
CIVIL V – 2° BIMESTRE 

PROF. RODRIGO GAGO FREITAS 

 

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 

 
Sucessão legitima 

95% das pessoas morrem sem deixar o testamento, não é da cultura do brasileiro testar. Porque? 

1) Desconhecer a possibilidade de testar, alem de ser visto como algo caríssimo, só serve para pessoas ricas 

2) Satisfação com a lei, pois esta caminha no mesmo sentido do pensamento da maioria das pessoas. A 

maioria responder que quer deixar aos filhos, ou seja, segue a ordem hereditária da lei. 

 

Para que jogar din din fora se a lei já vai fazer o que eu quero? 

Nos estudaremos aquilo que no nosso dia a dia veremos, pois testamento é algo incomum. Apesar de cada vez 

mais frequente, porque temos muito mais gente que testa, por conta de informação, internet. O que é era 

quase nada antigamente. 

 

Ordem de vocação hereditária 

Art. 1829 

I - descendentes 

II - ascendentes 

III - cônjuge 

IV - colaterais ate quarto grau 

 

Essa ordem é a exato do código de 16. No de 2002, diz que o primeiro lugar pode ser filhos combinado com 

cônjuge sobrevivente e a mesma coisa no inciso ii, ou seja, combinado com o cônjuge sobrevivente = ratear 

entre eles. 



 

A pergunta indispensável? O falecido era casado? Se não é fácil, se sim, qual o regime de bens? Depois quais 

bens foram adquiridos ao longo do casamento. 

 

A questão mais complexa é a situação que envolve alguém que morre que deixa filhos e é casado. Pode ser 

que alguns dos filhos sejam do primeiro casamento, por ex. 

 

Morre e não tem cônjuge 

Vamos falar dos descendentes. Vamos super que a herança seja 240,00. 

A ordem do art. É preferencial e excludente. Se tiver descendentes eles têm preferência r exclui os demais. O 

fato de ter descendentes os ascendentes estão fora. 

Outra coisa, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Se o filho recebe, faz com que os netos não recebam 

nada. Quando os filhos morrem ai sim passa o que o pai ganhou para os netos e posteriormente os bisnetos. 

Há representação de herdeiro pré-morto. Vamos supor que temos 4 filhos e um deles morre deixando 3 filhos, 

cada neto vai receber 20 e os demais filho receberão 60 cada. 

 

Vamos supor que 1 filho morre e um outro renúncia. Como não há representação de herdeiro renunciante fica 

80 para os outros dois filhos e para os netos do filho que morreu, será divido os 80 dele entre os três netos. 

 

1 filho morreu, outro excluído e outro renunciou. Lembrando que o excluído é tratado como se morto fosse e 

então da direito de representação, assim como o pré- morto. Assim passa 80 para o filho do excluído, os filhos 

do renunciante não recebem nada e o pré morto ainda dividimos o 80 em três. 

 

Temos 2 pré-mortos, um excluído e um renunciante. Opa!!!! Não temos filhos então chamam os netos e 

recebem por direito próprio, não se comunicando pela representação! nesse caso não temos ninguém 

segurando a herança no primeiro grau, não tem porque ter representação, agora vão receber por direito de 

neto. O fato do meu pai renunciar não me tira o direito de receber como neto, mas sim apenas de eu 

representar a parte dele. 

 

Quando não há descendentes e o de cujus não tem cônjuge 

Não havendo descendentes, são chamados a suceder os ascendentes. na classe dos ascendentes o grau mais 

próximo exclui o mais remoto. 

 



Na classe dos ascendentes não há direito de representação. Então se o pai morre, não ha representação dos 

pais dele. Se morreu fica os 240 para a mulher. 

 

É irrelevante se o ascendente é pré morto, excluído ou renunciante, pois não temos representação. 

Na classe dos ascendentes temos a igualdade paridade na linhagem, ou seja, estando no mesmo grau, o lado 

do pai tem que ser igual do pai. Vamos supor que meu pai morreu, minha mãe renunciou e meu avo por parte 

de pai morreu, a minha avo por parte de pai receber 120 e o meu avo e minha vó recebeu 60 cada. 

