
SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO À La EDIÇÃO .. ... ..... ... ... .. ... ............... .......... ................. 5 

1. DO DIREITO DAS SUCESSÕES - INTRODUÇÃO. ............. ..... ... ..... .... .. ... . 21 

1.1 Conceitoedefinição..... .... ....... ........ .... ..... ...... .. .. .... ....... ......... ........... . 21 

1. 2 Origem (ou justificação histórica) ... ... .. ....... ..... .... .... .. . ..... ....... .... ... .. . 23 

1.3 A permanência da sucessão privada ...... ................. .... .. ... '" .. ... ...... ... .. 24 

1.4 Conteúdo do Direito das Sucessões..... .. ... ...... ................................ .. .. 24 

1.5 Principais alterações inseridas no Código Civil de 2002.... .......... ... ... 25 

QUADRO SINÓTICO.. ...... .. ......................... ...... .............. ... .... .... ... .. .. ....... . 26 

QUESTÕES .... .... ... ...... ....................... ... .. ... ... ... ... ....... ... .... ... ... ...... .. .. ......... 28 

LEITURA COMPLEMENTAR .... .. .. .... .. ........ ............... ...... .. .. .... .. .. ... .... ...... 29 

2. DA SUCESSÃO EM GERAL .. ................................... ... ..................... .... ..... .. 31 

2.1 Transmissão da posse.......... .. ........ ............... .. ... .... .... ... .... .... .............. 31 

2.2 Sucessão legítima e testamentária . ........ .. .............................. .. .. .. ..... .. 34 

2.3 Sucessão a título universal e a título singular .... .... .................. .... .. ..... 36 

2.4 Liberdade de testar .................. .. ......................... .. .. .. .. .... .... ....... ...... .. 38 

2.5 Foro competente para abertura da sucessão ........ ........ ........ ............... 41 

2.6 Escolha do inventariante.. ...... .. .... .... .. .......... ...... ........... .. .. .. .... ........... 41 

2.7 Indivisibilidade da herança .. .......................... ...... .. .. ..... ........ ...... ...... 42 

JURISPRUDÊNCIA ........ .......................... ................... ........... ............... ..... 43 

 

 



12 DIREITO DAS SUC ESSÕES 

QUADRO SINÓTICO....... ................. .. ... ..... .... .. .. .. ... ........ ........ ............. ... .. 45 

QUESTOES ...... .. ........ .. ............. .... ............. ... ....... ........... ... .. ... ......... ... ..... .. 47 

LEITURA COMPLEMENTAR ............................. .. .................................... . 47 


3. A HERANÇA E A SUA ADMINISTRAÇÃO .......... ............... ............ .. .. .. .... . 49 


3.1 Noções introdutórias ... ..... ....... ................................ .. .... .. .. ... ..... ...... .. 49 

3.2 A cessão de direitos hereditários .... ..... ..... .. .... .. .............. .. ........... ...... . 50 

3.3 Instauração do inventário ...... .......... .. ..................... .... ...................... . 53 

3.4 Administração provisória da herança .... ... ........... .. .. .. .... .... .... .... ....... .. 53 

JURISPRUDÊNCIA ........... ... ... ....... ... .............................. ....... ......... .. ... .... .. 54 

QUADRO SINÓTICO..... .. ...... .. ............ ...... ........ ........ .... .... ....... ... ............ .. 56 

QUESTOES ....................... ... ........ .... .... ........ ... .......... ............ ............ .. ..... . . 57 

LEITURA COMPLEMENTAR .. .... .. ....... ... .. ... .. .. .. .. ..... ... ..... .. .. ........ ... ... .. .. . . 57 


4. DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA ............ .. ......... .... .. .. ... ...... .. ........ ... .. .. .. .. .... . 59 


4.1 Capacidade para suceder ........................... ................ ........ ... ......... .... . 59 

4.2 Incapacidade testamentária passiva ................. .. .... ..... .. .......... ... .... . . .. 62 

JURISPRUDÊNCIA .................. ...... ........... ..... .... ........ ....... .... .. ..... ........ ..... . 63 

QUADRO SINÓTICO... ... .. ........ ... .. ... ... .... ..... ........ .. ..... .. ............ .. ..... ... ..... . 65 

QUESTOES ...... .. ........... ........ ...... ...... ......... .... ............... .. ............. ............ . 65 

LEITURA COMPLEMENTAR ............ .. .. ....... .... ................................. .. .... .. 66 


5. DA ACEITAÇÃO E DA RENÚNCIA DA HERANÇA ......... .. ............. ...... ... .. 67 


5.1 Aquisição da herança ...... .. ... ... .......... .... .. .. ........... .... ... ................. .. .. .. 67 

5.2 Espécies de aceitação ..... ....................... ......... ..... ...... ........ ................ . 68 

5.3 Aceitação parcial, condicional ou a termo ........ ... .. ...... .. ... ...... .. ........ .. 69 

5.4 Renúncia da herança ........ ... .. ....... .. .............................. .. ....... .... .. .. ... .. 70 

5.5 Efeitos da renúncia ........... ...... ........ ... ......... ........ .... .. .. .... ... .... .. ......... .. 71 


5.6 Irretratabilidade da renúncia e da aceitação .... ... ....................... .. ..... .. 74 

JURISPRUDÊNCIA .................... ........ ................ .... ... ....... ..... ....... .. .... ....... . 74 


QUADRO SINÓTICO.......... .. ......................... ..... ...... ............... ... ............. .. 76 

QUESTOES ............................................ ...... ... .... ... ... ..... .. .... .... ... ....... .. ..... . 77 


