
CIVIL V – 1° BIMESTRE 

PROF. RODRIGO GAGO FREITAS 

 

Vamos ver Sucessões, Responsabilidade Civil e Teoria Geral da Responsabilidade Civil. 
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Provas 

Normais e a ultima vale 5,0, pois terá a divisão com seminários. 

1° - dissertativa. Caso prático, alguém morreu, o outro renuncia à herança e bla bla. Bem aberto para escrever 

bastante – só sucessões 

2° - dissertativa e testes – só sucessões 

3° - dissertativa e testes – só responsabilidade civil 

4° - testes – só responsabilidade civil em espécie 

Exame – testes 

Subs – matéria do ano todo 

 

 

Aula 1 

 

Conceito 

Fundamento 

Conteúdo 

Acepção jurídica de sucessão 

Espécies de sucessão 

 

Conceito: se fossemos conceituar família, é o conjunto de regras que disciplinam o casamento, união estável, 

relações de parentesco e os institutos protetivos. 

 

O conceito de direito das sucessões também deve ser criado dessa forma, por meio do conteúdo que 

encontramos nas sucessões.  

 

“O direito das sucessões vem a ser o conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio de 

alguém depois de sua morte ao herder em virturde de lei ou de testamento” (Maria Helena Diniz). 

 

“O herdeiro insere-se na titularidade de uma relação jurídica que lhe advém do de cujus” 

Explicando esta última, todos nós somos titulares de relações jurídicas e podemos manter relações jurídicas 

para com outras pessoas e para com coisas. Nós em relação aos instrumentos, eletrodomésticos, 

roupas,mantemos uma relação de pessoa com coisas, ou seja, temos a relação de propriedade, direito de 

propriedade. Como a Faculdade também temos vinculo que nos dá possibilidade de exigir como também exigi 



deveres e também nas relações familiares, no qual temos o parentesco. Se há o aluguel de imóveis, titulariza a 

relação jurídica. Desta forma, cada um de nós tem centenas de relações jurídicas e somos titulares.  

 

Mas o que acontecem quando morremos? O que acontece com esses negócios jurídicos que se formaram? 

Algumas passam outras não passam (cunho personalíssimo)? 

 

Tudo que a mim pertence irá transmitir, a regra é a transmissão nas mesmas condições, prerrogativa e deveres 

do morto. Essa transmissão em razão da morte é o Direito das Sucessões. 

 

Então é exatamente esta a explicação da última frase (a do “herdeiro...”). 

 

Quando ocorre essa transmissão? 

No momento da morte da pessoa, pois se fossemos depender do inventário, por ex, nesse intervalo de tempo 

temos os bens da morte que ficaram sem dono nesse período os bens do morto não seria de ninguém, seria 

“sem dono” e qualquer um poderia tomar posse da coisa, visto que aquilo que não tem dono, qualquer um 

pode se apoderar. 

 

Se o direito não dissesse essa regra, teríamos um período de caos, pois se não tem inventário não é de 

ninguém = MORREU, SUSCEDEU. 

 

 

Fundamento: o que justifica a existência do direito das sucessões? No que se apoia, porque existe? 

O fundamento do direito sucessório é a propriedade. A possibilidade de transferir bens causa mortis é um dos 

colorários do direito de propriedade, uma vez que, caso contrário, a propriedade ficaria despida de um de seus 

caractéries, ou seja, a perpetuidade. 

 

Desta forma, o direito de propriedade no Brasil é tão consagrado (a nível constitucional) que a morte não o 

extingue, pois se assim fosse ele seria temporário, enquanto a pessoa vivesse. 

 

Se seu bisavô presenteou sua avó com uma joia e ela guarda em um cofre durante 50 anos, passados os 50 

anos ela tem direito de propriedade ou perdeu? Lógico que tem, o tempo não fez ela perder essa titularidade. 

O direito se perpetua, o que é diferente de vitalício (enquanto a pessoa vive) ou transitório. Ou seja, não é que 

o direito de propriedade não pode ser existindo, pode, mas não pelo tempo, o tempo não é causa de extinção 

da propriedade. A propriedade de perpetua com a transmissão. 

 

 

Conteúdo do direito sucessório: conta com quatro grupos. 

1- Sucessão em geral: regras gerais dos direitos das sucessões. A sucessão em geral está para o direito das 

sucessões, assim como a parte geral está no CC. Lugar da abertura da sucessão (a norma é que seja o 

último lugar que o de cujus domiciliou), tempo da abertura da sucessão, prazo para abertura do inventário, 

regras sobre aceitação e renúncia da herança, entre outras normas. 

 



2- Sucessão legítima: aquela pautada na lei, cuja transferência segue o caminho indicado pelo legislador, ou 

seja, pessoa que não deixam o testamento, tem seus bens transferidos a pessoas indicadas pela lei e em 

que medida/proporção. 
 

3- Sucessão testamentária: transmissão dos bens que vai ser pautada pelo testamento. 
 

4- Inventário e partilha: ação de inventário, arrolamento, arrolamento sumário, recolhimento de impostos, 

inventário por escritura pública (quanto custa, quais são os requisitos), como partilha os bens, se houver 

litígio ou não. 

 

 

Acepção jurídica de sucessão: qual o sentido que o legislador emprega à expressão sucessão? 

Suceder é vir depois (Quem compra algo, sucede quem vendeu – sentido amplo, pois está envolvendo pessoa 

vivas). Agora no direito quando diz direito das sucessões, o legislador é claro ao informar que o suceder só será 

por uma situação, a morte. 

 

Venosa: “Suceder é substituir, tomar o lugar de outrem no campo dos fenômenos jurídicos. Na sucessão, 

existe uma substituição do titular de um direito”.  

 

N° 1 sentido amplo: todos os meios derivados de aquisição do domínio. 

N° 2 sentido estrito: transferência total ou parcial de herança por morte de alguém a um ou mais herdeiros. 

 

 

Espécies de sucessão: 

1- Quanto à fonte a que deriva: testamentária ou legítima. 

 

2- Quanto aos seus efeitos: sucessão a titulo universal e sucessão a titulo singular. 
Herança é uma universalidade de bens, quando alguém morre deixa uma herança, mas como se enxerga ela é 

o problema. Imagine que a herança seja uma grande caixa de papelão, com minhas roupas, carros, 

casos,ações, crédito e débitos. Todo herdeiro é herdeiro a titulo universal. 

 

No singular, só existe sucessor a titulo singular no testamento. Estou deixando para determinada pessoa um 

bem certo e determinado = LEGADO.  

 

Desta forma, só existe legado no testamento, mas nem sempre o testamento traz um legado. 

 

Dentro da mesma sucessão pode ter legatário e legatário? Sim, e melhor o herdeiro pode ser ao mesmo 

tempo legatário = prelegatário (assume duas qualidades na mesma sucessão). 

 

Aula 2 

- abertura da sucessão 

- momento da transmissão da herança 

- comoriência 

- princípio da saisine 



 

Abertura da Sucessão 

Art. 1784 , CC – aberta a sucessão a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. 

 

Temos que comparar com o com vigorava no código de 16 

Aberta a sucessão o domínio e a posse da herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e 

testamentário. Mudou a supressão da expressão “domínio e a possa da herança”.  

 

Está errado? Está errado? Porque dessa mudança? 

Nem estava, nem estava, o que houve é um readequação. Quando foi feito, a ciência e consequentemente o 

direito (pois primeiro a ciência conhece para posteriormente o direito reconhecer), conheciam bens que não 

fossem corpóreos. Todos os bens, quando dá elaboração do CC16, eram corpóreos, materiais, no sentido de 

ocupar lugar no espaço, cor, matéria, eram imóveis, semi-moventes (animais), móveis (corroças, metais) e 

sobre esse bens a expressão mais adequada como manifestação do direito de propriedade é “domínio” que 

vem de “domus”, domar, que exterioriza a relação da pessoa com um bem, por meio de uma doma de contato 

físico. Sou possuidor e domador de uma cadeira, que faço o que bem entender. Tenho relação de toque, de 

posse, de presença, de doma. Domínio, então, era uma expressão acertada, o legislador estava correto àquela 

época. 

