jurídica  dos  contratantes,  tal  qual  ocorre  nos

testamentos ao assegurar ao máximo a vontade do testador.15 

Assim  como  nos  demais  negócios  jurídicos,  a  declaração  do  pacto

antenupcial, além de observar a vontade real, deve ser interpretada em consonância com

a boa-fé, como fez o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº.

992.749/MS,  ao  excluir  o  cônjuge  mulher  da  sucessão  do  falecido,  mesmo  sendo

casados pela separação total de bens convencional (CC, art.  1.829, I), em virtude da

situação fática vivenciada pelo casal e a vontade dos consortes.16 

Além da vontade interna e da manifestação de vontade, o artigo 111 e o

caput  do  artigo  1.640,  ambos  do  Código  Civil  também  consagram  como  meio  de

exteriorizar  o  consentimento,  o  silêncio,  pois  quando  não  escolhido  nenhum  outro

regime pelos futuros consortes, significa que ambos consentiram com a imposição do

regime legal da comunhão parcial de bens. No caso de outra opção, os noivos devem

pactuar 17 as regras patrimoniais de acordo com as regras gerais dos negócios jurídicos e

específicas, as quais devem ser acompanhadas da vontade livre de vícios e imbuídas de

boa-fé de ambos os contratantes. 

 

2.2.4 Da forma

A  forma  do  negócio  jurídico  é  o  instrumento  pelo  qual  as  partes

expressam as  suas  vontades,  e  mesmo  vigorando  a  regra  da  liberdade,  em algumas

situações  deve  respeitar  os  ditames  legais,  como no pacto  antenupcial,  por  expressa

determinação do artigo 1.653, cujo dispositivo rege ser nulo a convenção pré-nupcial se

não celebrada por escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir o casamento.               

         Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald justificam a necessidade da

forma  pública,  em virtude  das  variadas  e  importantes  consequências  decorrentes  do

pacto,  tanto  em relação  aos  nubentes  quanto  a  terceiros.  Além disso,  sustentam ser

15 MADALENO, Rolf Hanssen. Novos horizontes no Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2010,
p.17.
16 Nesse sentido segue o trecho do voto da Ministra Nancy Andrigui: De curial importância o fato de que,
se  os  nubentes  pactuaram  a  separação  de  bens,  muito  provavelmente  não  gostariam  que  o  cônjuge
sobrevivente  fosse  alçado  à  condição  de  herdeiro  em  concorrência  com  os  descendentes (...)  Deve,
portanto, ser respeitada a vontade das partes, que ao estipularem o regime de bens sabem exatamente o
que estão fazendo. Disponível em: ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200702295979&dt.
Acesso em: 14 de abril de 2014.
17 CARDOSO, Fabiana Domingues.  Regime de bens e pacto antenupcial. São Paulo: Método, 2010,
p.132.



desnecessária a previsão do artigo 1.653, em face das regras dos artigos 104, inciso III, e

166,  IV,  do Código Civil  pois  ambos  já  estipulam a invalidade  do negócio jurídico

quando desrespeitada a forma exigida pela legislação. A ausência de escritura pública

configura uma nulidade absoluta. Assim, lembram os autores que por se tratar de matéria

de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo.18 Uma vez reconhecida a

nulidade, o casamento será regido pelas regras do regime supletivo da comunhão parcial

de bens, não havendo nenhuma outra consequência ao matrimônio. 

A Espanha, assim como a Alemanha, Argentina, México, Suíça e França,

justificam a  necessidade  de  registro  pelo  regime  econômico  ultrapassar  a  órbita  dos

cônjuges e da família e atingir terceiros. Na Espanha, por exemplo, há quatro tipos de

instrumento de publicidade: pelo Registro Civil; Registro de Propriedade em relação aos

imóveis;  e  a  indicação  de  escrituras  notariais  (para  modificação  pós-matrimônio),  e

através do Registro Mercantil.19

Apesar de parte da doutrina admitir a celebração de acordos antenupciais

por  instrumento  particular  para  desburocratizar  a  forma  e  permitir  maior  acesso  ao

instituto, assim como sustentam Débora Vanessa Caús Brandão20 e Fabiana Domingues