LEITURA COMPLEMENTAR .................... .. ............ .............. ... .. .. ... ........ . 78 


6. DOS EXCLUÍDOS DA SUCESSÃO ....... ......... .. ............... .... .......... ..... ...... .. .. 79 


6.1 Fundamento da indignidade .............. .... .. ....... ... ....................... .... ... .. 79 

6.2 Indignidade e deserdação ............... .. .... .... ..... .. ......... .. .... ... ...... . .. .... .. .. 80 


6.3 Casos de indigr 

JURISPRUDÊNCIA. 

QUADRO SINÓTIC 

QUESTOES .. , ...... .. 

LEITURA COMPLE 

6.4 Reconhecimenl 

6.5 Reabilitação do 

6.6 Efeitos da indig 

7. HERAN ÇAjACENT 

7.1 Conceito e voc 

JURISPRUDÊN CIA 

QUADRO SINÓTIC 

QUESTOES ...... .... , 

LEITURA COMPU 

7.2 Momento da ac 

7.3 Transformação 

8. DA PETIÇÃO DE HI 

JURISPRUDÊNCIA 

QUADRO SINÓTIC 

QUESTOES ...... .... 

LEITURA COMPU 

9. DA ORDEM DA VO 

9.1 Herdeiros legí 

9.2 Sucessão dos c 

9.3 Sucessão do c( 

9.4 Sucessão dos, 

9.5 Sucessão dos c 

9.6 Sucessão do E 

JURISPRUDÊNCII' 
QUADRO SINÓTI( 

QUESTOES .......... 

LEITURA COMPL 

10. DOS HERDEIROS 1 


10.1 Noções introc 

 

 



... .. ... . ............ . ..... . ..... .. . .. . . . . 
 45 
. .... . .. ... ..... . ... . . .. .... .. .. . . . . ... . .. 
 47 

.. ......... .... ... .. ...... .. ......... . .. .. 47 


49 


49 


50 


53 


53 


54 


56 


57 


57 


...... ......... .. ... ... ..... .... .. ... .... 59 


59 


62 


63 


65 


65 


66 


... .. .... ..... .... .. .... .... ....... 67 


67 

.... .. ... .... ... .... .. .... ...... ..... ... 68 


69 


70 


71 


74 


74 


76 


77 


78 


79 


... .... .. ... ..... ...... ....... .... .... . 79 


.... .... ... ...... .... ... .. ..... ....... . 80 


SUMÁRIO I 13 


6.3 Casos de indignidade ..... ...... ..... ... .... ..... .. ... ... .. ... .. ... .. ..... . ..... ... .. .. .. .. ... 80 


6 .4 Reconhecimento da indignidade.... .. ........ ..... .... ... .... .. ..... ........ .... .... ... 82 


6 .5 Reabilitação do indigno ..... ................ .. ... ....... .... ................ ... ............. . 83 


6.6 Efeitos da indignidade...... ... .. ........ ... ... .. ..... ... .. .. .. ...... .... ... ........ .... .... .. 83 


JURISPRUDÊNCIA ........... .... ........ .... ........ ..... .......... ... .. .. ..... ....... ....... .. ...... 85 


QUADRO SINÓTICO........ .. ... ................ ............ .. ............... ..... .... ... ........... 88 


QUESTÕES ... ... .......... .. ............. .......... ................ ..... ........ .. ... ....... ...... ....... 89 


LEITURA COMPLEMENTAR ... .... ......... ... .... ..... ... .. ....... .. ....... ..... ........ ...... 89 


7. HERANÇAjACENTE ......... ............ ... ... .. ...... ....... .. ..... ... .......... ... .............. .. 91 


7.1 Conceito e vocação do Estado .................. ... ...... ... ... .. ... .... ..... ..... ........ 91 


7.2 Momento da aquisição ..... .... ............ .... ............. ......... .. ...... ... ............ 92 


7.3 Transformação da jacência em vacância .... ........ .............. .... ..... .. .... .. .. 94 

JURISPRUDÊNCIA ......................................................... .... ....................... 95 


QUADRO SINÓTICO.. .... ... ... .. .. ......... ... ..... ... ........... ...... ..... ..... ........... ... ... . 96 


QUESTÕES .... ..... .. .............. ..... ... . .. .. ..... ... .. .. ... ..... .. ... ...... .. ..... ........... .... ... . 97 


