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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objeto analisar, sob a ótica da política jurídica, o procedimento extrajudicial de 

partilha de bens decorrente da separação ou divórcio, considerando a edição da Lei nr. 11.441/2007, 

delimitando as respectivas hipóteses e, principalmente, abordando as possibilidades e limites impostos pelo 

legislador. 

 

Palavras-chaves: Sobrepartilha extrajudicial; Divórcio; Separação; Filhos Menores; Hipóteses; Limites. 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 1 
2  A POLÍTICA JURÍDICA .............................................................................................................. 1 
3 ACESSO À JUSTIÇA, DESJUDICIALIZAÇÃO E A LEI 11.441/2007 ............................................... 1 
4 PROCEDIMENTO DA LEI NR. 11.441/2007 ............................................................................... 1 
5 EFEITOS PATRIMONIAIS DA SEPARAÇÃO E/OU DIVÓRCIO E A SOBREPARTILHA 
EXTRAJUDICIAL ........................................................................................................................... 1 
9 CONCLUSÕES ........................................................................................................................... 1 
10 REFERÊNCIAS ......................................................................................................................... 1 
11 ANEXOS .................................................................................................................................. 1 

                                                           
1
 Tabeliã de Notas e Protestos em Porto Belo-SC. Aluna do Mestrado em Ciência Jurídica da 

UNIVALI.  



 

2 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A realidade social freqüentemente coloca o operador do Direito diante de um conflito 

valorativo entre a abstração do texto legislativo e as situações jurídicas concretas.  Prova disso é a 

crescente demanda de ações que sobrecarregam o Poder Judiciário, as quais, entre outras, reclamam 

a adequação e correção da situação fática ao comando legislativo. 

Por outro lado, a dinamicidade do Direito faz surgir novas necessidades jurídicas e a busca do 

direito adequado para cada época deve ser o trabalho incessante de todos os profissionais do direito.  

Neste ponto, o direito fundamental de acesso à justiça é concebido como transformador e 

oxigenador do ordenamento jurídico na medida em que exige dos políticos do direito, constante 

reinvenção na tarefa de garantir ao cidadão a regulação de seus interesses públicos e privados, de 

maneira ágil e eficaz. 

Neste contexto nasceu a Lei nº 11.441 de 04 de janeiro de 2007, que inovou ao possibilitar 

que os procedimentos de separação, divórcio e inventários alcançassem célere solução por meio da 

atuação do notário, nos casos que disciplinou.  

É certo que a referida lei, embora lacunosa, foi comemorada por todos os setores da 

sociedade e pelos profissionais da área jurídica, representando, ainda que parcialmente, efetividade 

no acesso à Justiça sem com isso afastar a atuação estatal na esfera privada, por meio do notário.  

Na tarefa de mitigar os questionamentos que surgiram do pequeno texto legal, o Conselho 

Nacional de Justiça editou em 24 de abril de 2007 a Resolução nº 35 que disciplinou amplamente o 

novo procedimento extrajudicial para separações, divórcios e inventários. 

No entanto, apesar da regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça e dos quatro anos 

já decorridos desde a edição desta lei, pode-se dizer que o alcance do texto legislativo e do 

regulamento citado, poderia ser ampliado, expandindo-se ainda mais o acesso à Justiça, se 

abandonada a idéia que se instalou a partir da confusão criada entre as partilhas (ou sobrepartilhas) 

decorrentes dos processos extrajudiciais de separação ou divórcio com as partilhas (ou 

sobrepartilhas) decorrentes dos procedimentos extrajudiciais de inventário.  
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Esse é o tema do presente estudo, que parte de breve exposição dos fundamentos da 

política jurídica para que se possa entender de que modo o político do direito, utilizando as 

ferramentas das quais dispõe – neste caso a Lei nº 11.441/2007 – pode contribuir com a evolução do 

procedimento extrajudicial de partilha de bens com o intuito de melhor atender aos anseios da 

sociedade. 

Na seqüência, analisa-se também de maneira breve, o direito fundamental de acesso à 

justiça tratando principalmente, da desjudicialização dos conflitos, como ferramenta que fez nascer o 

procedimento extrajudicial de separação, divórcio e inventários.  