Cardoso21,  discordamos  desta  falsa  facilidade,  pelo  temor  de  fraude,  cujo  risco

aumentaria ainda mais sem a supervisão do ente público, pois não raras são as vezes que

a romântica atmosfera precedente ao casamento influencia negativamente nas decisões

dos noivos e dão oportunidades aos abusos e às condutas desleais, sobretudo quando são

celebrados pactos às vésperas do casamento, quando não há mais tempo para discutir ou

sanar  dúvidas.  No sistema atual,  como é dever  do oficial  do registro esclarecer  aos

nubentes os reflexos dos variados regimes de bens (CC, art. 1.528), apesar de não haver

garantia,  é uma oportunidade para evitar  eventuais  erros ou enganos sobre o regime

patrimonial, cujo filtro não ocorria na esfera privada, pois na maioria das vezes o noivo

mais abonado é quem tem recursos para arcar com serviços jurídicos.  

2.2.5 Do conteúdo patrimonial do pacto antenupcial

18 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.  Direito das famílias: de acordo com a Lei
11.340/06 – Lei Maria da Penha e com a Lei n. 11.441/07 – Lei da separação, divórcio e inventário
extrajudiciais. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 253.
19 PICAZO, Luis Diez; GULLON, Antonio. Sistema de Dereho Civil. vol. IV. 10.ed. Madrid: Editorial
Tecnos, 2006, p. 153-154.
20 BRANDÃO, Débora Vanessa Caús. Regime de bens no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2007,
p. 192.
21 CARDOSO, Fabiana Domingues.  Regime de bens e pacto antenupcial. São Paulo: Método, 2010,
p.140.



Ao falarmos em pacto antenupcial os primeiros pensamentos direcionam

para  os  regimes  de  bens  e  para  as  disposições  patrimoniais  que  se  amoldem  às

necessidades  dos  nubentes,  pois a  Lei  Civil  brasileira  prevê no artigo  1.639, apenas

conteúdo  econômico  às  cláusulas  do  acordo  pré-nupcial.  Mas,  de  antemão  convém

mencionar a iniciativa de doutrinadores inserirem disposições imateriais relacionadas ao

casamento,  cuja  sugestão,  já  aplicada  pela  lei  e  doutrina  estrangeira,  além  de  não

encontrar óbices, é valiosa por contribuir para reduzir os litígios familiares. 

Além dos regimes convencionais, as partes têm liberdade para mesclar os

regimes nominados ou adotar outros que melhor se ajustem às suas reais necessidades,

conforme observa Sílvio Rodrigues: “A lei faculta aos nubentes estipularem o que lhes

aprouver  quanto  aos  seus  bens.  De  modo  que  podem  optar  por  um  dos  regimes

disciplinados no Código Civil, como podem combinar regras de um com regras de outro,

ou ainda estabelecer um regime peculiar.”22

A  liberdade  de  estruturação  foi  aprovada  pelo  Enunciado  331  da  IV

Jornada de Direito Civil do STJ23.

Portanto, a autonomia privada autoriza os noivos escolherem a mistura

inclusive com regimes previstos em legislações estrangeiras,  ou ainda, usar o extinto

regime dotal,  nestas hipóteses descrevendo as regras e cláusula no contrato nupcial.24

Admissível também prever no pacto a mudança de regime de bens quando da chegada

do primeiro filho, ou após cinco anos de casamento, expandindo a comunhão de bens –

já que sedimentado o casamento  com o nascimento  da prole  ou com o percurso do

tempo,  não  havendo  igualmente  nenhuma  vedação  legal  de  os  futuros  cônjuges

restringirem de comunhão determinados bens – como também fixarem percentuais na

comunhão parcial distinto de 50% para cada um. 