 

Só que aos poucos a ciência descobriu um nova c=categoria de bens, que não tem cor que não tem matéria, 

bens que foi dado o nome de “imateriais” ou “incorpóreos”. 

 

A marca em si é um bem incorpóreo, tem um valor econômico, tem titular, mas não ocupa espaço, não tem 

transmissão física da marca. Ex: audi. 

 

Programas de computador – arquiteto que usa programa de computador para projeto de casa. Projeto que 

visualizamos em cor, imagem. Quando compro o poder, pode até ser que vem por meio de um cd, pen-drive, 

mas o programa em si é um bem imaterial. Quanto aplicativos não baixamos! 

 

Hoje esse bens incorpóreos são a realidade hoje, então, como usaremos a expressão dominio? Não tem como, 

afinal na herança não temos só corpóreos, temos os incorpóreos também e não seria adequada a expressão 

do “dominio”. Se readequou no momento em que foi reconhecida a existência de bens incorpóreos como 

parte da herança. 

 

O vocábulo domínio tem acepção restrita aos bens corpóreos, enquanto a palavra “herança” tem maior 

amplitude abrangendo o patrimônio do de cujus que não é constituído apenas de bens materiais e corpóreos 

como um imóvel ou veiculo, mas representa uma universalidade de direito, o complexo de relações jurídicas 

dotadas de valor econômico. 

 

 

 

 

 

Analisando o artigo 



 

Precisamos saber o que vem a ser a herança? 

A herança se forma no momento em que a pessoa morre. A herança sendo uma grande caixa, o que tem 

dentro dela? Imóveis, móveis, dívidas, carro, IPVA, multa, cotas de sociedade, ações (título ou valore 

imobiliários), ações judiciais (substituída pelo espólio), pretensões, créditos, débitos, direito e obrigações. 

 

*Se o herdeiro vai receber da sociedade em dinheiro o valor das cotas ou haver a sucessão e vai suceder as 

cotas, quem vai permitir é o contrato social. 

 

Terminou de colocar tudo que tinha que colocar e isso é o inventário que vamos apurando. Fecha e joga aos 

herdeiros. Ao todo é um bem é divisível ou indivisível? A herança é indivisível! 

 

Herança é um somatório em que se incluem os bens e as dívidas, os créditos e os débitos, os direito e as 

obrigações, as pretensões e ações, de que era titular o falecido e as ações que contra ele foram propostas, 

desde que transmissíveis. Compreende, portanto, o ativo e o passivo! 

 

 Conseguimos perceber ou imaginar, na hora que fazemos a apuração do que tem e o que não tem, podemos 

ter três resultados? 

- Sobrar: não põem no bolso antes de pagar todo mundo. O sobrar será seu. 

- Faltar – o cara deixa dívidas que ao total dá mais do que o patrimônio que ele possui. Não põe nada no bolso, 

mas também não vai tirar do seu para pagar. Até o limite da herança. 

- zero 

 

 

Aberta a sucessão, a herança desde logo se transmite! Quando temos aberta a sucessão? Com a morte. 

“desde logo” é que essa transmissão se dá imediatamente. 

 

Sou dono de um telefone, quando eu morro ou quando vier a morrer, passa direto ao herdeiro, sem intervalo, 

sem ruptura de tempo. Esse telefone ele não fique nenhum segundo, nenhum instante sem dono, das mãos 

do morte para as mãos do herdeiro. 

 

A existência da pessoa natural termina com a morte rela (art. 6°, CC). Como não se concebe direito subjetivo 

sem titular, no mesmo momento em que aquela (morte) acontece abre-se a sucessão, transmitindo-se 

automaticamente a herança aos herdeiros legítimos e testamentários do de cujus, sem solução de 

continuidade e ainda que estes ignore o fato. 

 

eu não sei nem que meu pai morreu, herdou, eu não sei nem que ele é meu pai, herdou. 

 

Espécies de morte 

1. Real: art. 1784 – o perito faz exame do corpo e atesta a morte, certidão de óbito. 

 

2. Presumida: aquela situação de guerra que não voltou, desastre de avião. Teremos a abertura da sucessão, 

mas não essa, será a de ausência, porque o corpo não foi achado, não temos a certidão de óbito da pessoa. 

 



3. Civil (não traz previsão nenhuma): morte prevista no ordenamento jurídico romano, era um castigo, uma 

pessoa era viva mas tida perante o estado como se morte fosse, aniquilada de direito e deveres. Essa morte 

não existe no nosso ordenamento jurídico, existe apenas um resquício – exclusão por indignidade, por ex, o 

filho que mata o pai, para efeitos de herança do pai, o filho é tido como morto. Se à época da morte ela tivesse 

filho, eles receberiam (netos), mas ela não recebe. Ah e se esse netos afortunados, quiserem distribuir esse 

dinheiro para a mãe que cometeu o crime, ai pode porque não tem o que fazer. Mas de qualquer forma o 

direito tenta de alguma forma inibir a participação da criminosa em receber a herança. 

 

 A morte civil “ficta mors” admitida no direito romano não subsiste no direito moderno. Abre-se a sucessão 

somente com o óbito real ou presumido. 

 

A morte a que se refere o legislador é a morte natural. A lei prevê ainda ao lado da morte natural a morte 

presumida do ausente. Ausente a pessoa que desaparece de seu domicílio sem dar notícia de seu paradeiro e 

sem deixar um representante ou procurador para administra-lhes os bens (art. 22).  

 

A lei autoriza os herdeiros do ausente num primeiro momento a ingressarem no pedido de abertura de 

sucessão provisória. Se depois de passados 10 anos da abertura dessa sucessão o ausente não tiver 

retornado ou não se tiver confirmação de sua morte os herdeiros poderão requerer a sucessão definitiva. 

 

Quais delas se presta para que se abra a sucessão? 

É a real!!!! 

 

 

Momento da transmissão da herança 

No mundo dos fatos dentro de uma lógica formal é possível percervber que existe uma sequencia, uma 

passagem que seria a seguinte: primeiro ocorre a morte, ela é o ponto de partida e com ela aber-se a sucessão 

e aberta a sucessão transmite-se a herança. 

 

Morte – aberta – sucessão 

 

Mas assim o legislador entender, anuir, eu quebro a ideia de transmissão automática, pois se um ato encadeia 

o outro, entre eles tem um período. 

 

Mas o que encontramos quando o legislador diz: Tudo se dá no mesmo momento e assim morte, abertura e 

sucessão é a mesma coisa. 

 

Zeno Veloso: “A morte, a abertura da sucessão e a transmissão da herança aos herdeiros ocorrem num só 

momento”. 

 

Os herdeiros, por essa previsão legal, tornam-se donos da herança ainda que não saibam que o autor da 

sucessão morreu, ou que a herança lhes foi admitida. 

 

Aberta a sucessão, devolve-se a herança ou melhor defere-se o acervo hereditário a este ou aquele herdeiro. 

 



A um tempo atrás, no interior de SP, um padre morreu e descobriram que tinham uma herança de 2 milhões. 

Só tinha o sobrinho, e assim estava habilitado a receber uma herança. Porém, houve um burburinho na cidade 

em que o padre tinha um filho, feito o DNA declarou que era filho.  Desde quando ele é herdeiro do padre? 

Desde o momento da morte do padre! Afinal, a transmissão se dá no exato momento da morte e mesmo que 

só há reconhecimento depois de que há outro herdeiro, seus efeitoa retroagem. 