LEITURA COMPLEMENTAR.. . ..... ....... ..... ..... ............ ....... .. .. .... .... .... .. ...... 97 


8. DA PETIÇÃO DE HERANÇA.... ... .......... ....... ..................... ................ .... ..... 99 


JURISPRUDÊNCIA ......... ... ..................... ...... .......... ...... ............. ................ 104 


QUADRO SINÓTICO......... .. .. ...... ..... .......... .... ..... ............. ... ..... .. .... ....... .... 107 


QUESTÕES ... .... .... ... ..... .... ... ........ .... .... ... ... ... ...... .. .... . ..... ..... ..... .... .... .... ... . 108 


LEITURA COMPLEMENTAR .... ................. ......... ... .. .. ......... ... .............. ... .. 108 


9. DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA........... ..... .............. .... ... ... ..... . 109 


9 .1 Herdeiros legítimos .. .... ................ ....... .... .. .. ... .. .. .. ... ....... ............ .. .. .. 111 


9.2 Sucessão dos descendentes ....... ... ........ ... .. ...... ... ... ... .. .......... .. .. ..... ..... 112 


9 .3 Sucessão do cônjuge sobrevivente................................... ... ................ 115 


9.4 Sucessão dos ascendentes ..... ............ ........ .. .......... .... ............ ... ...... .... 120 


9.5 Sucessão dos colaterais.. .. ....... .... ....... ..... ...... ...... ... .. .. ... ... . ...... .. ..... .. .. 121 

9 .6 Sucessão do Estado .... ... .... .... .. .... ...... .. ... ........ ...... .... ... ... ... .... ... ... ... .. .. 124 


JURISPRUDÊNCIA ........... .. .. ......... ...... ................. ...... .. .. .... ... ... ... ... .. ......... 124 

QUADRO SINÓTICO...... .... ... .... .. ... .... ..... ..... ... ..... ............ .... .. .. ......... ........ 125 


QUESTÕES .... ..................... .... .... .... .... .. ............... .. ... ... ....... ........ ...... ..... .... 126 


LEITURA COMPLEMENTAR ... ............. ... ......................... .. .. .. ...... ....... ..... 127 


10. DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS.... ..... .. ............ .... ................................... 129 


10.1 Noçôes introdutórias ............ .... ......... .. ............ ......... ......... ........... ..... 129 


 

 



1 4 I DIREITO DAS SUCESSOES 


10.2 Cálculo da legítima .. .......... .. .... .. ... ... .... .......... .. ... .................... .. ..... ... . 130 


10.3 Clausulação da legítima ..... ...... ........ ...... .... ......... ....... .. .......... ... .. ... .. 131 


10.4 Outras disposições .. .. .......... .. ........... ...... ........ ... ..... ...... .. ..... ..... ... ... ... . 133 


JURISPRUDÊNCIA .... ..... ..... ..... ......... ... .......... ... ......... .... ... ... .. .... ..... ... .. ... . . 134 


QUADRO SINÓTICO.... ...... ..................... .. '" ... .. ..... .. .... ... .. .... .... .... .. ......... . 136 


QUESTÕES ..... ........... .... .......... .... ..... .. ...... .. .. ... ....... .. ....... ..... .... .... ... ....... .. 137 


LEITURA COMPLEMENTAR ............ ........ .. ............ ...... ....... ....... ........ ... . . 137 


11. DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO .... .......... .. ... ........ .. ............. .... .. ....... .. 139 


JURISPRUDÊNCIA ......... ............. .. .......... ... ........... ............... .................... . 146 


QUADRO SINÓTICO................................................................................ . 148 


QUESTÕES ... ......... ..... ........ ...... ..... ............................... ... ........... .... ......... . 149 


LEITURA COMPLEMENTAR ... ......... ..... ....... ........ ...... ........ .... ................ .. 149 


12. DO TESTAMENTO EM GERAL .... ... ........................ ...... ...... ........ ..... .... .... . 151 


12.1 Noções introdutórias .... ...... .................... ............. ........ .......... .. .. .. .... .. 151 


12.2 Definição ......... .... .......... ... .......... ... .... ...... ......... ..... ... ... ......... ... ...... .. .. . 152 


12.3 Características ........ ..... ......... ...... ....... ....... ..... .... .... ....... ... ............. .... . . 152 


12.4 Impugnação do testamento ........ ........ .... .. .............................. .. ........ . 154 


JURISPRUDÊNCIA ..... ........ .... ... .. ........ .... ........... ... ........... .. ....... ... .. ...... .... . 154 


QUADRO SINÓTICO .................... .. ..................................................... .... . . 156 


QUESTÕES ........ ..... ........ ..... ........ ..... .. .... .. ...... .. ..... .......... ... .... ............. .. ... . 156 


LEITURA COMPLEMENTAR ..... .. ............ .... .... ... .......... .... ..... .. ................ . 157 


13. DA CAPACIDADE DE TESTAR. .......... .. .......................... ..... ................ ..... .. 159 


JURISPRUDÊNCIA ....... ..... .. ..................... ..... ... ... ... ... ... ....... ... .. .. .... .... ...... . 161 


QUADRO SINÓTICO .... .... ..... .......... .......... .... .. .... .. ..... .. ... ............... ...... .... . 162 


QUESTÕES ....... .... ......... .. ........... .. ........... ... ... .. ..... ... ....... .... .... .......... ....... . 162 


LEITURA COMPLEMENTAR .... ...... ..... ....... ........ ......... ... ............. ........... . 162 


14. DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE TESTAMENTO ........ .... ........ .... ........... .. .. 165 


14.1 Noções introdutórias ...... ...... ..... ........ .......... .. ........ .. ............. ....... ..... . 165 


14.2 Testamento público .. ....................................................................... .. 167 


14.3 Situações especiais ......................... ........... .... ............. .. ....... .... ... ...... . 168 


14.4 Testamento cerrado ................ .. ... ... ..... ..................... .. .............. .. ....... . 168 


14.5 Testamento particular .................. .. ... ........ .............. ........ ..... ............ .. 170 


JURISPRUDÊNCIA 

QUADRO SINÓTIC 

QUESTÕES .... ....... 