Quanto ao lado da mãe e do pai, um lado só será mais prestigiado que o outro quando tiver diferença de 

graus. 

 

Cônjuge 

Não havendo descendente s nem ascendentes, o cônjuge recebe a totalidade dos bens da herança. 

Não tem rateio não tem nada! 

Isso independe do regime de bens! ele só será relevante para calcular a herança para calcular o que será a 

meação e o que será herança. 

Necessário observar o art. 1830, CC - o cônjuge só atua como herdeiro se for casado ao tempo da morte ou 

separado de fato ate dois anos, ou seja, o cônjuge que viva com o autor da herança ao tempo da morte ou 

estiver separado de fato ate dois anos. 

 

Colaterais 

Primeiro vamos tratar do primeiro colateral que é o parente de segundo grau, ou seja, o irmão. Lembrando 

que o primeiro grau são meus pais e depois descemos para os irmãos. 

Pressuposto 

1) não haja descendentes, ascendentes e nem cônjuge 

Na classe dos colaterais o grau mais próximo ainda exclui o mais remoto. Então havendo irmãos, mesmo que 

seja um só, meus sobrinhos nai recebem nada. 

A única hipótese de representação na classe dos colaterais , diz a lei, é em favor de filhos de irmãos ja 

falecidos, ou seja, só tem uma pessoa que pode representar, o sobrinho que representa o pai na sucessão do 

tio. 

 

Irmãos unilaterais (mesmo pai ou mesma mãe) e bilaterais (mesmo pai e mesma mãe) 

O unilateral tem que receber metade do que recebe o bilateral, ou seja, o bi recebe o dobro do unilateral. 



 

Porém, temos duas orientações: 

1) CC diz que o bi recebe o dobro do uni 

2) CF igualdade 

Na prova - se o prof. perguntar dos irmãos, ele quer que fale das duas correntes. (ISSO VAI CAIR NA PROVA) 

 

 

13.05.2014 

 

Até aqui vimos partes isolada, sem cônjuge, só descendentes e depois só ascendentes. Vamos ver agora 

cônjuge + descendentes. 

 

O art. 1829, I diz descendente e em concorrência com o cônjuge sobrevivente. 

 

Pela leitura deste art. essa concorrência não é automática, não ocorrerá sempre, dependerá do regime de 

bens. Desta forma, o regime de bens terá duas funções: (i) definição da herança e (ii) definição da 

concorrência. Que concorrência? Está que dos descendentes com o cônjuge sobrevivente. Há regime de bens 

que permite a concorrência e outros não, ou seja, quando o regime de bens permite a concorrência da 

herança será dividida entre os filhos e o cônjuge e se o regime de bens não permite a concorrência, haverá 

divisão apenas entre os filhos. 

 

 

NÃO HAVERÁ CONCORRÊNCIA HAVERÁ CONCORRÊNCIA 

Comunhão Universal Separação Total Convencional 

Separação Total Obrigatória Comunhão Parcial de bens com bens reservados 

Comunhão parcial de bens sem bens reservados Participação final nos aquestos 

 

 ANTES DURANTE 

MARIDO R$ 12 R$ 18,00 

MULHER R$ 6,00 R$ 2,00 

 

 

REGRAS NA COMUNHÃO UNIVERSAL 

R$ 12 +R$ 18 + R$ 6 + R$2 = 38/2 = R$ 19 (Herança e Patrimônio) 

Assim com a morte temos a meação para quem sobreviveu e temos a herança para quem morreu. O ITCMD é 

pago sobre os R$ 19. 

 

De cujus morre deixando 04 filhos e sua mulher. Possuía o regime de comunhão universal. 

Temos então a Herança de 19,00 e o Patrimônio de R$ 19,00. 



Pelo regime de comunhão universal não haverá concorrência, assim a mulher receberá 19,00 (a titulo de 

meação) e os filhos 4,75 cada um. 

 

REGRAS NA SEPARAÇÃO TOTAL OBRIGATÓRIA E SEPARAÇÃO TOTAL CONVENCIONAL 

Vamos separar o que é de cada, assim o marido tem R$ 30,00 (Herança) e a mulher tem R$ 8,00 (Patrimônio). 

