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O ESFORÇO COMUM NA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 377 DO STF NA 

HIPÓTESE DO ARTIGO 1.523, III, DO CÓDIGO CIVIL 
 
 

Carolina Solis Villares1 
 
 
 
 

RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo a análise do regime de bens que passa a vigorar caso 
superada a causa suspensiva que impunha a adoção do regime da separação obrigatória de 
bens, por força do artigo 1.523, III, do Código Civil, bem como a presunção absoluta ou 
relativa do esforço comum na comunicabilidade dos aquestos na vigência do regime 
patrimonial referido, em observância à Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal.  

Palavras-chave: Causas suspensivas do casamento. Ausência de partilha de bens. Separação 
obrigatória de bens. Alteração do regime de bens. Súmula 377 do STF. Aquestos. Presunção 
do esforço comum. 

 

ABSTRACT  

The goal of the present article is to analyze the system of assets which becomes effective once 
the suspensive cause that contemplates the adoption of the system of compulsory separation 
of assets, pursuant to article 1.523, item III, of the Civil Code, has been met, as well as the 
absolute or relative presumption of the common effort in the communicability of acquisitions 
referred to the patrimonial regime in compliance with the Supreme Court’s Summary 377. 

Keywords: Suspensive causes of marriage. Division for the purposes of dissolving marriage. 
Asset sharing. Division of common assets. Mandatory separation of assets. Changes in the 
system of assets. Summary 377 of Brazil’s Supreme Court. Presumption of the common 
effort. 

 

SUMÁRIO: Introdução – 1. As causas suspensivas do casamento e o regime da separação 
legal de bens – 2. Alteração do regime de bens – 3. Súmula 377 do STF e a presunção de 
esforço comum – Conclusão. 

 

                                                           
1  Bacharelanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Introdução 

 “A” casou-se com “B” sob o regime da separação obrigatória de bens, tendo em vista que, 

na época do matrimônio, os consortes não haviam ultimado as partilhas de bens com seus 

precedentes e respectivos divórcios. Tempos após o casamento, ambas as partilhas foram ultimadas, 

superando-se, pois, a causa suspensiva que obrigava o casal a adotar o regime imposto.  

A questão que se desenha na situação hipotética supra mostra-se relevante por vários 

motivos. Vejamos. 

Ainda que a regra seja a liberdade de escolha do regime de bens, em algumas hipóteses – 

elencadas no artigo 1.641 do Código Civil2 –, é defeso aos nubentes a escolha do regime 

patrimonial. Nesses casos, o legislador julgou por bem impor um regime de bens, a denominada 

“‘separação obrigatória’ ou ‘separação compulsória’ ou, simplesmente, ‘separação legal’”.3 

Nas situações em que os nubentes incidem nas “causas suspensivas do casamento”, 

elencadas no artigo 1.523 do Código Civil, 4 o legislador desestimula os cônjuges a contrair 

matrimônio. Entretanto, se, mesmo assim, optarem pelo casamento, serão obrigados a adotar o 

regime supramencionado. 

A hipótese prevista no inciso III do artigo 1.523 do Código Civil dispõe que “Não 

devem casar: [...] o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha 

dos bens do casal” – que é exatamente a retratada no caso hipotético. Ao prever tal imposição 

legal, o legislador objetivou evitar a confusão patrimonial do divorciado, proteger seus 

herdeiros e, eventualmente, seu ex-cônjuge, a depender do regime de bens estabelecido. 

                                                           
2  “Artigo 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.”  

3  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 20. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. v. 5, p. 201. 

4  “Artigo 1.523. Não devem casar: I – o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não 
fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; II – a viúva, ou a mulher cujo casamento se 
desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da 
sociedade conjugal; III – o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos 
bens do casal; IV – o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou 
sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem 
saldadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes 
sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, provando-se a 
inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou 
curatelada; no caso do inciso II, a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, 
na fluência do prazo.” 
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No entanto, resta saber, superada a causa suspensiva, qual seria a solução jurídica 

para o regime obrigatório. As hipóteses que, em uma primeira análise, se mostram possíveis 

são as seguintes: o regime compulsório permaneceria em vigor; haveria uma mudança 

automática para o regime supletivo por força do artigo 1.640 do Código Civil;5 ou seria 

necessário que os cônjuges se submetessem ao procedimento de mudança de regime de bens, 

se desejassem a sua alteração. 

Dando contornos ainda mais complexos à situação narrada, não se pode perder de 

vista questão relevante no tocante ao regime da separação obrigatória de bens, uma vez que, 

ainda na vigência do Código Civil de 1916, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 377, 

que possui o seguinte enunciado: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os 

adquiridos na constância do casamento”, o que, em uma primeira análise, pareceu desvirtuar a 

completa segregação patrimonial entre os cônjuges casados pelo regime imposto, consoante 

determinado pelo legislador.  

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, surgiu amplo debate não só a 

respeito da sua aplicação, mas especialmente sobre a presunção do esforço comum nas 

hipóteses de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do 

matrimônio. 

Sob esse aspecto, enquanto os consortes do caso apresentado permanecerem casados 

sob o regime da separação obrigatória, por incidência da Súmula 377 do Supremo Tribunal 

Federal, há a comunicabilidade de aquestos? Em caso positivo, deve ser demonstrado o 

esforço comum para que haja a divisão desses bens? 

Essas, em síntese, são as questões que serão tratadas ao longo do presente artigo, a 

partir da análise doutrinária e jurisprudencial atinente à construção do raciocínio sobre o 

dissenso enfrentado pelos juristas, a fim de dar a adequada solução à hipótese em estudo. 

 1. As causas suspensivas do casamento e o regime da separação legal de bens  

O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.641, I, impõe a adoção do regime da 

separação obrigatória de bens na hipótese de os consortes celebrarem o matrimônio com 

inobservância das causas suspensivas indicadas em seu artigo 1.523.   

                                                           
5  “Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os 

cônjuges, o regime da comunhão parcial.” 
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As causas suspensivas não são obstáculo para a realização do casamento nem 

invalidam o ato,6 porém trazem consigo uma “sanção”, que é justamente a imposição do 

regime da separação obrigatória de bens para os nubentes. Servem como recomendação para 

que, caso um dos nubentes incida em alguma das hipóteses previstas pelo legislador, seja 

evitado o matrimônio, em virtude de possível turbação do sangue (artigo 1.523, II) ou 

confusão patrimonial (artigo 1.523, I, III e IV),7 que poderia sobrevir em decorrência de 

eventual comunicabilidade de bens preexistentes com patrimônio futuro, ensejando 

dificuldades para apartar as meações do cônjuge anterior e do atual cônjuge, o que não 

atenderia aos interesses dos consortes, da prole, e ainda poderia prejudicar terceiros 

interessados.  