LEITURA COMPLE 

15. DOS CODICILOS .... 

JURISPRUDÊNCIA 

QUADRO SINÓTIC 

QUESTÕES .... ........ 

LEITURA COMPU 

16. DOS TESTAMENTC 

16.1 Testamento m: 

16.2 Testamento ae 

16.3 Testamento m 

16.4 Testamento m 

QUADRO SINÓTIC 

QUESTÕES .. ......... 

17. DAS DISPOSIÇÕES 

17.1 Conceito ....... 

17.2 Regras interpr 

17.3 Regras proibit 

17.4 Regra permiss 

17.5 Outras dispos 

jURISPRUDÊNCIP 

QUADRO SINÓTIc 

QUESTÕES .... ..... 

LEITURA COMPL 

18. DOS LEGADOS .... 

18.1 Conceito .... .. 

18.2 Das diversas ( 

jURISPRUDÊNCL 

QUADRO SINÓTI 

QUESTÕES .... .... 

LEITURA COMPl 

 

 



130 

131 

133 

134 


136 

137 


137 


139 


146 


148 


149 


149 


151 


151 


152 


152 


154 


154 


156 


156 


157 


159 


161 


162 


162 


162 


165 


165 


167 


168 


168 


170 


SUMÁRIO I 15 


JURISPRUDÊNCIA ..... .............. ...... ....... .. .......... .. ........... .... ...................... . 171 


QUADRO SINÓTICO ..................................... .. ...... .......... ............. ·.. ... ...... · 174 


QUESTÕES ...... ...... , ........ .. ........... ................... . , ..... ... ..................... ........ ". 175 


LEITURA COMPLEMENTAR ................................................................. .. 175 


15. DOS CODICILOS.. .......... .... .. ................................................ ... ................... 177 


JURISPRUDÊNCIA ............................ ............... ............. ................ ... ......... 178 


QUADRO SINÓTICO .. ........ ... ................................. ........... ..... ·.. ·.. · ....... ·.. ·· 179 


QUESTÕES ........ .......................... .. ..... ... .... ...... .. ........ .. ... ........................... 179 


LEITURA COMPLEMENTAR ......... .. .... ..... .... ..... .. ..... .. ......... ......... .......... . 179 


16. DOS TESTAMENTOS ESPECIAIS .............. .. .............................. .. ......... ... .. 181 


16.1 Testamento marítimo .... ..... ........................ ........... " ......... .. ........ ..... . . 181 


16.2 Testamento aeronáutico .. .......... ..... ..... ........................ .... ............. ...... 182 


16.3 Testamento militar .. .... ........ ................ .................... ... .... .... ......... .. .... 182 


16.4 Testamento nuncupativo .................. ............................... ............ ..... .. 183 


QUADRO SINÓTICO....... ... .. .. .............. .......... .... .. .. ..... .... .... .. ..... ......... . .. ... 183 


QUESTÕES ....... .... .. ........ .. .. ......... ...... .... .............. ..... ... ... ....... .... ....... ... ... ... 184 


17. DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS............................ ..... ........... ... ..... 185 


17.1 Conceito ............................ ... .............. .. ............. ..... , ......... " ... ............ 185 


17.2 Regras interpretativas ........ ...... ... .................... ... ........ ...................... .. 186 


17.3 Regras proibitivas ................ .... .... ...... ......... .... ............ ...... .. .. ...... .... .. . 188 


17.4 Regra permissiva .. .... .. ............ ........................ .. ... ....... .. ...... ....... ........ . 188 


17.5 Outras disposições .. .......... .... .... .. ... ...... .......... .................. ...... ... .. ..... . 188 


JURISPRUDÊNCIA ................ ...... .. .. ... ............. ... ... ... ........ .... ... ... .............. . 189 


QUADRO SINÓTICO ... .... .. ... ...... ... ........ ... ... .................. .. ..... ...... ... ....... .... . 192 


QUESTÕES ................ ....... .... .... ....... ............... ..... ........ .... .... ..... ...... ...... ... . 193 


LEITURA COMPLEMENTAR .... ... .... ... " ............ ... ........ .. ............ ... .......... . 193 


18. DOS LEGADOS ......................... ....... ....... ........... .. .......... ... .... ... ........ .. ....... . 195 


18.1 Conceito ..... ....... ..... .... .. .................... "...... ........ .... ......... ... ...... ...... ..... 195 