Lembrando que aqui estamos tendo a regra geral, pois temos as exceções também, por esse, a lei diz que se 

houver esforço comum entres eles será dividido. 

 

Agora na SEPARAÇÃO TOTAL OBRIGATÓRIA, não há concorrência. Assim teremos os 30,00 divididos em nos 

04 filhos = 4,75. 

 

Agora na SEPARAÇÃO TOTAL CONVENCIONAL. Nesse regime haverá concorrência, assim  a mulher participa 

da divisão com os filhos. Vamos para a regra do art. 1832. 

 

(i) Filho comum: os 04 são filhos do morte e do cônjuge -> aqui o cônjuge recebe a quota parte igual, mas 

tem a garantia mínima de ¼. Aqui no nosso exemplo temos 1/5 (não peguei) 

(ii) Filho exclusivo: filho só do morto -> aqui o cônjuge recebe quota parte igual, assim de os 04 forem 

exclusivos o cônjuge entra, assim fica 30,00/5 = 6,00 

 

 

REGRAS NA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

A parte que comunica é a parte do “durante”. Assim temos R$ 12,00 para ele e R$ 6,00 para ela e depois 

somamos e dividimos por dois (R$ 18,00 + R$ 2,00 = R$20,00/2 = R$10,00). 

Herança -> Para o marido será R$ 12,00 + R$ 10,00 (não juntar os valores); 

Patrimônio -> Para a mulher será R$ 6,00 + R$ 10,00 

 

Nesse regime temos bens só do morto e bens que serão possíveis a divisão. 

Os 12,00 é dele. A mulher teve meação dos 12,00? Não! então ela será herdeira desses 12,00 

Os 10,00 são oriundos da meação? Sim! 

 

Desta forma, 10,00/4 = 2,5 para cada filho, pois a mulher já tem 10,00. 

Os 12,00 se os filhos forem comuns, temos 12,00x1/4 = 3,00 é da mulher (ele tem a garantia de ¼ no mínimo) 

e o resto é divididos entre os 04 filhos. Se os filhos forem exclusivos, temos os 12,00/ 5. 

 

EM REGRA O CÔNJUGE SERÁ OU MEEIRO OU HERDEIRO. A EXCEÇÃO É QUANDO TEMOS O REGIME DE 

SEPARAÇÃO TOTAL OBRIGATÓRIA, EM QUE O CÔNJUGE NÃO SERÁ NADA! 

 
 

ASCENDENTES 

Vamos imaginar que alguém faleceu, sem deixar filhos, mas deixando ASCENDENTES e cônjuges sobreviventes. 

• A finalidade do regime de bens é: 

1. Definição da herança. 



2. Em qualquer regime haverá concorrência. 

! É SEMPRE HERDEIRO, QUALQUER QUE SEJA O HERDEIRO. 

 

 ANTES DURANTE 

MARIDO 5 3 

MULHER 9 13 

                                                                                         

REGIME DE BENS Herança Patrimônio 

Comunhão Universal 15 15 

Separação Total Obrigatória 8 22 

Separação Total Convencional 8 22 

Comunhão Parcial de Bens 13 17 

 

 

A herança é de 15? Divido entre 3! Os pais e os cônjuges. Eu pego o valor da herança e divido igualmente entre 

pai, mãe e cônjuge. 

E se a mãe tiver morta? Tem representação na classe dos ascendentes? Não. Então eu divido por 2. 15/2. 

Quando eu tenho cônjuge e avós: Metade é do cônjuge e metade para os avós. 

!O cônjuge SEMPRE recebe a metade (1/2) da herança, a não ser quando concorre com PAI e MÃE do 

FALECIDO, onde receberá 1/3 da herança. 

Só recebe um terço quando ele tiver o sogro e a sogra vivos. Fora isso ele sempre recebe ½ da herança. 

 

 

 

SUCESSÃO DOS COMPANHEIROS 

No CC de 2002, diferente do de 16, regulamenta a união estável, até em obediência a CF que a reconhece. O 

CC não trazia porque não era conhecida. 