Da  mesma  forma,  é  possível  acordar  percentuais  diferenciados  para

determinados  bens25 como  conveniente  em algumas  situações,  escolher  o  regime  de

comunhão parcial  somente para os bens de uso comum (domicílio  conjugal,  casa de

22 RODRIGUES, Sílvio.  Direito Civil: Direito de Família. Vol. 6. 28.ed. São Paulo: Saraiva: 2008, p.
138.
23 O estatuto patrimonial do casal  pode ser definido por escolha de regime de bens distintos daqueles
tipificados no Código Civil e, para efeito de fiel observância no art. 1.528 do CC, cumpre certificação a
respeito, nos autos o processo de habilitação patrimonial
24 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 17. ed. Rio de Janeiro:
Forense. Atualizada por PEREIRA, Tania da Silva, 2009, p. 14. 
25 MADALENO, Rolf Hanssen. Novos horizontes no Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2010,
p. 25.



veraneio, automóveis, barcos, etc.), excluindo da comunhão as quotas empresariais das

quais um dos noivos seja sócio.

Quanto  aos  aspectos  econômicos,  pode  ser  pactuado  sobre  a

administração  dos  bens  comuns  e  particulares  pelos  cônjuges  ou  por  um  terceiro

administrador. Também é viável estipular sobre a constituição de um fundo monetário,

com aportes, valores e finalidade pré-determinado para beneficiar um dos cônjuges no

divórcio, no caso de falecimento, ou ainda, atrelar este fundo a compra de uma moradia

para o consorte que não tiver imóvel próprio. Também é útil a disposição referente aos

bens móveis  da morada  conjugal,  com divisão,  compensação ou pagamento  de certa

quantia.26

Assim,  são muitas  as convenções que os noivos estão autorizado para

reger  os  aspectos  econômicos  do  casamento.  O  pacto  é  um  eficaz  instrumento  de

planejamento patrimonial, mas, infelizmente, poucos são os que utilizam esse benefício.

A  resistência  advém de  questões  culturais  ou  das  dificuldades  de  tratarem assuntos

financeiros  às  vésperas  do  matrimônio,  como  se  esse  comportamento  gerasse

desconfiança e desmanchasse o amor entre os noivos. Nos parece visível, principalmente

pela complexidade das relações interpessoais e pelo número crescente de divórcios, a

necessidade de enfrentar estas questões antes do casamento,  quando ambos estão em

harmonia e com os olhares para a mesma direção pois, no futuro, em eventual litígio,

este  cenário  muda  completamente  e  a  falta  de  prevenção  pela  convenção  prejudica

sobremaneira ambos ou a parte mais débil da relação.

2.2.6 Do conteúdo extrapatrimonial do pacto antenupcial

A possibilidade de cláusulas extrapatrimoniais é defendida por parte da

doutrina, sob o fundamento de não haver vedação legal e por ser uma útil ferramenta

para  prevenir  ou,  ao  menos,  para  amenizar  os  deletérios  prejuízos  emocionais  e

psicológicos dos cônjuges e dos filhos, os quais na grande maioria são os mais atingidos

nas lides conjugais. 

   Como exemplo de conteúdo não patrimonial dos contratos pactícios,

Rolf  Madaleno cita  a dispensa de coabitação (prevista no artigo 1.566, inciso II,  do

26 Id., Ibid., p. 25.



Código  Civil)  e  afirma  não  ser  nula  e  tampouco  contrária  à  lei,  já  que  podem os

consortes manterem dois domicílios visto que não há esta exigência na união estável.27

Quanto à previsão de pensão alimentícia ou renúncia aos alimentos em

ocasional divórcio, o entendimento maciço é de serem essas cláusulas ineficazes, pois a

lei  proíbe a  renúncia  de pensão alimentícia  e  o  parâmetro  para  verificar  o  quantum

alimentar deve ser considerado ao se romper o relacionamento amoroso.28 Contudo, não

podemos negar que mesmo ineficazes e sujeitas à nulidade, com base no artigo 1.655 do

Código  Civil,  as  disposições  alimentícias,  em especial  com a  indicação  de  valores,

podem servir  como um ponto de partida para o magistrado fixar  a pensão, evitando

montantes elevadíssimos ou irrisórios, como costuma ocorrer em alguns casos. 