 

*ah e se o sobrinho gastou tudo? Tudo que foi gratuito volta ao acervo, e aquilo que é oneroso se mantém. 

 

Comoriência  

É a pluralidade de morte. Quando ganha relevância? Quando não sei quem morreu primeiro ou depois. Isso é 

importante quando pessoas herdeiras entre si, que morreram ao mesmo tempo. Quando não consigo saber, 

ninguém herda de ninguém. Ex: acidente de carro de marido e mulher. 

 

Comoriência, art. 8°, CC, conceito: pluralidade de mortes num mesmo momento (não no mesmo evento – 

pode ser que elas não estejam juntas). Solução: as pessoas serão tidas como mortas no mesmo momento e 

ninguém é herdeiro de ninguém, nem o marido da mulher, nem a mulher do marido, nem o filho do pai, nem 

o pai do filho. 

 

 

Transmissão da posse – teoria da saisine 

A ideia é que com a morte não só se transfere o direito de propriedade, mas também a posse à herança. 

 

Qual a consequência de entendermos que com a morte se transmite a posse? 

Ex: João morreu e deixou como herdeiro seus três filhos. No velório uma pessoa ingressa dizendo que a 

fazenda que era de João foi invadida por movimento sem terra, o que os herdeiros devem fazer? 

Com a morte, temos a transmissão da posse, temos a invasão, esbulho, ação de reintegração de posse. Os 

herdeiros precisam ingressar com a ação juntos ou um sozinho pode? Qualquer um deles poderá defender o 

todo, visto que é um bem indivisível. 

 

Carlos Roberto Gonçalves, comentando o princípio de saisine: “Sendo o qual o próprio defunto transmite ao 

sucessor a propriedade e a posse da herança”. 

 

Indivisibilidade da herança – art. 1791 

Efeitos: 1. A capacidade para suceder é a do tempo da abertura da sucessão; 2. O herdeiro pode socorrer-se 

dos interditos possessórios na proteção de sua posse; 3. O herdeiro pode prosseguir sem solução de 

continuidade com as ações possessórias intentadas pelo de cujus 

 

 

Espécies de sucessão 

Legítima (transmissão se dá nos moldes da Lei) e a testamentária (Vai seguir as vontades do de cujus). 

 

Será legitima: 

- quando não se deixar testamento; 



- quando deixar testamento, mas for nulo – afrontou uma matéria de ordem pública, cometeu um vício tão 

grave que o legislador entende por sua nulidade. Ex: testamento redigido por um incapaz; 

- quando deixar testamento, mas caducou – a caducidade é a perda dos efeitos por um fato superveniente. Ex: 

faço um testamento onde nomeio como minha única herdeira a Raisa, só que ela morre antes de mim. ah vai 

para os filhos dela? Não, não na testamentária. Mas poderia ele deixar expresso que na falta dela poderá ir 

para outra pessoa (por substituição). 

 

Pode haver concorrência de regimes e espécies? 

Basta eu ter um testamento que não contemple todos meus bens, o que contemplar é testamentaria o que 

não for é legitima. 

 

 

Liberdade de testar 

Na sala de aula: todos nós podemos testar, somos todos maiores de 16 anos (essa é a capacidade de testar). 

 

Todos nós podemos testar de igual forma, temos a mesma liberdade? Não! Não podemos dispor da totalidade 

dos nossos bens, pois o legislador diz que aquele que tem herdeiros necessários (ascendentes,descendentes e 

cônjuges) só pode dispor de metade de sua herança, a outra metade necessariamente será dirigida aos 

herdeiros necessários. Quem não tiver nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuges, poderá dispor de 

tudo. Então temos que analise a pessoas, seus parentes para ver se posso dispor de tudo ou metade (parte 

disponível). 

 

Parte legitima – é a parte da herança que não posso dispor 

Parte disponível – é a parte que posso dispor 

 

Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. 

 

 

Lugar em que se abre a sucessão 

Vamos imaginar que uma pessoa tenha domicílio em São Paulo, resida em RJ e tenha sua morte em Paris.  

Art. 1785, CC: Se abre no último domicílio do de cujus – foro competente para abertura do inventário. 

Art. 96, § único, CPC:  

*ah o cara morre no exterior, mas os bens estão situados no Brasil, pode até aplicar a lei do extrangeiro, mas o 

inventário deve ser feito aqui no Brasil! 

 

 

 

 

25.02.2014 

 

A herança e sua administração 

Vimos na semana passada que a sucessão da-se no exato momento da morte, é um presuposto que partimos. 

Com a morte ocorre a transmissão não só da propriedade, como da posse da herança. Isso é o legitima desde a 

morte os herdeiros a defenderem a posso. 



 

Ex: uma pessoa invade um velório e diz “a Fazenda do pai de vocês foi invadida por um movimento social”, 

eles podem mover uma ação. Qualquer um poderia mover o todo, pois a herança é indivisível. 

 

Partimos da ideia então que a herança é indivisível, na visão de três herdeiros que recebe aquela caixa de 

papelão chamada Herança e ela é indivisível. 

 

Dizer que é deles, é dizer que os herdeiros em relação a herança são condôminos. Condomínio e bem 

indivisível convivem de forma harmônica? 

 

Na porta para dentro do apartamento que você mora, é seu, da porta para fora, temos um condomínio e desta 

forma, vivem de forma harmônica. Mas como cada um não tem uma parte certa, pois o bem é indivisível, o 

que temos? Fração ideal, cota parte. 

 

Desta forma, os herdeiros possuem um parte do todo, uma fração ideal da herança e mas do que isso, eles 

tem o direito de participar da herança, de participar de acervo hereditário. Nenhum dos herdeiros tem a 

moto que está lá dentro, o carro, a titularidade dos bens que estão inseridos na herança, mas sim eles tem 

uma parte da herança. 

 

Se uma pessoa morre,deixando 10 veículos idênticos, mesmo ano, mesmo cor,sem emplacamento, são 

fungíveis e se temos 10 herdeiros, cada um ficará com um carro desses. Não seria de bom senso, razoável, 

dizer que os herdeiros são co-proprietário dos carros.  Só que até a partilha eles têm o direito hereditário, de 

partilhar a herança. Temos que pensar vulgarmente que “tudo” é “deles”, o tudo é herança e o deles é 

condomínio. Ninguém poderá alienar de forma exclusiva. 

 

De qual premissa vamos partir? 

Após a morte (momento que se abre a sucessão, se dá a transmissão, onde os herdeiros titularizam o direito 

sucessório) até a partilha, nenhum herdeiro pode vender os bens de forma individual.  

 

O herdeiro pode ceder direitos hereditários? 

Sim, pois eles têm natureza patrimônio e conteúdo econômico. 

 

Quando? 

A partir do momento que se tem o direito hereditário, na morte. 

 

E até quando tem? 

Até a partilha, pois depois temos o direito de propriedade. 

 

Ex: meu pai está a beira da morte, não posso ceder direito hereditário porque ainda não tenho, ela está viva – 

isso é ilegal, imoral e nulo de pleno direito!!! 

 

Ex: meu pai faleceu e no minuto seguinte posso ceder direito hereditário? Sim, pois a transmissão se da no 

momento da morte. 

 



O que estou a vender ou o que o cessionário esta a comprar? 

Estou falando de direito, de cessão, não comprar e venda! Tudo que é incorpóreo é cessão e tudo que é 

corpóreo é compra e venda. 

Estou cedendo para a pessoa o direito de participar da herança. 

 

Pode ser que abra a caixa (herança) e ter a grata surpresa de que tem muito mais bens do que imaginava, 

ótimo para que comprou. Mas pode também abrir a caixa e não ter nada. Se pode ter mais ou menos, essa 

contrato então é aleatório, é o contrato de seguro, de jogo. 