No parágrafo único do artigo 1.523 do Código Civil, contempla-se a possibilidade de 

os nubentes que incorrem nas hipóteses dos incisos I, III e IV de referido artigo se casarem 

sob outro regime, desde que comprovada a inexistência de prejuízo para o ex-cônjuge, 

herdeiro ou eventuais terceiros juridicamente interessados. No caso dos consortes que incidem 

na hipótese do inciso II, é necessária a comprovação da inexistência de gravidez ou o 

nascimento do filho.8 

Atentando-se ao artigo 1.523, III, do Código Civil, pretende-se não confundir o 

antigo e o novo patrimônio que será concebido com novo matrimônio. Como “o regime de 

bens entre os cônjuges se inicia com o casamento e deve ter fim com a dissolução da 

sociedade conjugal”,9 objetiva-se impedir “controvérsia a respeito dos bens comuns na 

hipótese de novo casamento de um dos divorciados, em face do regime de bens adotado”.10 

Ainda, nas hipóteses do artigo 1.641 do Código Civil, observam Christiano Chaves 

de Faria e Nelson Rosenvald que a vontade das partes é absolutamente desprezada, pois “a 

proibição legal é de ordem pública e prevalece sobre a manifestação volitiva dos 

interessados”,11 razão pela qual a doutrina apresenta inúmeras críticas ao regime da separação 

                                                           
6  ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito civil: família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 61. 
7  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

v. 5, p. 94. 
8  “Artigo 1.523, parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as 

causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, 
respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso do 
inciso II, a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo.” 

9  ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito civil: família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 61. 
10  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito de família. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 29. 
11  FARIAS, Christiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010. p. 243. 
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compulsória, instigando inclusive a sua extinção do ordenamento, especialmente em 

decorrência da imposição do regime por causa da idade.12 

Na situação hipotética, por sua vez, não se pode perder de vista que, a qualquer 

momento, a causa suspensiva – a ausência de partilha dos bens – pode ser superada. Por isso, 

é necessário que seja analisada a possibilidade de alteração do regime matrimonial, caso 

superada a causa suspensiva que impunha a adoção do regime da separação obrigatória de 

bens.  

2. Alteração do regime de bens 

O artigo 230 do Código Civil de 1916 consagrava a irrevogabilidade do regime 

matrimonial,13 com o objetivo de evitar danos a terceiros de boa-fé, bem como impedir a 

imposição de vontade de um cônjuge em detrimento do outro, para harmonização dos 

interesses familiares.14  

No entanto, referido dispositivo legal foi alvo de diversas críticas, em decorrência do 

princípio da autonomia privada e da liberdade individual, legitimados na Constituição 

Federal.15 Ao longo do século pretérito, a sociedade viveu grandes mudanças com a 

autonomia da mulher e a consequente conquista na igualdade de direitos sob a ótica 

constitucional,16 sendo certo que o receio do legislador de a mulher sofrer pressões pelo 

cônjuge para modificar o regime de bens, por interesse exclusivamente daquele, deixou de ser 

relevante.17 

Portanto, privilegiando o caráter privado das normas sobre os regimes de bens, o 

Código Civil de 2002 inovou ao instituir, em seu artigo 1.639, § 2.º,18 a possibilidade de 

alteração do regime matrimonial, devendo os consortes, no entanto, apresentar conjuntamente, 

                                                           
12  CARVALHO, Dimas Messias de. Direito das famílias. 3. ed. Lavras: Unilavras, 2014. p. 232. 
13  “Artigo 230. O regime dos bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento, e é 

irrevogável.” 
14  TUCCI, Cibele Pinheiro Marçal. Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões. São Paulo: Instituto 

dos Advogados de São Paulo, 2014. p. 55. 
15  MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de direito de 

família. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 281. 
16  Artigo 226, § 5.º, CF. “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 

homem e pela mulher.” 
17  SIMÃO, José Fernando. Mudança de regime de bens e pacto antenupcial: um diálogo necessário. Carta 

Forense, 2014. 
18  “Artigo 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que 

lhes aprouver. [...] § 2.º É admissível 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.” 
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em juízo, motivos juridicamente relevantes e desde que estejam ressalvados os direitos de 

terceiros. 

Quanto aos requisitos autorizadores da ação de alteração de regime de bens, o 

“mútuo consentimento” significa que o pedido deve ser formulado por ambos os consortes, 

com manifesta concordância quanto à alteração, consoante o caráter negocial e privado para a 

escolha do regime patrimonial, corroborando, inclusive, princípios que regem o pacto 

antenupcial. 

O pedido motivado, como segundo requisito, é alvo de inúmeras críticas da 

doutrina,19 pois a motivação é altamente subjetiva, podendo até mesmo gerar exposição 

desnecessária da intimidade do casal. Isso, ao fim e ao cabo, pode representar uma 

intervenção estatal excessiva, porquanto, dada a natureza negocial do ato jurídico em questão, 

a expressa concordância dos cônjuges bastaria para a modificação, na medida em que a 

proteção aos direitos de terceiros juridicamente interessados está expressamente ressalvada 

em lei.  

Nesse sentido, Francisco José Cahali aponta que seria mais acertado voltar a atenção 

para a “legitimidade da pretensão, e no resultado útil da modificação proposta, verificada a 

repercussão na esfera jurídica dos interessados, preservando, como referido, os legítimos 

interesses da família”.20 

Ainda, segundo a dicção legal, cabe ao juiz a análise do caso concreto a fim de 

apurar a procedência do pedido. Aliás, vale a ressalva de que a maioria da doutrina defende a 

possibilidade de alteração de regime de bens de forma extrajudicial,21-22 conforme restou 

normatizado em vários países, por exemplo, no Código Civil argentino, positivado em seu 

artigo 449.23 

                                                           
19  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 7. ed. Salvador: 
        JusPodium, 2015. v. 6, p. 227. 
20  CAHALI, Francisco José. A Súmula 377 e o novo Código Civil e a mutabilidade do regime de bens. 

Revista do Advogado, ano XXIV, n. 76, jun. 2004. Disponível em: <http://www.professorchristiano. 
com.br/artigosleis/silvio_05_12.pdf>. Acesso em: 10 maio 2019. 

21  CAHALI, Francisco José. A Súmula 377 e o novo Código Civil e a mutabilidade do regime de bens. 
Revista do Advogado, ano XXIV, n. 76, jun. 2004. Disponível em: <http://www.professorchristiano. 
com.br/artigosleis/silvio_05_12.pdf>. Acesso em: 10 maio 2019. 

22  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 7. ed. Salvador: 
JusPodium, 2015. v. 6, p. 227. 

23  “Artículo 449. Modificación de régimen Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial 
puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año 
de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Para que el cambio 
de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. 
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No conceito de terceiros incluem-se não apenas pessoas físicas ou eventuais pessoas 

jurídicas, mas também entes públicos, com a averiguação de eventuais dívidas e dando ampla 

publicidade, segundo Enunciado 113 da I Jornada de Direito Civil de Brasília.24 

Na espécie em estudo, a doutrina divide-se quanto à possibilidade de alteração do 

regime de bens quando os cônjuges são casados sob o regime da separação obrigatória. Para 

quem entende que não é possível a alteração voluntária, como Maria Helena Diniz,25 a adoção 

do regime de bens é uma exigência de caráter público. 