Por outro lado, para as cláusulas como a instituição de arbitragem para

solucionar conflitos patrimoniais; as regras de doações entre cônjuges; o uso gratuito do

imóvel  familiar,  em  especial  quando  se  trata  de  bem  particular;  o  reconhecimento

voluntário de filhos e a organização da rotina doméstica,  não há impedimento legal,

servindo, seguramente para amenizar eventuais demandas judiciais.29

Independente  das  controvérsias  sobre  as  questões  extrapatrimoniais

abordadas nos pactos antenupciais, muito embora sejam mais sustentáveis e concretos os

fundamentos  defendidos  por  aqueles  que  permitem  sua  utilização,  é  recomendável

constar na convenção todas as cláusulas convenientes aos noivos que respeitem a boa-fé,

as  disposições  legais  e  os   usos  e  costumes,  pois  mesmo  ineficazes,  servirão  como

termômetro às decisões judiciais.

2.2.7 Das cláusulas proibitivas 

A Lei Civil brasileira veda qualquer espécie de convenções nupcial que

ofenda à ordem pública e aos bons costumes (CC, art. 122), cujo parâmetro é modificado

com passar do tempo. Cada época tem os seus valores morais e éticos distintos, com os

quais deverão ser confrontadas as disposições das partes.30

27 MADALENO, Rolf Hanssen.  Curso de Direito de Família. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.
684.
28 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 3. ed. São Paulo: RT, 2009, p.458.
29 CARDOSO, Fabiana Domingues. Regime de bens e pacto antenupcial. São Paulo: Método, 2010, p.
167-216.
30 MADALENO, Rolf Hanssen. Novos horizontes no Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2010,
p.24. 



Em  complemento  a  regra  geral,  o  artigo  1.655  dispõe  ser  “nula  a

convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei.” Assim, conclui

Eduardo de Oliveira Leite, que a liberdade concedida pela lei não é ilimitada, pois só se

admite  convenção  de  acordo  com a  ordem pública  reinante  e  que  não  contravenha

disposição absoluta de lei.31 

Se  eventualmente  houver  algum  desses  ajustes  ou  outros  que

desprestigiem o ordenamento jurídico, serão individualmente nulos, pois não existe no

pacto antenupcial o princípio da contaminação, de maneira que a nulidade ou ineficácia

de uma cláusula não prejudica as demais.32 

  Serão  também  anuláveis  as  cláusulas  e  os  pactos  celebrados  por

relativamente  incapazes;  quando  detectados  vícios  resultante  de  erro,  dolo,  coação,

estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (nos termos do artigo 171 do Código

Civil), sendo vedadas pelo sistema, embora tenha a gravidade amenizada, pelo fato de

produzirem efeitos até a anulação.  Esta, por sua vez,  poderá ser pleiteada até quatro

anos,  sob  pena  de  decadência  (Código  Civil,  art.  178).  No  entanto,  quando  a  lei

determinar algum negócio como anulável e silenciar quanto ao prazo, será de dois anos

(CC, art.179).33

2.3 No plano da eficácia 

2.3.1 Do prazo e da eficácia 

O artigo 1.532 do Código Civil  de 2002 prevê 90 dias de eficácia  da

certidão de habilitação do casamento. Segue a mesma linha o artigo 1.653, que dispõe

ser ineficaz o pacto se não lhe seguir o casamento.

Ainda que parte da doutrina defenda a irrelevância de observar este prazo

de 90 dias para sobrevir o casamento, difícil manter este entendimento em virtude da

flagrante  afronta  ao  texto  legal,  pois  reza  a  lei  que  os  noivos,  em seu  processo  de

habilitação,  se  desejarem  regime  diverso  do  legal,  devem  optar  por  outro  regime

primário e patrimonial, por meio de escritura antenupcial e, no prazo da habilitação, cuja

eficácia está condicionada à celebração do casamento civil dentro dos 90 dias previstos. 