18.2 Das diversas espécies de legados ............... ............ .. ........ ... ......... .. .. ... 196 


JURISPRUDÊNCIA ....... .... ........... .............. ... .... ..... ...... ...... ... ............ ... ...... 198 


QUADRO SINÓTICO .................... .. .. ... ..... ..... .. ........... .. ..... ............ ·.... ..... .. 200 


QUESTÕES ..................... ...... . " ..... .. ...... .... ....... .... , .. .................. ".............. 200 


LEITURA COMPLEMENTAR ............................. .... ....... .. ....................... ... 201 


 

 



1 6 I DIREITO DAS SUCESSÕES 


19. DOS EFEITOS DO LEGADO E DO SEU PAGAMENTO ...... .... ...... ........... . 203 


19.1 Direito do legatário sobre a coisa legada ... ........ .... ..... .. .... ..... ... .... ..... . 203 


19.2 Do legado em prestações periódicas .......... ........ ........ .. .. .... ............... . 205 


19.3 Do legado de coisa genérica ................... ..... ....... ..... .. ...... .. ........ ..... .... . 206 


19.4 Do legado alternativo ............ .. ............. ............ .... ... ..... .... ...... .. ...... ... . 207 


19.5 Responsabilidade pelo pagamento do legado ...... .......... ......... .... ..... .. . 207 


19.6 Entrega do legado ........... ... .......................... ... ... ... ........... ... ...... .... .. ... . 207 


JURISPRUDÊNCIA ......................... ... ........................... ........ ... ...... ..... ...... . 208 


QUADRO SINÓTICO .... .... .......................... ............................. ... .............. . 210 


QUESTÕES ..... .. .. .................. ....... ......... ....... .... ...... .... ..................... ..... .. .. . 210 


LEITURA COMPLEMENTAR ............ .. ... ................. ... .... .. .. ................. .. .. . 210 


20. DA CADUCIDADE DOS LEGADOS .... ... ........... ... ...... ..... .. ..... ...... .......... ... . 213 


20.1 Noções introdutórias .... .. ............ ............................. ... .. .... .... .. .......... . 213 


20.2 Modificação da coisa legada ................. .. ........................................... . 213 


20.3 Alienação da coisa legada .. ..... ........... .................... ........ ................ .... . 214 


20.4 Perecimento ou evicção da coisa legada ...................... .... ................. . 214 


20.5 Caducidade por indignidade ....... ............. ...... ............... ... .. .. .... ........ . 215 


20.6 Caducidade pela premorte do legatário ............... ... ... .. .................... . . 215 


20.7 O art. 1940 do CC/2002 ........... ... ........ .. ................. .. ........ ... .. .... ........ . 215 


JURISPRUDÊNCIA ..... ........... .. ...... ...... ....... ............ .... ..... ......... .. ...... ....... . . 215 


QUADRO SINÓTICO ........ ...... ......... ... ......... ......... ....... .. ... ...... .... ....... ....... . 216 


QUESTÕES ... ............ ................... ...... .... .... .......... ... ....... ... .. ... .... .. ...... ....... . 217 


LEITURA COMPLEMENTAR ........... .............. ..... ....... ....... ...... .. ..... ... ..... . . 218 


21. DO DIREITO DE ACRESCER ENTRE HERDEIROS LEGATÁRIOS .......... . 219 


21.1 Noções introdutórias ...... ......... .......... .. ... ......... .... ........ .. ... ....... ..... .... . 219 


21.2 Direito de acrescer entre coerdeiros .... ................. . .. .. .. ....... ...... ..... .... . . 220 


21.3 Direito de acrescer entre legatários ... ... .. .. ... .. ............... ..... ... .. ...... ... .. . 223 


21.4 Direito de acrescer no usufruto ... ............ .. .... ..... .. ..... .. ...... ..... .. . .. .... .. . 224 


JURISPRUDÊNCIA ........ .............................. ................. .. ...... ....... .... ....... .. . 226 


QUADRO SINÓTICO ... ..... .. ... ............................. ................ ......... .......... ... . 226 


QUESTÕES ....... ....... ....... ....... .......... ... .... .. ............... ... ..... ........................ . 227 


LEITURA COMPLEMENTAR ................ .... ............ ................ ................... . 227 


22. DAS SUBSTITUIÇÕES ........... ..... .............. ...... ... ............. .... .. ......... ..... ...... . . 229 


22.1 Noções introdutórias ...... ................. ........ .......... ........ .. .... .. .... .. ..... ... . 229 


22.2 Substituição vt 

22.3 Substituição fi< 

JURISPRUDÊNCIA 

QUADRO SINÓTIC 

QUESTÕES .... .. ..... 

LEITURA COMPU 

23. DA DESERDAÇÃO . 

23.1 Noções introdl 

23.2 Causas de desE 

23.3 Disposições fir 

jURISPRUDÊN CIA 

QUADRO SINÓTIC 

QUESTÕES ....... ... 

LEITURA COMPU 

24. DA REDUÇÃO DAS 

24.1 Noções introd 

24.2 Regras para a r 

JURISPRUDÊNCIA 

QUADRO SINÓTIC 

QUESTÕES ........ .. 