Por outro lado, juristas como Silvio Rodrigues26 e Rosa Maria de Andrade Nery27 

defendem que há possibilidade da mutabilidade do regime da separação obrigatória de bens, 

quando superada a causa suspensiva, porque não incidem mais nas hipóteses previstas do 

artigo 1.641, não havendo razão jurídica para obrigá-los a permanecer em tal regimento 

patrimonial. A lição de Maria Berenice Dias quanto ao ponto é clara no sentido de que “lícito 

que lhes seja permitido alterá-lo, quando e como bem entenderem, após satisfeita a condição 

que gerou a causa suspensiva”.28 

Nesse mesmo sentido, tem-se o Enunciado 262 da III Jornada de Direito Civil, que 

determina: “A obrigatoriedade da separação de bens nas hipóteses previstas nos incs. I e III do 

artigo 1641 do Código Civil não impede a alteração do regime, desde que superada a causa 

que o impôs”. 

Esse tem sido, igualmente, o entendimento dos tribunais estaduais brasileiros, de 

acordo com inúmeros julgados permitindo alteração do regime da separação obrigatória de 

                                                                                                                                                                                     
Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlo 
declarar inoponible a ellos en el término de un año a contar desde que lo conocieron”. Em tradução livre: 
“Artigo 449. Modificação de regime. Depois da celebração do matrimônio, o regime patrimonial pode 
modificar-se por convenção dos cônjuges. Esta convenção pode ser outorgada depois de um ano de 
aplicação do regime patrimonial, convencional ou legal, mediante escritura pública. Para que a mudança de 
regime produza efeitos contra terceiros, deve anotar-se na margem da certidão de casamento. Os credores 
anteriores à mudança do regime que sofram prejuízos por tal motivo podem fazer declarar a 
inoponibilidade a eles no fim de um ano a contar de quando tiveram conhecimento da mudança.” 

24  Enunciado 113 da I Jornada de Direito Civil: “É admissível a alteração do regime de bens entre os 
cônjuges, quando então o pedido, devidamente motivado e assinado por ambos os cônjuges, será objeto de 
autorização judicial, com ressalva dos direitos de terceiros, inclusive dos entes públicos, após perquirição 
de inexistência de dívida de qualquer natureza, exigida ampla publicidade.” 

25  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
v. 5, p. 180. 

26  RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito de família. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 6, p. 151.  
27  NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: família. São Paulo: RT, 2015. p. 501. 
28  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 327. 
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bens para o regime que melhor se ajustar às vontades do casal,29-30 posicionamento adotado 

também pelo Superior Tribunal de Justiça31. 

Corroborando tal entendimento, exemplificando inclusive com a mesma situação 

retratada no presente artigo, Francisco José Cahali observa que é legítima a modificação do 

regime de bens quando superada a circunstância que impedia a livre opção dos consortes, 

como “quando o cônjuge divorciado promove a partilha dos bens integrantes de seu anterior 

casamento, desaparecendo assim a causa suspensiva que lhe impunha o regime de 

separação”.32 

Assim, por ser uma questão de segurança jurídica, não há como defender a 

possibilidade de alteração automática a partir da simples superação da causa do regime 

obrigatório, para que incida o regime da comunhão parcial de bens, por força do artigo 1.640 

do Código Civil. Isso porque, conforme ensina Maria Berenice Dias, “não há como obrigar os 

cônjuges a permanecerem casados sob o regime da separação legal de bens”33 e, igualmente, 

não há como presumir que o seu interesse seja pela aplicação do regime supletivo, sendo que 

uma mudança automática do regime econômico do casamento poderia deixar terceiros 

desprotegidos, em contrariedade ao que preveem os artigos 1.639, § 2.o, do Código Civil e 

734 do Código de Processo Civil.34 

Infere-se daí que, superada a causa suspensiva que impunha a adoção do regime da 

separação obrigatória de bens, os consortes podem mudar o regime patrimonial quando e se 

                                                           
29  Apelação cível. Alteração do regime de bens separação obrigatória de bens. Possibilidade. Ausência de 

óbice à alteração do regime de bens do casamento. Medida que não acarretará prejuízo algum aos cônjuges 
ou a terceiros. Terceiros que não serão atingidos pela alteração, que gerará efeitos apenas ex nunc. 
Alteração determinada. Sentença reformada. Recurso provido (TJSP, 9.ª Câmara de Direito Privado, 3.ª 
Vara Cível, Apelação Cível 0013056-15.2007.8.26.0533, Santa Bárbara D’Oeste, Rel. Viviani Nicolau, j. 
12.04.2011, data de registro 14.04.2011). 

30  Apelação cível. Alteração consensual do regime de bens no casamento com efeitos ex tunc. Substituição 
de separação obrigatória por comunhão universal. Parcial procedência. Atribuição, na origem, de eficácia 
ex nunc. Pretendida retroatividade de seus efeitos. Possibilidade. Direito de terceiros resguardados por 
expressa previsão legal. Exegese do artigo 1.639, § 2.º, do Código Civil. Sentença reformada no ponto. 
Recurso provido (TJSC, 3.ª Câmara de Direito Civil, Apelação Cível 0300664-42.2016.8.24.0037, Joaçaba, 
Rel. Des. Fernando Carioni, j. 22.05.2018). 

31  RE 2006/0036029-5, 3.ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2006, DJ 13.11.2006, p. 261. 
32  CAHALI, Francisco José. A Súmula 377 e o novo Código Civil e a mutabilidade do regime de bens. 

Revista do Advogado, ano XXIV, n. 76, jun. 2004. Disponível em: <http://www.professorchristiano. 
com.br/artigosleis/silvio_05_12.pdf>. Acesso em: 10 maio 2019. 

33  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 327. 
34  “Artigo 734. A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser 

requerida, motivadamente, em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões 
que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros.” 
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quiserem, o que, no caso hipotético, ocorreria com a ultimação da partilha dos bens havidos 

em função de relacionamentos anteriores. 

Desse modo, seja como for, para mudança no regime de bens do matrimônio, deve 

ser ajuizada a “ação de alteração do regime de bens”, com fundamento no artigo 1.639, § 2.º, 

do Código Civil, perdurando, até o trânsito em julgado da sentença homologatória, as normas 

que disciplinam o regramento anteriormente ajustado, isto é, o da separação obrigatória de 

bens. 

3. Súmula 377 do STF e a presunção de esforço comum  

Quando se cogita a incidência do estatuto patrimonial obrigatório para um 

matrimônio, questão que se torna inafastável concerne à aplicação da Súmula 377 do 

Supremo Tribunal Federal, com o seguinte enunciado: “No regime de separação legal de bens, 

comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”, razão pela qual merece especial 

atenção no presente estudo. 