 

Pode ser gratuita ou onerosa 

A gratuita é mais fácil de ver (meu pai morreu, sou herdeiro, estou com 60/70 anos e já estou fazendo um 

planejamento sucessório, assim já vou aproveitar o inventário e transferir o que vem do meu para os meus 

filhos, não vou fugir da carga tributária, mas vai fugir de um próximo inventário ou uma gratidão para a irmão 

que cuidou mais do nosso pai do que eu). Já o oneroso, normalmente, quem compra olha o circo pegando 

fogo na família, irmãos estão brigando, inventário parado, não anda, geralmente em família numerosa, ai o 

cara manda apurar esse inventário e percebe que de lá sai uns 2 milhões, tem 10 herdeiros, joga 160mil em 

cada mão e pode ser que aceitem, mas todos tem que aceitar. 

 

Fechou o olho, pode ceder! – só para fixar. 

 

É risco ceder? Sim, sempre é.  

Um deles é morreu, tem eu e minha irmã, aparece um terceiro e vendo o direito sucessório, pode ser que um 

terceiro herdeiro apareça na joga, azar de quem comprou. 

 

Não se cede quantidade, mas sim direito hereditário, direito de ser herdeiro. 

 

A herança defere-se como um todo unitário ainda que vários sejam os herdeiros. 

 

Até a partilha o direito dos coerdeiros, quanto a propriedade e posse da herança será indivisível e regular-

se-á pela normas relativas ao condomínio. 

 

Antes da partilha nenhum dos herdeiros tem a propriedade ou a posse exclusiva sobre um bem certo e 

determinado do acervo hereditário. 

 

Cada um dos herdeiros tem os mesmo direitos e deveres em relação ao todo, não cabendo a nenhum deles 

direitos e deveres sobre um ou mais bens determinados da herança; é esta uma “universitas iuris” 

(universidade de direito). 

 

Antes da partilha o coerdeiro pode alienar ou ceder apenas sua cota ideal, ou seja, o direito à sucessão 

aberta. 

 

É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado 

singularmente. 

 



Em razão dessa invisibilidade qualquer dos coerdeiros pode reclamar a universalidade da herança em face 

de terceiro, não podendo este opor-lhe em exceção o caráter parcial de seu direito nos bens da sucessão. 

 

As regras aplicadas são concernentes ao condomínio. 

 

 

Responsabilidade dos herdeiros 

Tendo o falecido ter deixado mais dividas do que bens, ou só dividas, somos obrigados a pagar as dividas da 

pessoa falecida? Não! Se uma pessoa falecer deixando bens e dividas a que se fazer contas, se as dividas 

superarem, não pago as dividas e também não fico com os bens. Se tiver mais bens do que dividas, com bens 

honramos a dívida e ficamos com o que sobrar. 

 

1) Direito romano: a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do de cujus era ilimitada e absoluta 

(ultra viris hereditaris – ir além da herança). 

 

2) Ius abistinendi: mediante autorização do pretor os herdeiros poderiam renunciar a herança, iam ao 

pretor justificar as razões pelas quais queriam renunciar e o pretor analisando e concordando autorizava 

a renuncia. 
 

3) Justiliano: os herdeiros poderiam receber a herança “sob benefício do inventário”, ou seja, se o herdeiros 

exteriorizasse essa cláusula, só recebia a herança se fosse benéfica. Condicionada a sua aceitação pela 

herança benéfica 
 

4) Hoje, art. 1792, CC: nenhum herdeiro assumi encargos além das forças da herança 
 

Na prática: se um banco vem me encher o saco, sabendo que meu pai morreu, herdeiros alegarão que não 

existem bens e que eles não respondem. Assim existem duas possibilidade: toda vez que demandado você 

herdeiro diz que não tem bens e assim não responde ou você faz um inventário e demonstra que a herança é 

deficitária que depois servirá para toda e qualquer ação que você venha a atuar como réu. 

 

Para que o herdeiro não responda pelas dívidas que ultrapassarem as forças da herança, exige a lei, todavia, 

que prove tal excesso, “salvo se houver inventário que a escuse (dispense) demonstrando o valor total do 

bens herdados. 

 

 Cessão dos direito hereditários 

O direito a sucessão aberta, como qualquer direito patrimonial de conteúdo econômico pode ser transferido 

mediante cessão. 

 

Antes da abertura da sucessão a cessão configuraria pacto sucessório, contrato que tem pro objeto a 

herança de pessoa viva que nossa lei proíbe e considera nulo de pleno direito. 

 

Estando definidos concretamente os bens atribuídos a cada herdeiro, qualquer alienação será considerada 

um venda e não uma cessão, já que este vocábulo só se aplica à transmissão de bens incorpóreos. 

 



Falamos que pode haver a cessão, justificamos, vimos seu conteúdo, o que se vende, quando e agora veremos 

qual é a forma. 

 

O direito a sucessão aberta é um bem e o CC tinha sua soluções: 

- enquadra-lo na categoria de bens moveis 

- categoria imóveis 

 

Em uma ou outra opção temos regimes jurídicos próprios e diferentes. O móvel transmite-se com mais 

facilidade, consumou-se a compra e venda? Sim. O contrato foi escrito? Não, foi verbal. Temos tradição? Sim. 

e foi feito. O legislador vendo isso percebeu que a sucessão aberta precisa de uma maior formalidade, até 

porque o direito hereditário pode estar inseridos imóveis, bens de grande valor,não podendo vender de forma 

informal e tão fácil. O que fez o legislador? Colocou o direito a sucessão aberta na categoria do imóveis! 

 

O art. 80, II, CC considera o direito a sucessão aberta bem imóvel exigindo para sua transmissão escritura 

pública e outorga uxória.  

 

No instrumento de cessão deve constar se é feita a título gratuito ou oneroso. 

 

O cedente deve ser capaz de alienar. O cessionário recebe a herança no estado em que se encontra correndo, 

portanto, os riscos de ser mais ou menos absorvida pelas dívidas. O cedente garante a existência do direito 

cedido, não a sua extensão ou quantidade. 

 

Dado o caráter aleatório da cessão,não responde o cedente pela evicção -> eu fiz a cessão dos direito 

hereditários, o cessionário (quem comprou) fez um auditoria nos bens do falecidos e viu alguns imóveis, casas 

entendeu por bem adquirir, fez uma oferta e aceitei. Quando o cara abre a caixa, ele pode ter surpresas boas 

ou ruins, acaba tendo um ruim, um bem que lá no registro de bens imóveis esta no nome do meu pai tem um 

possuidor a mais de 20 anos, ou seja, se a pessoa não esta lá por locação, comodato, que a pessoa invadiu está 

há 20 anos, usucapiu!!! Então esse imóvel vai sair do acervo, é a chamada evicção, ou seja, por decisão judicial 

sai o imóvel. 

 

 

 

Direito de preferência 

No inicio vimos que “o direito dos coerdeiros quanto a propriedade e posse da herança será indivisível e 

regular-se-á pelas regras do condomínio”. Havendo interesse em um dos condôminos vender o bem, deve 

primeiro oferecer aos demais coerdeiros, para depois, se não houver interesse dos demais, vender a um 

estranho. Tem como a finalidade não trazer desarmonia entre as pessoas. 

 

O coerdeiro não poderá ceder sua quota hereditária a pessoa estranho à sucessão, se outro herdeiro a quiser 

tanto por tanto. 

 

E se esse direito ser burlado? 

Ação de prelação ou preempção, exercendo seu direito de preferência forçado! 



Art. 1795, o legislador deveria ter falado em 180 dias a contar da juntado do instrumento de cessão no autos 

ou da ciência da cessão. 

