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Dicas de 2ª Fase de Direito Civil 

DICA 1 - PETIÇÃO INICIAL 

É a peça mais importante da segunda fase da OAB, a mãe de todas as peças. Começar sempre fazendo um 
esquema, para ficar mais fácil a resolução. Dividir em pré-peça (endereçamento, qualificação, nominação e 
dispositivo legal pertinente), peça (fatos e direito - medida processual e caso em si) e pós-peça (pedidos, 
especificidades e fechamento).  

Primeiro, algo que é importantíssimo na 2ª Fase: os PONTOS FÁCEIS! Quase todas as peças necessitarão 
desses requisitos, exceto, em linhas gerais, o valor da causa e o requerimento de audiência, que são 
exclusivos da petição inicial. Os demais valem para todas as outras peças da 2ª Fase da OAB, por isso atenção! 

O §1º estabelece que se o autor não dispuser dessas informações, deve solicitar ao juiz medidas para sua 
obtenção. A falta de alguma delas, no entanto, não gera o indeferimento da ação (§2º). 

Igualmente, se na prova houver alguma menção a documentos ou provas, você deve indicar, num tópico, 
que essas provas ou documentos estão acompanhadas da petição inicial, por exigência do art. 320. 

Eventualmente, se a inicial não está “100%”, juiz deve determinar ao autor que a emende, ou a complete, 
no prazo de 15 dias (art. 321). 

Outro ponto importante são os pedidos, que não, por assim dizer, o mais importante da petição. Ora, você 
faz uma peça justamente para pedir algo ao juiz, daí o termo “petição”: faça o réu pagar os alimentos ao 
filho, como o autor não precisa de tanto dinheiro eu quero pagar menos, essa pessoa invadiu minha 
propriedade e quero ela fora, estou aqui há tantos anos e quero o título de propriedade dessa terra, o réu 
não quer aceitar o aluguel mas eu quero pagar, meu pai morreu e eu preciso fazer o inventário, o testamento 
que apresentaram nesse inventário é falso e eu quero que eu seja anulado, e por aí vai... 

De regra, o pedido deve ser determinado. Ou seja, “como o réu não fez isso, quero que ele faça aquilo”, 
“como o fulano não pagou o aluguel, quero que ele seja despejado”, “o réu está cobrando 100, mas eu 
calculei e tenho que pagar apenas 75” ..., porém, pode-se formular pedido genérico (art. 324, §1º, incisos). 

DICA 2 - CONTESTAÇÃO 

Quanto à contestação, alguns pontos a retomar. 

A contestação deve sempre rebater todos os pontos da inicial. Do contrário, presumem-se verdadeiros os 
fatos não impugnados (art. 341). No entanto, mesmo não contestados, não se pode presumir se não for 
admissível, a seu respeito, a confissão; se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público 
que a lei considerar da substância do ato; se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu 
conjunto. 
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 Antes da matéria de mérito, porém, o réu deve alegar, preliminarmente (art. 301). 

São três as exceções processuais. Como vimos, há também exceções no direito material, mas que se inserem 
dentro da contestação, como a exceção de contrato não cumprido, por exemplo. 

São as exceções processuais: a incompetência (art. 64), o impedimento e a suspeição (arts. 144 e ss.). Se 
tiver tempo, volte ao CPC e dê uma lida nesses dispositivos, para rememorar. Como se processam as 
exceções? 

O excipiente deve arguir a incompetência na própria contestação, em sede de preliminar, indicando o juízo 
para o qual declina. O juiz ouve a contraparte (art. 64, §2º) e julga a exceção. Caso a alegação de 
incompetência seja acolhida, os autos são remetidos ao juízo competente (§3º). 

Salvo decisão em contrário, conservam-se os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que 
outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente (§4º). Atente porque, sendo caso de competência 
relativa e se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, prorroga-se a competência 
(art. 65 do CPC/2015). Vale dizer, o juiz incompetente se torna competente. 

