
DIREITO

CIVIL

Prof.  Cláudio Santos

Direito de Família

Regime de bens e outros direitos patrimoniais 

nas relações familiares – parte 06



Regime de bens – parte 06

7.3 Há exigência de outorga na união estável?

- Razões para desnecessidade da outorga:

a) Norma restritiva de direitos, e como tal deve ser interpretada de

maneira restritiva – o Código se refere apenas aos cônjuges;

b) A União Estável é uma situação de fato – não produz efeito em

relação a terceiros;
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c) Necessidade de proteção do terceiro de boa-fé.

“Ainda que o bem em questão tenha sido adquirido e vendido na

constância da união estável, sem a autorização da companheira,

não se pode esquecer que a situação fática havida entre a autora e

o alienante do imóvel não era pública à época da realização do

negócio, o que veio a ocorrer aproximadamente dois anos depois,

com a lavratura de escritura pública de união estável...
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...Diante da ausência de publicidade quanto ao estado civil do

proprietário do bem, que se qualificou como solteiro na escritura

pública de compra e venda, não se pode exigir da terceira

adquirente que tivesse ciência acerca da união estável. No caso

concreto, a união estável não produz os mesmos efeitos do

casamento, ato formal e público por natureza, não havendo falar

em necessidade da outorga da autora para a validade do negócio

jurídico entabulado...
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...Precedentes desta Corte e do STJ. Sentença de improcedência

mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”

(Apelação Cível Nº 70059110478, Vigésima Câmara Cível, Tribunal

de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em

11/06/2014)

7.4 Suprimento judicial da outorga

a) Previsão - Art. 1.648 do Código Civil.
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Art. 1.648 - Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a

outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou

lhe seja impossível concedê-la.

b) O que viria a ser justo motivo?

i) prova de que o ato é vantajoso ou necessário;

ii) quando o ato não leva riscos ao patrimônio familiar.
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c) No caso de impossibilidade do cônjuge também possível o

suprimento judicial, seria o caso de declaração de ausência ou

enfermidade grave, ainda que transitória.
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APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO

- CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA - OUTORGA

UXÓRIA - NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE

COMPROMETIMENTO DO PATRIMÔNIO DO CASAL - SUPRIMENTO

JUDICIAL - DESCABIMENTO. I- A imposição da outorga uxória de

que trata a Lei Civil refere-se aos casos em que o negócio jurídico

a ser realizado pelo outro cônjuge, ...
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... implique na alienação ou gravação de ônus real sobre bens

imóveis do casal. II Não havendo qualquer menção na contratação

quanto à imposição de ônus sobre imóveis, ou de outra obrigação

que implique no alcance do patrimônio do casal, não restou

evidenciada a necessidade do consentimento da esposa do

primeiro autor para a realização do negócio, mostrando-se

incabível o suprimento judicial pretendido. (Ac.

nº1.0134.10.001930-3/003 TJMG, 09/04/2013).
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7.5 Anulabilidade

Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz,

quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado,

podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos

depois de terminada a sociedade conjugal.

Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita

por instrumento público, ou particular, autenticado.
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a) Não aplicável no caso do aval e da fiança. Enunciado 114

da Jornada de Direito Civil. Ineficácia em relação ao consorte

preterido.

b) Aplicável ao aval e à fiança. STJ – Súmula 332. Nulidade

absoluta.

c) Proibição do venire contra factum proprium. Possibilidade

de convalescimento. Perdão tácito.



Até a próxima!


