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NEGÓCIO JURÍDICO; ATOS JURÍDICOS LÍCITOS E 

ILÍCITOS; PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DA NORMA 

 

1 – Relação jurídica, os direitos subjetivos e o exercício dos direitos 

 

1.1 A relação jurídica 

 

 A relação jurídica consiste em um vínculo entre pessoas, em 

razão do qual uma pode pretender um bem a que a outra é obrigada. 

 A transformação do vínculo de fato em jurídico acarreta em 

relação entre sujeitos jurídicos, entre o sujeito ativo, que é o titular do direito 

subjetivo de ter ou fazer o que a norma jurídica não proíbe, e o sujeito passivo, 

que é o sujeito de um dever jurídico, é o que deve respeitar o direito do ativo. 

 O conteúdo da relação jurídica pode ser simples, quando se 

constitui de um só direito subjetivo; e complexa, quando contiver vários direitos 

subjetivos (ex.: compra e venda). 

 O poder do sujeito passa a incidir sobre um objeto imediato, que é 

a prestação devida pelo sujeito passivo, por ter a permissão jurídica de exigir, 

e sobre o objeto mediato, o bem da vida, sobre o qual recai o direito de ter. 

 Há necessidade, na relação jurídica, de um fato jurídico em 

sentido amplo, com função de criar, modificar ou extinguir direitos. 

 Desta forma, são elementos da relação jurídica: 

- sujeito passivo e ativo; 

- objeto mediato e imediato; 

- fato jurídico; 

- proteção jurídica. 
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1.2 Os direitos subjetivos e o exercício dos direitos 

  

Na referência a direito romano, direito civil em vigor, ou direito de 

propriedade como instituição jurídica, a palavra “direito” representa um conjunto 

de regras que imprimem à atividade humana certa direção ou a encerra dentro 

de certos limites. 

Se, ao revés, se fala do direito de propriedade do indivíduo, ou do seu 

direito de crédito, refere-se a um poder que estende e dilata o poder de ação 

sobre as pessoas e as coisas. 

 

Direito objetivo é a primeira acepção, enquanto regra de direito. 

O direito subjetivo é poder. São as prerrogativas de que uma pessoa é 

titular, no sentido de obter certo efeito jurídico, em virtude da regra de direito. É 

a faculdade que, para o particular, deriva da norma. Meio de satisfazer 

interesses humanos. 

 

• teorias afirmativas: 

a) vontade: o direito subjetivo constitui um poder ou uma senhoria da 

vontade. Quem tem determinado direito, em virtude do ordenamento 

jurídico, pode agir consoante a norma de que aquele direito deriva. 

A vontade, entretanto, não esgota o conceito do direito; não 

se situa a vontade na base do direito subjetivo, porquanto pode 

competir este a seres destituídos de vontade. Além, a 

subsistência do direito independe, muitas vezes, de qualquer 

manifestação de vontade de seu titular. 
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b) interesse: a utilidade é o fim dos direitos, caracterizando-se o direito 

subjetivo como o interesse juridicamente protegido, ou como o 

interesse humano garantido pela ordem jurídica. 

Mas direitos existem que dificilmente se ligarão a um 

interesse, assim como interesses que não receberão tutela 

jurídica. 

 

c) mista: conjuga o interesse e a vontade. Direito subjetivo é o interesse 

protegido, que a vontade tem o poder de realizar. 

 

• teorias negativas: 

a) Duguit: o que a análise revela não é a presença dos direitos 

subjetivos, mas de situações jurídicas objetivas e subjetivas. 

As situações jurídicas objetivas derivam diretamente da 

norma, ou da lei positiva. São gerais, porque sua determinação se 

impõe a todos e permanentes, pois continuam a subsistir, sem 

embargos de todas as aplicações que delas se façam, até o 

momento em que venham a ser modificadas ou derrogadas. 

As situações jurídicas subjetivas são especiais, pois só podem 

ser invocadas por uma ou mais pessoas determinadas e só se 

tornam oponíveis a pessoas igualmente individualizadas, por uma 

vez realizada a situação que dela se espera, ela desaparece. 

 

b) Kelsen: a obrigação jurídica não é senão a própria ordem jurídica, 

considerada do ponto de vista do comportamento que ela impõe a 

um indivíduo determinado. 

Direito subjetivo não é senão direito objetivo. 
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2 – Das pessoas 

 

2.1 Das pessoas naturais 

 

2.1.1 Pessoa natural 

  

Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil (CC, art. 1º). 

Os estrangeiros possuem paridade com os nacionais, com exclusão dos 

direitos políticos. Em relação aos apátridas, que não pertencem a Estado 

algum, mantêm eles a qualidade de sujeitos de direitos, como decorrência de 

sua natureza humana. 

Escapam à conceituação de pessoa, como sujeitos de direitos, as 

entidades místicas ou metafísicas, como almas e santos. Assim, nula será a 

nomeação de alma ou de santo para ser herdeiro ou legatário. 

A dizer que a pessoa é capaz de direitos e obrigações (CC, art. 1º), o 

Código entrosa as noções de capacidade, direito e pessoa. 

Capacidade é a aptidão para adquirir direitos e exercer, por si ou por 

outrem, atos da vida civil. 

Assim, capacidade é elemento da personalidade. 

2.1.2 Começo da personalidade natural 

 

A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida; 

mas a lei põe a salvo, desde a concepção os direitos do nascituro (CC, art. 

2º). 

Será necessário que a criança se separe completamente do ventre 

materno. Ainda não terá nascido enquanto permanecer ligada pelo cordão 

umbilical. 



27 
 

Não basta o simples nascimento, é necessário, ainda, que o recém-

nascido haja dado sinais inequívocos de vida, embora venha a falecer 

momentos depois. 

Se a criança nasceu com vida, tornou-se sujeito de direitos, ainda que 

condenada à morte pela precariedade de sua conformação. 

 

2.1.3 Capacidade de direito e de fato 

  

Duas são as espécies de capacidade: a de gozo ou de direito e a de 

exercício ou de fato. 

 A capacidade de gozo ou de direito é ínsita ao ser humano, toda pessoa 

normalmente tem essa capacidade; nenhum ente dela pode ser privado pelo 

ordenamento jurídico. 

 Distingue-se a capacidade de gozo da legitimação. Conquanto tenha 

capacidade de gozo, a criatura humana pode achar-se inibida de praticar 

determinado ato jurídico, em virtude de uma posição especial, como pai, que 

não pode alienar para o filho (CC, art. 496). 

 A segunda espécie de capacidade, de exercício ou de fato, é a simples 

aptidão para exercer direitos. Faculdade de os fazer valer. 

 A capacidade de exercício pode ser negada à pessoa. O exercício dos 

direitos pressupõe realmente consciência e vontade. 

 

2.1.4 Pessoas absolutamente incapazes (CC, art. 3º) 

  

a) menores de 16 anos: 

São incapazes em decorrência de seu exíguo desenvolvimento 

mental, de sua reduzida adaptação à vida social. 
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b) os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 

necessário discernimento para a prática de atos da vida civil: 

Qualquer que seja a causa da perturbação psíquica, seja ela 

congênita ou adquirida, desde que impeça o entendimento e a 

formação da vontade. Deve ser situação permanente, normalmente 

irreversível, e que conduz à interdição do paciente e nomeação de 

curador que o represente nos atos da vida civil. 

b) os que, ainda por motivo transitório, não puderem exprimir a sua 

vontade: 

Difere-se da situação anterior, pois naquela, a debilidade mental 

impede o discernimento e o entendimento dos atos. Nesta, cuida-se 

de motivo transitório ou permanente que não afeta a compreensão, 

mas impede que a pessoa expresse sua vontade de forma 

absolutamente fiel ao que deseja. 

Naquele, não há vontade, neste, há vontade, não há meios de 

transmiti-la. 

 Embora se aluda a motivo transitório, significando a possibilidade 

de reversão daquela situação de incapacitação, a gravidade desta 

deve ser de tal ordem que impossibilite a manifestação de vontade no 

momento em que ela deve ser expressa. 

 Basta que o motivo que impeça seja contemporâneo ao exercício 

do direito ou prática do ato visado. 

 O direito brasileiro não reconhece a validade dos atos praticados 

pelo alienado absolutamente incapaz nos períodos de lúcido 

intervalo, que podem ocorrer nas doenças mentais intermitentes. 

 A capacidade é a regra, somente quando demonstrados os 

motivos que tolham a compreensão e o modo de expressão é que se 

determinará a incapacidade. 
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 Se o surdo-mudo formar a sua vontade e puder externa-la de 

modo satisfatório, possui discernimento, não sendo incapaz. 

 

2.1.5 Pessoas relativamente incapazes 

  

Limita-se a incapacidade a certos atos ou à maneira de exerce-los (CC, 

art. 4º): 

a) maiores de 16 anos e menores de 18 anos: 

 Como é mais acentuado o seu discernimento, o Código reduz-lhes a 

incapacidade. Aos 18 anos, confere-lhes o exercício de todos os 

direitos, fazendo cessar a incapacidade. 

 O menor com mais de 16 e menos de 18 anos pode, livremente: 

- servir de testemunha, inclusive em testamentos (CC, art. 228, III); 

- testar; 

- ser mandatário; 

- equiparar-se ao maior quanto às obrigações resultantes de atos ilícitos; 

- não se eximir de obrigação quando dolosamente ocultar a sua idade (CC, art. 

180); 

- alistar-se eleitor; 

- casar (CC, art. 1517) com autorização dos pais ou representantes legais. 

b) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que tenham, por 

deficiência mental, o discernimento reduzido; 

c) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 

d) os pródigos: 

Pródigo é aquele que desordenadamente dissipa seus haveres, 

reduzindo-se à miséria. 
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A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar e ser demandado e 

praticar, em geral, atos que não sejam de mera administração (CC, art. 1782). 

O pródigo não está impedido de casar ou exercer a sua profissão. 

 

Cessará para os menores, a incapacidade (CC, art. 5º, p. ún.) pela 

concessão dos pais, pelo casamento, exercício de emprego público efetivo, 

colação de grau em curso superior e estabelecimento civil ou comercial ou pela 

relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos 

tenha economia própria. 

Os silvícolas terão sua capacidade regulada por lei especial. 

Existem várias medidas tutelares em benefício dos incapazes: 

- não corre prescrição contra os incapazes de que trata o art. 3º 

(absolutamente incapazes); 

- o mútuo feito a menor não pode ser reavido, salvo nas hipóteses do art. 

585; 

- ninguém pode reclamar o que, por obrigação anulada,  pagou a um 

incapaz se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga (CC, 

art. 181); 

- partilha em que há incapazes não pode ser convencionada 

amigavelmente (CC, art. 2015); 

- pode o menor ou interdito recobrar dívida de jogo que voluntariamente 

pagou (CC, art. 814).; 

- beneficia-se com a assistência e representação (CC, art. 115). 

 

2.1.6 Emancipação 
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Aos 18 anos completos acaba a menoridade, ficando habilitado o 

indivíduo para todos os atos da vida civil (CC, art. 5º). 

 A emancipação consiste na aquisição da capacidade civil antes da idade 

legal, extingue o poder familiar e faz cessar a condição de pupilo na curatela. 

 A primeira forma de emancipação resulta da concessão dos pais, ou de 

um deles, na falta do outro, mediante escritura pública, independentemente 

da homologação judicial, e por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 

16 anos cumpridos. 

 O instrumento público deve ser inscrito no Registro Civil competente. 

 Em ambos os casos o menor deve ter 16 anos já completos. 

A emancipação não é direito do menor. A lei fala em concessão do pai e 

da mão e sentença do juiz (presupõe exame dos fatos e circunstâncias). 

Deve ser denegada (a) se por meio dela se objetiva outro que não o 

interesse do emancipado; (b) este não possui o necessário discernimento para 

reger sua pessoa e seus bens ou (c) se a finalidade exclusiva é liberar bens 

clausulados até a maioridade. 

Ser analfabeto o emancipado ou contar ele com pouco mais de 16 anos 

não impedem a emancipação. 

A segunda forma de emancipação é o casamento. Embora contraído 

antes da idade nupcial, o matrimônio atribui ao nubente plena capacidade. Sua 

subseqüente anulação, ou a simples separação judicial, não implicam no 

retorno do emancipado à condição de capaz. 

A emancipação civil, em qualquer dos casos do art. 5º é irrelevante em 

sede jurídico-penal. 

A incapacidade absoluta e a relativa são supridas de acordo com as 

normas que regem a representação legal. 
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2.1.7 Fim da personalidade natural 

 A existência da pessoa natural termina com a morte (CC, art. 6º, 1ª 

parte). 

 Além da morte real, admite a lei alguns casos de morte presumida. 

 O primeiro está no CC, art. 6º, 2ª parte. Presume-se a morte, quanto aos 

ausentes, nos casos em que a lei autoriza a sucessão definitiva. 

 Admite-se a presunção se já decorridos dez anos depois de passada em 

julgado a sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória. Também 

se o ausente conta 80 anos de nascido e de mais de cinco datas as últimas 

notícias suas (CC, arts. 37 e 38). Em ambos os casos podem os interessados 

requerer a sucessão definitiva. 

 O art. 7º do CC permite a declaração de morte presumida (a) se for 

extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida e (b) se 

alguém, desaparecido em campanha, ou feito prisioneiro, não for encontrado 

até 2 anos após o término da guerra. 

 Nestas hipóteses do art. 7º, somente poderá ser requerida depois de 

esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data do 

provável falecimento. 

 A morte real e a presumida, a partir da data fixada na sentença que a 

declarou, trazem como conseqüência a imediata cessação de todos os direitos 

e deveres de que o de cujus era titular, especialmente: 

  - dissolução do vínculo conjugal; 

- extinção do poder familiar; 

- abertura da sucessão; 

-extinção dos contratos personalíssimos, como a locação de serviços, 

parceria, mandato e sociedade; 

- obrigação de fazer, quando convencionado o cumprimento pessoal; 
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- extinção do pacto de venda a contento, preempção ou preferência e de 

melhor comprador; 

- extinção do direito de revogar a doação por ingratidão; 

testamentária; 

- benefício da assistência judiciária gratuita. 

 Pode ocorrer comoriência, isto é, a morte de duas ou mais pessoas na 

mesma ocasião e por força do mesmo evento, sendo elas reciprocamente 

herdeiras umas das outras. 

 Se as provas (e não conjecturas ou presunções) permitem determinar a 

ordem cronológica dos óbitos, não há problema a enfrentar. 

 Na lei, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu 

aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos (CC, art. 8º). 

 

2.1.8 Atos do registro civil 

Prescreve o art. 9º do CC que serão registrados em registro público: 

- nascimentos, casamentos e óbitos; 

- emancipação por outorga dos pais ou sentença do juiz; 

- interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 

- sentença declaratória de ausência ou de morte presumida. 

Registro é o conjunto de atos autênticos tendentes a ministrar prova 

segura e certa do estado das pessoas. Tem função de publicidade dos atos, 

provando a situação jurídica do registrado e tornando-a conhecida de terceiros. 

O registro civil está a cargo de serventuários vitalícios. 

Também ao comandante das aeronaves compete exercer funções de 

oficial público, podendo lavrar certidão dos nascimentos e óbitos que ocorrerem 

a bordo. 
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Às autoridade consulares cabe idêntica função (LICC, art. 18). 

Serão averbados em registro público: 

- as sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o 

divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal; 

- os atos judiciais e extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a 

filiação; 

- os atos judiciais ou extrajudiciais de adoção. 

 

2.2 Direitos de personalidade 

 

2.2.1 Introdução 

 

A CF/88 assegurou, entre outros, sem enumeração taxativa, o direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à integridade física, à inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. 

O CC/2002 refere direitos de personalidade concernentes à proteção à 

integridade física e à integridade moral. 

Com relação aos primeiros, afasta-se qualquer constrangimento para 

tratamento médico, intervenção cirúrgica, remoção de órgãos ou partes do 

corpo. 

A proteção à integridade moral abrange o nome, a imagem, a honra, a 

boa fama e a vida privada. 

 

2.2.2 Características 

 

O art. 11 delimita as características fundamentais do direito de 

personalidade: 
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- irrenunciável; 

- intransmissível; 

- ilimitado. 

 

Não podem ser objeto de transação, nem se transmitem a qualquer título 

aos sucessores do seu detentor, que também a eles não pode renunciar, nem 

estabelecer limites voluntários. Se houver limitações, somente podem ser 

fixadas. 

É possível exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito de 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei (CC, art. 12). 

Tem legitimação para isso o ofendido. Em se tratando de morto, terá 

legitimidade para requerer a medida protetora o cônjuge sobrevivente ou 

qualquer parente em linha reta ou na colateral até o quarto grau (CC, art. 12, p. 

ún.). 

 

2.2.3 Outras disposições 

 

Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio 

corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou 

contrariar os bons costumes (CC, art. 13). 

Abre-se exceção para fins de transplante. Além de não comprometer a 

integridade física do doador, a cessão há de ser sempre gratuita. 

A disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para 

depois da morte, com fins científicos ou altruísticos, é válida. 

Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a 

tratamento médico ou intervenção cirúrgica. 
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A produção intelectual e a imagem da pessoa são resguardados. 

Somente o seu titular é que poderá autorizar a publicação e utilização de suas 

manifestações do pensamento ou da criatividade, exceto se necessário à 

administração da justiça ou à manutenção da ordem pública. 

Por igual, a imagem somente poderá ser exposta, seja por qual meio, 

com o consentimento da pessoa, que pode exigir a proibição dessa utilização, 

independentemente da alegação de prejuízo. Se, ainda, a divulgação não 

autorização implicar ofensa à honra, boa fama e respeitabilidade, ou se 

destinar a fins comerciais, caberão perdas e danos ao ofendido, além da 

imediata cessação da utilização. 

Em se tratando de morto ou ausente, são partes legítimas para 

requerer essa proteção o cônjuge, ascendentes e descendentes. 