O impedimento e a suspeição são tratados em conjunto. 

Consoante regra do art. 146, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o 
impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o 
fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de 
testemunhas. 

Despachando a petição, o juiz, reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz 
ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação 
em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e 
de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal (§1º). O envio ao Tribunal 
é lógico, já que não pode o próprio juiz julgar que não é suspeito ou que não está impedido.  

De maneira inovadora, o CPC/2015, no art. 146, §3º estabelece que enquanto não for declarado o efeito em 
que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será 
requerida ao substituto legal. 

reconvenção nada mais é do que uma “petição inicial” oferecida pelo réu num processo já em curso. 
Novamente, cuidado, pois o art. 31 da Lei 9.099/1995 não admite a reconvenção no âmbito dos Juizados 
Especiais. No entanto, o réu, na contestação, pode formular pedido em seu favor, desde que fundado nos 
mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. O pedido contraposto é igual à reconvenção, no 
CPC/2015, já que não mais se exige que ela seja feita separadamente; o art. 343 estabelece que na 
contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação 
principal ou com o fundamento da defesa. 
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DICA 3 - APELAÇÃO 

Da sentença cabe apelação, segundo o art. 1.009 do CPC/2015. Ou seja, nos casos de extinção da lide com 
ou sem análise de mérito. A apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juiz, pelo que é necessário, 
na prova, fazer uma peça de interposição (“folha de rosto”) e uma peça de razões (as “razões recursais”). O 
que deve conter uma Apelação? Segundo o art. 1.010 do CPC/2015: 

Segundo o art. 1.013, §3º, do CPC/2015, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o 
tribunal deve decidir desde logo o mérito. 

Em regra, só posso recorrer daquilo que foi debatido na decisão inferior. Porém, segundo o art. 1.014 do 
CPC/2015, as questões de fato, não propostas no juízo inferior, podem ser suscitadas na Apelação, se a parte 
provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 

Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe (se apenas devolutivo, ou seja, 
“devolvendo” ao tribunal o julgamento, ou se suspensivo, ou seja, além de “devolver”, suspende a própria 
decisão), manda dar vista ao apelado para responder (art. 1.010, §1º, do CPC/2015. 

A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo, em regra. Produzirá, no entanto, efeitos 
desde já (ou seja, será recebida apenas no efeito devolutivo), nas seguintes hipóteses (art. 1.012, §1º), 
além de outras previstas em lei. 

DICA 4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento, no prazo de 15 dias, apenas nas hipóteses do 
art. 1.015, do CPC. 

Há discussão a respeito desse rol na doutrina, mas ela é irrelevante para a sua prova. O Agravo de 
Instrumento tem uma distinção fundamental em relação à Apelação: a interposição. 

A Apelação é direcionada ao juiz que prolatou a sentença (Juízo a quo, que recebe a petição de interposição), 
que a remete para a autoridade que vai julgar esse recurso (Juízo ad quem, que julga, a partir da petição de 
razões). Já o Agravo deve ser dirigido diretamente ao Tribunal competente, ou seja, não se faz petição de 
interposição, mas apenas a peça de razões. 

Por quê? Porque na Apelação o juiz não precisa mais ficar com os autos do processo. Ele pode mandar a 
coisa toda para o Tribunal. No Agravo de Instrumento não, a lide precisa continuar tramitando no 1º grau de 
jurisdição, mas ao mesmo tempo eu preciso que o Tribunal reveja uma decisão interlocutória. 

Por isso, no Agravo eu preciso formar o “instrumento”, que nada mais é do que uma cópia dos documentos 
que são necessários para que o Tribunal analise meu recurso. Essa petição precisa conter os requisitos do 
art. 1.017 do CPC/2015. 
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DICA 5 - RECURSO ESPECIAL 

O REsp, nos casos previstos na CF/1988, será interposto perante o Presidente ou o Vice-Presidente do 
tribunal recorrido, em petições distintas. Esse recurso funciona portanto, como uma Apelação, mas não do 
juiz de primeiro grau para o Tribunal local, mas do Tribunal local para o STJ. 