 

Nos direitos sucessórios, criou para a União estável um regime jurídico diferenciado. Art. 1790, CC, para os 

companheiros então há um regime jurídico próprio.  

 

Críticas? 

- Trata de forma desigual diferentes tipos de família: dá um tratamento de companheiro e companheira 

diferente do dado ao cônjuge; 

- Cria essa regra da sucessão dos companheiros um sistema incoerente. Na sistemática da legitima, dos 

cônjuges, entendemos por prestigiar o cônjuge quando não é meeiro para não deixá-lo desprotegido, 

desprevenido. A sistemática do companheiro é o inverso, o que traz uma incoerência gritante, mais do que 



isso teremos situações em que aplicando o art. 1790 o companheiro passa a ser mais prestigiado que o 

cônjuge, o que acaba sendo ofensivo. 

- O legislador sequer acertou o lugar do art. 1790, está na regra da legitima e na parte geral (ver se é isso 

mesmo). 

 

Regras da sucessão  

O companheiro terá direito hereditário quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união 

estável. 

 

Como é que ficam os bens adquiridos antes da união estável ou dos bens adquiridos gratuitamente (heranças 

e doações)? 

Não entra. Quebrou todo o sistema. Vamos supor que temos 5 milhões antes da união, na vigência da união 

não adquiriram nada e ai como faremos? A companheira não receberá nada. E se antes da união não tenham 

nada e depois 5 milhões, aqui ela será herdeira e meeira. Assim se eles tiverem 2 filhos, ela recebe 2,5 milhões 

e depois participaria da herança dividida em três. 

 

A diferença para o cônjuge é que aqui não tem a regra do ¼. 

 

II – se ela concorrer com os filhos do defunto, receberá metade do que cada um dos filhos receber ou metade 

do que 1 receber; 

 

III – quando a companheiro concorrer com outros parentes sucessíveis, ela levará 1/3. 

 

IV –se não tiver outros parentes sucessíveis tem direito a totalidade da herança. 

 

Ao modo de ver do prof. o art. 1790 é inconstitucional pois jamais o companheiro pode ser mais prestigiado 

pelo cônjuge e também jamais pode ser menos prestigiado que o cônjuge. 

 

 Como resolver então? Ignorar o 1790 e deixar a união estável como sendo o silencia de regime e assim aplica-

se o regime parcial de bens. 

 

Dessa forma devemos analisar a situação (i) se o art. 1790 for constitucional vai ser assim e (ii) se 

inconstitucional será desse outro modo. 

 

 

03.06.2014 

 

SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA 

Vimos a sucessão legitima. Ao morrermos os direitos e deveres que titularizamos e os quais estamos 

vinculados nos transmitimos. No mundo dos fatos todos deixam uma herança e muitas vezes isso não é 

oficializado por meio de um inventário, bastando a divisão. 

 



Para todos aqueles que morrem e deixam uma herança onde nela sejam inseridos bens que façam ou que 

tornem necessário o processo de inventário (por ex, não transfiro um imóvel, automóvel do morto, sem 

inventário). 

 

Para quem será entregue? Não havendo disposição de ultima vontade (testamento) a entrega é feita na forma 

da lei e é exatamente disso que temos a sucessão legítima. Esta é importante, pois a grande maioria das 

pessoas morrem sem deixa o testamento em razão de muitas desconhecerem essa possibilidade ou as vezes 

pensa que isso é para afortunadas, porém, a maioria não faz porque concorda na vocação hereditária. 

 

Temos duas espécies de sucessão: a legítima e a testamentária. Legitima é aquela que decorre da lei, ou seja, a 

entrega da herança é feita nos termos da lei. Já na testamentária a sucessão ocorrer ou está definida em uma 

disposição de ultima vontade, que é o testamento. 

 

 

Quem pode testar? 

A lei diz todas as pessoas capazes podem testar. CUIDADO! Uma leitura isolada desse dispositivo nos levaria a 

afirmar que as pessoas com 18 anos podem testar e não é isso! A lei estipula que os maiores de 16 anos 

podem testar. 

 

Todas as pessoas capazes podem testar, mas, ao menos tempo, diz que a capacidade testamentária se dá aos 

16 anos. 

 

Assistência pode? 