LEITURA COMPU 

25. DA REVOGAÇÃO [ 

25.1 Noções introd 

25.2 Revogação tot; 

25.3 Efeitos da reve 

JURISPRUDÊNCIA 

QUADRO SINÓTIC 

QUESTÕES ........... 

LEITURA COMPU 

26. DO ROMPIMENTC 

26.1 Noções introd 

26.2 Hipóteses leg~ 

26.3 Não rompime 

 

 



203 


203 


205 


206 


207 


207 


207 


208 


210 


210 


210 


213 


213 


213 


214 


214 


215 


215 


215 


215 


216 


217 


218 


219 


219 


220 


223 


224 


226 


226 


227 

. ....................... .. . . . . ........... 227 


229 


229 


SUMÁRIO I 17 


22.2 Substituição vulgar e recíproca......................... .... .. .. ........................ .. 230 


22.3 Substituição fideicomissária ....... ............................... .. ..... " . '"'''''''''''' 232 


JURISPRUDÊNCIA ........................................... .. ............... ......... .. ............. 235 


QUADRO SINÓTICO......... ... .... .. ... .................... ...... ... ...... .... .... .......... .. ..... 237 


QUESTÕES....... .............................. .. ......... ..... .. ........... ... .. .. ... ........ ... .. .. ... .. 238 


LEITURA COMPLEMENTAR ................. .. .... ........ , .... ..... .. """'''''''''''''''''' 238 


23 . DA DESERDAÇÃO ....... " .................. ,.............. ... .. .. ................ ...... .... .. ...... 241 


23.1 Noções introdutórias .......... .................. .. ................ ..... .... .......... .. .. .. .. 241 


23.2 Causas de deserdação ......... .. ............ .. .......................... .. ...... ,........... 242 


23.3 Disposições finais ......... ... ........ .... .... .. ........................ ..... .. ,.. ... ... ........ , 243 


jURISPRUDÊN CIA .............. , ............. ............... .... .. .............. ........ .. .. ..... .. .. 243 


QUADRO SINÓTICO.... .. ... ... ..... ................... .. .................................... ....... 244 


QUESTÕES .................................................. ........ , ..... .. .......... .... ....... .. " ..... 245 


LEITURA COMPLEMENTAR ...... .. ....... .. ..... .. ............ ................................ 245 


24. DA REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS "" '"'''''''' ' ''''''''' 247 


24.1 Noções introdutórias ..... .. .. ................ .. ............ .. .................. .............. 247 


24.2 Regras para a redução........................... .. .... .... .................................... 248 


jURISPRUDÊN CIA .. .................. .. .... .. .. ........ ......... ...... ..... . ... .. ........ .. .... ... ... 253 


QUADRO SINÓTICO............... .. ... ... ....... ...... ............. .. ............... .. ............. 255 


QUESTÕES .......................................... ..................................................... 255 


LEITURA COMPLEMENTAR ........... .. .... ....... .. .. .. ..... ... ........... .. .......... .. ..... 256 


25. DA REVOGAÇÃO DO TESTAMENTO ...... .. .... ... .. .......... ... .. .... ............ .. ..... 257 


25.1 Noções introdutórias...... ........... .. .. ............................ ................ ........ 257 


25 .2 Revogação total ou parcial........ .. .. .. ... .. ............ .. .. .... .......... .... ...... .... ... 258 


25.3 Efeitos da revogação..... .......... .. .... ........ .......... .. .. .. .. .. .... .. .. ................ .. 259 


JURISPRUDÊNCIA .......... ..... ................................................ .. .. ........... .. .... 259 


QUADRO SINÓTICO ..... .. .... .. ................... .. ...... ..... ..... .. ,........ ... .. ............... 260 


QUESTÕES .......... .. ....................... .. ..... .. .. .. ............. .. .. .. .. .. ........ , .... .. ... .. ... .. 261 


LEITURA COMPLEMENTAR ",,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 261 


26. DO ROMPIMENTO DO TESTAMENTO ............ ........ .. ...... .. ............ .. ........ 263 


26.1 Noções introdutórias .......... ..... ... .. .. ......... .... ... ......... .. ...................... .. 263 


26.2 Hipóteses legais ......................................................... ... .................... . 263 


26.3 Não rompimento do testamento .......... ... ........... .. ........... .. .............. .. .. 263 


 

 



1 8 I DIREITO DAS SUCESSÕES 


JURISPRUDÊNCIA .. ..... .. .. ....... ... .... ... .. ...... ... ............... .. ... ... .. .... ... ..... .... ... . 264 


QUESTÕES .............. ... ... ... .................. .... ... .. ...... ..... ......... ..... .... .. ....... ....... . 266 


27. DO TESTAMENTEIRO ......... .... .. ..... .. ...... ... ... .. ...... ..... ..... ........... ...... ........ . . 267 


27 .1 Noções introdutórias ...... ... ..... ....... .......... ....... ... ..................... ... ....... . 267 