A vida privada da pessoa é inviolável, e o juiz, a requerimento do 

interessado, poderá adotar as medidas necessárias para impedir ou fazer 

cessar ato contrário a essa norma. 

 

2.3 Do nome 

 

2.3.1 Definição 

 

Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome e o 

sobrenome (CC, art. 16). 

O pseudônimo, se adquirir notoriedade, permitindo a imediata 

identificação da pessoa designada, prevalecendo sobre o prenome, poderá 

substituí-lo, passando o interessado a utilizá-lo em todos os atos da vida civil. 

O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da mesma proteção 

que se dá ao nome. 
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2.3.2 Possibilidade de alteração 

 

O prenome é definitivo, admitindo-se a sua substituição por apelidos 

públicos notórios (L. 9.708/98). 

Admite-se a retificação de evidente erro gráfico, bem como a mudança 

mediante sentença do juiz, a requerimento do interessado, no caso de expor a 

pessoa ao ridículo. 

Não infringe a Lei 6.015/73 o simples acréscimo de outro nome ao já 

usado pelo registrado. 

Também é passível de alteração o nome do adotado. 

 

2.3.3 Outras disposições 

 

Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu sobrenome o 

do outro. Tanto o homem como a mulher podem adotar o patronímico do 

consorte, ou conservar o nome de solteiro (CC, art, 1565, §1º). 

Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge 

poderá manter o nome de casado, salvo, no segundo caso, e dispuser em 

contrário a sentença de separação judicial. 

O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o 

direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requeira o 

inocente e se a alteração não acarretar (CC, art. 1578): 

- evidente prejuízo à sua identificação; 

- manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havido 

na união dissolvida; 

- dano grave reconhecido na decisão judicial. 

O cônjuge inocente na separação judicial poderá renunciar, a qualquer 

momento, ao direito de usar o sobrenome do outro (§1º). 
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2.3.4 Proteção ao nome 

 

O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações 

ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda que não haja 

intenção difamatória (CC, art. 17). 

 

2.4 Da ausência 

 

2.4.1 Conceito 

 

Ausente é aquele que, devido ao seu desaparecimento, é assim 

declarado pelo juiz. É insuficiente a não-presença, mas a falta de notícias que 

coloque em dúvida a própria existência do ausente. 

O ausente que desaparece de seu domicílio, sem que dele se tenha 

notícia, depois de declarado tal pelo juiz, tem instituída sua curadoria para 

oportuna sucessão. 

Desdobra-se em três fases distintas: a curadoria do ausente, a sucessão 

provisória e a sucessão definitiva. 

 

2.4.2 Curadoria do ausente (1ª fase) 

 

Instaura-se em dois casos: 

- desaparecendo uma pessoa de seu domicílio, sem que dela haja 

notícia, se não houver deixado representante ou administrador a quem caiba 

curar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do 

Ministério Público, declarará a ausência e nomeará curador (CC, art. 22); 
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- também se declarará quando o ausente deixar mandatário que não 

queira ou não possa exercer ou continuar exercendo o mandato, ou se os seus 

poderes forem insuficientes (CC, art. 23). 

Levadas essas circunstâncias ao conhecimento do juiz, procederá a 

arrecadação dos bens, que serão entregues à administração do curador que 

for nomeado (CC, art. 24). 

O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente 

ou de fato por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será seu 

legítimo curador (CC, art. 24). 

Na falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente cabe aos pais ou 

aos descendentes, nesta ordem, se não houver impedimento que os iniba de 

exercer o cargo. Entre os descendentes, os mais próximos excluem os mais 

remotos  (CC, art. 25, §2º). Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz 

a escolha do curador (§3º). 

A curadoria estende-se, normalmente, por um ano. Neste período, 

mediante editais, publicados de dois em dois meses, o ausente é convidado a 

reaparecer e a entrar na posse de seus bens (CPC, art. 1161). 

Se o ausente retorna ou se surge notícia de sua morte, cessa a 

curadoria. 

Decorrido o prazo sem o reaparecimento do ausente, ou sem notícia de 

sua morte, os interessados podem pedir a abertura da sucessão provisória. 

 

2.4.3 Sucessão provisória (2ª fase) 

 

Podem os interessados requerer que se declare a ausência e se abra 

provisoriamente a sucessão desde que decorridos (CC, art. 26 c/c art. 1163): 

- um ano da arrecadação dos bens do ausente ou; 

- três anos, se deixou representante ou procurador. 
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Para esse efeito, consideram-se interessados (CC, art. 27):  

- cônjuge não separado judicialmente; 

- herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários; 

- os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua 

morte; 

- credores de obrigações vencidas e não pagas. 

A sentença que abrir a sucessão provisória só produzirá efeitos 180 

dias depois de publicada pela imprensa; mas, logo que passe em julgado, 

proceder-se-á a abertura do testamento, se houver, e a partilha dos bens, 

como se o ausente estivesse falecido (CC, art. 28). 

Passados os prazos de 1 e 3 anos e não havendo interessados, cabe ao 

MP requere-la ao juiz competente. 

Não comparecendo interessado para requerer o inventário até 30 dias 

do trânsito em julgado da sentença que abrir a sucessão provisória, proceder-

se-á à arrecadação dos bens do ausente (CC, arts. 1819 a 1823). 

- pode o juiz determinar a conversão dos bens móveis em imóveis ou 

títulos; 

- para se imitirem os herdeiros na posse, darão garantias (penhores e 

hipotecas) equivalentes a seus quinhões (CC, art. 30); 

- o que não puder prestar garantia será excluído, mantendo-se seus 

bens sob a administração do curador ou herdeiro designado pelo juiz e que 

preste a garantia. 

Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a 

qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na 

posse dos bens do ausente. 

Como o óbito do ausente é presumido, os bens devem ser guardados 

pelos herdeiros, na previsão desse regresso, a fim de serem devolvidos. Por 
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isso, os imóveis só se poderão alienar, não sendo por desapropriação, ou 

hipotecar, com autorização do juiz. 

- empossados os bens, os sucessores provisórios representarão ativa e 

passivamente o ausente; contra eles correrão todas as ações pendentes e as 

movidas no futuro (CC, art. 32). 

- frutos: ascendente, descendente e cônjuge, como sucessor provisório, 

fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os 

outros sucessores devem capitalizar metade desses frutos e rendimentos. 

Se o ausente aparecer e sua ausência for injustificada, perderá ele em 

favor do sucessor sua parte dos frutos 

- o excluído da posse provisória poderá, justificando a falta de meios, 

requerer que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe 

tocaria. 

Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento, 

considerar-se-á nessa data aberta a sucessão em favor dos herdeiros que o 

eram àquele tempo (CC, art. 35). 

Se o ausente aparecer ou se lhe tiverem notícias, cessam as vantagens 

aos sucessores imitidos, ficando obrigados a adotar as medidas 

assecuratórias até a entrega (CC, art. 36). 

 

2.4.4 Sucessão definitiva (3ª fase) 

 

Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a 

abertura da sucessão provisória, podem os herdeiros requerer a sucessão 

definitiva e o levantamento das cauções prestadas. 

Se o ausente contar mais de oitenta anos e há mais de cinco que datam 

as últimas notícias, pode-se, também, pedir a sucessão definitiva. 

Regressando o ausente até dez anos após a abertura da sucessão 

definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes: 
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- haverão só os bens existentes no estado em que se acharem; 

- sub-rogados em seu lugar; 

- preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido 

pelos bens alienados depois daquele tempo. 

Se nos 10 anos, nenhum interessado promover a sucessão definitiva ou 

o ausente não regressar, os bens passarão ao domínio da Fazenda Pública do 

local onde se encontrem. 

 

3– Das pessoas jurídicas 

 

3.1 Natureza jurídica 

 

a) teoria da ficção: parte do princípio de que só o homem é capaz de 

ser sujeito de direitos. Mas o ordenamento jurídico pode modificar o 

princípio, estendendo a outros entes que não o homem, como as 

pessoas jurídicas, que constituem ser fictício, incapaz de vontade e 

representados como incapazes. 

A pessoa jurídica é uma criação artificial da lei para exercer direitos 

patrimoniais. Só por meio de abstrações se obtém essa personalidade. 

b) teoria da equiparação: nega qualquer personalidade jurídica como 

substância. Admite, tão-somente, que há certas massas de bens, 

determinados patrimônios, equiparados, no seu tratamento jurídico, 

às pessoas naturais. 

As pessoas jurídicas não passam de meros patrimônios destinados a um 

fim específico. 

c)  teoria da realidade objetiva (orgânica): parte de base 

diametralmente oposta à da ficção. Junta-se ao homem, como 

pessoa, entes dotados de existência real, tão real quanto a das 

pessoas físicas. 
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Pessoas jurídicas são corpos sociais, que o direito não cria, mas se 

limita a declarar existentes. 

d)  teoria da realidade técnica ou jurídica (adotada): do ponto de vista 

físico e natural, só a pessoa física é realidade. 

A personalidade jurídica não é ficção, mas uma forma, uma investidura, 

um atributo, que o Estado defere a certos entes, havidos como merecedores 

dessa situação, conforme determina situação devidamente concretizada. 

A pessoa jurídica possui realidade jurídica. 

 

3.2 Classificação das pessoas jurídicas 

 

a) de direito público, externo ou interno ou de direito privado (CC, 

art. 40); 

b) associações e fundações: associações e fundações dependem 

necessariamente da coexistência de dois elementos, um 

pessoal e outro real, a reunião de várias pessoas e o acervo de 

bens. Não podem ser dissociados. 

 

As associações têm como requisitos integrantes a pluralidade de 

pessoas e o escopo comum que a estes anima. Possuem o patrimônio, mas 

esse tem função instrumental, representa um meio para a consecução dos fins 

colimados pelos sócios. 

Nas fundações, requisito é o patrimônio e a destinação a um fim. O 

patrimônio é o que constitui elemento essencial. 

 

3.3 Outras disposições 

 

- tem personalidade distinta da de seus membros; 

- tem patrimônio distinto; 
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- tem vida própria, distinta da de seus membros; 

Em regra, a pessoa jurídica tem os mesmos direitos que a pessoa 

natural: pode contratar, adquirir por testamento, sujeita-se à prescrição. 

Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos de 

personalidade (CC, art. 52). 

 

3.4 Das pessoas jurídicas de direito público 

  

3.4.1 Enumeração 

 

As pessoas jurídicas são de direito público interno e externo, e de direito 

privado (CC, art. 40). 

As pessoas jurídicas de direito público são caracterizadas não só pela 

personalidade jurídica de direito público, como pelo regime jurídico de direito 

público a que se submetem. 

São pessoas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas 

as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. 

As pessoas de direito público interno são aquelas enumeradas no art. 

41 do CC: 

- União; 

- Estados, Distrito Federal e Territórios; 

- Municípios; 

- autarquias; 

- demais entidades de caráter público criadas por lei. 

Pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de 

direito privado regem-se pelo regime comum do Código Civil (p. ún.) 
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Os partidos políticos são entidades de direito privado (L. 9096/95). 

As fundações públicas podem ser criadas com personalidade de direito 

público ou privado, regendo-se de acordo com o regime que lhe caracteriza. 

 

3.4.2 Responsabilidade civil das pessoas de direito público 

 

Diz o CC/2002, art. 43 que “as pessoas jurídicas de direito público 

interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que, nessa 

qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os 

causadores do dano, se houver, por parte deles, dolo ou culpa”. 

Na Constituição foi adotada a responsabilidade objetiva e se a ação 

regressiva cabe quanto tiver havido culpa do funcionário público, segue-se que 

não haverá ação regressiva quando inexistir culpa, embora o Estado continue a 

responder pelas conseqüências do evento lesivo. 

Para que o Estado responda civilmente, basta a existência do dano e do 

nexo causal com o ato do funcionário, ainda que lícito. A idéia de causalidade 

substitui a culpabilidade do agente. 

 

3.5 Pessoas jurídicas de direito privado 

 

3.5.1 Enumeração 

 

São pessoas jurídicas de direito privado: 

- as associações; 

- as sociedades; 

- as fundações. 
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Não se confundem sociedades civis e associações. Nas primeiras há o 

fito de lucro, enquanto nas segundas inexiste essa finalidade. O objeto das 

associações é essencialmente não econômico. 

Fundações são universalidades de bens personalizados, em atenção 

aos fins que lhes dão unidade. 

Nas associações há interesses, fins e meios próprios, exclusivos dos 

sócios e que podem ser alterados pelos sócios. Seu patrimônio é constituído 

pelos consócios, já que em seu exclusivo interesse. Os associados deliberam 

livremente, dizendo-se por isso que seus órgãos são dirigentes ou dominantes. 

Nas fundações, os fins e interesses não são próprios, mas alheios, isto 

é, do fundador. Estes fins são perenes e imutáveis, limitando-se os 

administradores a executa-los simplesmente. O patrimônio é formado pelo 

instituidor, que tanto pode ser um particular quanto o Estado. As resoluções 

são delimitadas pelo instituidor, afirmando-se que seus órgãos são servientes. 

Os partidos políticos, ainda que pessoas de direito privado, são 

regidos pelo CC naquilo em que lhes for aplicável (CC, arts. 45, 46 e 71) e, no 

mais, pela Lei 9096/95. 

 

3.5.2 Representação 

 

As pessoas jurídicas são representadas, ativa e passivamente, nos atos 

judiciais e extrajudiciais, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, 

não o designando, pelos seus diretores (CC, art.46, III). 

 

3.5.3 Começo da pessoa jurídica 

 

Começa a existência das pessoas jurídicas de direito privado com a 

inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando 
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necessário, da autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se 

no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo (CC, art. 45). 

A constituição das sociedades e associações civil depende do concurso 

de dois elementos: o material e o formal. 

Compreende o elemento material: os atos de associação, o fim a que se 

propõe a pessoa jurídica, o conjunto de bens necessários à consecução desse 

fim. 

Os atos de associação dizem respeito ao agrupamento dos associados e 

consócios, os quais, por abstração, são considerados um único sujeito. O 

número deles é variado, podendo ser limitado ou limitado ou ilimitado, mas 

nunca inferior a dois. Não se concebe a existência de pessoa jurídica com um 

só membro. 

As condições de admissão devem ser especificadas nos estatutos, no 

contrato social, etc. 

Os associados podem distribuir-se por diferentes categorias e o ato 

constitutivo esclarecerá quais os direitos e deveres de cada categoria, 

concedendo-lhe ou negando-lhe, direito de voto. 

Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos 

limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. 

Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se 

tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo 

dispuser de modo diverso (CC, art. 48). 

Os fins da pessoa jurídica devem ser determinados, lícitos e possíveis. 

Não podem adquirir personalidade jurídica entidades de fins imprecisos, física 

ou legalmente impossíveis, imorais ou contrários à ordem pública. 

A CF, art. 5º, XVII estabelece que é plena a liberdade de associação 

para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 

O último pressuposto material, indispensável à constituição da pessoa 

jurídica, é o conjunto de bens, o patrimônio, necessário à consecução do fim 
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social. Não é preciso que ele exista, integral e concretamente, no ato da 

formação. Basta que a associação ou sociedade tenha capacidade para 

adquiri-lo. 

O elemento formal refere-se à maneira pela qual se constitui a 

sociedade ou associação. O estatuto é o documento básico para criar a pessoa 

jurídica. 

 

3.5.4 Registro da pessoa jurídica 

 

As sociedades enumeradas no art. 44 que, por falta de autorização ou 

de registro, se não reputarem pessoas jurídicas, não poderão acionar seus 

membro, nem a terceiros; mas estes poderão responsabilizá-las por todos os 

seus atos. 

Embora sem existência legal, podem adquirir por testamento. A lei exige, 

para este fim, a existência, e não a existência legal. 

Todas as modificações que sofrerem os atos constitutivos devem ser 

averbadas no registro competente, da mesma forma que os atos constitutivos. 

 

3.5.5 Características das pessoas jurídicas 

 

As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros. 

Do fato de a sociedade ter autonomia patrimonial segue-se que, por 

dívidas particulares dos sócios, não podem ser penhorados os fundos sociais, 

que, até a dissolução da sociedade, pertencem a esta, e não aos sócios. 

O art. 596 do CPC estabelece que “os bens particulares dos sócios não 

respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos previstos em lei”; o 

sócio, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a que primeiro sejam 

excutidos os bens da sociedade. 
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Isso só se entende quando há pessoa jurídica regularmente 

constituída, porque os credores particulares dos sócios não estão adstritos a 

reconhecer a sociedade de fato existente entre eles e, portanto, podem 

penhorar os bens adquiridos pelos sócios devedores ainda que estes aleguem 

pertencerem à sociedade. 

Podem os sócios convencionar no registro, se respondem ou não pelas 

obrigações sociais, subsidiariamente, para que tenha aplicação o art. 596 do 

CPC. Diferente é a solução se a sociedade se constitui de modo que os sócios 

respondem, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. 

O art. 50 coíbe a atuação irregular da pessoa jurídica: em caso de abuso 

da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 

Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de 

certas e determinadas relações jurídicas sejam estendidas aos bens 

particulares do sócio. 

 

3.5.6 Da terminação da pessoa jurídica 

 

O CC não prevê expressamente, mas pode ser extinta pelas formas do 

CC/16 e como lhe prevê os estatutos: 

- pela sua dissolução, deliberada entre os seus membros, salvo o direito 

de terceiros e da minoria; 

- cassação ou expiração da autorização de funcionamento, quando 

necessária; 

- quando a lei determinar a sua extinção; 

- quando seus fins se tornarem ilícitos ou proibidos ou inúteis; 

- quando um dos associados falecer ou tornar-se incapaz, à vista da 

intransferibilidade da condição de associado (CC, art. 56), se o contrário não 

previu o estatuto. 
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Nos casos de dissolução ou cassada a autorização, a pessoa jurídica 

subsistirá para fins de liquidação, até que esta se conclua. 

 

3.6 Das associações e fundações 

 

3.6.1 Das associações 

 

As associações são pessoas jurídicas de direito privado constituídas 

pela união de pessoas que se organizam para fins não-econômicos. 