 

A orientação legal é no sentido de evitar o ingresso de estranho no condomínio, preservando-se futuros 

litígios e inconvenientes. 

 

A preferência só pode ser exercida nas cessões onerosas 

 

 

11.03.2014 

 

Abertura do inventário 

Não há que se confundir abertura do inventario com abertura da sucessão, esta tem-se aberta no momento da 

morte. A abertura da sucessão, transmissão da herança e morte se darão no mesmo momento. Agora vamos 

falar em abertura do inventário. 

 

O inventário é o procedimento tendente a apuração dos bens e dos herdeiros deixados pelo defunto. Há duas 

possibilidade da abertura do inventário (antes de 2007 um único caminho). Entende-se a abertura do 

inventário, uma petição inicial, cartório distribuidor, como também entende-se a abertura a lavratura de uma 

escritura pública.  

 

Para separação e para o divorcio existem requisitos, que não haja incapaz, cônjuges em comum acordo. Aqui 

nesse matéria também existem requisitos. Não é sempre lavratura da escritura, esta depende do 

preenchimento de requesitos. 

 

Quais requesitos? 

- consenso, inexistência de litígio, entre os herdeiros deve haver harmonia. Afinal, se houver litígio vai ser pelo 

judiciário; 

- herdeiros capazes, sabemos que os incapazes são protegidos, tutelados pelo MP e dessa forma se houver 

eles terá que ser via judicial; 

- não pode haver testamento, pois se houver, será por via judicial. 

 

A lei fala de abertura do inventário, hoje esse termo precisa ser revisitado. De fato há abertura quando 

falamos na via judicial, pois elaboramos uma petição para abertura do inventário, depois o oferecimento das 

primeiras declarações, ultima declarações. Há a abertura, uma série de atos e o encerramento. Agora na 

escritura, não seria adequado falar em abertura, pois a escritura consuma o inventário em um único ato, 

eficaz. Essa palavra “abertura” se encaixa de forma correta na via judicial para a abertura do inventário. 

 

É importante entendemos que quando a lei fala que o prazo para a abertura do inventário é de 60 dias, quer 

dizer que nesse prazo ou lavra a escritura ou abre o inventário no judiciário. Se eu perder esse prazo a 

consequência é imposição de uma multa, única consequência! 

 

Ex: eu vindo para cá tenho meu carro danificado por um ciclista, eu desço e vejo que é bem pequeno o estrago 

e nem ligo e mando o cara ir embora, é um direito do condutor. Se eu quiser exigir vou falar que causou danos, 



estimo o valor e fala que quero ressarcir, se ele der beleza, extinguiu a obrigação. Se ele falar vai procurar seus 

direitos, vou promover uma ação de indenização.  A lei fica “vai aciona o cara”? Não, a lei dá esse direito, essa 

faculdade. Se quiser aciono ou não. Em que prazo? 3 anos. E se eu não acionar? Depois de 20 anos lembro, ai 

já precluiu. 

 

O inventário tem um prazo de 60 dias, dá esse prazo para a pessoa se acalmar e tudo mais. O estado que que 

faço o inventário para que um bem não fique lá seus 50 anos com o nome de um morto. A lei quer que se faça 

o inventário, por isso colocar prazo curto, para colocar os pingos nos “i”. 

 

Posso fazer depois de 20 anos? Pode, sempre é tempo para fazer o inventário. Mas na hora que vocês for 

começar terá multa por não ter respeitado o tempo. 

 

O Estado chega a mandar o comunicado ou intimações para que sejam tomadas as providencias do inventário? 

Não! Afinal, por mais que os bens do morto estejam parado a algum tempo alguém vai precisa fazer algo com 

o bem e vai procurar o Estado para as providencias adequadas. 

 

Ex: casal que está em acordo, não tem litígios, maiores e capazes, podem lavrar a escritura? Sim. Pode ir para o 

judiciário? Pode. Aqui nessa matéria é a mesma coisa, a via judicial sempre será possível. 

 

Comparativo da lavratura e via judicial 

- tempo 

- custas 

 

 

O inventário é o procedimento tendente a apuração dos bens e herdeiros deixados pelo de cujus. O prazo 

para abertura do inventário é de 60 dias. 

 

Inobservância do prazo: MULTA! São Paulo (lembrando que cada estado vai definir a multa e o prazo), após 

os 60 dias 10%, após 180 dias 20%. 

 

 

Multa, como funciona? 

Hoje quando o cliente vem para fazer o inventário cabe a nos advogados ir no site da Fazenda preencher 

formulários, uma série de dados, lá no final já tem o calculo do imposto (igual o IR). Quando vem a guia para 

pagamento, GARE, virá o preço principal, se eu respeito o prazo dos 60 dias, vem sem multa e se passo o prazo 

vem com a multa. 

 

Temos o valor da herança, qual é o valor dela? Imóvel vou jogando o valor do IPTU, carro o estado estabelece, 

dinheiro é o dinheiro mesmo, dólar o cambio no dia da morte. 

 

Chegamos em um valor, ai temos o ITCMD – 4%. Valor que chegamos 100.000,00, o ITCMD 4.000,00, ai então 

a multa recai sobre o valor do ITCMD a ser recolhido. 

 

*multa tem que ter um caráter punitivo, não confiscatório. 



 

O atraso na abertura do inventário não implica em indeferimento pelo juiz, qualquer tempo pode ser aberto. 

 

 A regra é a possibilidade do juiz inaugurar ações ou impossibilidade? Impossibilidade, afinal, o Estado no 

começo é inerte, a parte que tem que provocar. 

 

O inventário pode ser de ofício? Sim! mas na prática isso na acontece. 

 

 

Foro competente 

Judicial – último domicílio do de cujus. Não é o lugar da morte, nem o lugar que vivia, é o ultimo domicilio. A se 

abrir no lugar errado, se ninguém impugnar, prorroga-se. 

 

Extrajudicial – qualquer tabelionato de notas do Brasil. 

 

 

Nomeação do inventariante 

Quando o cara morre, o gado que ele vivia vai continuar se alimentado, a casa continua com energia, ou seja, 

os bens deixados produzem riquezas e despesas, alguém tem que tomar conta, pagar as contas, precisa de um 

administração e então cabe ao inventariante esse papel. 

 

Ele é indicado pelo juiz (art. 990) por meio de um ordem legal. 

1) Esposa, ela conhece o dia-a-dia dele, quem são seus funcionário, quanto paga de aluguel. 

2) Herdeiro que se acha nessa condição 

3) Até chega em um desconhecido. 

 

Ao despachar a inicial o juiz nomeará inventariante que prestará compromisso e em 20 dias as primeiras 

declarações. O inventariante é a pessoa que tem por função administrar os bens do espólio sendo seu 

representante legal. 

 

Ordem legal, art. 990, CPC: em principio deve o juiz observar a citada ordem preferencial, respeitando os 

direitos dos indicados pela lei. Todavia, havendo razões relevantes devidamente explicitadas pode o juiz 

desatendê-la (nessa linha o STJ RESP 28.994-SP, Relator Min. Cesar Asfor Rocha) 

 

Como regra deve ser atendida essa ordem, se houver consenso e os herdeiros indicarem, vai ser aquela 

pessoa, o juiz fica satisfeito. Pode ser que a pessoa que lei previu não tenha condições físicas por ex. 

 

 

18.03.2014 

 

Aula 4 – Vocação hereditária 

Quem ou o que pode atuar como herdeiro? 

Quem – por obvio estou me referindo a nós pessoas. Que pessoas podem ter a qualidade de herdeiros? 



O que – é com o intuito de saber se fora as pessoas outros entes poderiam receber a herança, titularizar a 

herança. 