A partir daí, passa-se a  tratar das disposições da Lei nº 11.441/2007 e da Resolução nº 35 do 

Conselho Nacional de Justiça que disciplinaram o procedimento extrajudicial de separação, divórcio e 

inventário para então conhecer os efeitos patrimoniais da separação e divórcio com a identificação 

das categorias “patrimônio” e “direitos subjetivos patrimoniais”, apontando, sob a ótica da política 

jurídica, que um dos limites, defendido pela maioria dos doutrinadores, ao procedimento 

extrajudicial, está equivocado.  

A abordagem do procedimento extrajudicial de sobrepartilha de bens, decorrente de 

separações, divórcios e inventários, no contexto da política jurídica, tem assim a idéia de colher da 

realidade social, os anseios revelados pela prática jurídica notarial, no sentido de atuar de acordo 

com os preceitos defendidos por Osvaldo Ferreira de Melo, ampliando o alcance e eficácia do texto 

legal, dentro dos mesmos critérios de hermenêutica já conhecidos.  

Por fim, importante destacar que para este estudo, irrelevante o entendimento que se tenha 

a respeito da Emenda Constitucional nr. 66 de 14 de julho de 2010 que, segundo diversos 

doutrinadores, extinguiu do ordenamento jurídico a separação como forma de dissolução da 

sociedade conjugal, tanto mais pelo fato de que, apesar da Emenda, inúmeros são os que continuam 

no estado civil de “separados” e, inclusive, com partilha de bens pendente de solução. 

 

2  A POLÍTICA JURÍDICA 

 

Os temas da política jurídica mereceram singular tratamento por Osvaldo Ferreira de Melo, 

que em seus estudos estabeleceu um quadro descritivo da realidade jurídica de seu tempo além de 
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criar propostas de atuação do político do direito frente aos novos desafios impostos pela pós-

modernidade.  

De acordo com os ensinamentos do Mestre citado: 

“o Direito necessita da Política para continuadamente renovar-se nas fontes de legitimação e 
esta necessita daquele para objetivar, em realidade, as reivindicações sociais legítimas, ou 
seja, propor um sistema de categorias, conceitos, princípios e normas capazes de assegurar 
não só relações econômicas mais justas, mas também o alcance de um ambiente social 
realmente ético e estimulador das práticas solidárias.” (1998, p. 14)  

 
Nesse contexto, é primordial que o político do direito receba uma nova produção legislativa 

tendo em mente que a utilidade da norma deva ter o maior alcance possível, a maior adequação 

possível às necessidades sociais.  

Esse papel, de acordo com Melo, caberá ao agente da Política do Direito que será:  

 “ [...] o advogado, o parecerista, o professor, o doutrinador, o assessor ou consultor jurídico, 
o juiz, o promotor, enfim, todo aquele que, impregnado de humanismo jurídico, treinado na 
crítica social, movido pela utopia de conduzir o Direito para os lugares de novas 
possibilidades, seja capaz de ousar, sem pretender, no entanto, desconstruir o que não possa 
reconstruir.” (1998, p. 15) 
 
De acordo com o mesmo autor, o político do direito deve interessar-se pela norma jurídica 

desde a sua concepção, desde a sua forma embrionária no “útero social”, preocupando-se com seus 

valores, fundamentos e conseqüências, sendo importante que a norma responda tanto quanto 

possível às necessidades gerais da sociedade, desde que atenda às características essenciais de 

justiça, verdade e utilidade e sem descuidar da primordial segurança jurídica. (MELO, 1998, p.20) 

Segundo Melo: 

“O caráter ideológico e axiológico próprio da Política do Direito exige que uma norma, além 
dos requisitos para sua validade formal, se conforme com os valores justiça e utilidade social, 
pois só assim poderá ostentar a sua validade material. Uma norma que não assegure esses 
valores não pode ser chamada jurídica e melhor será que não faça parte do sistema 
normativo. Da mesma forma o processo que não leve a uma decisão capaz de assegurar 
esses valores no seu desiderato, será politicamente ilegítimo, em que pese sua validade 
formal. Essa a posição inarredável da Política do Direito.” (p. 44) 
 
Para Höffe, citado por Fernandez, “de acordo com a regra da experiência ars longa vita 

brevis, as discussões são tendencialmente infinitas. As coletividades, porém, esperam por resultados 

para que a justiça no aqui e agora do convívio real, e não no ‘constante amanhã e depois de amanhã’ 

de uma coexistência potencial, desenvolva sua força determinadora. (2008, p. 136). 
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Com essas considerações iniciamos a análise da Lei nº 11.441/2007, no sentido de extrair-lhe 

o maior alcance possível, dentro dos critérios preconizados pela Política Jurídica.  

