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nos. di reito à partilha do patrimô 
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em face da morte de seu compar 
das pe la lei e ameaçadas de pel'< 
ex lege ' do làlecido. todo um r 
contribuído direta ou indirctamen 

A morte leva forçosamen 
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meira ausência de disposições te 
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cl!iIlS. Nesse conflito, que se reI 
vezes, moralmente degradante, r 
nhecimento de algum direito suce 

Sob esse aspecto, o pre~ 
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Entende a doutrina e a jurisprudêl 
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