Distinguem-se das sociedades, que têm por finalidade o 

desenvolvimento de atividades de cunho econômico, sejam elas civis ou 

comerciais. 

Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos, não 

estabelecem entre si qualquer vínculo. 

 

3.6.2 Das fundações 

 

Para criar uma fundação, far-lhe-á o seu instituidor, por escritura pública 

ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se 

destina, e declarando, se quiser, a maneira de administra-la (CC, art. 62). 

A constituição dessa pessoa jurídica se desdobra na fundação e na 

dotação. 

O ato de fundação pode ser inter vivos ou mortis causa. Num e noutro 

caso, depende de registro. 

Duas são as modalidades de formação: 

- direta: o próprio instituir a tudo provê; 
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- fiduciária: o instituidor entrega a outrem a organização da obra 

projetada. 

Quando insuficientes para constituir a fundação os bens a ela 

destinados, serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados 

em outra fundação, de fins semelhantes (CC, art. 63). 

Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas 

(CC, art. 66). Se estenderem a atividade a mais de um Estado, caberá em cada 

um deles ao Ministério Público o encargo (§2º). 

A autoridade competente a que serão submetidos os estatutos 

elaborados pelas pessoas incumbidas da aplicação do patrimônio é o mesmo 

órgão do Ministério Público, o qual verificará se foram observadas as bases da 

fundação e se bastam os bens aos fins a que ela se destina. 

Se a pessoa encarregada da aplicação do patrimônio não elaborar os 

estatutos, no prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, dentro de 

seis meses, incumbirá ao órgão do Ministério Público elabora-los e submete-los 

à aprovação do juiz (CC, art. 65, p. ún.). A mesma incumbência lhe cabe se o 

instituidor não elaborou os estatutos, nem designou pessoa que o faça (CPC, 

art. 1202, I). 

Os estatutos são suscetíveis de reforma posterior, desde que: 

- deliberada por 2/3 dos componentes para gerir e representar a 

fundação; 

- não contrarie ou desvirtue seu fim; 

- aprovada pelo MP e, se este a denegar, por suprimento do juiz, a 

requerimento do interessado. 

A minoria terá prazo de 3 anos para promover a invalidação, quando a 

decisão violar a lei ou estatuto, ou estiver eivada de erro, dolo, simulação ou 

fraude. 

Se o instituidor não proceder à transferência dos bens para a fundação, 

o será feito por mandado judicial (CC, art. 64). 
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Provada a desvantagem da gestão do administrador, pode e deve a 

autoridade competente promover-lhe a remoção, ainda que vitalício por 

disposição testamentária. 

O administrador está sujeito a prestação de contas. 

Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a 

fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o Ministério Público, ou 

qualquer interessado, promover-lhe-á a extinção, incorporando-se o seu 

patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em 

outra fundação, designada pelo juiz, que tenha fim igual ou semelhante. 

 

4– Do domicílio civil 

 

4.1 Generalidades 

 

Não se confundem os conceitos de domicílio e residência. 

O domicílio é conceito jurídico, criado pela própria lei e por meio do qual, 

para efeitos jurídicos, se presume estar presente a pessoa em determinado 

lugar. 

Residência, por sua vez, é relação de fato, e o lugar em que a pessoa 

habita ou tem o centro de suas ocupações. 

A essência do primeiro é puramente jurídica e corresponde à 

necessidade de fixar a pessoa em dado local; a da segunda é meramente de 

fato. 

A competência judiciária se determina, em ação fundada em direito 

pessoal e em direito real sobre bens móveis, pelo domicílio do réu (CPC, art. 

94). 

Tendo mais de um domicílio, será demandado em qualquer deles. 
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Sendo incerto ou desconhecido o domicílio, será demandado onde for 

encontrado ou no domicílio do autor. 

Se não tiver domicílio ou residência (onde for encontrado), a ação será 

proposta no foro do domicílio do autor; se este também residir fora do Brasil, a 

ação será proposta em qualquer foro. 

 

4.2 Domicílio da pessoa natural 

 

O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua 

residência com ânimo definitivo (CC, art. 70). 

Se a pessoa natural não tiver residência habitual, terá domicílio civil 

onde for encontrada. 

 

4.3 Pluralidade de domicílios 

 

O CC estabelece distinção entre dois tipos de domicílios: 

a) residencial: onde a pessoal reside com ânimo definitivo, e no qual 

concentra suas atividades e relações jurídicas familiares, patrimoniais 

e pessoais, não relacionadas, porém, com atividade profissional. 

b) profissional: onde a pessoa natural exercita sua profissão, qualquer 

que seja ela, e que concentra todas as relações jurídicas dessa 

natureza; ex.: se a pessoa for demandada em ação de consignação 

de pagamento de honorários referente à profissão, deve ser citado no 

domicílio onde desenvolve suas atividades de cunha profissional. 

Admite-se a pluralidade destes domicílios, sendo comum que entre eles 

haja coincidência. 

Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, 

viva, considera-se domicílio qualquer delas (CC, art. 71). 
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Se a pessoa exercer a profissão em lugares diversos, cada um deles 

constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. 

Se a pluralidade for de réus, cada um com domicílio diferente, pode o 

autor demanda-los no foro de um deles, à sua escolha (CPC, art. 94, §4º). 

 

4.4 Mudança de domicílio 

 

Muda-se o domicílio transferindo a residência, com a intenção manifesta 

de o mudar (CC, art. 74). 

A mudança de domicílio, depois de ajuizada a ação, nenhuma influência 

tem sobre a competência de foro (CPC, art. 87). 

 

4.5 Domicílio da pessoa jurídica 

 

O domicílio, quando às pessoas jurídicas, é (CC, art. 75): 

- da União, o Distrito Federal; 

- dos Estados e Territórios, as respectivas capitais; 

- do Município, o lugar onde funcione a administração municipal; 

- das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as 

respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial 

nos seus estatutos ou atos constitutivos. 

As autarquias têm também foro privativo, o das pessoas jurídicas de 

direito público interno de que constituam descentralizações. 

Tendo a pessoa jurídica de direito privado diversos estabelecimentos em 

lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele 

praticados (CC, art. 75, §1º), ainda que a pessoa jurídica tenha sede 

designada nos estatutos (CPC, art. 100, IV, b e STF, 363). 
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Domicílio da ré sociedade que carece de personalidade jurídica é o foro 

do lugar onde exerce a sua atividade principal (CPC, art. 100, IV, ‘c’). 

 

4.6 Classificação do domicílio 

 

a) necessário: resulta de imposição legal. A lei o fixa 

independentemente da vontade do indivíduo; por necessidade 

jurídica, este é obrigado a estabelecer-se em determinado lugar. 

Em regra, pressupõe a subordinação de um indivíduo. Dispõe o art. 76 

que têm domicílio necessário: 

- o incapaz; 

- o servidor público; 

- o marítimo; 

- o militar; 

- o preso. 

 

O incapaz tem por domicílio o dos seus representantes ou assistentes 

(CC, art. 76, p. ún.). Esse domicílio cessa com o fim da incapacidade. 

Os servidores públicos reputam-se domiciliados no lugar onde exercer 

permanentemente as suas funções, afastando-se as temporárias, periódicas 

ou de simples comissão. 

O domicílio do militar em serviço ativo é o lugar onde servir e, sendo da 

Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar 

imediatamente subordinado. 

Os marítimos, oficiais e tripulantes da marinha mercante é o lugar onde 

estiver matriculado o navio. 

O preso tem domicílio no lugar onde cumpre a sentença. 
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b) voluntário: domicílio voluntário é aquele cuja escolha depende 

exclusivamente da vontade. 

Qualquer indivíduo não sujeito ao domicílio necessário pode livremente 

fixar o lugar onde vai instalar a própria residência com ânimo definitivo, ou 

estabelecer a sede de suas atividades profissionais. 

 

4.7 Foro de eleição 

 

 Nos contratos escritos poderão os contraentes especificar domicílio 

onde se exercitem e cumpram os direitos dele resultantes (CC, art. 78). 

A eleição contratual do foro não inibe que o credor prefira o foro do 

domicílio do devedor, quando diverso. 

Sobre o foro contratual prevalece o do local da coisa, quando de índole 

real a ação (CPC, art. 95). 

  

CAPÍTULO II – PARTE GERAL. DOS BENS: CLASSES 

 

1. Acepções da palavra “bens” 

 

Bens são valores materiais ou imateriais que podem ser objeto de uma 

relação de direito. 

Somente interessam ao mundo jurídico as coisas suscetíveis de 

apropriação exclusiva pelo homem. Se as coisas materiais escapam à 

apropriação exclusiva pelo homem, por ser inexaurível a sua quantidade, 

deixam de ser bens no sentido jurídico. 
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Para que as cosas e bens econômicos constituam o patrimônio da 

pessoa, natural ou jurídica, é preciso que sejam economicamente apreciáveis, 

idôneos à apreciação pecuniária. 

 

2. Das diferentes classes de bens 

 

a) bens considerados em si mesmos: 

- bens imóveis e móveis; 

- bens fungíveis e consumíveis; 

- bens divisíveis; 

- bens singulares e coletivos. 

b) bens reciprocamente considerados: reciprocamente consideradas, as 

coisas são principais e acessórias, incluindo-se nestas frutos, produtos, 

rendimentos, benfeitorias, os produtos orgânicos da superfície, os minerais 

contidos no subsolo, as obras de aderência permanente, feitas acima ou abaixo 

da superfície, bem como as pertenças. 

c) bens públicos 

 

3. Bens móveis e imóveis 

 

Os efeitos práticos da distinção entre bens móveis e imóveis, no direito 

civil, são: 

- os bens móveis se adquirem, em regra, pela simples tradição, 

enquanto os imóveis de valor superior ao legal exigem escritura pública (CC, 

art. 1267 e 1245); 
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- os bens móveis podem ser alienados independentemente de outorga 

uxória, ao passo que os imóveis, salvo no regime de separação absoluta, 

dependem dessa formalidade (CC, art. 1647); 

- os móveis sujeitam-se a prazos de usucapião mais curtos; 

- só os imóveis são passíveis de registro (CC, art. 1245); 

- apenas os móveis se prestam ao contrato de mútuo. 

 

3.1. Bens imóveis 

 

São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou 

artificialmente. 

A CF, art. 176, considera a propreidade das jazidas, em lavra ou não, 

distinta da do solo para efeito de exploração e pertencem à União. 

O que for incorporado ao solo, natural ou artificialmente, é, também, 

imóvel, ex.: a semente, edifícios e construções que não se possam retirar sem 

destruição, modificação, fratura ou dano ou aquilo que o proprietário 

mantivesse intencionalmente empregado em sua exploração industrial, 

amorfoseamento ou comodidade. 

São também imóveis por disposição de lei (CC, art. 80): 

- direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram; 

- direito à sucessão aberta. 

 

Os bens imóveis por acessão intelectual podem ser, a qualquer 

momento, mobilizados. Se o proprietário mantém tratores e outros veículos na 

exploração de sua propriedade agrícola, são eles bens imóveis por acessão 

intelectual. 
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Não perdem o caráter de imóvel o material provisoriamente separado de 

um préido para nele se reempregar. 

As árvores, enquanto ligadas ao solo, são bens imóveis por natureza. 

Decisivo é o fim a que se destina.Destinadas à derrubada, o que se vende é a 

árvore abatida, não se trata de bem móvel, mas móvel por antecipação. 

A relevância do bem móvel por antecipação é que: 

- não se exige escritura pública para realização da compra e venda, 

podendo ser esta efetuada por instrumento particular; 

- não necessita o vendedor de outorga uxória, se casado; 

- o instrumento de compra e venda não pode ser trasncrito no registor 

imobiliário 

 

3.2. Bens móveis 

 

São os bens suscetíveis de movimento próprio (semoventes) ou por 

força alheia. 

Essa mobilidade não deve acarretar qualquer alteração na substãncia ou 

na destinação sócio-econômica. 

São bens móveis por disposição legal (CC, art. 83): 

- energias que tenham valor econômico; 

- direitos reais sobre bens móveis e as ações correspondentes; 

- direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações 

Também podem se referidos os direitos do autor, cuja lei especial os 

define como móveis (L. 9610/98). 
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Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não 

empregado, conservam a sua qualidade de móveis; readquirem os materiais 

provenientes da demolição de prédio (CC, art. 84). 

 

4. Bens fungíveis e infungíveis 

 

Considerados em si mesmos, ainda, os bens podem ser fungíveis e 

infungíveis. 

São fungíveis os móveis que podem, e não fungíveis, os que não podem 

substituir-se por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade (CC, art. 

85). 

A fungibilidade é atributo exclusivo dos bens móveis. 

- o mútuo é empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a 

restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, 

quantidade e qualidade (CC, art. 586); 

- o depósito de coisas fungíveis reger-se-á pelo mútuo (CC, art. 645); 

- a compensação ocorre sobre dívidas líquidas, vencidas e de coisas 

fungíveis entre si (CC, art. 369); 

- se o legado for de coisa móvel, que se determine pelo gênero, ou pela 

espécie, será cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados 

pelo testador (CC, art. 1915); 

- o credor de coisa certa não é obrigado a receber outra, ainda que mais 

valiosa; 

- o contrato de locação objetiva o uso e gozo de coisa não fungível; 

- idem quanto ao comodato. 

Não só quanto aos bens incide a regra da (in)fungibilidade. A mesma 

idéia aparece ainda nas obrigações de fazer. 
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5. Bens consumíveis e inconsumíveis 

 

São consumíveis os bens móveis cujo uso importe destruição imediata 

da própria substãncia, sendo também considerados tais os destinados à 

alienação (CC, art. 86). 

São as coisas que se exaurem num ato só (consuntibilidade), não é, 

porém, juridicamente consumível aquilo que lentamente se desgasta com o uso 

ordinário. 

Coisas inconsumíveis podem transformar-se em consumíveis se 

destinadas à alienação. 

 

6. Bens divisíveis e divisíveis 

 

Ainda considerados em si mesmos, podem os bens ser divisíveis ou 

indivisíveis. 

Bens divisíveis são aqueles que se podem fracionar sem alteração na 

sua substância, diminuição considerável do seu valro, ou prejuízo do uso a que 

se destinam (CC, art. 87). 

Existem duas espécies de indivisibilidade: a material ou física, em que 

as coisas não se podem partir sem alteração na sua substância (pintura à óleo) 

e a material ou jurídica, decorrente da lei ou da vontade das partes (módulo 

rural, obrigação indivisível). 

Dispõe o art. 88 do CC que os bens naturalmente divisíveis podem 

tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou vontade das partes. 

A indivisibilidade concerne, portanto, as coisas corpóreas e incorpóreas. 

Efeitos: 
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- classificam-se as obrigações em divisíveis e indivisíveis, segundo suas 

prestações sejam ou não suscetíveis de cumprimento parcial. Se indivisível a 

obrigação, se somente por inteiro pode ser cumprida, cada um dos co-

devedores será obrigado pela dívida toda (CC, art. 259). 

 

CAPÍTULO III - PARTE GERA. FATOS JURÍDICOS: 

PRESSUPOSTOS E REQUISITOS; A INEXISTÊNCIA, 

INVALIDADE E INEFICÁCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. 

 

1. Definição e compreensão  

 

São os acontecimentos em virtude dos quais nascem, subsistem e se 

extinguem as relações jurídicas. 

Todos os direitos, seja qual for a sua natureza, procedem de algum fato, 

positivo ou negativo, normal ou anormal, instantâneo ou de elaboração 

progressiva. Subsistem por meio de seu exercício ou de seja defesa. 

Extinguem-se quando ocorre alguma circunstâncias, prevista em lei, capaz de 

acarretar-lhes o perecimento. 

Dentre estes fatos, uns são de ordem natural, alheios à vontade 

humana, ou para os quais a vontade concorre de modo indireto, tais como o 

nascimento, a maioridade, o desabamento, o abandono do álveo, o decurso do 

tempo, o caso fortuito e a força maior, etc. 

Outros fatos são as ações humanas. Umas produzem efeitos jurídicos 

em consonância com a vontade do agente, que as pratica para obter os 

resultados desejados. São os negócios jurídicos. 

Em sentido amplo, o fato jurídico compreende o ato; este é espécie 

daquele gênero. Em sentido estrito, o fato jurídico é acontecimento natural, 

independente da vontade, enquanto o ato jurídico é o acontecimento voluntário, 

fruto da inteligência e da vontade, querido e desejado pelo agente. 
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Quanto aos atos ilícitos, posto sejam ações humanas, incluem-se entre 

os fatos, já que seus efeitos jurídicos são involuntários. 

 

1.2 Aquisição de direitos 

 

Existe, no capítulo relativo à aquisição de direitos, verdadeira escala, 

compreensiva de três estágios distintos: a simples expectativa, o direito 

condicional e o direito puro e simples. 

A expectativa é a mera possibilidade de adquirir um direito. É direito em 

formação. Enquanto não se verifica a condição autorizadora da aquisição, o 

sujeito nada tem. A expectativa é nada jurídico. 

O direito condicional é aquele subordinado a condição falível. Pendente 

esta, o direito é meramente eventual, embora possa o respectivo titular efetuar 

os atos conservativos (CC, art. 121 c/c art. 130). 

Direito puro e simples é o direito atual, o direito adquirido, que pode ser 

desde logo exercido, porque reúne todos os seus elementos integrantes. 

Ainda com referência à aquisição de direitos, classificam-se os meios 

aquisitivos em originários e derivados. 

Nos originários, a aquisição é direta e independe da interposição de 

outra pessoa; o adquirente faz seu o bem, que não lhe é transmitido por quem 

quer que seja (ex. ocupação e acessão). 

Na aquisição derivada, o pressuposto é um ato de transmissão por via 

do qual o direito se transfere do transmitente para o adquirente (ex. tradição, 

transcrição, herança). 