  

3 ACESSO À JUSTIÇA, DESJUDICIALIZAÇÃO E A LEI 11.441/2007 

 

Para Mota, a expressão “acesso à justiça” é de difícil definição, pois deve abranger todos os 

meios a que se destina a um fim, tanto a reivindicação dos direitos dos cidadãos, quanto a solução de 

litígios sob os auspícios do Estado. Desta forma, o sistema deve proporcionar a todos e deve ainda 

produzir resultados justos. (MOTA, 2009, p.18) 

E acrescenta, fundamentada em Cappelletti: 

“O “acesso à justiça” não é mais tido apenas como o mero direito do cidadão de acesso ao 
Judiciário, pois de nada adianta permitir o seu acesso e não dar condições para que se 
obtenha uma sentença justa e um processo imparcial. Mauro Cappelletti informa que, 
provavelmente, o primeiro reconhecimento explícito do dever do Estado de assegurar igual 
acesso à justiça – pelo menos quando as pessoas estejam na Justiça –, foi com o Código 
Austríaco de 1895, que atribuiu ao juiz o papel ativo para equalizar as partes. Passados todos 
esses anos de evolução, em busca da melhor maneira de assegurar a justiça para todos, a 
tendência moderna está desenvolvendo o direito social como forma de acesso através dos 
direitos fundamentais de ação e defesa. Como afirma Mauro Cappelletti, o acesso à justiça é 
o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos –, de um sistema jurídico 
moderno e igualitário que deseja assegurar, e não apenas proclamar os direitos de todos. 
 
Pedro Manoel Abreu, em sua obra ‘Acesso à Justiça e Juizados Especiais’, esclarece que os 

principais obstáculos à uma ordem jurídica justa estão ligados: à desigualdade socioeconômica, que 

por sua vez dificulta o acesso ao Direito e ao Judiciário além de tornar flagrante a desigualdade 

material entre as partes; à deficitária organização judiciária nos Estados, acarretando a morosidade 

processual, geradora de descrença; aos fatores sociais e culturais relacionados também com as 

desigualdades econômicas, que geram, entre outros efeitos, a desinformação da massa da população 

acerca de seus direitos; aos entraves políticos e técnicos, como a burocratização do Judiciário; aos 

entraves processuais, que reclamam instrumentos adequados e céleres e técnica processual que 

efetivamente realize direitos e solucione os conflitos, além de assistência jurídica integral, entre 

outros. (2004, p.54-76). 

E acrescenta: 

“Consoante Roberto Aguiar, o não-funcionamento de um poder ou serviço, sempre prejudica 
alguns e beneficia outros. Nessa perspectiva, a eficácia, às vezes, é sinônimo de prejuízo, e a 
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competência pode levantar problemas anteriormente insuspeitados. Assim, a 
incompetência, a lentidão, o atraso podem se constituir em úteis instrumentos de exercício 
de poder, de manutenção de interesses e de manutenção de um entendimento discutível da 
norma posta. Logo, a crise operatória ou mesmo estrutural, para uns, é a eficácia de 
manutenção de situações, para outros.” (2004, p.67) 
 
Não se pode negar que algumas leis têm sido editadas com o objetivo de solucionar esses 

problemas, de transpor alguns dos obstáculos apontados e, conforme destaca Mota, um novo 

enfoque para a garantia do acesso à Justiça vem-se desenhando, que é o acesso extrajudicial, 

retirando do Judiciário grande parte das demandas que podem ser resolvidas, desde que de comum 

acordo, na presença de um órgão do Estado imparcial, neste caso, com a colaboração das serventias 

extrajudiciais, mais conhecidas como cartórios. (2009, p.18) 

São exemplos, a Lei n° 8.560/92, a Lei n°9.514/97 e a Lei n° 10.931/2004 que, segundo ela, 

possibilitaram que os Tribunais ficassem restritos aos conflitos de interesse, às lides, e que, por sua 

vez, os cartórios extrajudiciais passassem a atuar na prevenção de litígios e na “homologação” de 

acordos, solucionando rapidamente os problemas. Esse fenômeno, pode ser chamado de 

desjudicialização dos conflitos. 

Nesta linha, nasceu a Lei 11.441/20072 que pretendeu afastar do Judiciário questões 

relativas à mera administração da Justiça, entre as abrangidas pelos chamados procedimentos de 

Jurisdição Voluntária, ao possibilitar a lavratura de escritura pública para os casos de inventário, 

separação e divórcio.  