3.1 Histórico de elaboração da súmula 

A Súmula 377 do STF foi aprovada em abril de 1964, ainda na vigência do Código 

Civil de 1916, por força de seu artigo 259,35 o qual estabelecia que, no silêncio do contrato, 

seriam impositivos os princípios da comunhão de bens quanto aos bens adquiridos 

onerosamente na constância do casamento. 

Ocorre que, claramente, a intenção do legislador nesse artigo era fazer referência ao 

regime da separação convencional de bens, na medida em que a separação obrigatória decorre 

de imposição legal, não da autonomia dos nubentes, e não há sequer elaboração de pacto 

antenupcial para sua aplicação. Caso assim não fosse, deveria o artigo ter citado 

expressamente a inclusão do regime obrigatório patrimonial no artigo 259 do antigo Código 

Civil.36 

Nesse passo, a Súmula 377 do STF pretendeu estender os efeitos do artigo 

supramencionado ao regime da separação obrigatória de bens, com o intuito de vedar o 

enriquecimento sem causa de um dos cônjuges às custas do outro. 

                                                           
35  “Artigo 259. Embora o regime não seja o da comunhão de bens, prevalecerão, no silêncio do contrato, os 

princípios dela, quanto à comunicação dos adquiridos na constância do casamento.” 
36  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 20. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012. v. 5, p. 131. 
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Dessa forma, o regime da separação obrigatória de bens, com a aplicação da Súmula 

377 do STF, concebeu diretrizes muito similares às da comunhão parcial de bens, que detém o 

seguinte raciocínio “o que é meu é meu, o que é teu é teu e o que é nosso, metade de cada 

um”.37 Portanto, se os bens particulares de cada consorte pertenciam exclusivamente ao 

próprio e, depois de celebrado o casamento, os adquiridos onerosamente são pressupostos de 

empenho conjunto do casal, qual é a diferença de um regime para outro? 

Sob essa ótica, a análise sistêmica do artigo 259 do antigo Código Civil a partir da 

Súmula 377 do STF passou a ser muito questionada pela doutrina, razão pela qual, com o 

advento do Código Civil de 2002, o artigo 259 do Código Civil de 1916 foi revogado.38 

Ocorre que, ainda que o novo Código Civil não tenha recepcionado o artigo 259 da 

Codificação anterior, a aplicação da Súmula 377 gerou posicionamentos doutrinários e 

entendimentos jurisprudenciais divergentes.  

3.2 Aplicabilidade da Súmula 377 do STF após Código Civil de 2002 

Fernanda Gurgel defende a superação da Súmula 377,39 afirmando que “não há 

qualquer fundamento jurídico que justifique a aplicabilidade de princípios jurídicos 

pertencentes a um determinado regime de bens ao outro, de conteúdo diverso”. Partilhando 

desse mesmo pensamento, Francisco José Cahali sustenta a inaplicabilidade da Súmula 377 

diante da vigência do Código Civil de 2002.40 

Seguindo tal entendimento, houve alguns precedentes, como no caso do Agravo de 

Instrumento 3738744900, julgado pela Quarta Câmara de Direito Privado, fundamentando 

que: “No caso, a melhor orientação da matéria está em que não possível aplicar a Súmula 377, 

uma vez que o Código Civil em vigor não mais repete o disposto no artigo 259 do anterior 

diploma”.41 

                                                           
37  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 316. 
38  CARDOSO, Fabiana Domingues. Regime de bens e pacto antenupcial. São Paulo: Método, 2011. p. 78. 
39  GURGEL, Fernanda Pessanha do Amaral. Direito de família e o princípio da boa-fé objetiva. Curitiba: 

Juruá, 2009. p. 193. 
40  CAHALI, Francisco José. A Súmula 377 e o novo Código Civil e a mutabilidade do regime de bens. 

Revista do Advogado, ano XXIV, n. 76, jun. 2004. Disponível em: <http://www.professorchristiano. 
com.br/artigosleis/silvio_05_12.pdf>. Acesso em: 10 maio 2019. 

41  Inventário. Pretensão de herdeiro necessário à meação em numerário depositado. Regime da separação 
legal. Não aplicação da Súmula 377 do STF. Necessidade de comprovação, pela via autônoma, de que o 
bem foi adquirido por meio de esforço comum, de modo a se operar, eventualmente, a comunicação. 
Agravo não provido (TJSP, 4.ª Câmara de Direito Privado,  2.ª Vara Cível,  Agravo de Instrumento 
9035030-07.2004.8.26.0000, Batatais, Rel. J. G. Jacobina Rabello, data de registro 30.03.2005). 
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Por outro lado, José Encinas Manfré defende a continuidade da aplicação da Súmula 

377 do STF, porquanto “razões de equidade autorizam a prevalência da Súmula”,42 uma vez 

que a separação compulsória de bens não abre espaço para a vontade dos cônjuges, impondo 

ao casal a total incomunicabilidade dos bens. Comungam do mesmo entendimento Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, fundamentando que assim são respeitados os “valores 

personalíssimos, realçando a proteção das pessoas humanas envolvidas”, o que afasta a 

“indevida ingerência estatal no âmbito dos interesses privados”.43 

Francisco José Cahali corrobora que, com a necessidade da comprovação do esforço 

comum, o regime da separação compulsória passou a ser “um regime de efetiva separação dos 

bens, e não mais um regime de comunhão simples (pois admitida a meação sobre os 

aquestos)”.44 

Entende-se pela continuidade da aplicação da Súmula 377 do STF, mesmo com a não 

receptividade do artigo 259 do Código Civil de 1916, pois, pelas razões supra expostas, a 

Súmula procura evitar o enriquecimento indevido de um dos cônjuges, bem como realça-se o 

princípio da comunhão plena de vida do casal, conforme será visto mais adiante. 

Ainda que a discussão sobre a continuidade de aplicação da Súmula 377 não tenha 

encontrado um desfecho na esfera doutrinária, os tribunais têm aplicado o enunciado nos 

casos concretos.45-46 

Há quem defenda que o legislador deveria ter estabelecido como regime obrigatório 

de bens o regime da comunhão parcial de bens,47 tendo em vista os contornos que o regime 

compulsório ganhou com a vigência da Súmula.  
                                                           
42  MANFRÉ, José Antonio Encinas. Regime matrimonial de bens no novo Código Civil. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2003. p. 161. 
43  FARIAS, Christiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010. p. 250. 
44  CAHALI, Francisco José. A Súmula 377 e o novo Código Civil e a mutabilidade do regime de bens. 

Revista do Advogado, ano XXIV, n. 76, jun. 2004. Disponível em: <http://www.professorchristiano. 
com.br/artigosleis/silvio_05_12.pdf>. Acesso em: 10 maio 2019. 

