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1- Introdução
Como já esclarecido em artigo anterior[1], o pacto antenupcial, ou contrato antenupcial, é um
negócio jurídico bilateral de direito de família, sob a condição suspensiva da celebração do
casamento, destinado a estabelecer regime de bens.
No Brasil, nos termos do parágrafo único do art. 1640 do Código Civil, o pacto antenupcial
deve obrigatoriamente ser feito por escritura pública, sendo sua lavratura, assim, de atribuição
exclusiva do Notário, conforme art. 6º da Lei nº 8.935/94. É indispensável o pacto antenupcial
quando os nubentes quiserem adotar o regime da comunhão universal, o da participação final
nos aquestos, o da separação convencional ou ainda qualquer outro regime, posto que a
doutrina e a jurisprudência admitem a criação de regimes diversos daqueles previstos no
Código Civil.
Muito já se escreveu sobre o pacto antenupcial[2], mas o pacto pós-nupcial é novidade no
Brasil e sua importância ainda está sendo, aos poucos, reconhecida, não se encontrando
menção a tal ato jurídico na lei brasileira, apesar de já ser objeto de diversas decisões judiciais,
que autorizam a sua lavratura.

2- O pacto pós-nupcial
O pacto pós-nupcial é um acordo que rege o regime de bens vigente no casamento já
celebrado. No Brasil, o pacto pós-nupcial poderá ser lavrado após autorização judicial
específica, conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP
1300205[3]: “o pacto pós-nupcial […] em nossa legislação, depende de aprovação do Poder
Judiciário para que seja válido.” A jurisprudência, pois, já reconheceu a possibilidade de
lavratura do pacto pós-nupcial, sendo que o RESP acima mencionado tratou da sua utilização
para fins de alteração do regime de bens. Em artigo anterior, apresentamos sua utilidade
também para fins de retificação de registro civil, caso assim seja determinado pelo Ministério
Público, no processo de retificação de registro civil previsto no art. 110 da Lei de Registros
Públicos[4]. Também poderia o pacto pós-nupcial ratificar um regime de bens escolhido
quando de casamento celebrado no exterior? Essa questão será examinada no decorrer deste
artigo.
3- Do exame de caso concreto em que foi autorizada a lavratura do pacto antenupcial para
ratificar regime de bens escolhido no exterior
Caso concreto inédito ocorreu em Minas Gerais. Um casal casou-se na Itália e naquele país
optou pelo regime da SEPARAÇÃO DE BENS, a vigorar durante seu casamento.
A lei italiana não exige a celebração de pacto antenupcial para optar pelo regime da
SEPARAÇÃO DE BENS, tendo a opção sido feita diretamente perante o Oficial do Estado Civil.

Registraram o casamento no Consulado Geral do Brasil na Itália e fizeram a transcrição do
casamento no Brasil, mas nem no registro feito no Consulado, nem na transcrição foi
esclarecido que o regime de bens escolhido era o da separação de bens.
O casal estava preocupado com a situação, bem como ciente dos problemas que poderia ter,
pois no Brasil, para a escolha do referido regime da separação de bens, é obrigatória a
lavratura de pacto e que, sempre que apresentassem a sua certidão de casamento, já
transcrita, haveria questionamento sobre o regime de bens. Sendo assim, procuraram esta
Tabeliã, apresentando o problema.
Esta Tabeliã, dentre as soluções possíveis, atenta ao princípio da liberdade, que rege o Direito
de Família, e também aos princípios notariais da cautelaridade, da tecnicidade e da
juridicidade[6], entendeu que a melhor opção seria a lavratura de pacto pós-nupcial, pois a sua
apresentação em muito facilitaria os negócios que o casal no futuro viesse a realizar no Brasil,
evitando transtornos e demora para esclarecimento da situação, razão pela qual solicitou
autorização para sua lavratura ao Juízo competente[7], que assim decidiu:
“Considerando que os cônjuges já registraram o casamento no Brasil, mas que, em face do
regime escolhido, de fato, haveria a necessidade, no nosso país, do pacto, a única forma de
garantir que eles possam dar plena eficácia ao ato praticado no exterior, é através de sua
complementação, aqui, com o pacto pós-nupcial, razão pela qual AUTORIZO SUA LAVRATURA”
Assim, foi lavrada a escritura de pacto pós-nupcial, para RATIFICAR a escolha pelo regime da
separação de bens, de forma que a vontade do casal foi reconhecida no Brasil.

4 – Conclusão
O pacto pós-nupcial é uma realidade no Brasil e no mundo, apesar de não existir previsão do
referido ato na legislação brasileira. No Brasil a doutrina e a jurisprudência já reconhecem a
importância do pacto pós-nupcial para definição do novo regime de bens após autorização
judicial, considerando a tendência da desjudicialização ou extrajudicialização. Também há a
possibilidade de lavratura de pacto pós-nupcial para fins de correção de erro existente no
registro civil, conforme já apresentado em artigo anterior[8], bem como para a ratificação de
regime de bens escolhido quando de casamento celebrado no exterior, o que foi demonstrado
no presente artigo.
A liberdade é um princípio fundamental no Direito de Família, correlacionando-se com o
princípio da autonomia privada. O Poder Judiciário, os advogados e os notários e registradores
devem atuar em conjunto para privilegiar a vontade e a liberdade das pessoas, garantindo
também a segurança jurídica.
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