De acordo com Karin Regina Rick Rosa: 

“Os benefícios desta nova Lei 11.441/2007 já são proclamados em coro pelos seus 
comentadores (juristas, magistrados, advogados, notários, etc.), na medida em que facilita 
extremamente o procedimento para os atos nela previstos, ao mesmo tempo em que, de 
forma promissora, alivia a carga do Judiciário já tão abarrotado com diversas pendências em 
deficiente estrutura, permitindo-lhe deixar de lado providencias meramente homologatórias  
(e eminentemente administrativas, como são aquelas previstas na norma), para dedicar-se 
com maior maestria à solução célere e justa de processos litigiosos que inevitavelmente lhes 
são apresentados.” (2007, p. 54) 

 
Euclides de Oliveira, citado por Meireles (2008, p.538) destaca: 
 
“Bem se nota que o legislador deu realce à autonomia da vontade das partes e por isso lhes 
permite a dispensa de comparecimento a juízo e afasta os rigores da burocracia forense para 
a celebração de um ato notarial que visa tão-somente a chancelar a vontade das partes na 
finalização da sociedade conjugal inerente ao casamento.”  
 

                                                           
2
 Anexo I 
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Porém a lei referida, não conseguiu, por si só, dar efetividade aos procedimentos que 

disciplinou, tornando-se necessária a edição de instruções normativas regulamentadoras, pelos 

diversos Estados e que acabaram unificadas e consolidadas pela Resolução nr. 35 do Conselho 

Nacional de Justiça3. 

De acordo com a Resolução, não apenas a separação, divórcio e inventários são permitidos 

pela Lei nr. 11.441/2007, mas também o restabelecimento da sociedade conjugal, a conversão da 

separação em divorcio e a sobrepartilha de bens no inventário. 

Essa normativa, com aplicação federal, disciplinou de forma detalhada os requisitos para o 

procedimento extrajudicial, sendo objeto principal de nosso estudo, especificamente,  a 

possibilidade de ser lavrada escritura pública de sobrepartilha de bens decorrente da separação ou 

divórcio, ainda que existam filhos menores ou incapazes. 

 

4 PROCEDIMENTO DA LEI NR. 11.441/2007 

 

Diversos autores já se dedicaram a analisar pormenorizadamente o procedimento previsto 

na Lei nr. 11.441/2007, que autorizou a lavratura de escritura pública, ou procedimento extrajudicial, 

nos casos de: 

1) inventário, na ausência de testamento, com herdeiros maiores e capazes e concordes a 

respeito da partilha;  

2) separação e divórcio consensuais, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e 

desde que concordes com as cláusulas próprias, relativas à alimentos, partilha de bens e nome;  

Para esses casos, referida lei dispensou a homologação judicial, tornando a escritura pública 

respectiva, titulo hábil para a averbação da mudança do estado civil e para a transferência da 

propriedade dos bens partilhados. 

No que se refere à separação e divórcio, para Leticia Marquez de Avelar, “[...] a Lei 

11.441/2007 tomou o cuidado de fazer a ressalva de que, em havendo ‘filhos menores ou incapazes’ 

do casal, a separação e o divórcio consensuais não poderão ser feitos pela via administrativa.” (2007, 

p. 215) 

                                                           
3 Anexo II. 
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E complementa a mesma autora ser “evidente que a intenção do legislador é proteger os 

interesses dos incapazes, que poderiam vir a ser prejudicados pela convenção entabulada entre os 

cônjuges que não passasse pelo crivo do Ministério Público e do Juiz. (2007, p. 216) 

No que nos interessa, destaca-se que a Resolução nr. 35 do Conselho Nacional de Justiça, ao 

tratar da possibilidade de sobrepartilha relativa ao direito sucessório, com base na mesma Lei nr. 

11.441/2007, dispôs em seu artigo 25 ser admissível a sobrepartilha por escritura pública, mesmo 

que o herdeiro, hoje maior e capaz, fosse menor ou incapaz ao tempo do óbito ou do processo 

judicial4. 

Especificamente sobre a partilha de bens na separação e/ou divórcio, disciplinou que a 

partilha nesse caso, deve ser feita conforme as regras da partilha em inventário, no que couber5 e, a 

partir dessas disposições, admitiu-se também a sobrepartilha decorrente da dissolução da sociedade 

conjugal embora, na prática, tenha se propagado o entendimento de que eventual sobrepartilha de 

bens decorrente de separação ou divórcio com filhos menores não pode ser realizada por escritura 

pública, pela via extrajudicial. 