Como é ato personalíssimo não é que é desnecessária, mas é proibida a assistência. Pessoa sozinha com 16 

anos poderá testar. 

 

Dispositivos 

Art. 1857 e 1860 – traz a conclusão que a idade mínima é 16 anos. 

 

1. Testar é uma faculdade que podemos ou não exercer, livremente!  

2. Ao testarmos, não estamos obrigados a dispor da totalidade dos nossos bens. Assim se eu tiver 10 

apartamentos, por ex, posso fazer um testamento deixando 01 para minha irmã. 

 

Outra forma de ler o 1857: imaginem que o testamento seja uma melancia cortada exatamente na metade. 

Uma parte vamos dar o nome de disponível (é aquela que nós podemos livremente dispor, então todos nós 

temos pelo menos uma parte disponível, podemos entregar para um amigo, primo, instituição de caridade, 

qualquer pessoa menos os proibidos – testemunha do testamento, tabelião e concubina) e a outra legítima 

(necessariamente esta é entregue aos herdeiros necessários que são os descendente, ascendentes e 

cônjuges). 

 

Imaginemos que alguém que tem o patrimônio de 1 milhão, 500 mil pode dar a quem quiser e os outros 500 

mil reservados aos herdeiros necessários. 

 



Atenção: descentes, ascendentes e cônjuge, mas não há um rateio entre eles. Como assim? Se eu tiver 1 

milhão, eu tenho filho, esposa e pais!!! Haverá rateio? Não, aplicar-se-á a vocação legal hereditária. Os filhos, 

neste caso, são preteridos na herança. 

 

Então a outra forma de leitura é toda pessoa capaz (16 anos) poderá dispor por testamento da totalidade dos 

bens (quem não herdeiros necessários) ou parte deles (se tiver herdeiro necessário) para depois de sua morte 

(daqui podemos extrair que o testamento é um negocio jurídico de eficácia pos mortem, ou seja, só produzirá 

efeitos para depois da morte. Essa característica interage com outra, a revogabilidade, faço um testamento 

para depois de eu morrer e até morrer posso mudar a vontade, nada obsta). 

 

§ único -> a legitima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. 

É possível que o pai queira fazer um testamento não para tratar os filhos desigualmente e nem tampouco para 

alterar a vocação legal hereditária, o único objetivo dele é apenas individualizar os bens que lhe pertencem. 

Para João x, para Maria y, para José z. 

 

O que o pai quer? Evitar que os filhos vivam condomínios e que isso possa ser motivos para brigas depois da 

morte. Assim cada um fica com o seu. 

 

Isso pode? Sim! Como leio o parágrafo então? Que deve haver o respeito da legitima, se ele incluir, mas 

respeitar, nada obsta. 

 

O pai tem dois filhos e 2 apartamentos, um de 300 mil e outro de 900 mil. Ele pode fazer um testamento 

deixando um para um e outro para outro? Pode!!! Somando dá 1.200, corta a melancia, parte legítima é 

600mil então 300 para cada! Ai temos a outra parte, 600 mil, que é disponível, ele pode dividir da forma que 

quiser! Se quiser deixa tudo para um deles, beleza, pois querendo os não a legitima foi respeitada e a 

disponível ele dispôs da forma que quis. 

 

 

Posso fazer testamento só para tratar de patrimônio, para não tratar de patrimônio posso fazer o 

extrapatrimonial, pois a lei permite. = são válidas as disposições testamentaria de caráter não patrimonial 

ainda que o testador somente a eles se tenha limitado. 

 

Art. 1859 -> impugnação do testamento = 5 anos. 

Ação de impugnação de testamento, 5 anos, natureza decadencial.  

Porque alguém peitaria o testamento? Vício de vontade, vício formal (testamento é uma to solene revestido 

de várias formalidade). 

 

Toda vez que deixar um testamento, não conseguimos fazer inventario por testemunha tem que ser pelo juiz 

em que ele instaura um procedimento de abertura, registro e cumprimento do testamento, assim o juiz 

mandará registrar. Depois da morte, o juiz tendo ciência do testamento registra e ai sim contamos os 5 anos. 