31 LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito Civil aplicado: Direito de Família. 5 v. São Paulo: RT, 2005, p.
319.
32 Id., Ibid., p.231.
33 Id., Ibid., p.233-236.



Se  o  prazo  legal  para  suceder  o  matrimônio,  tanto  no  Código  Civil

vigente como no diploma de 1916 é de 90 dias, então será totalmente ineficaz o pacto

quando não sobrevier o casamento no prazo legal. Logo, acertado o raciocínio de Maria

Alice Zaratin Lotufo sobre a redação do artigo 1.653 do Código Civil de 2002: “o pacto

será ineficaz se não lhe seguir o casamento, o que nos leva a entender que esse prazo, o

do tempo que os nubentes têm para se casar após a habilitação e que, conforme art.

1.532 é de 90 dias (...)”.34

Da mesma forma dos pactos anulados, uma vez declarado ineficaz, passa

a viger entre as partes o regime legal da comunhão parcial de bens, conforme decidiu o

Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao reconhecer  a  ineficácia  do pacto  no  julgamento  do

AREsp nº 10.447/GO, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10 de

abril de 2012. 

Da ineficácia  do pacto  antenupcial  não  seguido do casamento  surge a

discussão  sobre  a  eficácia,  se  no  lugar  do  matrimônio  sobrevier  uma  união  estável.

Segundo  Rodrigo  da  Cunha  Pereira,  a  ineficácia  do  pacto  que  não  lhe  seguir  o

casamento  é  decorrência  lógica  da  não  celebração  e  não  gera  efeitos  para  eventual

relação  estável,  mas  apenas  servirá  como meio  de  prova para  reconhecer  o  affectio

maritalis.35

Apesar de nos parecer clara  a norma do artigo 1.653 do Código Civil

também  aplicada  pela  jurisprudência36,  Rolf  Madaleno  critica  a  inflexibilidade  da

admissão do pacto antenupcial na hipótese de sobrevir uma união estável, pois entende

que o desejo conviventes  por determinado regime deve prevalecer  sobre a forma de

pactuação em razão do artigo 112 do Código Civil que estabelece que nas declarações de

vontade deve ser atendida mais  à intenção nelas consubstanciadas  do que ao sentido

literal da linguagem.37

Discórdia similar paira quanto à aplicação do pacto antenupcial à união

estável precedente ao casamento. Discute-se se retroage ou não a escolha dos consortes.

34 LOTUFO, Maria Alice Zaratin. Curso avançado de direito civil. São Paulo: RT, 2000,  p.100.
35 Disponível em: <http://rodrigodacunha.adv.br/rdc/?p=593>. Acesso em 15 de abril 2014.
36 PACTO ANTENUPCIAL - O pacto antenupcial firmado entre as partes perdeu a validade, porquanto
não sobrevieram as núpcias. Assim, vigora entre os conviventes o regime de comunhão parcial de bens.
PARTILHA ¿ Inexistindo prova cabal da sub-rogação alegada, devem ser partilhados os bens adquiridos
onerosamente na constância da união. Também partilháveis as dívidas contraídas durante o enlace que,
presumidamente,  reverteram  em  proveito  da  entidade  familiar.  APELAÇÃO  PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70025650300, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 04/09/2008).
37 MADALENO, Rolf Hanssen.  Curso de Direito de Família. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.
686.
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Entende a maioria  da doutrina,  da qual compartilhamos,  estar o pacto sujeito  a uma

condição  suspensiva  e  futura,  conforme  adverte  Paulo  Nader,  “com a  realização  do

casamento (sinuptiae sequantur), que é sempre um acontecimento futuro e incerto, pois

passível de desistência.”38  

3 ASPECTO PREVENTIVO DO PACTO ANTENUPCIAL

Como  todo  casamento  é  regido  por  algum regime  de  bens,  os  quais

possuem disposições e efeitos distintos, o pacto antenupcial é uma excelente ferramenta

de  planejamento  familiar,  pois  conforme  vimos,  é  cada  vez  mais  aceito  ampliar  o

conteúdo pactuável, inclusive, questões imateriais que muito auxiliam na prevenção de

conflitos conjugais. 