Esse entendimento contraria os preceitos da Política Jurídica antes mencionados bem como 

representa retrocesso no que se refere ao direito fundamental de acesso à Justiça e, neste ponto, 

necessário incursionar brevemente nos fundamentos de direito material e processual que 

justificariam tal afirmação. 

 

5 EFEITOS PATRIMONIAIS DA SEPARAÇÃO E/OU DIVÓRCIO E A SOBREPARTILHA 

EXTRAJUDICIAL 

 

Não se pode falar em efeitos patrimoniais da separação ou divórcio, sem tratar antes disso, 

dos aspectos econômicos ou patrimoniais do casamento, aqui considerado dentro do novo contexto 

e novas perspectivas do direito de família, de acordo com a principiologia constitucional efetivada 

pelo Código Civil de 2002. 

                                                           
4 Art. 25 É admissível a sobrepartilha por escritura pública, ainda que referente a inventário e partilha judiciais já findos, mesmo que o 
herdeiro, hoje maior e capaz, fosse menor ou incapaz ao tempo do óbito ou do processo judicial. 
5 Art. 39 A partilha em escritura pública de separação e divórcio consensuais far-se-á conforme as regras da partilha em inventário 
extrajudicial, no que couber.  
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Nesse contexto, ensina Perlingieri, que “[...] o sangue e o afeto são razões autônomas para o 

momento constitutivo da família, mas o perfil consensual e a affectio constante e espontânea 

exercem cada vez mais o papel de denominador comum de qualquer núcleo familiar.” (2002, p.244) 

Para Rolf Madaleno, a sociedade conjugal nada mais é do que uma comunidade de pessoas, 

podendo estar inclusos os filhos, que precisa atender à sua cotidiana necessidade de subsistência, 

suprindo seus gastos com rendas e bens, onde o sustento da família fica a cargo da entidade 

conjugal, que precisa satisfazer suas requisições econômicas com os rendimentos de seus 

componentes, na proporção do esforço de cada um, ou  criando um patrimônio acomodado ao uso e 

às necessidades de sustento da composição familiar. (2005, p.164) 

Ensina ainda que essa organização conjugal econômica está firmada, basicamente, em dois 

conceitos: o de separação e o de comunhão de bens, sendo que “[...]  a sociedade conjugal constitui 

uma unidade jurídica que se faz titular do domínio dos bens que compõem seu patrimônio, assim 

compreendida a massa dos bens conjugais, que não se confunde com os bens particulares e 

individuais dos sócios conjugais.” (2005, p.164) 

No mesmo sentido, Milena Donato Oliva, na obra intitulada “Patrimônio Separado”, defende 

a existência de uma universalidade patrimonial afetada a uma determinada finalidade, ou seja, 

segundo esse entendimento, no casamento, os bens conjugais serviriam como meio para alcançar a 

satisfação de seus membros e a construção dos seus direitos da personalidade e, com a mudança de 

foco do sujeito a que pertence para o fim a que se destina, haveria então uma função a ser 

desempenhada pela universalidade patrimonial, “ [...] ao mesmo tempo em que fica esvaziada a 

relevância do sujeito que a titulariza, haja vista que a tutela do patrimônio especial observará não o 

atendimento dos interesses de seu titular, mas a promoção do fim valorado positivamente pelo 

ordenamento.” (2009, p.226) 

 Rolf Madaleno explica: 

“Essa massa de bens advindos do casamento reside na união afetiva do casal e na 
comunidade dos esforços dirigidos para um único objetivo, representado pelo crescimento 
econômico da sua sociedade afetiva. Dissolvido o casamento ou a união estável pela perda 
de sua affectio societatis e não mais coabitando os sócios conjugais, também desaparece o 
direito de comunidade de bens, que justamente emerge da comunidade de esforços e 
interesses, enfim, de uma convivência que nada mais produz porque deixou de existir.” 
(2005, p.166)  
 
Desaparecendo a finalidade pela qual a universalidade patrimonial foi constituída, 

desaparece o estado de comunhão e, ao menos em tese, relativamente às questões patrimoniais, 
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desconstitui-se a natureza jurídica própria do direito de família, merecedor da proteção do Estado, 

vinculada a interesses de ordem pública de proteção da família, para transformar a relação entre os 

ex-cônjuges em mero interesse privado, ligado a uma situação subjetiva patrimonial.  