 

A resposta está a partir do art. 1798 do CC que vai dizer “legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já 

concebidas ao tempo da abertura da sucessão”. Esse preceito nos traz inúmeras respostas. Fica claro que no 

ordenamento jurídico somente pessoas tem vocação hereditária. A lei não fez nenhuma resalva e desta 

forma, não é dado ao interprete fazer, ele não pode restringir direitos. Afasta desde logo qualquer ente ou 

coisa. 

 

Já foi objeto de questionamento -> animais de estimação poderiam ser agraciados com a herança? 

Juridicamente isso é possível? No Brasil, isso não é possível, pois o BR trata os animais de estimação no grupo 

de coisa, de bens. Quando adquirimos um cachorro, gato, ele não é sujeito é o objeto! O bem a ser entregue, 

tanto é verdade que se ele for entregue com alguma patologia, câncer, podemos reclamar com o fornecedor. 

Mas de alguma forma podem ser prestigiados? Sim! Eu não tenho como entregar a herança ao meu cachorro, 

gato, mas tenho como entregar para alguém colocando um encargo de bem cuidar do animal. Isso só não é 

perfeito, pois a pessoa delegada por não aceitar. Mas na falta do Caio posso nomear outra pessoa e assim por 

seguinte. Sempre vai depender que uma pessoa aceite e cumpra o encargo. E o que acontece se a pessoa 

aceita, mas não cumpri -> uma obrigação de fazer.  

 

Assim de alguma forma o legislador fica obrigado do herdeiro aceitar e cumprir o encargo. 

 

Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas ao tempo da sucessão. Nós somos pessoas e a 

lei não faz ressalva de pessoas, então todos nós podemos ser herdeiros. A lei apenas exige para a vocação 

hereditário que seja pessoa. Quando começa então? Com o nascimento com vida! Duvida não há que 

qualquer pessoa possa funcionar como herdeiro! 

 

O nascituro é herdeiro? Ele herda? 

Nascituro – um ente em concepção. Um casal, a mulher engravida e antes do nascimento o pai morre. Pela 

pressão a mulher sofre um aborto espontâneo, vai ser aberto um inventário? Não! Significa que o nascituro 

não herda, emas não quer dizer que não tem os diretos do nascituro sobrestados. 

 

O nascituro tem direitos! Nascituro pode pedir alimentos, por ex. mas para que efetive a transmissão tem que 

ter o nascimento com vida. Se não nascer com vida significa que não houve pessoa. Houve vida, mas não 

houve pessoa. Enquanto não nascer não existe uma pessoa apta para receber uma pessoa. 

 

Então nascituro não é herdeiros, mas os direitos estão assegurados, sendo imprescindível o nascimento com 

vida para que se efetive a entrega. 

 

E pessoa morta? 

Quem morre, nascido já o foi. Mesmo que tenha nascido e tenha vivido muito pouco. Tenho um filho que 

morreu antes de mim, nasceu e morreu, ele herda algo?  

 

O meu irmão que morreu antes do meu pai, herdou alguma coisa? Não!!! Pois para herdar basta ser pessoa e a 

personalidade jurídica acaba com a morte. 



 

Apenas para resumo, essas são as fases: 

1) Nascituro (este não é herdeiro, mas os direitos ficam sobrestados dependendo do nascimento; 

2) Nascimento (depois do nascimento qualquer pessoa pode ser herdeiro, afinal basta ser pessoa e estar vivo 

para receber a herança). 

3) Morte 

 

Pessoa jurídica -> não há óbice, pode atuar como herdeiro. Todos nós somos herdeiros e todos nós somos e 

seremos de cujus e quando da nossa morte a lei chama a PJ sempre vai depender do testador. Pessoas físicas 

são chamadas por serem parentes de mortos, PJ não (essa sempre vai depender de um testador). 

 

Análise do art. 1798 – a legitimidade passiva é a regra, a ilegitimidade é a exceção.  

 

Só não se legitimam as pessoas expressamente excluídas. Como o dispositivo em apreço refere-se “somente” 

a pessoas, não podem ser contemplados os animas, salvo indiretamente pela imposição ao herdeiros 

testamentário do encargo de cuidar de um especificamente. 

 

Tanto as pessoas naturais como as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, podem ser beneficiadas. 

 

Também estão excluidas as coisas inanimadas e as entidades místicas, como os santos. Uma ressalva, em um 

primeiro olhar que indicasse o herdeiro como o Santo Antonio, devemos entender como um disposição 

ineficaz visto que é um santo, pessoas não é, não tem como fazer isso, então caducará. Todavia, o 

testamenteiro nomeou Santo Antonio, mas misturamos outros elementos, tais como bilhetes, fica claro que 

ele quis dizer “Igreja de Santo Antonio” da qual ele é devoto. Prestigiasse a vontade do testador, é a real 

vontade do testador. 

 

Caducam as disposições que beneficiarem pessoas já falecidas. O art. refere-se tanto à sucessão legítima, 

quanto a testamentária. 

 

O nascituro é exceção a regra geral (podem ser chamados a suceder tanto na sucessão legitima como na 

testamentária) ficando a eficácia da disposição dependendo do nascimento. 

 

Art. 1799 

Trata-se se pessoas que só poderão receber a herança se testamento houver, se a indicação for do testador. 

 

(i) Prole eventual: é menos frequente (na prática não se vê pela quantidade de problemas que traz). Se 

em quiser indicar fulano, pode? Sim, usamos a regra geral de que é uma pessoa. Ah,mas ele não é 

parente.. sem problemas! Onde está a novidade? “Nomeio o filho do Edson como meu herdeiro”, ué 

mais ele não tem filhos. Estou contemplando uma pessoa que sequer foi concebida, que irá nascer, se 

nascer. 

 

Art. 1799 – cuida o presente art. de pessoas que só podem receber a herança ou os legados por disposição 

de última vontade. 

 



O inciso I refere-se a prole eventual: os contemplados são os próprios filhos que podem ser concebidos e 

nascer. 

 

A deixa não é feita em favor das pessoas indicados pelo testador (Deixou um terço da minha herança para o 

filho de Maria. Quem é a pessoa indicada? Maria. Mas o herdeiro é o filho de Maria) Passando com a morte 

dessas a seus filhos, que seria a comissão fideicomissária.  

 

Zelo Veloso: “O testador como quem dá um salto passa por cima dos genitores contemplando os filhos que 

estes tiverem e se tiverem”.  

 

Não se trata do nascituro “conceptos” mas sim do “nondumconceptos” (individual ainda não concebido). 

 

A transmissão da herança é condicional, subordinando-se a aquisição da herança à evento futuro e incerto. 

 

As pessoas indicadas pelo testador devem estar vivas no momento da abertura da sucessão. 

 

 

Filhos adotivos? CF art. 227, §6° 

 

 

 

Inseminação pos mortem - opiniões 

1) Uma vez que a transmissão da herança se dá em consequência da morte e dela participam as pessoas 

nascidas ou já concebidas no momento as abertura da sucessão não se pode falar em direitos sucessórios 

daquele que foi concebido por inseminação artificial pós mortem; 

2) Reconhecido o direito sucessório em observância aos art. 1597, CC e 227, §6, CF. 

 

 

Pessoas proibidas de herdar – art. 1801 

São pessoas que estão proibidas em determinado contexto e não genericamente. A lei diz que o testamento 

pode ser escrito pelo testador, bem como escrito a pedido dele. Isso é comum no testamento publico, pois 

quem escreve é o  tabelião. Quem escreve não participa, ou faz parte do ato para garantir liberdade ou não é 

herdeiro. Outro que se enquadra aqui é a testemunha, a testemunha esta lá para garantir que o testador não 

está sendo coagido, que estão respeitando os requesitos. 

 

Quais são as situações que encontramos pessoas proibidas? 