Não tem como impugnarmos um testamento quando a pessoa estiver viva, ele pode mudar de vontade 

qualquer hora. 

 



Art. 1861 -> ele ressalta mais um vez o brocardo “tempus regit actum”, ou seja, o testamento será havido por 

válido ou não no momento em que é celebrado, em que é realizado, no tempo em que o ato é regido, ou seja, 

se a pessoa fizer um testamento aos 14 anos ele é incapaz, morreu com 90, convalidou ou não? não! o nulo 

JAMAIS CONVALIDA! De outro lado se ele fizer o testamento aos 50 e morrer aos 90 incapaz, O TESTAMENTO É 

VÁLIDO, pois vamos medir e avaliar o tempo do ato! 

 

Formas do testamento 

Vimos QUEM, LIMITES e agora vamos ver as FORMAS 

Quais tipos de testamentos temos à nossa disposição? 

 

Temos dois grandes grupos: 

1. Testamentos ordinários; 

2. Testamentos especiais. 

 

Ordinários: são sinônimos de COMUM, podem ser feitos no nosso cotidiano, dia-a-dia. Já os especias somente 

poderão ser feitos dentro de uma circunstancia especial, excepcional. 

 

Qualquer um de nós por ter mais de 16 anos poderá testar e a nos é dada a faculdade de escolher qual o tipo 

 

Dentro ordinário Temos o publico, cerrado e particular e podemos livremente escolher. 

 

Qual o melhor? Não tem o melhor, cada um prestigia um valor, então depende da situação, ou seja, o valor 

que naquele momento melhor que aproveitar. 

 

Se busco o valor segurança, sigilo, praticidade e ai vamos examinar e ver qual o melhor para atender. 

 

Já o ESPECIAL não temos como escolher, pois temos o aeronáutico, marítimo, militar, ou seja, ou estamos 

nesse cenário e contexto ou não podemos utilizar. 

 

Ordinário – LIVREMENTE ESCOLHEMOS 

Especial – NÃO TEM OPÇÃO 

 

Especiais 

A doutrina critica, pois diz que cai em desuso e houve uma perda de oportunidade do legislador de tirar do 

código, serve apenas por parte histórica. Nosso dia-a-dia testamento publico, cerrado e particular, ok? 

 

 

Cada um destes modelos tem vantagens e desvantagens: 

 

PÚBLICO -> O valor consagrado nele é o valor segurança. Esse testamento é escrito por um agente publico, o 

tabelião de notas.  

 



Toda vez que nos dirigimos ao tabelião de notas para fazer testamento, o tabelionato informa a realização 

desse testamento para o colégio notarial. Isso é muito bom, pois hoje quando fazermos um inventário ou o 

escrevente ou o juiz pedem um certidão emitida pelo colégio. Ainda que os parentes desconheçam ele verá e a 

ultima vontade da pessoa será atingida. 

 

Preço não é absurdo, mas custa! 

 

Testemunhas? Sim, 02. 

 

Na cerimônia o tabelião lê as testemunhas ouvem quem assina é o testador, testemunhas e tabelião. 

 

Recomendações da lei – se o cara não souber ou não puder assinar (temporário ou definitivo) a testemunha 

assina para ele. Cego? Só poderá fazer testamento público (esse é o mais seguro) 

 

CERRADO 

Também chamado de místico ou secreto, esse também passa pelo tabelionato de nota, mas enquanto o 

publico o tabelião lê e as testemunhas ouvem o conteúdo, aqui o testador escreve ou pode até pedir para o 

tabelião escrever. O testador chega no cartório e diz que “esse é meu testamento e desejo seja provado”. O 

tabelião olha para ver se está tudo em ordem, na ultima linha ele inicio um auto de aprovação. Depois que 

lavrar esse auto ele vai cerrar e cozer. 

 

O lado bom é que é secreto, porém,se eu perder já era porque vem lacrado comigo.  O juiz que abre, se ele ver 

que tem algo que diz ser aberto e etc ele entende por revogado. 

 

Pode ser escrito em inglês? Sim, além do testador ninguém mais verá. O publico, por ex, não pode pois será no 

registro de notas e se é brasileiro, somente na língua do país. 