Meireles explica: 
 
“O fato de existir intervenção estatal na celebração e na dissolução do casamento não o 
desfigura como ato de autonomia privada, pois se tratam de atos complexos, tal qual a 
adoção. Ademais, o casamento implica em uma série de situações jurídicas subjetivas, umas 
de ordem patrimonial, outras de ordem existencial; algumas de interesse exclusivo dos 
cônjuges, outras envolvendo terceiros. Dependendo dos interesses envolvidos na situação 
jurídica menor ou maior será a interferência estatal nas relações familiares, inclusive no que 
se refere à dissolução da sociedade conjugal e ao divórcio.[...] (2008, p.534) 
 
Por outra via, considere-se que o regramento civil também deixou livre aos cônjuges o 

estabelecimento do regime de bens que devesse regular as relações patrimoniais por ocasião do 

casamento, defendendo Nelson Rosenvald que “Tendo na tela da imaginação o fato de que os efeitos 

econômicos de uma entidade familiar dizem respeito a interesses disponíveis, em linha de principio, 

é intuitivo afirmar a liberdade de escolha, calcada na autonomia privada.”(2008, p.212) 

Se a autonomia privada está presente na decisão pelo regime de bens, antes da celebração 

do casamento, não há motivos que façam crer que se deva afastar a autonomia privada, após a 

dissolução da sociedade conjugal. 

E nesse sentido pondera Rosenvald: 

“Na dissolução por mútuo consentimento (em juízo ou por escritura pública), admite-se, 
como visto, ampla liberdade de partilha de bens, inclusive com possibilidade de divisão 
desigual de patrimônio (hipótese em que haverá incidência tributária) e de doação de bens 
entre eles, bem como a favor de terceiros. Enfim, a divisão patrimonial decorre, no caso, da 
própria autonomia privada reconhecida às partes.” (2008, p.340) 
 
Segundo Meireles: 

“As situações existenciais, dentre as quais as que configuram as relações familiares, são 
diferenciadas das situações patrimoniais, sobretudo, para não lhes aplicar a disciplina própria 
destas. Esta disciplina coloca as situações suscetíveis de avaliação econômica como 
disponíveis, no sentido de que são alienáveis, transmissíveis e renunciáveis, além de 
prescritíveis.” (2008, p.519) 
 
A partir do momento em que se reconhece, então, que a cláusula relativa à partilha de bens 

tem natureza jurídica de direito patrimonial disponível, começa a ser desenhada a proposta de 

realização da sobrepartilha de bens do casal, pela via extrajudicial, segundo os ditames da Lei nr. 

11.441/2007, ainda que existentes filhos menores ou incapazes. 
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Pondere-se que o entendimento a respeito da impossibilidade do procedimento extrajudicial 

na dissolução da sociedade conjugal que envolva filhos menores ou incapazes é justificada por 

questões de ordem pública, pela necessidade de intervenção do Estado na proteção da família, pelos 

direitos fundamentais da criança e do adolescente envolvidos, pela necessidade de participação e 

fiscalização do Ministério Público, entre outras razões. 

Porém, dissolvido o casamento, com todas essas questões já devidamente solucionadas pela 

via judicial, a questão patrimonial que restar para eventual sobrepartilha de bens refere-se 

exclusivamente a direitos patrimoniais disponíveis, completamente inseridos no âmbito da 

autonomia privada, regulado pelas normas gerais atinentes aos negócios jurídicos, com institutos 

próprios de direito material.  

Destaca-se, inclusive, ser aplicável o instituto da transação, previsto nos artigos 8406 e 

seguintes do Código Civil, que permite às partes prevenir ou extinguir qualquer litígio que diga 

respeito a direitos patrimoniais de caráter privado, podendo inclusive fazê-lo por escritura pública, 

conforme previsão contida expressamente no artigo 842 do Código Civil7. 

Aliás, a própria regra inserta no artigo 108 do mesmo Código8 combinada com a liberdade de 

contratar não só permite, como aponta como requisito formal a escritura pública para a realização 

de negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos 

reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

De outro lado, considerado o entendimento de que a partir do fim do casamento, o estado 

de comunhão de bens transforma-se em mero condomínio geral, a solução partiria de mera divisão e 

extinção de condomínio que apenas justificaria a via judicial para os casos de discordância das partes 

a respeito da divisão. 