Pode a aquisição ocorrer ainda a título universal, quando o adquirente 

substitui o precedente na totalidade de seus direitos; o, ou numa quota ideal 

deles; ou singular, quando o adquirente substitui o antecessor em direitos 

determinados. 
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1.3 Perecimento dos direitos 

 

Uma vez adquiridos, perduram os direitos enquanto não sobrevém 

causa capaz de eliminar algum ou todos os seus elementos constitutivos: 

sujeito, objeto e tutela legal. 

O direito não se extingue pelo não-uso, salvo na extinção da servidão 

predial pelo não uso pelo prazo de 10 anos (CC, art. 1389, III). 

Se a coisa perecer por fato alheio à vontade do dono, terá este ação, 

pelos prejuízos, contra o culpado. A mesma ação de perdas e danos terá 

aquele que, incumbido de conservar a coisa, por negligência a deixar perecer; 

cabendo a este, direito regressivo contra o terceiro culpado. 

Outros casos de extinção dos direitos são: 

a) se falece o titular, sendo o direito personalíssimo e, pois, 

intransmissível; 

b) se numa só pessoa reúnem-se as qualidades de credor e devedor. 

A Parte Especial do CC prevê casos específicos de extinção: 

a) perda da posse; 

b) perda da propriedade imóvel; 

c) resolução do domínio; 

d) extinção das servidões; 

e) extinção do usufruto, penhor ou hipoteca. 

 

2- Dos negócios jurídicos 

  

2.1 Definição 

 

A característica primordial do negócio jurídico é ser um ato de vontade. 
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O negócio deve ser lícito, isto é, fundado no direito. Se o ato for ilícito, 

embora deste advenham conseqüências jurídicas (eficácia), só podem ser 

incluídos entre os fatos jurídicos. 

 

2.2 Elementos do negócio jurídico 

 

a) essenciais: é a estrutura do negócio, que lhe forma a substância e 

sem o qual o negócio não existe. Na compra e venda, por exemplo, são o 

preço, a coisa e o consentimento. 

b) naturais: são as conseqüências que decorrem do próprio negócio, 

sem necessidade de expressa menção. São as obrigações pela evicção, pelos 

vícios redibitórios, etc. 

c) acidentais: estipulações que facultativamente se adicionam ao ato 

para modificar-lhe uma ou algumas de suas conseqüências naturais, como a 

condição, termo ou encargo, prazo, etc. 

São elementos essenciais comuns à generalidade dos atos jurídicos a 

pessoa que intervém, o seu objeto e o consentimento dos interessados. 

É o que se depreende do art. 104 do CC, que preceitua que a validade 

do negócio jurídico requer: 

- agente capaz; 

- objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 

- forma prescrita e não defesa em lei. 

Quanto a pessoa, a validade do ato jurídico requer agente capaz, isto é, 

pessoa dotada de consciência e vontade e reconhecida pela lei como apta a 

exercer todos os atos da vida civil. 

Os absolutamente incapazes (CC, art. 3º) são representados por seus 

representantes legais e os relativamente incapazes (CC, art. 4º), por estes 

assistidas. 
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Pessoas jurídicas intervirão por intermédio de quem as represente, ativa 

e passivamente, judicial ou extrajudicialmente (CC, art. 43, III). 

O ato realizado por absolutamente incapaz é nulo (CC, art. 166, I) e 

anulável, pelo relativamente incapaz (CC, art. 177, I). 

Para certos atos, a lei não se contenta com a simples capacidade, 

exigindo, ainda a legitimação (CC, arts. 496 e 497 e 973). 

A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela 

outra em benefício próprio, nem aproveita os co-interessados capazes, salvo 

se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou a obrigação comum (CC, 

art. 105). 

A incapacidade é exceção pessoal; só pode ser formulada pelo próprio 

incapaz ou pelo seu representante legal. 

O conceito de licitude do objeto é amplo; da sua compreensão se 

excluem atos contrários à moral e à ordem pública. 

A possibilidade é tanto física quanto jurídica. A sanção é a nulidade do 

ato. 

A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for 

relativa ou se cessar antes de realizada a condição a que estava subordinada. 

A impossibilidade a que se refere o legislador pode ser absoluta, 

alcançando a todas as pessoas, ou relativa, alcançando apenas o agente. 

Deve o objeto ser determinado ou determinável no momento de sua 

concretização. Ainda que inicialmente indeterminado, é possível sua oportuna 

determinação, de modo a tornar válido o negócio jurídico. 

O negócio jurídico é negócio voluntário. O requisito do consentimento 

encontra-se implícito na capacidade do agente. 

Pode ser expresso ou tático. Em alguns casos, a lei erige o próprio 

silêncio em veículo da manifestação de vontade (CC, art. 432). Diz o art. 111 



67 
 

que o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos 

autorizarem e não for necessária a declaração expressa. 

Os elementos particulares do negócio jurídico restringem-se a 

determinadas espécies. Concernem à forma do ato. 

Dispõe o art. 104 que a validade do ato jurídico requer agente capaz, 

objeto lícito e forma prescrita e não defesa em lei. 

A forma é o meio de revelação da vontade. 

Em muitos atos, a forma é essencial, como sucede com o testamento ou 

com a transmissão de direitos reais sobre imóveis, de valor superior ao legal, 

que exige escritura pública. 

O ato realizado sem observância da forma prescrita em lei, ou em que 

for preterida solenidade que a lei considere essencial para sua validade é 

nulo. 

A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, 

senão quando a lei expressamente a exigir. 

Elementos naturais são as conseqüências que decorrem da própria 

natureza do ato, sem necessidade de expressa menção. É a lei que as 

determina, suas conseqüências e seus efeitos. Sua existência é admitida até 

prova em contrário. 

Em princípio, é possível modificar por contrato a natureza de um negócio 

jurídico, se a lei não dispuser de modo diferente. 

Elementos acidentais são cláusulas acessórias, que se juntam ao ato 

negocial para modificar-lhe algum dos elementos naturais. 

 

2.3 Classificação dos negócios jurídicos 

 

a) inter vivos e mortis causa: quanto ao tempo em que devem produzir 

os seus efeitos. 
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São inter vivos quando destinados a ter eficácia em vida dos 

interessados. Mortis causa quando a declaração é emitida para a criação de 

efeitos após a morte do declarante. 

b) gratuitos e onerosos: em relação à vantagem que podem produzir. 

São gratuitos quando outorgam vantagens sem impor ao beneficiado a 

obrigação de fornecer o equivalente (reconhecimento do filho, adoção, etc.). 

Onerosos quando resultam sacrifícios e vantagens recíprocos (compra e 

venda, locação, etc). 

c) unilaterais e bilaterais: no tocante à manifestação da vontade. 

Unilaterais quando a declaração de vontade emanada de uma só 

pessoa, ou mais de uma, porém, na mesma direção (renúncia, desistência, 

promessa de recompensa e títulos ao portador). 

Subdividem-se em receptícios e não-receptícios. Nos primeiros, as 

conseqüências do ato só se verificam após o recebimento da declaração pelo 

respectivo destinatário. Nos segundos, sua eficácia não depende do endereço 

de determinado destinatário. 

Atos bilaterais são aqueles em que a declaração de vontade se faz 

mediante concurso de duas ou mais pessoas, porém em sentido oposto. 

Subdividem-se em bilaterais simples e sinalagmáticos. Bilaterais 

simples quando concedem vantagens a uma das partes e ônus a outra. 

Sinalagmáticos, quando há reciprocidade. 

 

 receptícios 

Unilaterais   

 não-receptícios 
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 simples 

Bilaterais  

 sinalagmáticos 

 

2.4 Representação dos incapazes 

 

Visa suprir a incapacidade de gozo ou de direito. 

É a relação jurídica pela qual determinada pessoa se obriga diretamente 

perante terceiro, mediante ato praticado em seu nome por um representante ou 

intermediário. 

Representantes legais são aqueles a quem a própria lei confere poderes 

para administrar bens de outrem, como pais, tutores e curadores, em relação 

aos filhos menores, tutelados e curatelados. 

Convencionais são os representantes munidos de mandato, expresso 

ou tácito, verbal ou escrito, de representado, como os procuradores (contrato 

de mandato) e o comissário (comissão mercantil). 

O negócio jurídico realizado pelo representante, que segue as diretrizes 

e limites impostos nos podres que lhes foram outorgados, estabelece vínculo 

jurídico entre o representado e a outra parte. Não é o representante que se 

obriga, mas o próprio representado. 

O contrato consigo mesmo é inválido, exceto se a lei ou o representado 

o permitir. É o contrato que o representante celebra consigno no seu interesse 

ou por conta de outrem (CC, art. 117). A sanção é a anulabilidade. 

Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio 

realizado por aquele em quem os poderes houverem sido substabelecidos. 

A representação é medida de proteção para os incapazes, considerados 

mais fracos, ou para suprir a presença de quem não pode comparecer 

pessoalmente à celebração do negócio. O art. 118 determina que deve o 
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representante provar às pessoas com quem contratar em nome do 

representado a sua qualidade e a extensão dos poderes, sob pena de, não o 

fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. 

É anulável o negócio jurídico concluído pelo representante, se tal fato 

era ou devia ser do conhecimento de quem com ele tratou (CC, art. 119). Se o 

terceiro desconhecida o conflito de interesses na representação, prevalece o 

negócio, correndo toda a responsabilidade por conta do representante. 

O prazo decadencial para se pleitear a anulação de ato nessas 

condições é de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da 

incapacidade (p. ún. c/c art. 198, I e 208). 

 

2.5 Interpretação dos negócios jurídicos 

 

Atende-se mais à intenção consubstanciada nas declarações de vontade 

do que ao sentido literal da declaração. 

Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e usos 

do lugar de sua celebração. 

Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige às 

exigências do bem comum 

Nenhuma convenção prevalecerá se contraria preceitos de ordem 

pública (CC, art. 2035, p. ún.). 

Os negócios benéficos e a renúncia interpretam-se restritivamente. 

Além, existem disposições específicas à interpretação de certos negócios: 

a) a transação interpreta-se restritivamente; 

b) se a cláusula testamentária comportar interpretações diferentes, 

prevalecerá a que melhor assegura a observância da vontade do 

testador; 

c) as cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável 

ao consumidor (CDC, art. 47); 
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d) nos contratos de adesão, havendo cláusulas ambíguas ou 

contraditórias, dever-se-á adotar interpretação mais favorável ao 

aderente (CC, art. 423); 

e) nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem 

renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do 

negócio (CC, art. 424); 

f) é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de 

participar dos lucros e das perdas (CC, art 1008). 

As cláusulas duvidosas interpretam-se em favor de quem se obriga. 

Qualquer obscuridade é levada à conta de quem redigiu a estipulação, 

pois, podendo ser claro, não o foi. 

 

CAPÍTULO IV – PARTE GERAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS. 

 

 

1 – Dos defeitos dos negócios jurídicos 

 

1.1 Generalidades 

 

A vontade é a base e fundamento do negócio, tendente a criar, modificar 

ou extinguir um direito. 

Para que o negócio seja válido é indispensável que a vontade, além de 

ter existido, haja funcionado normalmente. 

Dentre os defeitos da vontade, uns se manifestam diretamente sobre 

ela, criando irredutível oposição entre o propósito íntimo do agente e sua 

expressão verbal ou escrita. São eles o erro ou ignorância, dolo, coação, lesão 

e estado de perigo. 
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Em outros defeitos, a vontade existe e funciona perfeitamente, com 

correspondência entre a vontade interna e sua declaração. Entretanto, se 

desvia da lei ou da boa-fé, e orienta-se no sentido de prejudicar terceiros, ou de 

infringir direito. São vícios sociais a simulação (causa de nulidade) e fraude 

contra credores (anulabilidade). 

 

2– Erro ou ignorância 

 

Ignorância é o completo desconhecimento acerca de um objeto. 

Erro é a falsa noção a respeito desse mesmo objeto ou de determinada 

pessoa. 

Em ambos os casos o agente pratica o ato jurídico que não praticaria ou 

que praticaria em circunstâncias diversas, se estivesse devidamente 

esclarecido. 

 

2.1 Erro substancial e erro acidental 

 

O erro, para viciar a vontade e tornar anulável o negócio jurídico, deve 

ser essencial ou substancial, isto é, de tal natureza que, sem ele, o negócio 

não se realizaria (CC, art. 138). 

É substancial o erro que interessa à natureza do negócio, ao objeto 

principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. 

Há erro substancial sobre a natureza do negócio, quando se intenciona 

praticar certo negócio e, no entanto, se realiza outro. 

Existe erro sobre o objeto principal da declaração quando a coisa 

concretizada no negócio em verdade não era pretendida pelo agente. 
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São qualidades essenciais do objeto principal, quando se supunha 

existente determinada qualidade que, porém, não existia, tendo a falsa crença 

determinando a vontade. 

O erro relativo à identidade ou à qualidade da pessoa, desde que tenha 

influído na declaração de vontade de modo relevante, é, também, substancial. 

São exemplo o casamento (CC, art. 1556), a sucessão testamentária, 

quando o erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa 

legada, anula a disposição, salvo se, pelo contexto, possa ser definido o 

alcance da disposição; no contrato de sociedade ou o contrato a título oneroso, 

tendo por objeto fato infungível (CC, art. 247). 

O erro de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, sendo o 

motivo único ou principal do negócio jurídico, também autoriza a invalidação 

(CC, art. 139, III). 

Erro acidental concerne às qualidades secundárias ou acessórias da 

pessoa ou do objeto. Esse erro não induz à anulação do ato. 

Além de essencial (substancial), deve o erro, ainda, ser escusável e real. 

Deve ter por fundamento uma razão plausível, ou ser de tal monta que 

qualquer pessoa inteligente e de atenção ordinária seja capaz de comete-lo. 

Deve importar efetivo prejuízo para o interessado. 

 

2.2 Erro de fato e erro de direito 

 

O princípio segundo o qual ninguém se escusa de cumprir a lei alegando 

que não a conhece (LICC, art. 3º) impede que se alegue como escusa à 

inobservância à norma legal a própria ignorância. 

Por exemplo, o fideicomissário não pode alienar os bens em 

fideicomisso e depois se subtrair às conseqüências alegando ignorar a 

limitação constante no art. 1953. 
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Diversa é a situação se o agente conclui o negócio fundado na errada 

apreciação dos dados jurídicos do problema. Não se busca suspender a 

aplicabilidade da norma. 

O erro de direito não consiste apenas na ignorância da norma, mas 

também no seu falso conhecimento e na sua interpretação errônea. 

De qualquer modo, para induzir anulação do ato, necessário que o erro 

tenha sido a razão única ou principal a determinar a vontade. 

 

2.3 Causa e motivo 

 

O CC não refere à falsa causa como razão de invalidade. 

Falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como 

razão determinante. 

Causa é o fim visado pela parte ao realizar o negócio jurídico. Não se 

confunde com o motivo, razão psicológica, sempre variável e continente, que 

leva a pessoa a negociar. 

Causa, na compra e venda, é o desejo de o vendedor embolsar o preço 

e o que aciona o comprador a receber a coisa adquirida. Confunde-se com o 

próprio ato, sendo imanente à sua constituição independentemente do motivo, 

desde que reunidos os pressupostos do art. 104. 

Pode acontecer que o motivo tenha sido expresso como razão 

determinante do ato. Em tal hipótese, será o ato anulável por erro, se apurada 

a falsidade dele. 

Contudo, se não houve expressa declaração do agente sobre o motivo, 

o ato é válido. 

A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos 

mesmos casos em que o é a declaração direta (CC, art. 141). Pode-se alegar o 

erro nos mesmos casos em que a manifestação de vontade é realizada entre 

presentes. 
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Quem alega o erro deve prová-lo. 

O erro só pode ser alegado por aquele a quem aproveite o 

reconhecimento do vício, não pela outra parte. Embora válido, prevalece 

enquanto não for anulado por sentença. 

O CPC faculta à parte inocente provar com testemunhas, nos contratos 

em geral, os vícios de consentimento (CC, art. 404, II). 

O erro de cálculo não autoriza a invalidação, mas somente a 

retificação da declaração de vontade (CC, art. 143). 

Também não prejudica a validade do negócio quando a pessoa a quem 

a manifestação se dirige se oferecer para executa-la na conformidade da 

vontade real do manifestante. 

 

3– Do Dolo 

 

3.1 Definição e generalidades 

 

É o erro intencionalmente provocado na vítima pelo autor do dolo, ou 

por terceiro. 

Sua sanção é a anulabilidade (CC, art. 145, c/c art. 171, II). 

Dolo é o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir 

alguém à prática de um ato, que o prejudica, e aproveita ao autor do dolo ou a 

terceiro. 

A idéia falsa é resultante da malícia alheia. 

 

3.2 Espécies de dolo 
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a) dolo essencial (principal, determinante, causal ou dolus causam dans 

contractu): é a causa eficiente do negócio jurídico, sua única razão; sem o dolo 

o negócio não se teria concluído. 

b) dolo acidental (incidente): leva a vítima a realizar o negócio jurídico, 

porém em circunstâncias mais onerosas e menos vantajosas. 

c) dolo positivo: ação dolosa. 

d) dolo negativo: silêncio intencional a respeito de elemento do negócio. 

Omissão dolosa (CC, art. 147). 

 

3.3 Elementos do dolo 

 

Os negócios jurídicos são anuláveis por dolo quando este for a sua 

causa. Prevê o art. 145 o dolo principal (essencial). 

Para que constitua vício de consentimento, é preciso: 

- que haja intenção de induzir o declarante a praticar o ato jurídico; 

- que os artifícios fraudulentos sejam graves; 

- sejam a causa determinante da declaração de vontade; 

- procedam do outro contratante, ou sejam deste conhecidos, se 

procedentes de terceiros. 

Somente quando o dolo é a razão única (causa) do negócio jurídico, 

acarreta a sua anulação. O dolo acidental, quando a seu despeito o ato se teria 

praticado, embora por outro modo, só obriga à satisfação de perdas e danos 

(CC, art. 146). 