Assim, o recurso deve contar com uma petição de interposição (dirigida ao Presidente ou Vice do Tribunal 
local) e uma petição de razões (dirigida ao STJ). O que eu devo apresentar nesse tipo de recurso? A resposta 
se encontra no art. 1.029 do CPC/2015. 

Cuidado com a “demonstração do cabimento do recurso interposto”, que costuma ter pontuação elevada! 
Você deve indicar a razão pela qual seu recurso é cabível, na forma da CF/1988. Segundo o art. 1.030 do 
CPC/2015, recebida a petição, será intimado o recorrido para apresentar contrarrazões. 

Cabe ao STJ julgar, segundo o art. 105, inc. III, da CF/1988, REsp em relação a decisões recorridas de única 
ou última instância dos TJs, TRFs e TJDFT, nas hipóteses previstas. 

Não admitido o REsp, caberá agravo, no prazo de 15 dias (art. 1.042 do CPC/2015). O agravado será 
intimado para no prazo de 15 dias oferecer resposta (§3º). 

DICA 6 - CAPACIDADE 

Ficar atento as mudanças trazidas pelo EDP. A partir da Lei 13.146/2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência – EPD, a incapacitação absoluta tem como único 
critério a idade. Segundo o art. 3º somente são absolutamente incapazes os menores de 16 anos.  

O inc. III do art. 4º fala daqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade. Antes do EPD essa situação se enquadrava na incapacidade absoluta; agora se trata de uma causa 
de incapacidade relativa! Ademais, não confunda: deficiência não significa que a pessoa não pode exprimir 
sua vontade! Ou seja, A PESSOA COM DEFICIÊNCIA JAMAIS PODERÁ SER CONSIDERADA INCAPAZ PELA 
DEFICIÊNCIA EM SI!!!  

DICA 7 - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

A prescrição atinge a pretensão material, a possibilidade ainda que somente potencial de exigir. Por isso, 
segundo Agnelo Amorim Filho, somente nos direitos em que há prestação se pode falar em prescrição; nos 
direitos potestativos, que não trazem em si uma prestação, não há prescrição. Portanto, todas as ações 
condenatórias – e somente elas – estão sujeitas à prescrição.  

A decadência não se impede, não se interrompe, não se suspende  nem se renuncia. A prescrição, ao 
contrário, se impede, se interrompe, se suspende e se renuncia. 
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O que distingue o impedimento da suspensão? Leia esses artigos para você ver se consegue reconhecer a 
diferença, antes que eu dela trate.  

Estabelece o art. 197 que não corre a prescrição:  

I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal;  

II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;  

III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou 
curatela.  

Atente também à leitura do inc. II, pois corre prescrição contra o menor emancipado. Já o art. 198 prevê que 
também não corre a prescrição:  

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;  

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;  

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.  

Continua o art. 199, estabelecendo que não corre igualmente a prescrição:  

I - pendendo condição suspensiva;  

II - não estando vencido o prazo;  

III - pendendo ação de evicção.  

Por fim, o art. 200 dispõe que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não 
correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.  

Já o art. 202 traz a previsão das hipóteses de interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma 
vez (uma segunda “interrupção” é, portanto, absolutamente ineficaz):  

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a 
promover no prazo e na forma da lei processual;  

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;  

III - por protesto cambial;  

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de 
credores;  

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;  

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do 
direito pelo devedor.  
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Na suspensão, a contagem para e recomeça de onde parou. Na interrupção, a contagem para e começa do 
zero novamente.  

Como dito anteriormente, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que 
impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, nos termos do art. 207 do CC/2002. A exceção prevista 
no CC/2002fica por conta dos incapazes, cujo prazo decadencial não corre (situação de impedimento da 
decadência), por aplicação do art. 208.  

