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REGIME DE BENS

INTRODUÇÃO

O Presente trabalho tem por finalidade mostrar os tipos de regimes de bens que podem ser constituído de

acordo com o Código Civil de 2002. Nesse contexto pode ser analisado quais as normativas e como ficará

caracterizado a partilha de bens. Assim, essa explanação pode elucidar dúvidas corriqueiras dos nubentes

antes da sua escolha de regime de bens.

CONCLUSÃO

O Regime de bens pode ser entendido como um

estatuto que norteia os interesses patrimoniais

referentes aos cônjuges durante o matrimônio.

GONÇALVES (p.141, 2011) estabelece que deve

ser observado que os nubentes são submetidos a

três princípios básicos: irrevogabilidade, embora o

artigo 1.639, § 2º do CC autorize mediante pedido

motivado de ambos os cônjuges a sua alteração;

variedade de regime, sendo estabelecido as opções

de Comunhão Parcial, Comunhão Universal,

Separação de Bens e Participação Final nos

Aquestos; livre estipulação que de acordo com o art.

1639 e § único do 1.640 estabelece ser lícito aos

nubentes estipular quanto aos seus bens e escolher

o seu regime de casamento. É importante salientar

que o Código Civil também disponibiliza o pacto

antenupcial (art. 1653 ao 1657) nele é feito um

acordo através de escritura pública no Tabelionato

de Notas visando regular o regime de bens do

futuro casamento quando os nubentes não optarem

pelo regime legal de Comunhão parcial de bens.

Toda a sociedade conjugal será dissolvida de

acordo com o art. 1571 “I - pela morte de um dos

cônjuges; II - pela nulidade ou anulação do

casamento; III - pela separação judicial; IV - pelo

divórcio”.
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Deste modo, fica esclarecido de forma sucinta as

principais distinções sobre os regimes de bens

positivado no Código Civil Brasileiro de 2002 o qual

nossos legisladores estabeleceram quatro tipos de

regimes sendo eles a Comunhão parcial, Comunhão

Universal, Separação de bens e Participação Final nos

Aquestos. Assim os cônjuge através da sua escolha

estipulam como será a administração dos bens na

constância do casamento e caso ocorra sua

dissolução como ficará estipulado a partilha mediante

ambos ou terceiros. É muito importante saber

claramente esses conceitos para que após a

consumação do casamento os cônjuges possam saber

como administrar seus bens ou o bem do casal.

Devemos analisar que na Comunhão Parcial os

bens que constituem o patrimônio pessoal dos

cônjuges (art. 1659 e 1661) são incomunicáveis. Já

na Comunhão Universal os bens elencados nos

arts. 1.668, I a V, do CC, e art. 1.046, § 3º, do CPC

serão não se comunicam. Na Participação Final dos

Aquesto por ser um sistema misto aplicam-se na

constância do casamento as normas da separação

total (cada um administra o seu patrimônio

livremente), mas na dissolução rege as regras do

comunhão parcial.