Quanto ao dolo de terceiro, autoriza a invalidação, se essencial e 

praticado com cumplicidade da parte beneficiada ou sem a participação da 

parte, mas esta tem conhecimento do dolo. 
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Se o favorecido não tem conhecimento do dolo, responde a terceiro 

pelas perdas e danos. 

 

4– Da coação 

 

4.1 Definição 

 

É a pressão física ou moral exercida sobre alguém para induzi-lo à 

prática de um ato. É o temor infundido à vítima que constitui o vício de 

consentimento e não os atos externos utilizados no sentido de desencadear o 

medo. 

 

4.2 Espécies 

 

a) coação física (vis absoluta): é o constrangimento corporal que 

reduz a vítima a instrumento passivo do ato. Não é vício de 

consentimento, é ausência de consentimento. 

b) coação moral (vis compulsiva): a vontade não é completamente 

eliminada. A vítima conserva relativa liberdade, podendo optar 

entre a realização do ato, que se lhe exige, e o dano, com que 

é ameaçada. 

 

4.3 Requisitos da coação 

 

a) deve ser causa determinante do ato; concerne à relação de 

causalidade. Entre a violência e o negócio extorquido deve 

existir um nexo de causa e efeito; se aquela não é a razão 

determinante deste, não há coação; 
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b) deve incutir ao paciente um temor justificado: o mal pode ser 

físico ou moral, fundado, apto a impressionar realmente a 

vítima (CC, art. 152); 

c) o temor deve dizer respeito a dano iminente: o mal remoto, 

longínquo, impossível ou evitável não constitui coação apta a 

viciar o consentimento. 

O mal é iminente sempre que a vítima não tenha meios para furtar-se ao 

dano, quer com recursos próprios ou por auxílio de outrem ou da autoridade 

pública. 

d) o dano deve ser considerável: moral ou patrimonial. No dano de 

ordem patrimonial, em face do art. 152, será preciso que, pelo 

menos, haja equivalência entre os valores confrontados, se 

menor o dano receável do ato extorquido que o resultante da 

ameaça, não se configurará a coação. 

e) deve o dano referir-se à pessoa do paciente, à sua família, ou a 

seus bens; quanto a seus familiares distantes deve-se verificar 

o grau de afeição entre o coato e o paciente. 

 Admite-se que a ameaça possa concerner pessoa que não seja 

da família do coato, mas que mantenha laços de amizade ou afeto que 

justifiquem a coação. 

 

4.4 Casos de exclusão 

 

Não é coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o 

simples temor reverencial (CC, art. 153). 

Para que se configure o vício, será preciso que a ameaça seja injusta. 

Por temor reverencial se entende o receio de desgostar pai, mãe, 

superior hierárquico ou outra pessoa a quem se deve respeito e obediência; e o 

temor reverencial não constitui coação. 
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4.5 Outras disposições 

 

Coação emanada de terceiro pode também gerar a anulabilidade (CC, 

art. 154), se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a quem 

aproveite. Nestas condições o coator e o favorecido responderão 

solidariamente pelas perdas e danos. 

Subsistirá  o negócio se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte 

que aproveite tivesse ou devesse ter conhecimento (CC, art. 155); o coator 

responderá por todas as perdas e danos que houver causado o coato. 

 

5 – Do estado de perigo e da lesão 

 

5.1 Estado de perigo 

 

Configura-se quando alguém, premido pela necessidade de salvar-se, 

ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume 

obrigação excessivamente onerosa. 

A outra parte vale-se da fragilidade vivida pela vítima para auferir 

vantagem excessiva para si. 

Trata-se de situação que diga respeito mais a dano ou risco à 

integridade física do que dano moral ou patrimonial. 

Exemplo: para custear inadiável tratamento médico de que necessita 

seu filho, a vítima dá em pagamento, ao médico/hospital, o imóvel em que 

reside com a família, de valor muitas vezes superior ao dos serviços prestados. 

São requisitos: 

- o agente, ou pessoa de sua família, encontrar-se prestes a sofrer grave 

dano; 

- dano imediato e grave; 
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- dano provém de terceiro ou da outra parte, que dele tem conhecimento; 

- dano é mais oneroso do que a obrigação assumida; 

- excessivamente onerosa, e disto a vítima tem conhecimento. 

Quanto a pessoa não pertencente à família, o juiz decidirá segundo as 

circunstâncias. 

 

5.2 Lesão 

 

As circunstâncias que cerca o negócio é que fogem à normalidade, pois 

o agente está premido pela necessidade ou é inexperiente, naquele tipo de 

negócio ou em geral, de modo que o negócio jurídico que se conclui apresenta 

desproporção exagerada entre as prestações assumidas. 

Não há induzimento da vítima à celebração do negócio. 

A desproporção é apreciada segundo os valores vigentes ao tempo em 

que foi celebrado o negócio (CC, art. 157, §1º). 

O negócio pode ser convalidado se oferecido complemento suficiente 

ou se o favorecido concordar com a redução do proveito. 

 

6– Da simulação 

 

6.1 Conceito e generalidades 

 

A simulação traduz uma inverdade. 

Caracteriza-se pelo intencional desacordo entre a vontade interna e a 

declarada, no sentido de criar, aparentemente, um ato jurídico que, de fato, não 

existe, ou então oculta, sob aparência, o ato realmente querido. 



81 
 

O CC/2002 colocou a simulação como causa de nulidade dos negócios 

jurídicos. 

 

6.2 Características 

 

a) em regra, é declaração bilateral de vontade: pode existir também nos 

atos unilaterais, desde que se verifique ajuste do declarante com 

outra pessoa. 

b)  é sempre concertada com a outra parte, ou com as pessoas a quem 

se destina: a simulação é apenas ignorada por terceiros. Distingue-

se, aí, do dolo, em que somente uma das partes conhece a 

maquinação. O dolo é sempre urdido contra uma das partes, que 

pela outra, quer por terceiro. 

Não é possível, assim, a coexistência, em um mesmo negócio jurídico, 

de dolo e simulação. 

c) não corresponde à intenção das partes: proposital divergência entre 

a vontade interna, ou real, e a vontade declarada no ato. 

d)  é feita no sentido de iludir terceiros. 

O negócio simulado é nulo, mas subsiste o que se dissimulou, se válido 

for na substância e na forma. 

 

6.3 Espécies 

 

a) absoluta: quando a declaração de vontade exprime aparentemente 

um negócio jurídico, não sendo intenção das partes efetuar negócio 

algum. Caracteriza-se essa espécie pela completa ausência de 

qualquer realidade. 

O ato é inexistente, ilusório, fictício. 
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b) relativa: quando há intenção de realizar algum negócio jurídico, mas 

este: 

- é de natureza diversa daquele que, de fato, se pretende ultimar; 

- não é efetuado pelas próprias partes, aparecendo então o testa-de-

ferro; 

- não contém elementos verdadeiros, ou melhor, seus dados são 

inexatos. 

Na ocultação do caráter jurídico do ato, vislumbram-se dois aspectos 

distintos, o do ato que se aparentou fazer e o do ato que na realidade foi feito. 

Desfeito o ato aparente, cumpre examinar a validade do que restou. Se 

não houver intenção de prejudicar a terceiro, ou de violar disposição de lei, o 

ato dissimulado é inválido. Na hipótese contrária, ilícito o seu conteúdo, será 

nulo. 

Em relação à interposição de pessoas, a simulação só se ultimará 

quando se completar com a transmissão dos bens ao real adquirente. 

Dispõe o art. 167, §1º do CC, que o negócio será simulado quando: 

- aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas 

às quais realmente se conferem ou transmitem: por interposição de pessoa. 

O intuito do declarante é inculcar a existência de um titular de direito, ao 

qual nenhum direito se outorga ou se transfere. 

-contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira: 

a simulação então pode ser absoluta ou relativa. 

-  por falsidade da data. 

O art. 167, §2º ressalva os direitos de terceiros de boa-fé em face dos 

contraentes do negócio jurídico simulado. 

A simulação é inocente quando não existe o intuito de violar a lei, ou de 

lesar a outrem. 
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Se a simulação tem por escopo prejudicar terceiros, os simuladores 

nada poderão alegar contra o próprio negócio; ninguém será admitido a alegar 

a própria torpeza. 

Pode alegar as nulidades, inclusive dos negócios jurídicos simulados, 

qualquer interessado ou o Ministério Público, quando lhe couber intervir. 

Os simuladores não têm qualidade para argüir a simulação, em litígio 

de um contra o outro, ou contra terceiro; só os prejudicados serão parte 

legítima para deduzi-la, bem como os legitimados extraordinários. 

Na ação simulatória, aquele que pede o reconhecimento do vício precisa 

demonstrar o prejuízo que lhe acarreta, porquanto se não houver prejuízo, 

falta interesse ao autor para a propositura da ação. 

Devem ser citados todos quantos, por qualquer forma, participaram do 

negócio jurídico, sob pena de extinção do feito. 

Pode ser alegada também como matéria de defesa. 

 

6.4 Modalidades particulares 

 

Simulação não se confunde com dissimulação. Na simulação, aparece 

o que não existe; na dissimulação, oculta-se o que é. 

A reserva mental (CC, art. 110) tem com a simulação ponto comum, 

pois em ambas se declara coisa que não se pretende. A diferença é que na 

reserva, a simulação é unilateral, o enganado é o outro contratante. Embora a 

pessoa que emita a declaração guarde em mente o secreto propósito de não 

cumprir o prometido, não pode subtrair-se ao declarado, a menos que a outra 

parte tenha conhecimento da reserva mental. 

Não se confunde com a falsidade, que consiste na adulteração da 

materialidade do instrumento ou documento. A simulação possui aspecto 

subjetivo. 
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7– Da fraude contra credores 

 

7.1 Definição e elementos constitutivos 

 

Pode ser conceituada como o artifício malicioso empregado para 

prejudicar terceiros. 

Compõe-se de dois elementos: um objetivo e um subjetivo. 

O elemento objetivo (eventus damni) é todo negócio prejudicial ao 

credor, por se tornar o devedor insolvente, ou por ter sido praticado em estado 

de insolvência. Entre o negócio do devedor e a sua insolvência deve haver um 

nexo causal. 

O elemento subjetivo (consilium fraudis) é a má-fé, intuito malicioso de 

prejudicar. Pode advir do devedor, isoladamente, ou do devedor aliado a 

terceiro. 

Não tem relevância o animus nocendi, o propósito deliberado de 

prejudicar credores. Basta que o devedor tenha consciência de que de seu ato 

advirão prejuízos. A fraude pode existir sem que seja premeditada. 

Em relação aos cúmplices do fraudador, não se cuida da intenção de 

prejudicar, bastando o conhecimento que ele tenha, ou deva ter, do estado de 

insolvência do devedor. 

 

7.2 Negócios suscetíveis de fraude 

 

O CC busca reprimir cinco tipos de negócios jurídicos: 

- negócios de transmissão gratuita de bens; 

- negócios de remissão de dívidas; 

- contratos onerosos; 

- pagamento antecipado de dívidas; 
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- outorga de direitos preferenciais. 

Quanto à transmissão gratuita de bens e a remissão de dívidas, basta 

que o devedor pratique qualquer desses atos em estado de insolvência, ou que 

estes reduzam o devedor a tal estado, para que possam ser invalidados como 

lesivos aos direitos dos credores. 

Não se requer prova de qualquer outro requisito, nem mesmo o 

conhecimento do devedor de que os negócios em questão irão torna-lo 

insolvente. 

A prova da insolvência é imprescindível. Sem ela não se configura o 

interesse econômico do credor em mover a ação revocatória. 

Só os credores quirografários podem reclamar a anulação, pois o que 

lhes garante a dívida é o patrimônio do devedor. 

Podem pleitear a anulação também os credores com garantia 

(fidejussória), desde que esta tenha se tornado insuficiente (CC, art. 158, §1º). 

Os créditos devem existir ao tempo do negócio jurídico que causou a 

insolvência. 

No tocante aos contratos onerosos, depende de ser a insolvência 

notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Pode a 

insolvência ser notória ou presumida. 

Se o negócio é gratuito, não existe contraprestação, devendo o outro 

contratante restituir aos credores o lucro obtido com a fraude do devedor, 

embora dela não haja participado. 

O adquirente pode utilizar-se do meio liberatório do art. 160 do CC, se 

justo o preço contratado, podendo ser excluído da ação revocatória (pauliana), 

mediante a consignação judicial da quantia devida. 

Se o preço não foi justo, há indício de má-fé. 

A ação pauliana pode ser proposta contra: 

- o devedor insolvente; 
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- a pessoa com quem o devedor celebrou a estipulação considerada 

fraudulenta; 

- terceiros adquirente que hajam procedido de má-fé. 

Na antecipação de pagamento (CC, art. 162), depende-se da existência 

de pagamento de dívida quirografária não vencida. Se a obrigação já se 

venceu, o pagamento é ato lícito do devedor, mesmo insolvente. 

Se houve pagamento antecipado, o credor que recebeu a dívida 

beneficia-se, sendo obrigado a restituir ao acervo o que extemporaneamente 

reembolsou, a fim de receber em concurso creditório. 

Igualmente, constitui fraude a outorga de direitos preferenciais a um dos 

credores (CC, art. 163), presumindo-se fraudatórias. 

As garantias referidas são as reais (CC, art. 1419). 

A presunção do art. 163 é absoluta, não vencível por prova em contrário. 

Ocorre presunção de boa-fé nos negócios ordinários indispensáveis à 

manutenção do estabelecimento mercantil, industrial ou rural, ou à subsistência 

do devedor e de sua família (CC, art. 164). 

A presunção é relativa, podendo ser afastada. 

 

7.3 Ação pauliana 

 

Os negócios fraudulentos são anuláveis, de acordo com o art. 171, II, 

final do CC. 

Trata-se de ação de direito pessoal, não dependendo de outorga uxória. 

Nos casos dos arts. 158 (transmissão gratuita e remissão) e 159 

(contratos onerosos), a ação pode ser intentada contra o devedor, a pessoa 

que com ele celebrou a estipulação fraudulenta, ou terceiros adquirentes que 

hajam procedido de má-fé (CC, art. 161). 
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Não pode ser ajuizada exclusivamente contra o devedor, porque a 

eventual execução deverá ser dirigida contra o adquirente, detentor da coisa. 

Se o objeto foi transmitido para subadquirente, este deverá se 

igualmente citado; nesse caso, para que vingue a ação contra ele, é necessário 

que se lhe prove a má-fé. 

Anulado o negócio fraudulento, a vantagem reverterá em proveito do 

acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores (CC, art. 165). 

Se deferido direito preferencial, a invalidade importa apenas no seu 

cancelamento. 

 

7.4 Disposições especiais 

 

Diferenciam-se a fraude a execução da fraude contra credores. 

A fraude à execução pressupõe demanda em andamento, sendo levada 

a efeito para frustrar-lhe a execução. Torna nulo  o ato. Independe de ação 

revocatória, ficando os bens sujeitos às dívidas como se nunca houvessem 

saído do patrimônio. Aproveita apenas o exeqüente. 

A fraude contra credores é defeito do ato jurídico não subordinada à 

preexistência de demanda em relação ao ato considerado fraudulento. 

Depende do ajuizamento de ação pauliana. O ato é anulável. Uma vez 

reconhecida, aproveita indistintamente a todos os credores. 

 

8– Das modalidades dos negócios jurídicos 

 

8.1 Generalidades 

 

Constituem os elementos acidentais dos negócios jurídicos, cláusulas 

que se adicionam ao negócio para o fim de modificar um ou alguma de suas 

conseqüências naturais. 
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Comumente se reduzem a três, sem excluir outras modificações 

derivadas de cláusulas e pactos: condição, termo e encargo. 

 

8.2 Definição e elementos conceituais da condição 

 

Considera-se condição (CC, art. 121), a cláusula que, derivando 

exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico 

a evento futuro e incerto. 

Assim, são seus elementos conceituais: 

- voluntariedade: não pode existir condição derivada da lei; 

- futuridade: a condição diz respeito a evento futuro. Fato passado, ou 

mesmo presente, ainda que desconhecido ou ignorado, não é condição; 

- incerteza do evento: se o fato futuro for certo, como a morte, não será 

condição, e sim termo. 

Antes de realizada a condição, o negócio jurídico é ineficaz e nenhum 

efeito produz. 

De modo geral, não há restrições ao conteúdo das condições; basta não 

serem contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes (CC, art. 122). 

A lei proíbe as condições que privem de todo efeito o ato jurídico, ou o 

sujeitem ao puro arbítrio de uma das partes. 

 

8.2.1 Classificação das condições 

 

a) possíveis: são as realizáveis, ou que podem acontecer, segundo as 

leis da natureza, ou de acordo com as disposições legais. 

Podem ser física ou juridicamente possíveis. 
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b) impossíveis: são as que não podem acontecer, seja por empecilho da 

natureza, seja por obstáculo de ordem legal. 

Podem ser física ou juridicamente impossíveis. 

Em havendo obstáculo de fato, há de ser absoluta, existir para todos os 

indivíduos em geral; bastará que sua realização seja possível para uma só 

pessoa e não se configurará a impossibilidade. 

Quando suspensivas as condições impossíveis, invalidam o negócio 

jurídico. 

A condição impossível resolutiva é tida por não existente, não escrita. 

Tem o mesmo efeito invalidatório do negócio jurídico as condições 

incompreensíveis ou contraditórias, que, pela sua obscuridade, impedem a 

execução do negócio jurídico. 

Classificam-se ainda as condições: 

a) causais: depende de acontecimento fortuito, desvinculado da 

vontade das partes; 

b)  potestativa: é a subordinada à vontade de um dos contraentes. 

Entre as condições defesas se incluem as que sujeitarem o ato ao 

arbítrio de uma das partes (CC, art. 122, final). 

Distinguem-se as condições puramente potestativas das meramente ou 

simplesmente potestativas. 

As primeiras decorrem do puro capricho. As segundas dependem da 

prática de algum ato por parte do contraente, na dependência do exame de 

circunstâncias que escapam ao controle dele. 

Só as puramente potestativas são defesas; as segundas escapam à 

proibição legal. 