27.2 Posse e administração da herança .................. ..... ..... ... ... ... ..... ... ...... .. . 268 


27.3 Das atribuições do testamenteiro .. ... .... .. .... .. .. ..... ..... ... .. .... .. .. ............ . 268 


27.4 Ausência de testamenteiro .......... ... ........... ... ........ ... ...... ... .... ... .......... . 269 


27.5 Intransmissibilidade da testamentaria ..... ..... ... ... ...... ....... ..... .. .. ...... .. . . 269 


27.6 Testamentaria simultãnea ..... .... ..... ........ ....... .... ... ... ................. ...... ... . 269 


27.7 Remuneração da testamentaria ...... .. .. .... ...... ..... ... .... ... ..... ....... ... .... ... . 270 


JURISPRUDÊNCIA ...... ......... ....... ....... ... ..... ...... ... ........ .... ... .. ....... .. ... ..... ... . 271 


QUADRO SINÓTICO ... ....... ... ............. ............ .. .. ............ ...... ..... .... .... ...... . . 273 


QUESTÕES ... ..... .. .... .... .. .... ..... ... ........ .. ...... ... .. ... .. ... ..... .. ... ..... ....... ..... .. .. ... . 273 


LEITURA COMPLEMENTAR ..... .. .... ....... ......... .... ... ... ....... ...... ... ... ....... .. . . 274 


28. DO INVENTARIO ...... .. ....... ..... .... ....... ... .... .. .......... ...... .. ... ...... ....... ........ ... . 275 


28 .1 Noções introdutórias ..... ............ .. .... ....... ...... .. ..... ...... ...... ...... ........ .. . . 275 


28.2 Espécies de inventários e partilhas ......... .. .. .......... ....... ...... .... ......... ... . 276 


28.3 Inventário extrajudicial. ......... .... ...... .. .. .... ........... ....... ... .. . 0 276
. . ..... . ... ... .. . 

28.4 Algumas questões controvertidas .. .......... ................. .. .. .... .... ... .... ...... . 278 


JURISPRUDÊNCIA ..... ... .... .. ...... ..... ... ...... .. ..... ..... ....... ..... ... ..... ............ .. ... . 279 


LEITURA COMPLEMENTAR .... .. ...... ............... .... ........ .......... .... .. ..... ... .... . 281 


29 . DOS SONEGADOS .. ....... ... ........... .. ....... ...... .... .. ..... ...... .. .. ...... ... .. ... ... .. ... .. .. 283 


29.1 Noções introdutórias ....... .. .... ........ ........ .... ................. ... ..... ... ..... ... .. . . 283 


29.2 Hipóteses de sonegação .. ........... ... .. .... .. ... .. ... ..... ...... ........ .. ......... ... .... . 284 


29.3 Da punição do sonegador ........ .. .... ..... ..... ............ .. .. .... ........... .. .. ..... .. . 284 


29.4 Restituição dos bens sonegados .. .. .. .... .. ..... ...... ........ ...... ..... ... .. ........ .. 285 


JURISPRUDÊNCIA .. ..... .. .. ...... .... .. .... .... ... ... .. .. ...... ............ .. .. .... ....... ......... . 285 


QUADRO SINÓTICO ... ....... .... ... ...... ... ....... ........ ......... .. ..... ... .. .... .... .... .. .... . 289 


QUESTÕES ..... ..... .. ... ........... ... ..... ..... .. ............. ..... ... ........ .... ............ .... .... . 289 


LEITURA COMPLEMENTAR ........... ........ ........ .. ... ........ .. .. .. .......... .. ... .... .. . 290 


30. DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS .......... ......... .... .. .......... ...... .. ......... ... ..... .. 291 


30.1 Responsabilidade solidária ...... ... .. .. .... .... .... .... ... .... ............ ... ......... .... . 291 


30.2 Despesas funerárias ...... .. ........... .... ............ .. ........ ......... .. ........... ... ... .. 293 


30.3 Coerdeiro insolvt 

30.4 Separação do patl 

30.5 Herdeiro devedOl 

JURISPRUDÊNCIA .... 

QUADRO SINÓTICO. 

QUESTÕES .......... ..... . 

LEITURA COMPLEM 

31. DA COLAçÃO .... .... .. 

31.1 Noções introdut( 

31.2 Igualação das leg 

31 .3 Estimativa das \il 

31. 4 Dispensa da cola 

31.5 Redução das doa 

31.6 Obrigação do rer 

31. 7 Dispensa da cola 

31 .8 Doação dos cônj 

JURISPRUDÊNCIA ... 

QUADRO SIN ÓTICC 

QUESTÕES ....... .. ..... . 

LEITURA COMPLEN 

32. DA PARTILHA .. ..... .. 


32.1 Noções introdut 

32.2 Partilha de herdl 

32.3 Partilha em vida 

32.4 Partilha de bens 

32.5 Frutos, despesa~ 

32.6 Partilha de bens 

JURISPRUDÊNCIA .. 

QUADRO SINÓTICC 

QUESTÕES .. .. .. .. ...... 

LEITURA COMPLB 

33. DA GARANTIA DOS 

33.1 Noções introdu 

JURISPRUDÊNCIA. 

