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7.2 Atos que dependem do consentimento do cônjuge

- A prática de determinados atos pelos cônjuges sofrem limitação,

vinculado à participação do outro consorte, em razão de sua importância

para o patrimônio comum.

- O Código Civil estabeleceu um rol, taxativo, de hipóteses que estão

divididas da seguinte forma: parte se referem à negócios jurídicos

substanciais; e outra à atos processuais.
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- Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges

pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;
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IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que

possam integrar futura meação.

Parágrafo Único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando

casarem ou estabelecerem economia separada.
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1. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. 2. Controvérsia sobre

a aplicação da Súmula n. 377 do STF. 3. Casamento regido pela separação

obrigatória. Aquisição de bens durante a constância do casamento.

Esforço comum. Contribuição indireta. Súmula n. 7 do STJ. 4.

Necessidade do consentimento do cônjuge. Finalidade. Resguardo da

possível meação. Plausibilidade da tese jurídica invocada pela Corte

originária.
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5. Interpretação do art. 1.647 do Código Civil. 6. Precedente da Terceira

Turma deste Sodalício: "A exigência de outorga uxória ou marital para os

negócios jurídicos de (presumidamente) maior expressão econômica

previstos no artigo 1647 do Código Civil (como a prestação de aval ou a

alienação de imóveis) decorre da necessidade de garantir a ambos os

cônjuges meio de controle da gestão patrimonial, tendo em vista que...
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...em eventual dissolução do vínculo matrimonial, os consortes terão

interesse na partilha dos bens adquiridos onerosamente na constância do

casamento. Nas hipóteses de casamento sob o regime da separação legal,

os consortes, por força da Súmula n. 377/STF, possuem o interesse pelos

bens adquiridos onerosamente ao longo do casamento, razão por que é de

rigor garantir-lhes o mecanismo de controle de outorga uxória/marital...
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...para os negócios jurídicos previstos no artigo 1647 da lei civil." (REsp n.

1.163.074, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 4-2-2010). 6. Recurso especial

improvido. (REsp 1199790/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado

em 14/12/2010, DJe 02/02/2011)