- mista: produto refletido da vontade humana combinada a fato causal, 

que pode ser, por exemplo, a vontade de terceira pessoa. 
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Dividem-se ainda: 

a) lícitas: todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública e aos 

bons costumes; 

b) ilícitas: se existe proibição legal, a condição é ilícita, acrescentando o 

art. 122 que “entre as condições defesas se incluem as que privarem 

de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de 

uma das partes” 

Outra classificação das condições: 

- necessárias: inerentes à natureza do ato; 

a) voluntárias: constituem acréscimos apostos aos atos pela vontade 

das partes. Só estas correspondem a verdadeiras condições, tanto 

que o art. 121 do CC dispõe que a cláusula deve derivar 

exclusivamente da vontade das partes. 

b) suspensivas: são suspensivas as condições quando protelam 

temporariamente a eficácia do negócio jurídico até a realização do 

evento futuro e incerto (CC, art. 125). 

Enquanto não se verifica a condição, não se terá adquirido o direito a 

que ele visa, o devedor não pode ser demandado, contra ele não correrá a 

prescrição e, se pagar por erro, terá direito à repetição. 

Ao titular de direito eventual, no caso de condição suspensiva, é 

permitido exercer os atos destinados a conserva-lo (CC, art. 130). 

Verificada a condição, o direito passa de eventual a adquirido e o 

negócio jurídico adquire eficácia. 

Se, entretanto, se frustra a condição, estima-se como nunca tendo 

existido a estipulação. 
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Realizada nova estipulação sobre o direito, enqaunto submetido à 

condição suspensiva, se forem inconciliáveis, a nova disposição é afastada, 

subsistindo a condição (CC, art. 126). 

c) resolutivas: são as condições que tenham por fim extinguir ou 

modificar, depois do acontecimento futuro e incerto, o direito criado 

pelo negócio jurídico. 

Enquanto a condição não se verificar, vigorará o negócio jurídico, 

podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. 

Verificada a condição, para todos os efeitos, extingue-se o direito a que ela se 

opõe. 

Se o negócio é de execução continuada ou periódica, não tem eficácia 

quanto aos atos já praticados (CC, art. 128). 

Pode ser expressa ou tácita, operando, no primeiro caso, de pleno 

direito e por interpelação judicial no segundo. 

É sempre subentendida nos contratos sinalagmáticos, para o caso em 

que uma das partes não satisfaça a obrigação. 

 

8.3 Termo 

 

É o dia no qual tem de começar ou de extinguir-se a eficácia de um 

negócio jurídico. Não se confunde com o prazo, que é o espaço de tempo 

intercorrente entre a declaração de vontade e o advento do termo. 

No termo, o acontecimento futuro é certo. A fatalidade do termo 

contrasta com a incerteza da condição. 

O termo pode ser certo ou incerto, conforme a data em que possa 

ocorrer: 

a) certo: quando se reporta a uma data do calendário, ou, então, 

quando fixado tendo por base o decurso de lapso certo de 

tempo. 
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b) incerto: quando se refere a acontecimento futuro, mas que se 

verificará em data indeterminada; por exemplo, a morte de 

alguém. 

 A morte, entretanto, pode constituir condição, por exemplo, se A 

morrer antes de B. 

 Pode ser ainda: 

a) inicial (dies a quo): suspende o exercício do direito (CC, art. 131), 

em situação análoga à condição suspensiva. 

Mas na condição – além desta ser incerta – enquanto não for verificada, 

não se terá adquirido o direito, a que o negócio jurídico visa (CC, art. 125). No 

termo inicial, não se impede a aquisição do direito, retarda-se o seu exercício 

(CC, art. 131). 

b) final (dies ad quem): é o que faz cessar o direito criado pelo ato. 

Nas obrigações convencionais, o prazo é a favor do devedor, que pode 

renunciá-lo e desde logo solver a dívida. 

Em geral, nos negócios jurídicos, fixam as partes prazo em que deve ser 

satisfeita a obrigação prometida. Se o credor quiser reclama-la antes do tempo, 

será julgado carecedor de ação, respondendo pelas conseqüências de sua 

precipitação (CC, arts. 939 e 940). 

Se os interessados omitiram o prazo, a prestação é imediatamente 

exigível, ressalvadas as exceções previstas em lei: diversidade do lugar de 

pagamento e dependência de tempo para efetua-la (CC, art. 134). 

 

8.4 Do modo ou encargo 

 

É a cláusula pela qual se impõe uma obrigação a quem se faz uma 

liberalidade. 
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Trata-se de estipulação peculiar aos negócios jurídicos a título gratuito, 

inter vivos ou mortis causa, que encerrem concessão de algum benefício, 

sendo admissível nas declarações unilaterais de vontade. 

O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso sejam 

em benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral (CC, art. 553). 

Ao legatário (CC, art. 1938) aplica-se o disposto no art. 553, o mesmo 

acontecendo com o substituto, por força do art. 1949. 

Se o encargo for de interesse geral, o MP pode exigir a sua execução. 

Inserindo-se o encargo em negócio jurídico oneroso, será ele parte 

integrante da contraprestação devida pelo adquirente. 

O encargo não suspende a aquisição, nem o exercício do direito, salvo 

quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como 

condição suspensiva (CC, art. 136). 

É não-escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir motivo 

determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. 

 

9– Da forma dos negócios jurídicos e da sua prova 

 

9.1 Conceito de forma 

 

Em regra, a vontade pode manifestar-se livremente. 

Em casos determinados, para maior segurança, a lei prescreve a 

observância de certa forma, que não pode então ser preterida (CC, art. 107). 

A forma é o revestimento de certos negócios jurídicos, o conjunto de 

solenidades que se devem observar para que a declaração de vontade tenha 

eficácia jurídica. 

Adverte o CC, art. 166 que é nulo o negócio jurídico: 



94 
 

- que não revestir a forma prescrita em lei; 

- for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a 

sua validade (CC, art. 108 e 109). 

Não se confunde a forma com a prova dos negócios jurídicos. A primeira 

é meio de expressão da vontade; a segunda, meio para evidenciar a existência 

do negócio jurídico. 

Muitas vezes a forma desempenha o papel de prova. Quando a lei 

impõe certa forma para o negócio, este não pode provar-se senão quando 

obedecida a forma pré-fixada. 

As formalidades registrárias não são exigidas para intrínseca  validade 

do negócio, mas para dar-lhe publicidade, torna-lo conhecido e eficaz contra 

terceiros. Sua omissão não induz nulidade, apenas exclui a oponibilidade 

contra terceiro. 

 

9.2 Da prova e sua classificação 

 

Prova é o conjunto de meios empregado para demonstrar legalmente a 

existência de um ato jurídico. 

Deve a prova ser: 

- admissível: não proibida em lei, e aplicável ao seu objeto; 

- pertinente: adequada à demonstração dos fatos e a estes aplicável, 

segundo os princípios jurídicos invocados pelas partes; 

- concludentes: há de trazer esclarecimentos ao ponto controvertido, ou 

confirmar alegações feitas; 

- lícitas. 
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9.3 Meios probatórios admitidos em direito (CPC, art. 332) 

 

Dispõe o art. 212 do CC que, salvo o negócio a que se impõe forma 

especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: 

- confissão; 

- documento; 

- testemunha; 

- presunção; 

- perícia. 

É da substância do ato a escritura pública: 

- pactos antenupciais (CC, art. 1653); 

- nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre 

imóveis de valor superior ao legal (CC, art. 108); 

- na instituição do bem de família (CC, art. 1711); 

- na criação de fundações (CC, art. 62); 

- no contrato celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento 

público (CC, art. 109). 

Não sendo a escritura pública da substância do ato, não pode este ser 

celebrado parte por escritura pública e parte por instrumento particular. A 

unidade do ato impõe a unidade da forma. 

A anuência ou autorização de outrem, necessária à validade de um ato 

provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que possível, do 

próprio instrumento (CC, art. 220); por exemplo, só pode instrumento público 

pode o cônjuge outorgar procuração para alienação de bens imóveis de valor 

superior ao legal. 

Se o documento não estiver assinado pelo interessado, não constituirá 

sequer começo de prova por escrito. 
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O documento assinado, ainda que não subscrito por testemunhas, faz 

prova contra quem o assinou, principalmente quando não se põe em dúvida a 

autenticidade da assinatura. 

 

9.3.1 Confissão 

 

A confissão judicial pode ser feita mediante petição ou em depoimento 

da parte; sendo espontânea, poderá faze-la a própria parte ou o mandatário 

com poderes especiais (CPC, art. 349, p. ún.). 

Já a confissão extrajudicial dá-se por escrito à parte ou a quem a 

represente, tendo a mesma eficácia probatória da judicial (CPC, art. 353). 

Feita a terceiro ou contida em testamento, será livremente apreciada 

pelo juiz. Quando verbal só terá eficácia nos casos em que a lei não exija 

prova literal (CPC, art. 353, p. ún.). 

Confissão simples é a que se faz sem ampliação nem restrição; 

qualificada é a que contém ampliação ou limitação, quer na qualidade, quer na 

quantidade. 

Em regra, a confissão é indivisível, não podendo ser aceita em parte e 

rejeitada em parte. Cindir-se-á quando o confitente alegar fatos novos, 

suscetíveis de constituir fundamento de defesa de direito material ou de 

reconvenção. 

A confissão só pode ser produzida por pessoa capaz e no gozo dos seus 

direitos. 

Feita a confissão por representante, somente é eficaz nos limites em 

que este pode vincular o representado. 

Somente prejudica o confitente e seus herdeiros, não afetando 

eventuais litisconsortes. 
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É irrevogável, mas pode ser anulada (ação anulatória) se decorreu de 

erro de fato ou coação (CC, art. 214). Não é taxativa, pois o CPC arrola o dolo, 

sendo possível, ainda, considerar a lesão ou o estado de perigo. 

 

9.3.2 Testemunha 

 

Existem várias restrições a essa prova, sendo a principal o limite do 

décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo da celebração, 

para a prova exclusivamente testemunhal (CC, art. 227). 

Há ampla permissão para que a prova testemunhal corrobore qualquer 

escrito, sendo-lhe subsidiária ou complementar (parágrafo único). 

Nestes casos, é cabível a prova testemunha mesmo para contrariar o 

escrito. 

 

9.3.3 Presunção 

 

Presunção é a ilação que se extrai de um fato conhecido para chegar a 

outro desconhecido. 

Não se confunde com o indício. Indício é o fato conhecido de onde se 

extrai a presunção. 

Classificam-se as presunções em legais (juris) – juris et de jure e juris 

tantum – e comuns (hominis). 

A presunção hominis não resulta da lei, fundando-se, porém, na 

experiência de vida, que permite ao juiz formar a própria convicção. 

As presunções que não as legais não se admitem nos casos em que a 

lei exclui a prova testemunhal (CC, art. 230). 
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9.3.4 Perícia  

 

A autoridade judiciária tem o dever de ouvir o parecer dos peritos, mas 

não o de segui-lo. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a 

sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 

 

10– Da invalidade do negócio jurídico 

 

10.1 Classificação e discriminação das nulidades 

 

Os vícios dos negócios jurídicos provêm de três causas: 

a) falta de elemento essencial: como o consentimento, objeto e a causa. 

Em tais condições, o negócio jurídico, não tendo chegado a se completar, 

nenhum efeito pode produzir. É a inexistência. 

b) nulidade: o negócio jurídico, embora reunindo todos os elementos 

fundamentais, foi praticado com violação da lei, é contrário à ordem pública ou 

aos bons costumes, ou não observou a forma legal. 

Recusa-lhe a ordem jurídica os efeitos que produziria se o ato fosse 

perfeito. 

c) anulabilidade: o defeito advém da imperfeição da vontade. 

 

São nulos os atos jurídicos (CC, art. 166): 

- celebrado por absolutamente incapaz; 

- seu objeto for ilícito, impossível ou indeterminado; 

- o motivo de ambas as partes for ilícito; 

- não se revestir da forma prescrita em lei; 
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- houver preterição de solenidade que a lei considere essencial para a 

sua validade; 

- houver fraude à lei imperativa; 

- for expressamente declarado nulo pela lei, ou esta proibir-lhe a prática 

sem cominar sanção. 

Será anulável o ato, além dos casos expressos em lei (CC, art. 171): 

- por incapacidade relativa do agente; 

- por vício resultante de erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e 

fraude contra credores. 

 

9.2 Distinção da nulidade absoluta e da relativa 

 

a) interesse: 

- a anulabilidade é decretada no interesse da pessoa determinada ou de 

grupo de pessoas determinadas; 

- a nulidade é de ordem pública, de alcance geral e decretada no 

interesse da própria coletividade. 

b) convalidação: 

- a anulabilidade pode ser suprida pelo juiz, ou sanada, expressa ou 

tacitamente, pela ratificação; 

- a nulidade não pode ser suprida pelo juiz, embora a pedido de todos os 

interessados. 

c) iniciativa: 

- a anulabilidade deverá ser pronunciada mediante provocação da parte, 

não podendo ser decretada de ofício pelo juiz; 

- a nulidade pode e deve ser decretada de ofício. 
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d) titularidade: 

- a anulabilidade pode ser alegada e promovida pelos prejudicados com 

o ato; 

- a nulidade, não só pelos interessados, como também pelo Ministério 

Público, quando lhe caiba intervir. 

e) prescrição: 

- a anulabilidade é prescritível em prazos mais ou menos exíguos; 

- a nulidade não prescreve. 

f) meio: 

- a anulação deve ser sempre pleiteada mediante ação judicial; 

- a nulidade, quase sempre, de pleno direito, ressalvada a hipótese em 

que se suscite dúvida sobre a existência da própria nulidade, caso em 

que a ação será imprescindível. 

A anulação não tem efeito antes de julgada por sentença (CC, art. 177). 

Na ratificação do negócio jurídico pelas partes, ressalva-se direito de 

terceiro (CC, art. 172). 

Se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este 

quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se 

houvessem previsto a nulidade (CC, art. 170). 

 

9.3 Ratificação da nulidade relativa 

 

Ratificação é o ato pelo qual se expunge do negócio jurídico o vício de 

que ele se ressente. 

A ratificação só pode ser efetuada desde que se respeitem direitos de 

terceiros. Realizados dois negócios sucessivos, o primeiro anulável, não se 
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pode ratificar este, quando o segundo lhe for colidente em prejuízo de terceiro. 

Em tal hipótese, celebrado o negócio posterior com terceiro, despoja-se o 

interessado do direito de ratificar. 

A notificação pode ser expressa (CC, art. 173) ou tácita (CC, art. 174). 

O ato da ratificação deve conter a mesma forma prescrita para o 

contrato primitivo, ainda que se dispense a reprodução, por extenso, deste. 

Admite-se a ratificação se o negócio já foi parcialmente cumprido ciente 

o devedor do vício (CC, art. 174). 

São, assim, os requisitos da ratificação tácita: 

- execução completa ou parcial da obrigação; 

- conhecimento do vício. 

A ratificação (confirmação) expressa ou a execução voluntária 

(ratificação tática) importa na extinção de todas as ações ou exceções de que 

se dispusesse contra a parte adversa. 

Se a causa da anulabilidade for a falta de autorização de terceiro, o 

negócio será validado se a der posteriormente (CC, art. 176). 

A ratificação e a autorização retroagem à data do ato. Opera ex tunc; 

uma vez dada é como se o ato jamais tivesse tido vício. 

 

9.4 Obrigações contraídas por menores 

 

É nulo o negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz (CC, art. 

166, I) e anulável se praticado por relativamente incapaz (CC, art. 171, I). 

Os relativamente incapazes intervêm direta e pessoalmente nos atos 

jurídicos que lhes digam respeito, devendo ser assistidos pelos representantes 

legais. 
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Se o menor entre 16 e 18 anos, interrogado pela outra parte, 

dolosamente oculta a sua idade ou se, no ato da obrigação se declara maior, 

não será admitido alegar a sua idade para se furtar à obrigação que contraiu. 

Conforme o art. 181, “ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação 

anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a 

importância paga”. Provado que a soma beneficiou o incapaz, se ordena a 

restituição. Omitida a prova, mantém-se a situação. O ônus da prova cabe 

naturalmente àquele que pagou. 

 

9.5 Outras disposições 

 

Do art. 184 extraem-se três conseqüências: 

- a nulidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte 

válida, se esta for separável; 

- a nulidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias; 

- a nulidade das obrigações acessórias não implica na da principal. 

Conforme o art. 182 a invalidade, uma vez reconhecida, aniquila o 

negócio jurídico, tanto em se tratando de causa de nulidade, quanto de 

anulabilidade. 

Seu principal efeito é o retorno das partes ao estado anterior, operando 

retroativamente, como se o ato nunca tivesse existido. 

Existe atenuação no tocante aos frutos. O contratante que viu anulada a 

obrigação mantém a qualidade de possuidor de boa-fé, tendo direito aos frutos 

percebidos (CC, art. 1214). 

Se não for possível o retorno das partes ao estado anterior, deverão ser 

indenizadas no equivalente. 
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9.6 Prazo para anulação 

 

A regra das anulabilidades dos atos jurídicos em geral, e nomeadas no 

CC é de 4 anos, contados: 

- na coação, do dia em que ela cessar; 

- no erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, da 

data do negócio jurídico; 

- nos atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. 

Se a lei dispuser que o ato é anulável, sem estabelecer prazo, este será 

de 2 anos a contar da conclusão do ato. 

Os prazos para se pleitear a anulação são decadenciais. 

 

CAPÍTULO V – ATOS JURÍDICOS LÍCITOS E ILÍCITOS 

 

1. Dos atos jurídicos lícitos 

 

Nos atos jurídicos lícitos não há atuação da vontade, uma vez que os 

efeitos que produzem são aqueles previamente definidos na lei. 

São aqueles que desencadeiam conseqüências jurídicas 

independentemente da vontade do agente, porque seus efeitos já estão 

previamente definidos na lei. 