45  Agravo de instrumento. Inventário. Decisão determinando a apresentação de novo plano de partilha, no 
qual seja contemplada a meação da viúva. Aplicação da Súmula 377 do STF. Hipótese em que, em que 
pese o regime de bens fosse o da separação obrigatória, foi comprovado que o bem foi adquirido a título 
oneroso, na constância do casamento. Precedentes desta Corte e do STJ. Recurso não provido (TJSP, 2.ª 
Câmara de Direito Privado, 5.ª Vara de Família e Sucessões, Agravo de Instrumento 2271018-
39.2018.8.26.0000, Guarulhos, Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 28.05.2012, data de registro 23.04.2019). 

46  Agravo de instrumento. Inventário. Regime de separação legal de 
bens. Aplicabilidade da Súmula n.º 377 do C. STF mesmo após a vigência do atual Código Civil. 
Presunção de comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união. Reconhecimento do 
direito de meação da viúva. Precedentes. Recurso não provido (TJSP, 6.ª Câmara de Direito Privado, 1.ª 
Vara, Agravo de Instrumento 2204933-08.2017.8.26.0000, Ilha Solteira, Rel. Ana Maria Baldy, j. 
02.05.2018, data de registro 02.05.2018). 
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Esse pensamento, no entanto, encontra-se desacertado, dado que, em razão de o 

estatuto patrimonial obrigatório ser uma imposição de ordem pública, instituir o regime 

supletivo de bens para os nubentes que incidem nas hipóteses do artigo 1.641 do Código Civil 

seria o equivalente a normatizar, de uma vez por todas, a comunicabilidade dos bens 

adquiridos após a constância do casamento. Assim, mostra-se ainda mais absurda essa lógica, 

porquanto, além de a aplicação do regime da comunhão parcial de bens não importar um 

desestímulo ao casamento, que é a intenção primária do legislador, a vontade dos nubentes 

pode ser a diametralmente oposta, isto é, a não comunicabilidade dos aquestos.  

A par disso, é válido ressaltar que, com o novo entendimento sobre o afastamento da 

comunicabilidade de aquestos por meio do pacto antenupcial no regime da separação 

obrigatória de bens, os cônjuges que não queiram de forma alguma partilhar do patrimônio 

adquirido ao longo da sociedade conjugal terão a opção de afastar o enunciado da Súmula 

377, conforme visto em precedente contemporâneo,48 pelo fundamento de que assim é 

respeitado o princípio da autonomia privada entre os consortes.  

Cumpre esclarecer que seria inviável aos nubentes protestar pelo afastamento do 

regime da separação obrigatória no pacto antenupcial, por ser uma imposição legal, conforme 

mencionado anteriormente. Contudo, tendo em vista que, no pacto antenupcial, podem-se 

convencionar algumas particularidades da eleição do regime feita pelos nubentes, o que se 

pretende com a possibilidade do afastamento da Súmula 377 do STF por acordo no pacto é 

justamente ampliar a liberdade dos cônjuges que incidem nas hipóteses do artigo 1.641 do 

Código Civil, uma vez que sua autonomia nesse aspecto é limitada. 

Apesar de o recurso administrativo mencionado ter como objeto a hipótese do artigo 

1.641, II, do Código Civil, isto é, para os septuagenários que pretendem se casar, nada impede 

que sua eficácia seja estendida para os demais cenários do aludido artigo, porque, ainda que 

possível a superação da causa restritiva, a liberdade dos consortes é igualmente rechaçada 

pelo ordenamento. 

                                                                                                                                                                                     
47  NUNES, Lydia Neves Bastos Telles. Direito de família: regimes matrimoniais de bens. São Paulo: J.H. 

Mizuno, 2005. p. 147. 
48  Registro civil de pessoas naturais. Casamento. Pacto antenupcial. Separação obrigatória. Estipulação de 

afastamento da Súmula 377 do STF. Possibilidade. [...] Nas hipóteses em que se impõe o regime de 
separação obrigatória de bens (art. 1641 do CC), é dado aos nubentes, por pacto antenupcial, prever a 
incomunicabilidade absoluta dos aquestos, afastando a incidência da Súmula 377 do Excelso Pretório, 
desde que mantidas todas as demais regras do regime de separação obrigatória (Recurso Administrativo 
1065469-74.2017.8.26.0100, publicado em 23.01.2018). 
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Nesse sentido, todas as particularidades do regime da separação obrigatória são 

mantidas, e, caso os nubentes optem pelo afastamento da Súmula em pacto antenupcial, o 

regime torna-se de fato uma separação total de bens, respeitada a escolha do casal.  

Logo, a aplicabilidade da Súmula 377 do STF torna-se legítima, dado que, para 

aqueles que queiram afastá-la, é permitida tal benesse, ficando a critério tão somente dos 

cônjuges a sua incidência. 

Se o regime da separação obrigatória fosse, então, substituído pelo regime da 

comunhão parcial de bens, não haveria a possibilidade de afastamento da comunicabilidade 

dos aquestos por pacto antenupcial, reforçando, assim, o entendimento de que é 

absolutamente inviável a sua troca nesses termos. 

Não se discute aqui a contribuição na aquisição dos bens, tendo em vista que, 

conforme será tratado, a contribuição imaterial também é uma forma de colaboração. A 

questão que se estabelece é a liberdade de escolha no regime de bens levando em 

consideração as características que permeiam o relacionamento e a vontade dos nubentes. 

Cumpre observar que, durante a elaboração do Código Civil, o artigo 1.641 

preceituaria categoricamente que, no regime da separação compulsória de bens, os aquestos 

não se comunicariam. Contudo, tal previsão foi rejeitada.49 

Estabelecendo relação com o caso hipotético descrito, não há dúvidas que, conquanto 

haja posicionamentos – minoritários – na doutrina para a superação da Súmula 377 do STF, 

haverá a comunicabilidade dos aquestos enquanto os cônjuges forem casados sob o regime da 

separação obrigatória de bens. 

Superado isso, considerando a aplicabilidade da Súmula 377 do STF na vigência do 

atual Código Civil, nova polêmica surgiu acerca da comprovação do esforço comum para que 

os bens adquiridos onerosamente pelos consortes sejam comunicáveis, ou seja, “A 

divergência que persiste é sobre a natureza da presunção de comunicabilidade: se absoluta 

ou relativa”.50 

 

 
                                                           
49  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

v. 5, p. 210.  
50  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 329. 
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3.3 Presunção de esforço comum para a comunicabilidade dos aquestos 

Até pouco tempo, a jurisprudência dominante era no sentido de que a presunção do 

esforço comum seria absoluta,51 com a ressalva de que o conceito de esforço comum não se 

resume apenas aos ativos financeiros, mas à solidariedade entre o casal para a constituição do 

patrimônio. 