DICA 8 - ADIMPLEMENTO 

Obviamente, quem deve prestar é o devedor, mas, nesse sentido, ele não pode ficar à mercê do credor. Em 
alguns casos, pessoa diversa da relação obrigacional, um terceiro, pode cumprir a obrigação, mas sempre 
para facilitar o adimplemento, a satisfação do credor.  

O terceiro pode se apresentar de três modos distintos:  

A. Em nome e por conta do devedor: De modo genérico, será uma representação do devedor (representante 
ou procurador) 

B. Interessado, em nome próprio: Pode ser que o terceiro, a despeito de alheio, tenha interesse jurídico na 
prestação. É o caso, por exemplo, do fiador. 

C. Desinteressado, em nome próprio: Não detém interesse jurídico no cumprimento da prestação, mas 
possui um interesse outro. É o caso do pai que paga pelo prejuízo causado pelo filho, já maior.  

Nos dois primeiros casos, o credor não pode se negar a receber, sob pena de incorrer em mora, passando, 
então, a caber a ação de consignação em pagamento. Já no terceiro caso, mesmo que o credor não aceite 
receber, a recusa não caracteriza mora do credor. Assim, o devedor (ou o terceiro) não pode valer-se da 
consignação em pagamento.  

O terceiro juridicamente interessado que paga se sub-roga na posição do credor na relação jurídica 
obrigacional (art. 346, inc. III). Ele tem, portanto, todos os privilégios que o credor original tinha em relação 
ao credor, exceto os pessoais na forma do art. 305. 

Já o terceiro desinteressado tem direito, apenas e tão somente, àquilo que pagou, ou seja, ele não se sub-
roga na posição do credor e perde todos os privilégios, garantias e preferências daquele, nos termos do 
mesmo artigo. Inclusive, prevê o art. 305, parágrafo único, se ele fizer o pagamento antes do vencimento 
da dívida, só poderá exigir o reembolso quando do vencimento, de modo a não onerar o devedor. 

Novamente, é óbvio que o pagamento é voltado ao credor, como é natural, nos termos do art. 308. No 
entanto, o mais importante não é o óbvio, mas as peculiaridades nem tão óbvias assim... As exceções estão 
previstas nos arts. 309 ao 311.  
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DICA 9 - INADIMPLEMENTO 

A noção de mora é bastante ampla no Direito Civil. A mora não ocorre apenas nos casos de obrigação 
pecuniária, verificando-se também nas obrigações de fazer ou não fazer e nas obrigações de dar coisa 
diferente de dinheiro. 

Mora, do mesmo modo, não equivale apenas à falta de pagamento no prazo, no tempo certo, mas também 
no modo e no lugar devidos. Igualmente, a mora pode ser tanto do devedor (mora solvendi, debitoris ou 
debendi) quanto do credor (mora accipiendi, creditoris ou credendi), segundo o art. 394. 

 No caso de mora do devedor, a jurisprudência entende que uma vez interpelado o devedor, judicial ou 
extrajudicialmente (mora ex persona), para adimplir a obrigação, deve-se conceder um prazo razoável 
para que isso seja feito, não se considerando a mora desde o momento da notificação. 

Também é possível a mora de credor, ainda que a mora do devedor seja amplamente mais comum, é 
verdade. A mora do credor se verificará quando ele recusa receber a prestação no tempo, na forma ou no 
local devidos. 

Nas situações de mora, seja da parte devedora, seja da parte credora, tem a contraparte o direito de purgar 
a mora, ou seja, oferecer a prestação devida, ou receber a prestação, respectivamente, arcando com as 
consequências decorrentes da mora, na dicção do art. 401. 

 DICA 10 - CONTRATOS EM ESPÉCIE  

A compra e venda é considerada um contrato translativo, vale dizer, obriga o vendedor a transmitir a 
propriedade. O contrato, portanto, tem eficácia obrigacional, apenas. 

Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do 
comprador, na dicção do art. 492 do CC/2002.  