Euclides de Oliveira sobre este ponto esclarece: 

“É preciso distinguir a natureza da situação patrimonial em que ficam as partes separadas 
quando continuem com bens em comum. Antes da dissolução da sociedade conjugal, os 
bens atendiam ao regime patrimonial adotado no casamento. Mas a separação judicial 
produz seus efeitos jurídicos de imediato nos termos do art. 1576 do Código Civil, e assim 
põe termo ao regime de bens. Dali por diante nada mais se comunica, ainda que pendente a 

                                                           
6
 Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. 

   Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. 
7 Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela 
o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos 
transigentes e homologado pelo juiz. 
8 Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, 
transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no 
País. 
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partilha, e a própria “comunhão” decorrente do regime adotado no casamento cede espaço 
ao “condomínio” dos bens partilháveis, sujeitando-se às regras próprias da propriedade 
entre condôminos, sem as peias do antigo regime comunitário.” (2007, p.257) 
 
Ensina Nelson Rosenvald, em certo ponto ampliando o entendimento da maioria: 

 
“[...] vale lembrar que o caput do art. 1.124-A, do Código Instrumental, parece restringir o 
uso da via administrativa quando existirem filhos menores ou incapazes do casal, permitindo, 
de algum modo, que se pudesse afirmar que a existência de filhos menores ou incapazes 
impede a dissolução pela via administrativa, impondo-se o procedimento judicial (mais 
oneroso e lento). Não é a solução adequada. Efetivamente, a ratio essendi da disposição 
legal é obstar a utilização da escritura pública quando exista discussão acerca de interesses 
indisponíveis (tais como os interesses titularizados por incapazes, como a guarda, a visita ou 
mesmo os alimentos devidos à prole). Tais direitos não podem ser tratados em negócio 
jurídico, motivo pelo qual se justifica a vedação legal. Não se pense, entretanto, que se o 
casal tem filhos comuns não poderá se valer da simplificada via administrativa. Por certo não 
é assim. Se o casal tem prole comum, poderá deliberar a dissolução de suas núpcias por meio 
de escritura pública, dês que não verse o pacto sobre direitos dos filhos, que são 
indisponíveis.[...]” (2008, p.318) 
 
E acerca da partilha de bens, complementa: 
 
“Assim, podem ajustar a partilha dos bens, os alimentos devidos reciprocamente e a 
permanência do nome de casado, resolvendo as questões atinentes à guarda e visita dos 
filhos e aos alimentos devidos a eles (além de outras eventuais indagações) na via judicial, 
através de ações próprias. Tais ações, inclusive, podem ser propostas antes ou depois da 
escritura pública, em nada dependendo dela. Esta é, seguramente, a melhor solução, até 
porque o casal, ao celebrar a escritura pública, poderia, se assim não fosse, omitir a eventual 
existência de filhos menores, realizando o seu ajuste patrimonial e dissolvendo o seu 
matrimônio, sem que o tabelião pudesse se objetar a tanto.” (2008, p.319) 
 
Interessante notar que, se por um lado a intervenção do judiciário se impõe para os casos de 

separação e divórcio onde seja necessário dispor sobre direito de guarda, direito de visitas e 

alimentos devidos aos filhos menores, contrario sensu, a via administrativa, ou extrajudicial é a 

adequada ou possível quando os interesses indisponíveis referidos já tenham sido devidamente 

resguardados em juízo e se pretenda, tão-somente, proceder a divisão de um patrimônio que em 

virtude do casamento se unificou e que por qualquer motivo não tenha sido ainda partilhado. 

Aliás, mesmo antes da edição da Lei nº 11.441/2007, o Ministério Público de Santa Catarina 

já havia editado dois enunciados tratando sobre a desnecessidade de intervenção do Órgão nos 

processos dessa natureza9: 

“Enunciado nº 3. Os procedimentos de jurisdição voluntária que têm como requerentes 
partes maiores e capazes não se enquadram em nenhuma das situações previstas nos artigos 

                                                           
9 Disponível em: http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/portal/portal_integra.asp?secao_id=770 
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127 e 129 da Constituição Federal e 82 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se 
justifica a intervenção do Ministério Público". 
 