Nessa mesma concepção, no Agravo de Instrumento 0554986-95.2010.8.26.0000, 

julgado pela Sétima Câmara de Direito Privado, fundamentou o relator que, se a intenção do 

Supremo Tribunal Federal fosse a presunção relativa do esforço comum, deveria assim ter 

incluído expressamente no enunciado da Súmula.52  

Esse é o entendimento de parte da doutrina. Maria Berenice Dias embasa tal 

posicionamento em preceitos que alicerçam o matrimônio em si, como o dever da mútua 

assistência, bem como o da solidariedade, “não se justificando a vedação legal, sob pena de se 

fomentar o locupletamento indevido de um em detrimento do outro”.53 

Paulo Luiz Netto Lôbo segue o mesmo entendimento, evidenciando que somente na 

hipótese de se convencionar no pacto antenupcial a separação total dos aquestos é que tal 

divisão poderia ser legítima.54 

Partilhando dessa concepção, sustenta Maria Helena Diniz que os bens adquiridos na 

constância do casamento devem ser comunicáveis, a fim de que se evite o enriquecimento 

ilícito, “desde que sejam produto do esforço comum do trabalho e da economia de ambos”, 

sob a ótica do “princípio de que entre os consortes se constitui uma sociedade de fato por 

                                                           
51  Ação de inventário. Decisão que acolheu o pedido da viúva de aplicação do teor da Súmula 377 do 

Supremo Tribunal Federal. Irresignação manifestada pelo inventariante. Agravada que foi casada com o de 
cujus sob o regime da separação legal de bens (artigo 1.641, II, do Código Civil). Presunção de esforço 
comum dos cônjuges sobre os bens comprovadamente adquiridos na constância do casamento. [...] Recurso 
não provido (TJSP, 3.ª Câmara de Direito Privado, AI 2203283-28.2014.8.26.0000, Rel. Marcia Dalla Déa 
Barone, j. 05.02.2015). 

52  Casamento pelo regime legal de separação de bens. Morte do varão. Imóvel adquirido pela esposa na 
constância do casamento. Súmula 377 do STF. No regime de separação legal os bens adquiridos na 
constância do casamento se comunicam independentemente de prova do esforço comum, que é presumido. 
Excludente da regra de comunicabilidade reservada à hipótese, inocorrente, de aquisição com recursos 
oriundos de bens anteriores ao casamento ou de outra forma incomunicáveis, o que não é o caso. Seguro de 
vida. Autor da herança que indicara como beneficiária sua ex-esposa, falecida antes dele. Aplicação do 
artigo 792 do Código Civil. Recurso parcialmente provido para fixar a comunicabilidade do imóvel [...] 
presumindo-se que se a intenção da Suprema Corte fosse diferente, certamente teria feito a ressalva na 
redação da súmula (TJSP, 7.ª Câmara de Direito Privado, 3.ª Vara Cível, Agravo de Instrumento 0554986-
95.2010.8.26.0000, Tupã, Rel. Pedro Baccarat, j. 16.02.2011, data de registro 23.02.2011). 

53  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 328. 
54  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código Civil comentado. São Paulo: Atlas, 2003. v. XVI, p. 243. 
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haver comunhão de interesses”, sem necessidade, contudo, de demonstrar o esforço comum 

dos cônjuges para a obtenção dos bens.55 

Ocorre que, mais recentemente, se posicionou de forma axiomática o Superior 

Tribunal de Justiça quanto à imprescindibilidade da prova do esforço comum para a 

comunicabilidade dos bens adquiridos ao longo do matrimônio regido pela separação legal de 

bens. Isso porque, segundo o posicionamento daquela Corte, a pretensão de provar o esforço 

comum é evitar o enriquecimento ilícito de um cônjuge em detrimento do outro, porquanto a 

Súmula 377 do STF restou omissa.56 

No corpo do acórdão, verifica-se que o raciocínio é o seguinte: deve o interessado 

fazer prova de que os bens arrolados na partilha não são particulares do falecido, bem como 

comprovar que os adquiridos na constância do casamento foram em decorrência de esforço 

comum das partes. 

Em sede de julgamento de Embargos de Divergência no Recurso Especial 

1.623.858/MG, o STJ fundamenta que a presunção relativa do esforço comum “prestigia a 

eficácia do regime de separação legal de bens” e que “Caberá ao interessado comprovar que 

teve efetiva e relevante (ainda que não financeira) participação no esforço para aquisição 

onerosa de determinado bem a ser partilhado com a dissolução da união (prova positiva)”, sob 

pena de se tornar praticamente impossível a incomunicabilidade dos aquestos e haver a 

necessidade de se fazer “prova negativa” de que não houve contribuição.57 

A fundamentação do acórdão supra deve ser observada com cautela, pois o conceito 

de “contribuição efetiva” fica a critério e boa prudência do julgador, dado que não há 

                                                           
55  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

v. 5, p. 211. 
56  Agravo interno no agravo regimental no agravo em recurso especial. Direito de família. Casamento. 

Separação obrigatória de bens (arts. 258, II, do CC/1916 e 1.641, II, do CC/2002). Partilha. Patrimônio. 
Esforço comum. Prova. Indispensabilidade. Súmula n.º 377/STF. Interpretação. Artigo 1.829, I, do Código 
Civil. Herança. Cônjuge. Descendentes. Concorrência. Impossibilidade. Legislação. Aplicabilidade. 
Usurpação de competência. Revolvimento probatório. Impossibilidade. Súmula n.º 7/STJ [...] Aliás, a 
Segunda Seção pacificou a controvérsia acerca da impossibilidade de comunicação dos bens no regime da 
separação obrigatória ou legal no casamento quando inexistente a comprovação do esforço comum na sua 
aquisição quando adotado (AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial 233788/MG (2012/0183267-
5), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 21.11.2018). 

57  Embargos de divergência no recurso especial. Direito de família. União estável. Casamento contraído sob 
causa suspensiva. Separação obrigatória de bens (CC/1916, artigo 258, II; CC/2002, artigo 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 (Embargos de 
divergência em REsp 1.623.858/MG (2016/0231884-4), Rel. Min. Lázaro Guimarães,  DJ 30.05.2018). 
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positivação dos critérios norteadores de referida compreensão, conforme será adiante 

discutido.  

Seguindo o posicionamento de que há presunção relativa do esforço comum na 

Súmula 377 do STF, Washington de Barros Monteiro defende que, embora a Súmula não faça 

referência à prova do esforço comum, “assim já deveria ser entendida”, sendo “comunicáveis 

somente os bens adquiridos em virtude de sociedade de fato entre os cônjuges”.58  

Sustentando ainda esse entendimento, Fernanda Pessanha do Amaral Gurgel afirma 

que é justificável a comunicabilidade dos aquestos, pois assim é formada uma sociedade de 

fato sobre o patrimônio contraído, ressaltando, outrossim, que o intuito é desestimular o 

enriquecimento indevido de um dos cônjuges, sendo reflexo da “aplicação da boa-fé objetiva 

desmembrada nos deveres de lealdade e de colaboração que devem existir entre os 

cônjuges”.59  

Ocorre que, da mesma forma que os deveres de lealdade e de colaboração servem de 

fundamentação para a presunção relativa da comunicabilidade de bens, adéquam-se 

igualmente para a presunção absoluta, porquanto a boa-fé objetiva do casal também se 

consubstancia nos deveres conjugais, como da solidariedade e mútua assistência, conforme 

contraposto por Maria Berenice Dias.60 

Cabe aqui esclarecer que os bens particulares e incomunicáveis, previstos no artigo 

1.659 do Código Civil,61 por óbvio, não ingressam na esfera dos aquestos a serem 

comunicados no regime da separação obrigatória de bens, tanto na perspectiva da presunção 

relativa quanto na da presunção absoluta, sob o enfoque da Súmula 377 do STF.  