A lei veda que determinadas pessoas participem de compra e venda. Essa vedação não resulta da 
incapacidade das pessoas para realizar essa operação, mas sim da posição na relação jurídica (legitimação). 
No caso, eles não têm legitimidade para realizar determinadas operações. Isso ocorre nas seguintes 
situações: 

1) Tutores, curadores, testamenteiros e administradores 

2) Servidores públicos 

3) Juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da Justiça 

4) Leiloeiros e seus prepostos 

5) Descendentes não podem adquirir bens do ascendente 
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Todas essas hipóteses são de nulidade da compra e venda, exceto no caso da venda de ascendente para 
descendente, sem consentimento dos demais descendentes e do cônjuge, que é hipótese de 
anulabilidade. 

Em relação a doação, são nulas as doações de todos os bens do doador e as doações realizadas em parte 
superior à da legítima, e, consequentemente, as ações declaratórias são imprescritíveis (art. 169). Por sua 
vez, são anuláveis as doações feitas pelo cônjuge adúltero ao cúmplice, e, consequentemente, a ação 
(des)constitutiva tem prazo decadencial de 2 anos (art. 179). Além disso, são anuláveis as doações 
realizadas de maneira fraudatória em face dos credores, e, consequentemente, a ação (des)constitutiva 
tem prazo decadencial de 4 anos (art. 178, inc. II). 

Quanto a doação feita do ascendente ao descendente, o mecanismo adotado neste caso foi: quer doar, 
pode doar, mas vai configurar adiantamento da legítima! Ou seja, a doação inter vivos (doação stricto 
sensu) e mortis causa (doação testamentária) é equiparada, distinguindo-se apenas relativamente ao 
tempo no qual foram realizadas. 

A doação pode ser revogada, não se permitindo, inclusive, que o doador renuncie antecipadamente ao 
direito de revogar doações feitas (art. 556).  

DICA 11 - LEI DE LOCAÇÕES 

Tal qual a locação geral, a locação urbana também é impessoal. Por isso, em casos de separação de fato, 
separação judicial, divórcio ou dissolução de união estável, a locação residencial prosseguirá 
automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel, segundo o art. 12, e deve 
ser comunicada ao locador e ao fiador, se houver, nos termos do §1º. Entretanto, caso a garantia desse 
contrato seja uma fiança, por força do § 2º, o fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo 
de 30 dias, contado do recebimento da comunicação, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 
120 dias após a notificação ao locador. 

E o contrário, caso o locador morra? O art. 10 estabelece que se morrer o locador, a locação transmite-se 
aos herdeiros.  

O locador pode exigir do locatário uma das garantias previstas no art. 37 da Lei nº. 8.245/1991. Não se pode, 
porém, exigir mais de uma garantia no mesmo contrato, sob pena de nulidade (art. 37, parágrafo único).  

A questão do prazo é de suma importância para a relação locatícia, eis que a depender dele os efeitos 
contratuais serão bastante distintos, como veremos mais à frente. Ele pode ser ajustado por qualquer prazo, 
segundo o art. 3º da Lei, mas, se for superior a dez anos, depende do consentimento do cônjuge do 
proprietário (se houver), que, se não obtido, não estará obrigado a respeitar o prazo da avença. 

A regra geral é a de que, durante a vigência do contrato de locação regido pela Lei, não pode o locador reaver 
o imóvel locado. 

O locatário, por sua vez, somente poderá devolvê-lo mediante pagamento proporcional da multa estipulada 
no acordo, nos termos do art. 4º da Lei. Há duas exceções: A) Art. 4º, parágrafo único: Isenta-se o locatário 
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da multa em caso de transferência de emprego do locatário, mediante aviso prévio escrito de 30 dias. B) Art. 
54-A: Quando a aquisição do bem se deu a pedido do locatário, numa locação comercial por prazo 
determinado, há impossibilidade de devolver o imóvel.  

