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DIVÓRCIO E SUCESSÃO – A PARTILHA DE BENS NOS DIRENTES REGIMES DE CASAMENTO 

 

 
 
 

Diante da pandemia em que nos encontramos, inúmeros são os questionamentos que temos 

recebido em relação à partilha de bens em divórcios e sucessão, pois é fato que em tempos 

de isolamento social, infelizmente, os conflitos familiares aumentaram.  

 

Assim, diante do cenário, decidi falar brevemente sobre os regimes de casamento e seus 

efeitos.  

 

No caso de divórcio, os bens devem ser partilhados conforme abaixo e conforme planilha 

constantes das imagens desta publicação, na primeira coluna, que descrimina a questão da 

meação:  

 

- Comunhão Parcial de Bens: há partilha de todos os bens adquiridos onerosamente pelo casal 

na mesma proporção; 

 

- Comunhão Universal de Bens: Há partilha em relação a todos os bens existentes em nome dos 

cônjuges, adquiridos antes e depois do matrimônio, com exceção dos bens adquiridos nos 

termos no artigo 1.668 do Código Civil, como, mas não se limitando, doações e herança; 

 

- Separação (Total) de Bens: Não há partilha de bens, pois não existe bens comuns, uma vez 

que se tem a completa separação e individualização de todos os bens, adquiridos antes ou na 

constância do casamento.  

 

- Participação Final de Aquestos: Há partilha de bens, na proporção de 50% para cada cônjuge 

dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento, sendo que os 

bens adquiridos individualmente não se comunicam.  

 

No caso de sucessão, a meação da esposa/companheira é a mesma da regra acima, sendo 
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que, em relação à partilha dos bens aos descendentes, segue conforme planilha constante das 

imagens deste informativo.  

 

Destaco ainda que tem sido muito utilizado o PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO, ou seja, a 

possibilidade de se realizar de forma estratégica a transmissão dos bens ainda em vida, 

evitando conflitos entre os herdeiros e mantendo-se a vontade dos genitores.  

 

Outro meio muito utilizado por casais é a ALTERAÇÃO DO REGIME DE CASAMENTO de bens, que 

visa evitar contratempos em caso de futuro divórcio com a partilha dos bens já existentes e a 

definição e novo regime de bens que atenda as expectativas do casal.    

 

Em caso de dúvidas, nossa equipe cível encontra-se à disposição para qualquer 

esclarecimento no e-mail contato@bedinelli.com.br e/ou pelo Whatsapp 11 9.9446-4841. 

 
 

 
Bedinelli Advogados  
Melisa Bedinelli - melisa@bedinelli.com.br  
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