Para isso, “é necessário e conveniente a que o casal discuta abertamente e

sem constrangimentos essas regras econômicas, pois o casamento é também um contrato

para regulamentar o patrimônio entre as partes.”39 

O  problema  do  instituto  é  o  seu  pouco  uso,  tal  qual  ocorre  com  o

testamento,  outra  fonte  eficaz  de  planejamento.  Talvez  seja  aconselhável,  conforme

propõe  Fabiana  Domingues  Cardoso,  criar  meios  de  divulgação  para  esclarecer  a

matéria,  incentivar  a  prática  deste  negócio  jurídico  e  popularizar  o  uso  do  pacto

antenupcial como um instrumento para prevenir conflitos.40

Consideramos esta  divulgação extremamente  relevante,  mas  da mesma

maneira que é necessário conscientizar a população, é indispensável ser elaborado por

profissional qualificado da área, pois como existem inúmeras combinações e reflexos

nas esferas familiar, empresarial e sucessória, eventuais equívocos, ao invés de prevenir

e auxiliar nos litígios conjugais, podem prejudicar e desmanchar todo o planejamento

familiar e patrimonial pretendido pelos nubentes. 

4 CONCLUSÃO

   O objetivo deste trabalho foi abordar o pacto antenupcial sob a ótica da

Teoria  Tricotômica  do negócio jurídico,  detalhar  os alguns aspectos  polêmicos  deste

instituto e, por fim, alertar sobre a sua função preventiva e o pouco uso deste eficaz

38 NADER, Paulo. Curso de direito civil: direito de família. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 370. 
39 Disponível em: <http://rodrigodacunha.adv.br/rdc/?p=593>. Acesso em 21 jul. 2013.
40 CARDOSO, Fabiana Domingues.  Regime de bens e pacto antenupcial. São Paulo: Método, 2010,
p.254. 

http://rodrigodacunha.adv.br/rdc/?p=593


instrumento de planejamento familiar.

     No plano da existência foram expostos o conceito, a natureza do pacto

antenupcial  e  os  diferentes  entendimentos  da  doutrina,  ressaltando  ser  a  melhor

definição a classificação como um negócio jurídico de Direito de Família,  de caráter

tanto institucional, pelas imposições e gerências legais, como contratual em virtude da

liberdade de escolha dos nubentes sobre questões patrimoniais e extrapatrimoniais para o

casamento e eventual dissolução do vínculo marital. 

   Sobre os requisitos de validade,  além das condições formais,  foram

tratados  os  impedimentos  legais  e  a  imposição  do  regime  obrigatório  de  absoluta

separação  de  bens.  Ainda,  dentro  da  qualidade  dos  elementos  do  pacto  antenupcial

exploramos a importância do elemento volitivo e o conteúdo permitido e proibido de ser

convencionado, compartilhando da ideia da possibilidade de ampliarmos o objeto para

além das previsões patrimoniais e abarcar questões não materiais relativas ao casamento.

  Ao tratarmos do plano da eficácia, explicamos a necessidade de respeitar

o prazo de 90 dias para finalizar o processo de habilitação para ser eficaz o pacto ao

casamento,  como  também  os  diferentes  entendimentos  sobre  a  eficácia  da  escritura

pública para a futura união estável dos contratantes.

Por  fim,  destacamos  a  importância,  o  pouco  uso  e  a  necessidade  de

divulgar o instituto, pois mais do que um instrumento de escolha de regime de bens, é

um excelente e eficaz meio para prevenir conflitos familiares os quais senão na maioria,

mas em todas as ocasiões geram prejuízos materiais e psicológicos aos consortes e aos

filhos, que não raras vezes são utilizados como objeto de vingança. 
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