A) Locação escrita com prazo igual ou superior a 30 meses 

• A resolução do contrato ocorre automaticamente, findo o prazo, sem necessidade de notificação (art. 
46) 

• Se ninguém se opor, o contrato prorroga-se, também automaticamente, por prazo indeterminado, 
se passados 30 dias (§1º) 

• Após os trinta meses, o locador e o locatário podem resilir o contrato a qualquer tempo 

• Cabe a “denúncia vazia”, imotivada, a qualquer tempo, e cabe ao locatário desocupar o imóvel em 
30 dias (§2º) 

B) Locação com prazo inferior a 30 meses ou verbal 

• A locação prorroga-se imediatamente por prazo indeterminado, findo o prazo estabelecido (art. 47) 

• Porém, não poderá a locação ser resilida imotivadamente 

• Nesse caso só cabe a denúncia “cheia”, motivada, nos casos previstos nos incisos do art. 47. 

DICA 12 - RESPONSABILIDADE CIVIL CDC 

São necessários três elementos para se verificar a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar. 
No que tange à conduta/ato ilícito, porém, o CDC se distancia enormemente do CC/2002. 

Isso porque naquele se visualiza, em regra, a responsabilidade civil subjetiva, que depende de demonstração 
de que, primeiro, o ato seja ilícito, e que esse ato se consubstancie numa situação de negligência, 
imprudência ou imperícia. É o que se convencionou chamar de Teoria da Culpa, que pretende centralmente 
punir o ofensor que age com culpa/dolo e, num segundo momento, indenizar a vítima do evento. 

Já o CDC inaugura uma nova perspectiva com a chamada Teoria do Risco, que pretende, ao contrário, 
nuclearmente, primeiro tutelar a vítima, para, apenas num segundo momento, visualizar a conduta do 
agente, a culpa/dolo. 

Com base na Teoria do Risco, então, o CDC estabelece, como regra geral, a responsabilidade civil objetiva 
dos fornecedores de produtos/serviços nas relações consumeristas. 

Sobre os vícios e os defeitos dos produtos e serviços, primeiro, deve-se distinguir vício de defeito. Segundo 
Cavalieri Filho, defeito é um vício grave, que compromete a segurança do produto ou serviço e causa dano 
ao consumidor; já o vício acarreta apenas o mau funcionamento de um produto ou serviço, de maneira 
menos grave. 

Assim, há vício sem defeito, mas não defeito sem vício. O defeito é o vício adicionado a algo exterior que 
supera o mero mau funcionamento do produto. Por isso, muito cuidado! Isso porque, na linguagem comum, 
não usamos o termo vício, cotidianamente, mas sim o termo defeito; “ah, essa roupa está com um defeitinho 
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aqui, sem um dos botões; ah, comprei essa televisão, mas ela está com defeito, vou lá trocar na loja”, e assim 
por diante. 

O CDC estabelece ainda, em seu art. 23, que mesmo que o fornecedor demonstre desconhecer o vício ele 
é obrigado a indenizar. Aqui, há afastamento completo do subjetivismo na responsabilidade, que somente 
pode ser afastada nos casos taxativos dos excludentes. 

DICA 13 - DIREITO CONJUGAL PATRIMONIAL 

A escolha do regime de bens é, em regra, livre ao casal, em vista do princípio da liberdade (constitucional) 
e da autonomia privada (consectário daquele na seara contratual). Apenas excepcionalmente o legislador 
obriga e impede que o regime seja escolhido livremente, à semelhança do contrato obrigatório da Teoria 
Geral dos Contratos. 

Seja qual for o regime de bens, determinados atos podem ser praticados por qualquer dos cônjuges, 
independentemente do consentimento do outro, conforme o art. 1.642.  

De outra banda, quais são os atos que não pode um dos cônjuges, sem autorização do outro, realizar? 
Primeiro, essas regras não se aplicam ao regime da separação de bens. Ou seja, os casados nos regimes da 
comunhão parcial de bens, da comunhão universal de bens e da participação final nos aquestos não 
podem, sem outorga conjugal praticar os atos descritos no art. 1.647.  