Devidamente apresentadas as linhas divergentes adotadas quanto à natureza da 

presunção do esforço comum por incidência da Súmula 377 do STF, comunga-se do 

entendimento que defende a presunção absoluta. 

                                                           
58  BARROS MONTEIRO, Washington de; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de direito civil. 42. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012. p. 299. 
59  GURGEL, Fernanda Pessanha do Amaral. Direito de família e o princípio da boa-fé objetiva. Curitiba: 

Juruá, 2009. p. 193. 
60  Conforme abordado na nota 51. 
61  “Artigo 1.659. Excluem-se da comunhão: I – 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; II – os 
bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens 
particulares; III – as obrigações anteriores ao casamento; IV – as obrigações provenientes de atos ilícitos, 
salvo reversão em proveito do casal; V – os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI – 
os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII – as pensões, meios-soldos, montepios e outras 
rendas semelhantes.” 
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Isso porque o esforço comum delimita-se a critérios subjetivos, e fazer jus a eles está 

condicionado ao convencimento e a uma narração complexa de todas as nuances que 

permearam o relacionamento, invadindo o Estado indevidamente, mais uma vez, na esfera das 

relações privadas.  

Tendo em vista que o Direito de Família é o ramo mais subjetivo do universo 

jurídico, aqueles que julgam o processo litigioso familiar devem ter extremo cuidado e 

sensibilidade para a aplicação da norma ou de conceitos arquitetados ao caso concreto, uma 

vez que, em virtude de a colaboração legítima ser uma compreensão ampla, os 

posicionamentos particulares do magistrado fazem toda a diferença no caso, justamente pela 

ausência de regramentos explícitos e práticos para o direcionamento da fundamentação. 

Assim, a ausência de normatização nesse sentido abre margem para a 

inaplicabilidade, direta, do princípio da imparcialidade do juiz, que terá respaldo suficiente 

para determinar aquilo que considera probo, guiado por suas próprias convicções.  

Washington de Barros Monteiro, após retratar brevemente o contexto da ascensão 

das mulheres nas últimas décadas, afirma que o esforço comum tem de resultar da 

contribuição de dinheiro ou por meio de atividade remunerada: “[...] deve ser considerada a 

necessidade de prova do esforço (capital ou trabalho) para que se comuniquem os bens 

adquiridos no curso do casamento celebrado sobre o regime da separação obrigatória”.62 

Respeitado tal entendimento, com ele não se concorda cabalmente. É certo que, com 

o passar dos anos, a mulher ganhou espaço no mercado de trabalho e a sua condição pessoal e 

econômica sofreu drásticas mudanças. Entretanto, não se pode trazer como regra um aspecto 

ainda tão sensível e latente nos dias atuais, ainda mais quando se fala sobre chancela judicial 

para rever a situação financeira e social de uma das partes. Afinal de contas, a Súmula foi 

editada para evitar o enriquecimento ilícito.  

E não apenas isso, muitas vezes a contribuição imaterial mostra-se ainda mais 

importante do que a porcentagem da quantia financeira introjetada por um dos cônjuges, não 

se podendo admitir que o esforço comum seja reduzido a requisitos objetivos, exclusivamente 

financeiros, pois isso configuraria a monetarização do esforço comum. 

                                                           
62  BARROS MONTEIRO, Washington de; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de direito civil. 42. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012. p. 299. 
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Assim, alinha-se com parte da doutrina que defende que o esforço comum não 

resulta exclusivamente de atividade remunerada, “podendo se materializar pela própria 

coexistência afetiva e pela solidariedade presente na relação conjugal”.63 

Portanto, se por um lado não é prudente a fixação de critérios objetivos para o 

esforço comum e, por outro, a ausência de normatização abre margem para a livre deliberação 

do magistrado no caso concreto, a presunção absoluta do esforço comum parece ser a solução 

mais adequada à comunicabilidade dos aquestos no regime da separação obrigatória de bens, 

com a incidência da Súmula 377 do STF, reforçando ainda os princípios norteadores da mútua 

assistência e da solidariedade familiar, bem como a comunhão plena de vida que se estende 

também para o âmbito patrimonial. 

Ademais, a fim de justificar a presunção relativa do esforço comum, o casamento é 

equiparado à sociedade de fato. Dessarte, qual seria a pertinência da súmula, se poderíamos 

relegar a discussão para o âmbito cível, que julga igualmente a dissolução da sociedade de 

fato? 

A diferença está em que o Direito de Família versa sobre entidade familiar, que 

possui variantes muito mais complexas do que uma sociedade de fato para sua superficial 

equiparação, ainda que no aspecto patrimonial, razão pela qual a presunção relativa no esforço 

comum não se sustenta. 

Atentando-se ao caso hipotético analisado, ainda que o Superior Tribunal de Justiça 

tenha firmado tese sobre a indispensabilidade da prova do esforço comum, colaciona-se 

recente julgado da 20.ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, sob a relatoria do Desembargador Fábio Podestá, que reconheceu a presunção 

absoluta do esforço comum para a partilha de bens resultante do matrimônio.64  

Nesse exato sentido, destaque-se a Apelação 0010832-48.2012.8.26.0010, julgada 

pela 8.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, relatada pelo 

                                                           
63  FARIAS, Christiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010. p. 243. 
64  Apelação. Divórcio. Regime da separação obrigatória de bens. Súmula 377 do STF. No regime de 

separação legal, a regra é que se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento, independente 
da prova da efetiva contribuição. Precedentes do C. STJ e também desta Corte. Excludente da regra de 
comunicabilidade que se dá quando comprovadamente a aquisição se deu com recursos oriundos de bens 
anteriores ao casamento, ou de outra forma incomunicáveis, do que não há prova. Sentença mantida. 
Recurso improvido (TJSP, 20.ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Vara Única, Apelação Cível 
0002403-73.2013.8.26.0102, Cachoeira Paulista, Rel. Fábio Podestá, j. 09.11.2017, data de registro 
09.11.2017). 
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Desembargador Salles Rossi, entendendo pela presunção absoluta do esforço comum para a 

comunicabilidade dos aquestos, no regime da separação obrigatória de bens.65 

Do corpo do acórdão, no mais, extrai-se que o desembargador ressalta a irrelevância 

em avaliar apenas o investimento financeiro despendido, mas que se deve se atentar à efetiva 

contribuição em todas as outras esferas que repercutem na vida do casal, sejam elas 

participações diretas e indiretas, que são reflexos da “solidariedade que deve unir o casal, 

medida pela comunhão da vida, presente em todos os momentos da convivência, base familiar 

e fonte do êxito pessoal e profissional de seus membros”.  