 

 



264 


266 


267 


267 


268 


268 


269 


269 


269 


270 


271 


273 


273 


274 


275 


275 


276 


276 


278 


279 


281 


283 


283 


284 


284 


285 


285 


289 


289 


290 


291 


291 


293 


SUMARIO I 19 


30.3 Coerdeiro insolvente .... ...... ..... .. .. ... ... ............. ...... . .............. ....... ...... .. 294 


30.4 Separação do patrimônio como pagamento preferencial........ ....... .... 295 


30.5 Herdeiro devedor do espólio ................ .. .... .. ................................... .. 296 


JURISPRUDÊNCIA .... ... .................. ........... .. ...... ... .............. ....... ................ 297 


QUADRO SINÓTICO....................... .. ... ..... .............. ....... ... .... ..... ........... .... 299 


QUESTÕES .... ................ ............ .... .... . ... .. ....... ... .. ..... .. ... .. ... ... ... .... . .... .. ... ... 299 


LEITURA COMPLEMENTAR .... ................... .. ... ............ .. ... ... ....... .......... ... 300 


31. DA COLAçÃO ........ ... ... ........... ........................................... ...... ................ 301 


31.1 Noções introdutórias ............. .. ....... ............. ............ ....... ...... ............. 301 


31.2 Igualação das legítimas dos descendentes e do cõnjuge sobrevivente 303 


31.3 Estimativa das liberalidades ............ ............ ................ ...... ................ . 303 


31.4 Dispensa da colação ............................ .. ..... ............. ..... ............. ........ . 304 


31.5 Redução das doações ...... ......... ................... ..... .. ............... ..... .. .. .... .. 305 


31.6 Obrigação do renunciante e do excluído ...... .......... ...... .. ..... .... ....... ... . 306 


31. 7 Dispensa da colação .... ................. ........ ..... ......... ......... ......... ..... .. .. ... 307 


31.8 Doação dos cônjuges........... .. ... ....... ....... .. ......... .. .. ... .... ........... .......... 307 


JURISPRUDÊNCIA ............. ... ... ... .... ............ ... ..... .. ............ .. .............. .. ...... 307 


QUADRO SINÓTICO.............. ..... ................... ... ... ... ................... ...... .. ... .... 310 


QUESTÕES.............. ......... .. ......... .............. ...... ...... .................. .... ......... ..... 311 


LEITURA COMPLEMENTAR .............. ......... ............ ............. ... ................. 311 


32. DA PARTILHA ... ..... .................. .................................................................. 313 


32.1 Noções introdutórias .................. .. ...... ......... ........ .. ..... ... ... ................. 313 


32.2 Partilha de herdeiros capazes .... .... .. .. .... .. ......................... ... ............. 314 


32.3 Partilha em vida .............................................. ... .... .. .............. ... .. ..... .. 315 


32.4 Partilha de bens indivisíveis ........................ .. ....... .. ............ ... ...... .... .. . 315 


32.5 Frutos, despesas e danos na partilha ............. ..... ....... .. ......... .............. 316 


32.6 Partilha de bens remotos ......................................... .. ....................... 317 


JURISPRUDÊNCIA ....... ................ .... ... .. .. ........ ............... ... .... ... ...... ..... ...... 317 


QUADRO SINÓTICO......................... ... ....... .... .. ....................... .. ... .. .......... 320 


QUESTÕES..................... ........... ............... .... ............................................. 320 


LEITURA COMPLEMENTAR ............... ........... ......... ........... ............. ..... .... 321 


33. DA GARANTIA DOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS...... ..... ..... .... .. ............ 323 


33.1 Noções introdutórias ...... ....... .. ...... .. ..... .... ... ... .. .... ... .. .... .... ... ... .. ........ 323 


JURISPRUDÊNCIA ... ................ .. ....... ... ... .... .................. .................... ........ 324 


 

 



20 DIREITO DAS SUC Ess6ES I 
QUESTÕES ..... ...... .... ..... ............................ ...... ..... .. .. .. .... ... ...... .. .... .. .. .. .. .. . 324 


LEITURA COMPLEMENTAR .............. .. ... ....... ..... ........ ... ....... ....... ..... ... .. . . 324 


34. DA ANULAÇÃO DA PARTILHA .............. ...... ........ .. .... .. .... .. .... ............... .. . 327 


34.1 Noções introdutórias .... ... .. .. .. ............ .... ... ......... ............ .. ....... ......... . . 327 


JURISPRUDÊNCIA .... ......... .. .......... ..... .... ...... .... .. .. ..... ..... ... ..... .. ... .. ... ... .... . 328 


LEITURA COMPLEMENTAR ......... .. .............. .... .. ......... ...... ............ ... .... .. 329 


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................... .......... ......... ... .. . 331 


OUTRAS OBRAS DO AUTOR.. .... ... .... .... ........... ... .... ...... .. ...... ... ......... ...... .. 349 


DAS; 
] 

1.1 Conceito e defini 

Sucessão, do latin 
"sucessão" tem umdu(: 
restrito), ela designa a t 
morte . Como transmis! 

a) O autor (ou dI 

b) O sucessor-l 
tário. 

É este o sentido q 

Em sentido amplc 
lugar de outra, substitl 

Graficamente: 

t (antigc

t (de 

L 
 

 