O regime da comunhão parcial de bens é, em regra, o regime em que os bens adquiridos antes da união 
formam o patrimônio individual de cada cônjuge, ao passo que o patrimônio adquirido depois da 
constância da união forma o patrimônio comum, em comunhão, como estabelece o art. 1.658. Ou seja, 
existem três “patrimônios”: o patrimônio individual de cada um dos cônjuges (o “meu” e o “seu”), composto 
pelos bens adquiridos antes do casamento, e o patrimônio comum, adquirido posteriormente (o “nosso”). 

Quais bens se comunicam (bens comuns) e quais são incomunicáveis (bens particulares)? O art. 1.659 
estabelece que são excluídos da comunhão (bens particulares, que não são partilhados). 

Se esses bens são incomunicáveis (bens particulares), quais se comunicam (bens comuns)? O art. 1.660 
estabelece que entram na comunhão (bens comuns, a serem partilhados). 

A primeira exceção ao regime geral é a separação de bens, que pode ser voluntária ou obrigatória. Nos 
regimes de separação de bens, legal ou convencional, os bens do casal são todos individuais, em realidade. 
Cada cônjuge tem patrimônio autônomo, que não se comunica com o patrimônio do outro. 

O regime da separação legal de bens está previsto no art. 1.641. Se é um regime obrigatório, cabe em 
hipóteses restritas, pelo que não se pode fazer interpretação de seus dispositivos. Exige-se a adoção 
obrigatória do regime da separação de bens: I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas 
suspensivas da celebração do casamento, II - da pessoa maior de 70 anos, III - dos que dependerem para 
casar de suprimento judicial. O casamento sob esse regime de bens veda a mudança para outro, como 
prevê o art. 1.639, §2º, por incompatibilidade.  
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 DICA 14 - DISTINÇÃO ENTRE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

Tanto o Cumprimento de Sentença quanto a Execução de Título Extrajudicial possuem a mesma finalidade, 
que é satisfazer os interesses do credor, obrigando o devedor a cumprir com uma prestação, contudo, 
possuem algumas diferenças. 

O cumprimento de sentença, previsto nos arts. 513 ao 538, do CPC, ocorre quando há a execução de um 
título judicial. Ao fim de um processo de conhecimento é proferida uma sentença e, caso o teor da decisão 
não seja cumprido, a parte poderá ingressar com o cumprimento de sentença, para, como o próprio nome 
diz, cumprir a sentença. 

Por outro lado, a Execução de Título Extrajudicial, prevista nos arts. 771 ao 925, do CPC, não é fundada em 
uma sentença, mas sim em um título extrajudicial. O título extrajudicial deve ser certo, líquido e exigível, 
fazendo com que não haja a necessidade de todo um processo de conhecimento, diferente do cumprimento 
de sentença, que só ocorre após o processo de conhecimento.  

E quais são os títulos executivos: são todos aqueles previstos no art. 784, do CPC.  

DICA 15 - DISTINÇÃO ENTRE FRAUDE CONTRA CREDORES E 

FRAUDE À EXECUÇÃO 

Uma das principais diferenças entre a Fraude Contra Credores e a Fraude à Execução é o momento em que 
ocorre.  

Na Fraude Contra Credores, o devedor se desfaz dos bens antes que haja qualquer ação movida pelo credor. 
Já na Fraude à Execução, que é considerada mais grave, existe uma ação contra o devedor, que se desfaz 
dos bens justamente para não cumprir com a determinação imposta pelo juízo.  

Ainda, a Fraude à Execução é matéria processual, prevista no art. 792, do CPC. Já a fraude contra credores é 
matéria de direito material, prevista no art. 158, do CPC. A Fraude à Execução é considerada ato atentatório 
a dignidade da justiça.  

A ação para discutir a Fraude Contra Credores é a Ação Pauliana, prevista no art. 161, do CC.  
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