Assim, é certo que no caso hipotético ilustrado, os aquestos do casal serão 

comunicáveis e, apesar dos posicionamentos divergentes da doutrina, bem como algumas 

exceções na atual jurisprudência que concebem a presunção absoluta do esforço comum, o 

posicionamento que tem vingado é o da presunção relativa para comunicabilidade dos bens 

adquiridos na constância do matrimônio, por força da Súmula 377 do STF.  

Conclusão 

No caso hipotético apresentado, foram analisados alguns desdobramentos do 

casamento realizado sob o regime da separação obrigatória de bens (artigo 1.641, I, do Código 

Civil), por incidência da causa suspensiva elencada no artigo 1.523, III, do Código Civil.  

Superada a causa suspensiva no caso delineado, isto é, a ultimação da partilha, é 

permitida aos cônjuges a possibilidade de alteração do regime de bens quando e se quiserem, 

por meio de ação própria, sem que a modificação ocorra de forma automática para o regime 

supletivo, por ser uma questão de segurança jurídica. Assim, conclui-se que com a 
                                                           
65  Divórcio litigioso c.c. guarda de menores e partilha de bens. Casamento celebrado sob o regime da 

separação obrigatória (legal) de bens, por imposição do art. 258, parágrafo único, IV, do Código Civil de 
1916. Incidência do entendimento sedimentado na Súmula n.º 377 do STF que continua em pleno vigor, 
segundo o qual os aquestos adquiridos na constância do casamento, pelo regime da separação legal, são 
comunicáveis, independentemente da comprovação do esforço comum para a sua aquisição, que, nessa 
hipótese, é presumido. Evolução jurisprudencial e legal, em consonância com o disposto agora no artigo 
1.725 do Código Civil, no sentido de prevalência da vida em comum, sendo irrelevante avaliar apenas a 
contribuição financeira, mas sim a participação direta e indireta representada pela solidariedade que deve 
unir o casal, medida pela comunhão da vida, presente em todos momentos da convivência, base familiar e 
fonte do êxito pessoal e profissional de seus membros. Partilha dos bens imóveis, veículo, ativos 
financeiros, saldos de plano de previdência, corretamente decretada, devendo ter o mesmo destino as verbas 
trabalhistas da autora, estas últimas à luz do art. 271, VI, do CC de 1916 (não revogado pelos arts. 269, IV, 
e 263, XIII, do atual Estatuto Substantivo). De outra parte, descabida a partilha de alvará referente à 
titularidade de ponto de táxi – Permissão administrativa que, embora possua valor econômico, constitui 
direito sobre o qual não se exerce posse, mas exercício. Precedentes. Sentença reformada. Recurso do réu 
parcialmente provido, improvido o adesivo (TJSP, 8.ª Câmara de Direito Privado 1.ª Vara da Família e 
Sucessões, Apelação Cível 0010832-48.2012.8.26.0010, Foro Regional X, Ipiranga, Rel. Salles Rossi, j. 
15.07.2016, data de registro 15.07.2016). 



23 
 

homologação da partilha de bens dos seus respectivos e precedentes divórcios, os cônjuges 

continuam casados sob o regime da separação compulsória, até que ajuízem ação de 

modificação do regime de bens, com fundamento no artigo 1.639, § 2.º, do Código Civil, 

respeitados todos os requisitos atinentes à demanda. 

No tocante aos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento realizado 

sob o regime da separação obrigatória de bens, os aquestos serão comunicáveis por força da 

Súmula 377 do STF, que tem sido aplicada nos tribunais, mesmo com a ausência de um 

desfecho doutrinário quanto a sua incidência na vigência do Código Civil de 2002.  

No que tange à divergência acerca da natureza da presunção do esforço comum para 

a comunicabilidade dos bens, isto é, absoluta ou relativa, comunga-se do entendimento de que 

há presunção absoluta de comunicabilidade dos aquestos, uma vez que decorre dos princípios 

da solidariedade e da mútua assistência, bem como da comunhão plena de vida, que se 

estende ao patrimônio amealhado pelos cônjuges durante a constância do casamento. Além 

disso, não se deve equiparar a entidade familiar a uma sociedade de fato, uma vez que as 

nuances que permeiam a família, mesmo nos limites da esfera patrimonial, são muito mais 

complexas e subjetivas, mostrando-se superficial e desacertada referida comparação para fins 

de justificar a presunção relativa do esforço comum. 

No caso hipotético ventilado, apesar de o esforço comum ser ainda passível de 

debate, em eventual dissolução do casamento, os cônjuges deverão demonstrar a concorrência 

de esforços para a aquisição dos bens na constância do casamento, por ser essa a orientação 

preponderante atualmente nos tribunais superiores. 

Referências 

ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito civil: família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

BARROS MONTEIRO, Washington de; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de direito 
civil. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CAHALI, Francisco José. A Súmula 377 e o novo Código Civil e a mutabilidade do regime 
de bens. Revista do Advogado, ano XXIV, n. 76, jun. 2004. Disponível em: 
<http://www.professorchristiano.com.br/artigosleis/silvio_05_12.pdf>. Acesso em: 10 maio 
2019. 

CARDOSO, Fabiana Domingues. Regime de bens e pacto antenupcial. São Paulo: Método, 
2011. 



24 
 

CARVALHO, Dimas Messias de. Direito das famílias. 3. ed. Lavras: Unilavras, 2014 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: RT, 2016. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 26. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. v. 5. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 7. ed. 
Salvador: JusPodium, 2015. v. 6. 

______; ______. Direito das famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.   

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito de família. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

GURGEL, Fernanda Pessanha do Amaral. Direito de família e o princípio da boa-fé objetiva. 
Curitiba: Juruá, 2009. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código Civil comentado. São Paulo: Atlas, 2003. v. XVI. 

MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de 
direito de família. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MANFRÉ, José Antonio Encinas. Regime matrimonial de bens no novo Código Civil. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: família. São Paulo: RT, 2015. 

NUNES, Lydia Neves Bastos Telles. Direito de família: regimes matrimoniais de bens. São 
Paulo: J.H. Mizuno, 2005. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 20. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2012. v. 5. 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito de família. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 6. 

SIMÃO, José Fernando. Mudança de regime de bens e pacto antenupcial: um diálogo 
necessário. Carta Forense, 2014. 

TUCCI, Cibele Pinheiro Marçal. Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões. São 
Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo, 2014. 