Há atuação do agente, mas a vontade não determina a produção dos 

efeitos. 

 

2. Dos atos ilícitos 
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O ato ilícito, embora emane da vontade do agente e produza efeitos 

jurídicos, constitui delito, civil ou criminal. 

O delito civil consiste na violação de um direito subjetivo privado e que 

induz responsabilidade civil. Se a conduta atentatória da lei penal viola também 

um direito privado, subsistirão concomitantemente as duas responsabilidades, 

a penal e a civil. 

 

3. Elementos constitutivos 

 

O direito à indenização surge sempre que prejuízo resulte da atuação do 

agente, voluntária ou não. 

Quanto existe intenção deliberada de ofender o direito, ou de ocasionar 

prejuízo a outrem, há o dolo. 

Se não houve o intento deliberado, proposital, mas o prejuízo veio a 

surgir, por imprudência ou imperícia, existe culpa. 

Na culpa ocorre sempre a violação de um dever preexistente; se esse 

dever se funda em um contrato, a culpa é contratual; se no preceito geral, que 

manda respeitar a pessoa e os bens alheios, é extracontratual ou aquiliana. 

O primeiro elemento indispensável à configuração do ato ilícito é que 

este seja voluntário e imputável ao agente por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia. 

Exclui-se a imputação de culpa (responsabilidade objetiva) nos casos 

especificados pela lei ou quando a atividade normal do agente implicar, 

naturalmente, risco para os direitos de outrem (CC, art. 927, p. ún.). 

O segundo elemento é o dano patrimonial ou moral. 

O terceiro elementos caracterizador do ato ilícito é a relação de 

causalidade entre o dano e  a conduta do agente. 
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Adota-se a teoria da causalidade adequada: para ser havido como 

causa, o fato deve ser, em primeiro lugar, “condição necessária”, condição sine 

qua non do evento lesivo. 

Nem todas as condições necessárias serão tidas como causas. Só serão 

consideradas como tais as que se vincularem ao resultado final por adequada 

relação de causalidade. 

O nexo desaparece ou se interrompe quando o procedimento da vítima é 

a única causa (culpa exclusiva da vítima) do evento. Se bilateral a culpa, a 

indenização se reduz proporcionalmente (CC, art. 945). 

O art. 187 aduz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, 

ao exercê-lo, exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico e social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Todo direito deve ser 

exercido com moderação, de modo a não tornar-se causa de dano para 

outrem. 

 

3. Exclusão da ilicitude 

 

A lesão a direito alheio pode ser lícita, se ela se justifica por motivo 

legítimo. 

a) legítima defesa: o agente não tem tempo, nem ocasião, para invocar e 

receber o amparo da autoridade pública; premido pelas circunstâncias, não tem 

ele outro recurso senão defender-se a si mesmo; 

b) exercício regular de direito: não constitui ato ilícito o praticado em 

exercício regular de um direito reconhecido. 

Só haverá ato ilícito se houver abuso do direito. 

c) estado de necessidade: é a “deterioração ou destruição da coisa 

alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente”. 

Não se exige que o direito sacrificado seja inferior ao direito 

salvaguardado, nem se reclama a absoluta ausência de outro meio menos 
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prejudicial. Basta que, na circunstância emergente, não fosse razoavelmente 

exigido o sacrifício do direito ameaçado. 

Se a pessoa lesada ou o dono da coisa não forem os culpados do 

perigo, terão direito à indenização do prejuízo que sofreram (CC, art. 929). 

Se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, o autor do dano terá contra ele 

ação regressiva pra haver a importância que tiver ressarcido ao lesado (CC, 

art. 930). 

De acordo com a lei, no estado de necessidade, e também no de 

legítima defesa, quando o prejudicado não é o ofensor, mas um terceiro 

estranho, subsiste o dever de ressarcir. Este só desaparece se o prejudicado é 

o próprio ofensor. 

 

4. Abuso de direito 

 

Não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de direito 

reconhecido (CC, art. 188, I). 

Em alguns casos, o próprio ordenamento jurídico se incumbe de fixar a 

exata extensão dos direitos concedidos, cominando penas para o seu exercício 

arbitrário. 

Na generalidade dos casos, não existe esta prefixação. 

A teoria do abuso de direito se vincula à prática de emulação, que é ato 

realizado sem vantagem para o titular, com o único propósito de causar dano a 

outrem. 

 

CAPÍTULO VI – DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA 

 

1- Da prescrição 
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1.1 Definição e espécies 

 

Prescrição é a perda da ação atribuída a um direito, e de toda sua 

capacidade defensiva, em conseqüência do não-uso desta durante 

determinado espaço de tempo. 

O conceito se aplica exclusivamente à prescrição extintiva (ou 

liberatória). 

Na prescrição extintiva, extingue-se a ação que tem o titular e, por via de 

conseqüência, elimina-se a força do direito pelo desaparecimento da tutela 

legal. 

A prescrição tem alcance geral, referindo-se a todos os direitos 

indistintamente. No CC não há ação imprescritível, segundo se depreende do 

disposto no art. 205. 

Não obstante, impõe-se reconhecer a existência de direitos 

imprescritíveis, que não se acham sujeitos a limite de tempo para o seu 

exercício: 

- direitos de personalidade; 

- ações referentes ao estado de família, como a separação judicial, a de 

divórcio e a do casamento nulo, o processo de interdição e a investigação de 

paternidade ou reconhecimento de filiação; 

- bens públicos de qualquer natureza; 

- direitos facultativos ou potestativos como o do condômino de exigir a 

divisão da coisa comum ou pedir-lhe a venda; 

- exceção de nulidade. 

 

1.2 Institutos afins 
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A prescrição não se confunde com a preclusão. Define-se esta como a 

perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Impede que se 

renovem as mesmas questões no mesmo processo. 

A preclusão é relação exclusivamente processual, enquanto a prescrição 

é de direito substancial. 

 

1.3 Disposições gerais 

 

Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue 

nos prazos dos arts. 205 e 206 (CC, art. 189). 

A exceção prescreve no mesmo prazo da ação (CC, art. 190 e STF, 

150). 

Só a prescrição consumada pode ser renunciada pelo prescribente. 

Renúncia a prescrição em curso é inteiramente inadmissível (CC, art. 191). 

Pode ser expressa, quando o prescribente abre mão da prescrição, 

declarando de modo taxativo que dela não pretende se utilizar. Na renúncia 

tácita, infere-se de atos incompatíveis, como o pagamento de dívida prescrita, 

ou composição para solução futura do débito. 

A renúncia não pode prejudicar terceiros, se o fizer, pode ser invalidada 

pelo lesado. 

Não pode ter seus prazos alterados por acordo das partes (CC, art. 

192). 

Pode ser alegada em qualquer grua de jurisdição, a qualquer momento 

do processo. Mas é inadmissível que se o faça em recurso extraordinário se 

a parte não a alegou perante a justiça comum (STF, 282). 

As pessoas jurídicas de direito público interno têm as suas dívidas 

passivas, ou qualquer ação contra elas, prescritas em cinco anos. 
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O CC assegura tanto aos relativamente incapazes, quanto às pessoas 

jurídicas, ação regressiva contra os seus assistentes ou representantes legais, 

quando esses derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. 

A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu 

sucessor (CC, art. 196); com a sucessão, não se inicia novo prazo, seja 

sucessão singular ou universal. 

A prescrição de direitos patrimoniais não opera de direito, mas somente 

quando invocada pelas partes através de exceção. O reconhecimento depende 

sempre de pedido expresso pela parte a quem aproveita. A única exceção é a 

prescrição que favorece o absolutamente incapaz (CC, art. 194). 

Pode alegá-la o MP em nome do incapaz ou dos interesses que tutela. 

Também assiste ao curador à lide o direito de argüir a prescrição em 

favor do curatelado. 

As disposições sobre a prescrição são sempre de aplicação estrita, não 

admitindo analogia e sua interpretação é sempre restritiva. 

A prescrição em curso não cria direito adquirido, podendo seu prazo ser 

reduzido ou ampliado por lei superveniente, ou transformado em prazo de 

caducidade. 

 

1.4 Das causas que impedem ou suspendem a prescrição 

 

As causas suspensivas apenas fazem cessar temporariamente o curso 

da prescrição; superada a causa, a prescrição retoma seu curso natural, 

computado o tempo anteriormente transcorrido. 

Não corre a prescrição (CC, art. 197): 

- entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; 

- entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar; 
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- entre tutelados os curatelados e seus tutores e curadores, durante a 

tutela ou curatela. 

Também não corre a prescrição (CC, art. 198): 

- contra os incapazes de que trata o art. 3º: supondo-se vencida uma 

dívida, faleça o credor, deixando herdeiro de oito anos de idade (absolutamente 

incapaz), contra ele não corre a prescrição, cujo prazo fica suspenso até que 

complete os 16 anos; atingida essa idade, a prescrição reinicia seu curso; 

- contra os ausentes do país em serviço público da União, Estados e 

Municípios; 

- contra os que se acharem servidos as Forças Armadas, em tempo de 

guerra. 

Não corre igualmente a prescrição (CC, art. 199): 

- pendendo condição suspensiva: enquanto a condição suspensiva não 

se verificar, não se terá adquirido o direito a que ela visa (CC, art. 125). 

Enquanto não nasce a ação, não pode ela prescrever; 

- não estando vencido o prazo:o titular de relação jurídica submetida a 

termo não vencido está impossibilitado de agir, para tornar efetivo o seu direito. 

O termo inicial suspende o exercício (CC, art. 131); 

- pendendo ação de evicção: só depois de decidida definitivamente, 

decidindo-se o destino da coisa evicta, reinicia-se o lapso prescritivo. 

Originando-se a ação de fato que deva ser apurado no juízo criminal, 

não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva (CC, art. 200). 

Suspensa em favor de devedor solidário, só aproveita aos demais se a 

obrigação for indivisível (CC, art. 202). A prescrição é benefício estritamente 

pessoal, favorecendo somente as pessoas enunciadas. 

 

1.5 Das causas que interrompem a prescrição 
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Verificada alguma causa interruptiva, perde-se por completo o tempo 

transcorrido precedentemente; esse tempo fica inutilizado para o prescribente, 

por inteiro, não sendo de modo algum considerado na contagem o primeiro 

lapso: 

- por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenou a citação, 

se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual: a 

data da interrupção retroage à propositura, sendo necessário que o 

autor diligencie a citação nos dez dias seguintes ao despacho que a 

ordenou. 

A citação em processo anulado tem força interruptiva da prescrição em 

curso, a menos que a nulidade haja sido pronunciada por defeito na própria 

citação. 

No processo extinto sem julgamento do mérito não ocorre interrupção. 

- por protesto: judicial, regulado na forma do art. 867 do CPC e 

subordinado aos mesmos requisitos processuais do item anterior; 

- por protesto cambial: cujo efeito não se limita mais a apenas constituir 

o devedor em mora, sendo meio hábil para interromper a prescrição; 

- pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em 

concurso de credores: a habilitação do crédito prejudica a prescrição em 

andamento e o prazo interrompido começa a correr de novo a partir do 

instante em que o juiz remete o credor habilitante para as vias 

ordinárias; 

- qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 

-qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 

reconhecimento do direito pelo devedor; como o pagamento parcial, 

pedido de mais prazo, transferência de saldo de conta. 
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A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a 

interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper (CC, art. 202, p. 

ún.). 

O CC limita a interrupção da prescrição a uma única vez (CC, art. 202). 

Em qualquer dos casos do art. 202, a interrupção pode ser promovida 

por qualquer interessado. 

A interrupção por um credor não aproveita os outros. 

Da mesma forma, promovida contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não 

prejudica os demais coobrigados. 

Existem exceções quanto a pessoalidade da interrupção; relativas à 

solidariedade, indivisibilidade e fiança: 

- a interrupção por um dos credores solidários aproveita os outros; 

assim como contra devedor solidário, envolve os demais e seus 

herdeiros; 

- a interrupção contra herdeiros do devedor solidário não prejudica os 

demais herdeiros e devedores solidários, senão quando se trata de 

obrigações e direitos indivisíveis; 

- a interrupção contra o principal devedor prejudica o fiador, 

independentemente de notificação especial. 

 

1.6 Prazos de prescrição 

 

1.6.1 Prescrição ordinária 

 

Quer se cuide de ação pessoal, quer de ação real, a prescrição ocorre 

em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 
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1.6.2 Prazos de um ano 

 

a) pretensão dos hospedeiros e fornecedores de víveres destinados a 

consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da 

hospedagem ou dos alimentos. 

A prescrição conta-se do não pagamento das despesas. 

b) segurado contra o segurador: refere-se exclusivamente ao segurado e 

ao segurador, não incluindo o beneficiário. A pretensão deste contra o 

segurador e do terceiro prejudicado é de 3 anos, no caso de seguro de 

responsabilidade civil obrigatória. 

c) emolumentos, custas e honorários: conta-se o prazo da data em que 

se praticaram os atos que deram origem a esse crédito. 

A perícia é apenas a judicial, realizada no curso do processo, não se 

referindo a trabalhos de perícia particulares. 

A ação da parte vencedora no processo, para reaver o que pagou destas 

despesas, é de 5 anos (CC, art. 206, §5º, III). 

 

1.6.3 Prazos de dois anos 

 

a) prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem: o 

direito de alimentos é imprescritível. Enquanto deles necessitar, tem o 

alimentante direito a reclamá-los. 

Todavia, fixado judicialmente o seu valor, prescrevem em dois anos as 

prestações. A prescrição ocorre à medida que transcorre um biênio para cada 

prestação vencida. 

 

1.6.4 Prazos de três anos 
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a) aluguéis de prédios urbanos ou rústicos: o prazo pertinente ao aluguel 

de cada mês, constituindo cada dívida distinta com prescrição 

independente e sucessiva. 

b) prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias: são aquelas 

constituídas sobre imóveis e mencionadas no art. 803 do CC. 

c) juros e dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis em 

períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela. Não se 

estende aos juros legais. 

d) enriquecimento sem causa: ocorre enriquecimento sem causa quando 

alguém, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, motivo pelo 

qual será obrigado a restituir (CC, art. 884). 

A restituição é devida não só quando não tenha havido causa, mas 

também se esta deixou de existir. 

Compreende não só o aumento injustificado do patrimônio do devedor, 

como também os acréscimos posteriores. 

e) reparação civil; 

f) título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições 

em lei especial; 

g) a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro 

prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. 

 

1.6.4 Prazo de quatro anos 

 

A pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. 

 

1.6.5 Prazos de cinco anos 
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a) cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular; 

b) profissionais liberais; 

c) custas judiciais: a serem pedidas pelo vencedor, quanto ao que 

despendem, em relação ao vencido. 

 

2– Da decadência 

 

2.1 Conceito 

 

A decadência provoca o perecimento do direito, porque não foi 

exercitado dentro de um prazo determinado. São prazos extintivos, por 

exemplo: 

- 90 dias para a celebração do casamento, após a habilitação 

matrimonial (CC, art. 1532); 

- prazos de anulação do casamento; 

- ano e dia, para as ações de força nova; 

- exercício da retrovenda; 

- mandado de segurança. 

O prazo não se interrompe ou se suspende; corre sempre contra todos e 

é fatal. Somente previsão legal expressa autorizando a incidência das normas 

que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. 

A decadência não corre contra os absolutamente incapazes. 

As pessoas jurídicas e os relativamente incapazes têm ação regressiva 

contra aqueles que derem causa ou não a alegarem oportunamente. 

É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Contudo, se o prazo 

decadencial foi fixado pelas partes, nada obsta a que a este se renuncie. 
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A decadência fixada em lei pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 

Quanto à decadência convencional, a parte a quem aproveita pode 

alegá-la em qualquer grau de jurisdição, vedado ao juiz suprir a alegação (CC, 

art. 211). 

A decadência pode decorrer da lei, do contrato ou de testamento. 

 

2.2 Prazos de decadência 

 

O prazo de decadência do direito é aquele que consta no respectivo 

artigo. 

Observa-se que é de 4 anos o prazo de decadência para anular o 

negócio jurídico viciado de erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude 

contra credores. 

 

CAPÍTULO VII – POSSE: CONCEITO, NATUREZA E 

CLASSIFICAÇÃO. AQUISIÇÃO: EFEITOS. PERDA E 

COMPOSSE. 

 

1 – Noções gerais 

 

1.1 Conceito 

 

Posse é a conduta de dono. 

Sempre que haja o exercício dos poderes de fato, inerentes ao domínio 

ou propriedade, existe posse, a não ser que alguma norma diga que esse 

exercício configura a detenção e não a posse. 



117 
 

O art. 1196 do CC considera possuidor “todo aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 

Não induz posse os atos de mera permissão ou tolerância. 

Não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão 

depois de cessar a violência ou clandestinidade. 

 

1.2 Posse e detenção 

 

Há situações em que a pessoa não é considerada possuidor, mesmo 

exercendo poderes de fato sobre a coisa. Ocorre quando a lei desqualifica a 

relação para mera detenção, como faz o art. 1198. Detentor é “aquele que, 

achando-se em relação de dependência para com ouro, conserva a posse em 

nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.” 

O detentor exerce o poder de fato no interesse de outrem. 

Embora o fâmulo não tenha direito de invocar, em seu nome, a proteção 

possessória, não se lhes recusa o direito de exercer a autoproteção do 

possuidor, quanto às coisas confiadas como conseqüência natural do dever de 

vigilância. 

Não há posse de bens públicos. Se há tolerância do Poder Público, o 

uso do bem pelo particular não passa de mera detenção consentida. 

Somente a posse gera efeitos jurídicos. 

 

1.3 Composse 

 

É a situação pela qual duas ou mais pessoas exercem, 

simultaneamente, poderes possessórios sobre a mesma coisa (CC, art. 1199). 

Ocorre com os adquirentes da coisa comum, com o marido e a mulher 

no regime de comunhão de bens ou com os co-herdeiros na partilha. 
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Admite-se a composse em todos os casos em que ocorre o condomínio. 

