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PACTO ANTENUPCIAL

INTRODUÇÃO

O pacto antenupcial é um acordo estabelecido entre os noivos, com a finalidade de determinar o regime de

bens que será fixado para o futuro casamento. Deverá ser escolhido no pacto um dos quatro regimes, mas

também se poderá estabelecer demais regras complementares. É obrigatório o pacto antenupcial, nos casos

onde se opte pelo regime distinto daquele que é fixado como o legal, atualmente sendo este o da comunhão

parcial de bens.

CONCLUSÃO

O pacto antenupcial (1.653 a 1.657) é um cordo

fixado entre os nubentes, que devem ser habilitados

matrimonialmente e, que quando forem menores,

deverão ser assistidos pelo representante legal,

antes da celebração do ato nupcial, onde haverá a

escolha do regime de bens que vai vigorar durante

o matrimônio.

Deverá ser feito através de escritura pública, em

cartório de notas. Sem o devido registro no cartório

o regime escolhido não possuirá validade perante

terceiros, somente entre os cônjuges. Sua eficacia

possui condição suspensiva, pois enquanto ou se o

casamento não ocorrer, ele será ineficaz, não

entrando em vigor. “Questionamento surgem

quando feito o pacto antenupcial, e não acontece o

casamento, mas o casal passa a viver em união

estável. O fato de haver uma manifestação de

vontade formalizada por publica escritura, não é

suficiente para reger o regime de bens da união

estável ( DINIZ, 2015)”.

Após a celebração do casamento deverá ser

lavrado assento no cartório de registro civil, no livro

“B”, onde vai constar o regime de bens que os

noivos escolheram, seja o legal, da comunhão

parcial de bens, o voluntário, escolhido por ambos

ou o imposto por lei, da separação obrigatória de

bens.
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O casamento não vem estabelecer somente a

comunhão e vida entre os cônjuges, já que

esta vida em comum causara por consequência

repercussão na esfera econômica de ambos. Sendo

assim se torna fundamental a existência de um

regime de bens no casamento. Os nubentes possuem

livre escolha sobre o regime que vai vigorar no seu

matrimônio. Caso os nubentes optarem por qualquer

regime que não seja o da comunhão parcial, devera

ser lavrada uma escritura pública – o pacto

antenupcial, e ele não poderá conter estipulações

sobre as relações pessoais dos consortes.

Portanto o pacto antenupcial é documento de vital

significado e importância, pois é este documento que

vai determinar o regime de bens adotado pelos

cônjuges quando diverso do legal, enquanto perdurar

o matrimônio, e na sua divisão de bens.