- quem redige 

- testemunha 

- amante 

* lembrando que os seus parentes próximos também não podem, como o filho da testemunha, mãe da minha 

amante. 

 



As proibições inspiram-se em questões de segurança, objetivando evitar que tais pessoas se vejam tentadas 

a abusar da confiança nela depositada e procurem alterar a vontade do testador para obter algum benefício 

para si ou seus parentes ou ainda, para o cônjuge ou companheiro.  

 

As hipóteses não são de incapacidade, mas de falta de legitimação. 

 

 

Proibição de nomear herdeiro ou herdeira, o concubino ou concubina 

O homem casado morreu, a esposa é herdeira? Sim. se estiver separado judicialmente a mulher é herdeira? 

Não! Se tiver separado de fato, a mulher é herdeira? Depende, o art. 1830 diz que é até 2 anos. 

 

Casado fazendo uma disposição para a concubina -> na vigência do casamento, a disposição é nula. Se ele 

estiver separado judicialmente não tem proibição. Se estiver separado de fato, a lei diz há mais de 5 anos e 

sem culpa, pode também. 

 

Criticas: 

- O que o legislador errou? De 2 a 5 anos, nem a esposa nem a companheira. Os prazos não conversão, o 

legislador mandou mal. 

- Reviver a questão da culpa, ou seja, no fim da historio suponhamos que a ruptura se deu porque o marido 

batia na mulher, em 5 anos a mulher herda, pois a ruptura se deu pelo marido, não por culpa dela. Isso 

permite que depois de findo o casamento no mundo dos fatos, depois de 5 anos se revisite quem foi culpado 

ou não. Para nada serve discutir a culpa. 

 

 

27.03.2014 

Aceitação e renuncia da herança 

Alguns conceitos anteriores: 

1. A transferência se dá no exato momento da morte; 

2. A todos nós é dado o direito subjetivo de aceitar ou repudiar a herança 

 

Como fica a questão da aceitação e renúncia com a constatação que a transferência se da no momento da 

morte? Se o herdeiro aceita, não criamos nem estabelecemos nenhuma dificuldade, um entregou e o outro 

aceitou. Aquela entrega feita pela lei que é via provisória, a partir do momento que o herdeiro aceito se 

convola definitiva. Perceba que a herança não sai das mãos do herdeiro, mas em outro status: DEFINITIVA. 

 

Quanto à aceitação, não há maiores complicações ou discussões, a lei foi entregou com animus provisório, 

quem aceita torna o provisório definitivo. 

 

Agora quanto à renuncia é que temos uma diferença do plano técnico para aquilo que se percebe no plano 

fático. Juridicamente essa ida e volta é como se não existe. Quando uma pessoa renuncia, é como se estivesse 

renunciando no exato momento da morte e quando outra aceita no lugar é como se estivesse aceitando no 

exato momento da morte. Tudo acontece no exato momento da morte, tudo isso para que nada resta 

prejudicado. 

 



Desta forma, é obvio que isso se materializa em momentos distintos, por ex, se eu morrer no dia 10 de janeiro, 

até que data mais ou menos tenho que abrir o inventário? 60 dias, então 10 de março. Aberto o inventário 

vem a herdeira Glaucia e renuncia, mas vamos criar a ficção que é como se tivesse renunciado no exato 

momento da morte. Como a Glaucia faz uma declaração de vontade, seus efeitos retroagem para o momento 

da morte. E se outro aceita, também retroagirá seus efeitos à data da morte. 

 

A aceitação ou adição da herança, é o ato pelo qual o herdeiro anui a transmissão dos bens do de cujus 

ocorrida por lei com a abertura da sucessão confirmando-a. 

 

Trata-se de uma confirmação , uma vez que a aquisição dos direitos sucessórios da-se no exato momento da 

morte. A aceitação revela apenas a anuência do beneficiário em recebê-la (perante nosso ordenamento 

jurídico só é herdeiro ou legatário quem deseja se-lo). 

 

A aceitação tem efeito retro operante 

 

Como posso aceitar uma herança? E como posso renunciar uma herança? 

Na cebeça do legislador é o ordinário, aceitar! O extraordinário, fora do comum, é renunciar. Para aceitar, eu 

lei admito diversas formas, inclusive o silêncio. Agora como diferente, o incomum é renunciar, esta tem que 

ser algo cabal. Mais do que expressa a renuncia é solene. 

 

Herdeiro indignado por ser reconhecido faticamente pelo pai, o pai sabe que era seu filho, mas não cuidou 

dele, não quis saber, incorreu em abandono moral e intelectual. O filho disse  que “se de mim não cuidou na 

vida, também não quero tua herança”. Tem algum reflexo esses dizeres, por ex, no velório do pai? Não, pois a 

renuncia só valerá se feita por escritura publica ou termo nos autos. 

 

Nos autos, o herdeiro dentro dos autos manifesta sua renuncia. Ele faz isso por meio de uma petição. O juiz 

determina ao cartório que faça um termo de renúncia.  

 

Se para renuncia, o ato “incomum”, tenho uma forma definida em lei. Para aceitar, temos três formas: 

*o legislador não permite que se renuncie ou aceite a forma oral! Se for expressa, será escrita. 

 

(i) Expressa: escrita. 

 

(ii) Tácita: decorre do comportamento do herdeiro. 
 

(iii) Presumida: decorre do silencia (art. 1807). O interessado em que o herdeiro manifeste sua aceitação 

poderá requerer ao juiz que o intime para se manifestar. A herança é aceita de forma presumida 

quando o herdeiro é intimado a se manifestar e não a faz. 

 

Vimos que a aceitação tacita é de comportamentos, quais comportamentos? 

A lei diz quais implicam? Não. A lei dá quais não implicam em aceitação. Três atos ou comportamentos que 

não implicam em aceitação: 

 



(i) Atos oficiosos: atos emanados de solidariedade, de reconhecimento, carinho, amor, que a pessoa do 

herdeiro nutre pelo defunto. Por ex, preparativos de funeral, compra de caixão, flores, nada disso 

implica em aceitação. Isso decorre desses valores, atos oficiosos. 

 

(ii) Meramente conservatórios: visam preservar, proteger a propriedade do defunto. Por ex, consertar a 

rede elétrica da casa, conserto porque por simplesmente conservar os bens. 
 

(iii) Atos de administração e guarda: aqueles praticados para posterior transferência. Guardo o automóvel 

do defunto na minha garagem, não porque quero o carro, mas para conservá-lo. 
 

O ato que não configura aceitação, configura o que? 

Nada! O que não podemos pensar é que se ele não aceitou ele repudiou. Não, devemos pensar que ele não 

aceitou, não aceitou, pois se repudiasse seria por escritura publica ou termo nos autos. 

 

A aceitação é irretratável, não pode voltar atrás. Enquanto não aceito poderá renunciar, mas no momento que 

fizer esta também não poderá volta atrás. 

 

Trata-se de negocio jurídico unilateral e não recepticio , não precisando ser comunicado a quem quer que 

seja para que produza seus efeitos. Pode ser constituído em declaração ou declaração ou em 

comportamento indicativo de acolhimento de sua condição. 

 

Classificação 

1. Quanto a forma 

(i) Tácita: quando resulta se conduta própria de herdeiro 

(ii) Expressa: quando é manifestada mediante de declaração escrita 

(iii) Presumida: o herdeiro permanece silente no prazo legal 

 

Não admite nosso direito a aceitação oral 

 

Exemplos de aceitação tácita 

(i) Intervenção no inventário concordando com as primeiras declarações; 

 

(ii) Cessão de direitos hereditários: se eu cedo os direito é porque tenho, se tenho é porque aceitei; 
 

(iii) Defesa dos interesses do espólio: se estou defendendo também entendo ser meu. 