“Enunciado n.º 11. Mesmo em ações que tramitem em vara de família e versem também 
sobre direitos indisponíveis, a intervenção do Ministério Público torna-se desnecessária, por 
ausência de interesse público, nas matérias que digam respeito a direitos exclusivamente 
patrimoniais disponíveis" 
 
No mesmo sentido, a Magistratura Paulista em encontro dos juízes de família do interior 

daquele Estado, deixou assentado enunciado específico sobre a sobrepartilha de bens decorrente da 

separação ou divórcio, excluindo a competência do Juízo da Família: 

“Enunciado nº 14. Não compete às Varas da Família e das Sucessões o processamento e o 
julgamento de ações de extinção de condomínio decorrente de partilha de bens efetuada em 
inventários, separações, divórcios e dissoluções de união estável.” 
 
Destaque-se, por último, que a dificuldade em aceitar que a sobrepartilha de bens de casal 

com filhos menores ocorra via tabelionato de notas parece estar ligada à impossibilidade de 

sobrepartilha extrajudicial de bens decorrrente de inventário com herdeiros menores ou incapazes. É 

que, em se tratando de inventário dessa natureza, o menor ou incapaz tem direta participação na 

herança, ou seja, existe aqui a necessidade de proteção do interesse jurídico desse herdeiro, como 

dever do Estado, que deve zelar para que ele não sofra qualquer prejuízo. 

A natureza do interesse protegido nessa situação, embora também tenha cunho patrimonial, 

é conseqüência da incapacidade do menor ou incapaz de aferir as reais vantagens ou desvantagens 

de uma determinada proposta de partilha, tanto mais pelo fato de que isso poderá acarretar em 

aumento ou diminuição de seu patrimônio e que nem sempre é tratado pelos demais herdeiros com 

a devida correção, exigindo a participação do Ministério Público e do Juiz. 

Já na partilha de bens decorrente da separação ou divorcio, o patrimônio envolvido é direito 

exclusivo dos cônjuges que, mesmo pela via judicial, são livres para conduzir e determinar a partilha 

de bens que melhor lhes convier. Não se pode falar aqui, de interesses indisponíveis, nem tampouco 

de interesses patrimoniais dos filhos.  

 

9 CONCLUSÕES 

 

A crescente transformação jurídica no modo de conceber as relações privadas, impõe uma 

releitura dos institutos jurídicos clássicos e também dos procedimentos disponíveis no ordenamento 
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jurídico para que novos valores sejam priorizados.  

Não há dúvidas de que a Lei nr. 11.441/2007, chamada lei das separações, divórcios e 

inventários extrajudiciais trouxe grande avanço à efetividade do acesso à Justiça para os cidadãos, no 

sentido de tornar mais célere a solução de demandas que, até a edição da lei em referência,  

contribuíam para a morosidade do Judiciário. 

A visão que se pretendeu dar por este estudo a respeito da possibilidade de lavratura de 

escritura pública envolvendo a sobrepartilha de bens decorrente dos procedimentos judiciais de 

separação ou divorcio, ainda que com filhos menores ou incapazes do casal não agride de forma 

alguma o ordenamento jurídico e, pelo contrário, parte de uma visão sistêmica deste em relação aos 

efeitos patrimoniais do casamento e, por conseqüência, da dissolução do vínculo conjugal. 

Os ensinamentos de Osvaldo Ferreira de Melo sustentaram o posicionamento adotado no 

sentido de que ao político do direito cabe transformar a realidade social da maneira mais efetiva 

possível e, neste caso específico, pretendeu-se apontar um caminho para afastar a idéia equivocada 

da necessidade do procedimento judicial para casos dessa natureza. 

Embora neste momento pareça óbvio o descabimento de movimentar a máquina judiciária 

para simplesmente homologar um acordo de vontades, calcado nos princípios da autonomia privada, 

falar do óbvio interessa à Política Jurídica quando uma visão distorcida esteja sendo construída com 

base na proibição do texto legal para as separações e divórcios com prole incapaz realizar-se pela via 

extrajudicial. 

Assim, a sobrepartilha extrajudicial decorrente de processos de separação e divórcio, ainda 

que com filhos menores ou incapazes do casal deve ser admitida sem restrições, por meio de 

escritura pública,  com base no ordenamento jurídico que sempre permitiu que partes maiores e 

capazes pudessem livremente contratar e dispor de seu patrimônio, com fundamento na autonomia 

privada, cujo papel estatal nas relações privadas dessa natureza é atuar por meio do notário, quando 

assim optarem as partes envolvidas, como requisito para a validade dos negócios jurídicos em geral.  

Essa a releitura que se pretendeu dar à Lei n. 11.441/2007 como tarefa da Política Jurídica. 
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