 

Observação: o simples requerimento de abertura do inventário não implica aceitação. O ato de abertura não 

é um direito é um dever, nada mais é que um cumprimento de um dever a abertura em 60 dias. 

 

Exemplos de comportamento que não implicam aceitação 

(i) Atos oficiosos: são os que se praticam desinteressadamente, no intuito de presta um favor, de ser 

agradável, de satisfazer sentimentos piedosos ou humanitários; 

 



(ii) Meramente conservatórios: são os atos necessários e urgentes que tem por fim impedir a perda ou a 

deterioração da coisa, por ex, a alimentação de animais ou troca de encanamento; 
 

(iii) Atos de administração e guarda provisória: aqueles praticados pelo herdeiro para atender uma 

necessidade premente , sem intenção de tê-los para si, mas com animus de entregá-los logo que 

possível a quem deva guardá-los e conservá-los. 
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Aceitação por terceiro 

O comum é aceitar, o extraordinário é renunciar. Daí que do silencia extrai-se a aceitação e não a renuncia. A 

renuncia deve ser expressa, mais do que expressa deve ser solene, impor ao renunciante condições, como a 

escritura publica. 

 

Vamos ver outra classificação, a do agente! Quem pode aceitar? 

O herdeiro, mas se existe a classificação é porque teremos hipóteses onde quem aceita não é herdeiro. Como 

por ex, o mandatário (o herdeiro outorga a procuração e quem aceita é mandatário) ou o gestor de negócios. 

 

Situações importante é a do credor. Imagine que tenho dividas, devo a banco, financeira, pessoas físicas, 

telefone, água, só que todos os credores ficam insatisfeitos, pois o que tenho em meu nome é o salário e a 

casa, bens impenhoráveis, ou seja, está protegido nesses dois bens, eles não tem o que penhorar. 

 

Mas por ex, meu pai morre, vou fazer o inventário, ele deixou bens que vem para o meu nome, os credores 

vem e tomam. Mas temos dois “truques”, comportamentos ilícitos: (i) ou eu faço o inventário certinho, pago 

importo e pego um documento formal de partilha, mas não registro, o credor se descobrir pega uma segunda 

via do forma de partilha e registra ou (ii) se eu tenho uma irmã, eu vou renunciar e ela leva tudo sabendo que 

metade é dele, o dia que eu não tiver mais dívidas você me devolve ou joga para meus filhos. 

 

Eu poderia enquanto devedor abdicar de herança para frustrar os credores? Não. A lei diz que se tal pessoa 

renunciar a herança o credor poderá aceitar a herança no lugar dele. Mas isso é muito difícil na prática, pois é 

só atentarmos ao cenário para que isso se viabilize: a pessoa deve, não tem patrimônio para responder pelas 

dívidas (só tem a casa e o salário) e seu credor tem que estar ligadão em você, te acompanhar, para saber 

justamente se seu pai morreu, seu irmão, de alguma forma alguém morreu e você recebeu herança, que foi 

aberto inventário, ver que você renunciou a tal herança para ele entrar como terceiro interessado, ou seja, 

nada palpável. 

 

Outro que temos é sucessor. 

Meu vô morreu, meu pai morreu antes de aceitar e tem eu. Primeiro eu tenho que aceitar a do meu pai, para 

depois dizer que aceito a do meu avô ou não. Quando o sucessor tem o direito de aceitar ou não? Quando o 

herdeiro morre antes de exercer o direito de aceitar ou não. Aceitando a herança do meu pai, digo como 

herdeiro do meu pai se aceito a herança do meu avô. 

 



RENÚNCIA 

É o ato pelo qual o herdeiro diz que não quer a herança. 

 

Espécies de renuncia 

- Abdicativa: não quero, não aceito. 

 

- Translativa: renuncia em favor da minha mãe, renuncia em favor do meu pai. Embora seja chamada de 

renúncia, esse negocio, na verdade, é uma aceitação somada a uma cessão. Eu renuncia em favor, se dou 

encaminhamento a herança estou exercendo como titular e assim quer dizer que eu aceitei e depois cedi (sem 

contar que temos duas cargas tributárias aqui, uma pela aceitação e outra pela cessão). 

 

Como se renuncia? 

(i) Termo nos autos 

(ii) Escritura pública 

 

Consequência 

(i) O herdeiro é havido como se jamais estivesse existido e  

(ii) Não há representação de herdeiro renunciante (meu pai morre e tenho minha irmão e tenho filhos, se 

eu renuncia vai para minha irmã – aqui não dá direito de representação-, se eu tiver morrido depois do 

meu pai, vai para meus filho – aqui dá direito de representação). 

 

 

EXCLUSÃO POR INDIGNIDADE 

Situação em que o filho que mata o pai, merece a herança do pai? Isso é moral? Aceitável? Todos nós vamos 

dizer que não, é bom senso de qualquer pessoa. 

 

Desde o direito romano que aquele que afronta o direito à vida, não é merecedor da herança sendo afastado. 

“A mão ensanguentada, a do criminoso, não é idônea para segurar a herança”. Assim é excluído. 

 

Não só o filho que mata o pai, temos outras situações em que a pessoa é excluída da herança. Esse rol tem três 

situações (art. 1814): 

 

(i) Quando o herdeiro atenta contra a vida do de cujus: tentei ou consegui matar. 

(ii) Pratiquei contra ele um crime contra a honra; 

(iii) Ofendi a sua liberdade de testar: coagi ele, “deixa tudo para mim, em”, faço testamento falso, rasguei 

o que ele fez; 

 

Agora e se o filho der uma surra no pai? Não está no afrontar a honra, nem a vida, ele só bateu não tentou 

matar. A problema é que esse rol é taxativo, prof. considera que é um esquecimento do legislador desse tipo 

de situação, mas como não está elencada não será a situação para exclusão do filho da herança. As normas 

restritivas de direito devem ser interpretadas de forma restritiva. 

 

Inciso I – só vale o doloso. Se por uma infelicidade o filho estava brincando com a arma e matou o pai. Quando 

é culposo o direito penal tem a figura até do perdão! Para uma pessoa do bem, se ele cometer um besteira de 



de repente estar limpando a arma e mata, a ultima coisa que vai pensar é na herança, vai se remoer para o 

resto da vida. 

*não preciso esperar, mas é prudente esperar. 

 

Inciso II – depende da atuação na esfera penal. O filho xingou o pai, levou a sério, queixa crime, o filho deu três 

cestas básicas suspende o processo e acabou, mas de qualquer forma depende da esfera penal. 

 

Inciso III – não depende da esfera penal. É a questão da coação, por ex. 

 

Se for descoberto que o filho matou o pai depois de 4 anos, levou a herança e não tem como tirar!!! Na 

verdade, deveria ser 4 anos a contar da autoria. 

 

Efeito de alguém indigno 

O renunciante é tratado como se não tivesse existido. O excluído é tratado como se morto fosse. 

*se eu renuncia a herança do meu pai, meus filhos não recebem 

*se eu mato meus pais, meus filhos recebem 

 

Você é exclui se matar o autor da herança, ou pai dele, ou filho dele ou esposa dela. Assim a pessoa que mata, 

nunca vai ser herdeira do filho dela (caso ele morra), nem do irmão. Até porque, se ela matou o avô do filho 

dela, não merece a herança, se ela matou o pai do irmão dela, não merece receber. 

 

Perdão? Pode! Filho tentou matar o pai, mas o pai pode perdoar, as vezes é drogado, tem problemas. 

 

QUANDO A PESSOA É PERDOADA, ESTÁ REABILITADO PARA A HERANÇA! 

*lembrando que a lei diz que tem que ter um documento autenticado dizendo QUE PERDOOU. 

 

POR ISSO QUE SE REPRESENTA EXLCUIDO, MAS NÃO SE REPRESENTA O RENUNCIANTE. 