Qualquer dos compossuidores pode valer-se de interdito possessório ou 

da legítima defesa para impedir que outro compossuidor exerça uma posse 

exclusiva sobre qualquer fração da comunhão. 

Podem estabelecer divisão de fato para a utilização pacífica do direito 

de cada um (composse pro diviso). Exercendo os compossuidores poderes 

apenas sobre uma parte definida da coisa e estando a situação consolidada no 

tempo, pode cada qual recorrer aos interditos contra quem atentar contra tal 

exercício. 

Permanecerá pro indiviso se todos exercerem, ao mesmo tempo, e 

sobre a totalidade da coisa, os poderes de fato. 

Em relação a terceiros, como se fossem um único sujeito, qualquer dos 

compossuidores poderá utilizar os remédios possessórios. 

Não se confunde com a concorrência de posses, quando há 

desdobramento em direta e indireta. 

 

1.4 Natureza 

 

O CC, art. 1225 não a inclui no rol taxativo dos direitos reais. 

A posse é regulada na lei como uma situação de fato. 

 

2 – Classificação 

 

2.1 Posse direta e posse indireta 

 

Nessa classificação do art. 1197 não se propõe a qualificação da posse, 

pois tanto a direta quanto a indireta são jurídicas e têm o mesmo valor. 
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A relação possessória desdobra-se. 

O proprietário exerce posse indireta, como conseqüência do seu 

domínio. 

O locatário, por exemplo, exerce a posse direta por concessão do 

locador. Uma posse não anula a outra. 

O possuidor direto e o indireto podem invocar a proteção possessória 

contra terceiro, mas só este pode adquirir a propriedade em virtude da 

usucapião. O possuidor direto jamais a adquire, a não ser que inverta o ânimo 

da posse. 

Admite-se que cada qual dos possuidores recorra aos interditos contra o 

outro, para defender a sua posse quando ameaçada. 

 

2.2  Posse justa e injusta 

 

Posse justa é a não violenta, clandestina ou precária (CC, art. 1200), isto 

é, sem vício jurídico externo. 

 ● clandestina – furta-se objeto ou ocupa-se imóvel às escondidas. 

 ● violenta – toma-se objeto de alguém despojando-o à força ou 

expulsa-se o anterior possuidor à força do imóvel. 

 ● precária – o agente, que tinha posse justa, nega-se a devolver a 

coisa. 

A posse injusta é, portanto, a adquirida viciosamente, sem se esgotar 

as hipóteses de vício à violência, precariedade ou clandestinidade. 

A posse injusta não deixa de ser posse. Será injusta em face do 

legitimado. Mas mesmo viciada será justa, suscetível de proteção em relação 

às demais pessoas estranhas ao fato. Basta que a posse seja justa em relação 

ao adversário. 
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A violência e a clandestinidade podem cessar. Nesse caso, 

convalescem-se os vícios. Enquanto permanecer viciada, existe apenas 

detenção. Cessados os vícios, surge posse (injusta). 

 

2.3 Posse de boa-fé e posse de má-fé 

 

● boa-fé: se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a 

aquisição da coisa (CC, art. 1201). 

Funda-se em dados psicológicos – a crença do possuidor de encontrar-

se em uma situação legítima.  

Já para verificar a justiça da posse, o critério é objetivo: examina-se a 

existência ou não dos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade. 

A boa-fé não é essencial para o uso das ações possessórias, basta que 

a posse seja justa. 

A boa-fé tem relevância, com relação à posse, em se tratando de: 

- usucapião; 

- disputa sobre frutos e benfeitorias; 

- definição da responsabilidade pela perda ou deterioração. 

Título é o elemento representativo da causa ou fundamento de um 

direito. 

O CC estabelece presunção de boa-fé em favor de quem tem justo título, 

salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admita a 

presunção  (CC, art. 1201, p. ún.). 

O art. 1202 dispõe a respeito da transformação da posse de boa-fé em 

posse de má-fé. Somente circunstâncias objetivas podem demonstrar a 

transformação, ex.: citação. 
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Os efeitos da sentença retroagirão ao momento da citação, a partir do 

qual o possuidor será tratado como possuidor de má-fé, com as conseqüências 

dos arts. 1216 e 1220 do CC. Não se impede a prova de ciência do vício em 

momento anterior à citação. 

 

2.4 Posse nova e posse velha 

 

- posse nova é a de menos de ano e dia; 

- posse velha é a de mais de ano e dia. 

 

O CC/2002, art. 1211 não distingue, para a manutenção provisória do 

que detém a coisa, entre posse nova e velha. 

Para saber se a ação é de força nova ou velha, leva-se em conta o 

tempo decorrido desde a turbação ou esbulho. Se a relação se deu com o 

ajuizamento da ação no prazo de ano e dia, poderá ser pleiteada a liminar 

(CPC, art. 924). Passado o prazo, o procedimento será o ordinário, sem direito 

a liminar. 

 

2.5 Posse natural e posse civil ou jurídica 

 

● posse natural: constitui-se pelo exercício de poderes de fato sobre a 

coisa; 

● posse civil ou jurídica: considera-se por força de lei, sem a 

necessidade de atos físicos ou materiais, ex.: constituto possessório. 

  

2.6 Posse “ad interdicta” e posse “ad usucapionem” 
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● ad interdicta: pode ser defendida pelos interditos ou ações 

possessórias, quando molestada, mas não conduz à usucapião. 

● ad usucapionem: prolonga-se por determinado lapso de tempo 

estabelecido na lei, conferindo-se a seu titular a aquisição do domínio. Leva à 

usucapião ordinária, extraordinária ou especial. 

 

3 – Aquisição 

 

3.1 Introdução 

 

Justifica-se a fixação da data, pois: 

- assinala o início do prazo da prescrição aquisitiva; 

- do prazo de ano e dia. 

 

3.2 Modos de aquisição 

 

O CC/2002, adotando a teoria objetiva, não fez enumeração dos modos 

de aquisição da posse, limitando-se a afirmar que “adquire-se a posse desde o 

momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer 

dos poderes inerentes à propriedade”. 

Os modos de aquisição da posse podem ser originários ou derivados: 

 - originários: não há relação de causalidade entre a posse atual e 

a anterior; a posse apresenta-se livre dos vícios que a contaminavam 

Surge nova situação de fato, que pode ter outros efeitos, mas não os 

vícios anteriores. 

 - derivados: quando há anuência do anterior possuidor. De acordo 

com o art. 1203 do CC, essa posse conservará o mesmo caráter de 

antes. 
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 O art. 1207, 2ª parte traz uma exceção à regra de que a posse 

mantém o caráter com que foi adquirida, pois faculta ao sucessor singular unir 

à sua posse à de seu antecessor, para efeitos legais. Pode deixar de fazê-lo, 

se o quiser. 

 

3.3 Quem pode adquirir a posse 

 

Pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende, desde que 

capaz. 

Se não tiver capacidade legal, poderá adquiri-la se estiver representada 

ou assistida por seu representante (CC, art. 1205, I). 

A expressão “representante” abrange tanto o representante legal quanto 

o convencional (CC, art. 115 e ss.). 

Admite-se que terceiro mesmo sem mandato adquira a posse em 

nome de outrem, dependendo de ratificação (CC, art. 1205, II) (gestor de 

negócios). 

A posse do imóvel faz presumir, até prova em contrário, a das coisas 

móveis que nele estiverem (CC, art. 1209). A presunção é relativa. 

 

4 – Perda 

 

Se a posse é a exteriorização do domínio e se é possuidor aquele que 

se comporta em relação à coisa como dono (CC, art. 1196), desde o momento 

em que não se comporte mais dessa maneira, ou se veja impedido de exercer 

os poderes inerentes à propriedade, a posse estará perdida. 

“Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do 

possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1196.” (CC, art. 1223). 
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4.1 Perda da posse para o ausente 

 

A palavra “ausente” no art. 1224 é empregada no sentido comum, 

indicando aquele que não se achava presente e não no sentido jurídico do art. 

22 do CC. 

O ausente perde a posse quando, do esbulho tendo notícia (a) se 

abstém de retomar a coisa ou (b) tentando retoma-la é violentamente repelido 

(CC, art. 1224). 

A perda é provisória, pois não se impede recorrer às ações 

possessórias. 

 

5 – Efeitos da posse 

 

5.1 Introdução 

 

São cinco mais evidentes: 

a) proteção possessória (autodefesa e interditos); 

b) percepção dos frutos; 

c) responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa; 

d) indenização das benfeitorias e direito de retenção; 

e) usucapião. 

 

5.1.1 Proteção possessória 

 

Dá-se de dois modos (a) pela legítima defesa e pelo desforço imediato, 

em que o possuidor pode manter ou restabelecer a situação de fato pelos seus 

próprios recursos ou (b) pelas ações possessórias (heterotutela). 
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 ● legítima defesa: quando o possuidor se acha presente e é 

turbado no exercício de sua posse, pode reagir. 

 ● desforço imediato: se a hipótese for de esbulho, tendo ocorrido 

a perda da posse, poderá fazer uso do desforço. 

É o que diz o art. 1210, §1º do CC. 

A expressão “por sua própria força” diz sem apelar para autoridade, para 

polícia ou Justiça. 

O possuidor tem de agir com suas próprias forças, embora possa ser 

auxiliado por amigos ou empregados, permitindo-se o uso de armas. 

Pode o guardião (fâmulo) exercer a autodefesa, a benefício do 

possuidor ou representado, fazendo-o em nome deste. 

Os atos de defesa ou desforço não podem ir além do indispensável à 

manutenção ou restituição da posse (CC, art. 1210, §1º, 2ª parte). 

Em primeiro lugar, é preciso que a reação se faça logo, imediatamente 

após a agressão ou que tenha o possuidor ciência da agressão. Havendo 

dúvida quanto a atualidade, deve ser ajuizada a ação possessória pertinente, 

sob risco do art. 345 do CP. 

Em segundo lugar, a relação deve se liminar ao indispensável à 

retomada da posse. Os meios devem ser proporcionais e o excesso autoriza a 

indenização pelos danos causados. 

 

5.1.2 Percepção dos frutos 

 

A regra é que pertençam ao proprietário, como acessórios da coisa (CC, 

art. 92, p. ún.). 

Não prevalece quando há posse de boa-fé, isto é, com a convicção de 

que é seu o bem possuído. O CC requer a existência de um justo título para a 
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aquisição dos frutos, porque deve dar direito a eles a posse que se assemelha 

à propriedade, ou tem a sua aparência. 

Todos os atos translativos, mesmo nulos, ou putativos, dão direito aos 

frutos, desde que convençam o adquirente da legitimidade do seu direito. 

 

5.1.2.1 Regras da restituição (CC, arts. 1214 a 1216) 

 

O “possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos 

percebidos” (CC, art. 1214). 

Considera-se cessada a boa-fé com a citação para a causa. 

O possuidor de boa-fé não faz jus aos frutos pendentes, nem aos 

colhidos antecipadamente, que devem ser restituídos, deduzidas as despesas 

de produção e custeio (CC, art. 1214, p. ún.). 

A percepção dos frutos civis (juros, aluguéis), não se efetiva por ato 

material, mas por presunção legal, que os reputa percebidos dia a dia. 

O possuidor de má-fé deve devolver todos os frutos colhidos e 

percebidos e aqueles que deixou de perceber por culpa sua desde o 

estabelecimento da má-fé. Tem direito às despesas de produção e custeio. 

 

5.1.3 Responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa 

 

“O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da 

coisa a que não der causa” (CC, art. 1217). Exclui-se a responsabilidade por 

ausência de dolo e culpa. 

Já o possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração ainda 

acidentais, salvo se provar que teriam ocorrido igualmente em posse do 

reivindicante (CC, art. 1218). 
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5.1.4 Indenização por benfeitorias e direito de retenção 

  

5.1.4.1 O possuidor e os melhoramentos que realizou na coisa 

 

O possuidor de boa-fé tem direito a ser indenizado pelos 

melhoramentos que introduziu no bem. O conceito das benfeitorias está no 

art. 96 (necessárias, úteis e voluptuárias). 

 Uma benfeitoria é necessária quando (a) se destina à 

conservação da coisa ou (b) visa permitir a norma exploração, por exemplo, 

a adubação de terras, esgotamento de pântanos, culturas, etc. 

 O conceito de benfeitorias úteis é negativo: as que não se 

enquadram na categoria das necessárias, mas aumentam objetivamente o 

valor do bem (aumentam ou facilitam o seu uso). 

 

 Não se confundem as benfeitorias e as acessões, embora a 

tendência de se igualarem os efeitos. As acessões encontram-se nos arts. 

1253 e 1259 do CC e constituem plantações e construções. 

 Benfeitorias são melhoramentos em coisa já existente. As 

acessões são obras que criam coisas novas. 

 Tem-se reconhecido o direito de retenção ao possuidor também 

nas acessões. 

 

5.1.4.2 Regras da indenização das benfeitorias (CC, art. 1219 a 1222) 

 

● possuidor de boa-fé (CC, art. 1219): 

- úteis e necessárias: tem direito a indenização e a retenção pelo valor; 
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- voluptuárias: pode o reivindicante optar por ficar com elas, indenizando; 

senão houver opção, o possuidor pode levanta-las (jus tollendi) se não 

acarretar estrago à coisa. Não tem direito de retenção. 

● possuidor de má-fé (CC, art. 1220): 

- necessárias: tem direito a indenização; não possui retenção; 

- voluptuárias: não tem direito de levantá-las. 

Há compensação do valor das benfeitorias com os danos. 

As benfeitorias “só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção 

ainda existirem” (CC, art. 1221). 

● valor (CC, art. 1222): 

- o reivindicante obrigado a indenizar as benfeitorias (necessárias) ao 

possuidor de má-fé, pode optar entre o seu valor atual e o de custo; 

- o possuidor de boa-fé será indenizado pelo seu valor atual. 

 

5.1.4.3 Direito de indenização: conceito, fundamento, natureza 

jurídica e modo de exercício 

 

a) conceito: 

Consiste o direito de retenção em meio de defesa outorgado ao credor, a 

quem é reconhecida a faculdade de continuar a deter a coisa alheia, mantendo-

a em seu poder até ser indenizado pelo crédito, que se origina, via de regra, 

das benfeitorias e acessões por ele feitas. 

b) fundamento: 

É meio coercitivo de pagamento, modalidade do art. 476 do CC 

(exceção do contrato não cumprido), transportada para a execução, 

privilegiando o retentor porque esteve de boa-fé. 

c) natureza jurídica: 
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É reconhecido pela jurisprudência como o poder jurídico e imediato de 

uma pessoa sobre uma coisa, com todas as características de direito real. 

d) modo de exercício: 

Via de regra, o direito de retenção deve ser alegado na contestação. 

Pode o devedor, na execução para entrega de coisa certa constante de 

título executivo extrajudicial (CPC, art. 621), deduzir embargos de retenção 

por benfeitorias. 

 

CAPÍTULO VIII- DIREITOS REAIS 

 

1- Relação das pessoas com as coisas 

 

Somente pode ser objeto do direito real aquilo que pode ser apropriado. 

Pode recair sobre coisas corpóreas ou incorpóreas. 

O direito das coisas estuda a relação de poder, de titularidade, que liga 

as pessoas às coisas. 

Todos os direitos reais, em maior ou menor âmbito, dizem-se erga 

omnes. 

 

2. Direitos reais e direitos pessoais 

 

A idéia básica é que o direito pessoal une dois ou mais sujeitos, 

enquanto os direitos reais traduzem relação jurídica entre uma coisa, ou 

conjunto de coisas, e um ou mais sujeitos, pessoas naturais ou jurídicas. 

Sob esse aspecto, afirma-se ser o direito real absoluto, exclusivo e 

exercitável erga omnes. Por outro lado, o direito obrigacional é relativo. 
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Conseqüência do direito real é não comportar mais do que um titular. No 

condomínio, a propriedade continua sendo exclusiva, mas com vários titulares. 

O titular do direito real exerce seu poder sobre a coisa de forma direta e 

imediata, sem intermediários. 

No direito obrigacional traz-se a noção primeira de sujeito ativo, passivo 

e prestação, implicando, para seu cumprimento, sempre uma atividade 

pessoal. 

O direito real recai sobre bens, definindo inerência ou aderência da coisa 

ao titular. 

O direito obrigacional concede direito à prestação. 

Os direitos pessoais são preponderantemente transitórios enquanto os 

reais, preponderantemente permanentes. 

É corolário do caráter absoluto do direito real a seqüela: pode o seu 

titular buscar o objeto de seu direito com quem quer que esteja. O detentor de 

direito pessoal, quando recorrer à execução forçada, tem apenas a garantia 

real do patrimônio do devedor, não podendo escolher, como regra, 

determinados bens para garantir a satisfação do seu crédito. 

Conseqüência do direito de seqüela é o fato de o direito real ser 

necessariamente individualizado, de outro modo, não há como exercer a 

seqüela. 

Os direitos reais são numerus clausus, somente podem ser 

considerados direitos reais aqueles considerados por lei. 

Os direitos pessoais são em número ilimitado. 

Somente os direitos reais podem ser objeto de usucapião, não havendo 

essa modalidade de aquisição nos direitos obrigacionais. 

Nem todos os direitos reais são passíveis dessa aquisição: somente a 

propriedade e os direitos reais de gozo e fruição que permitam a utilização em 

favor de um titular. Assim, o gozo de direitos imateriais poderá ser objeto de 
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usucapião. Já os direitos de garantia não permitem a apropriação por 

terceiros. 

Há direitos reais que servem para garantir direitos obrigacionais, como o 

penhor e a hipoteca. 

 

3. Questões doutrinárias acerca da natureza dos direitos reais 

 

No plano processual, o direito real concretiza-se fundamentalmente na 

ação reivindicatória. Nesta ação existem dois pedidos, o de reconhecimento de 

um direito real e o de entrega da coisa indevidamente em poder de terceiro. 

O aspecto externo da propriedade é protegido pelas ações possessórias, 

em que a proteção e a tutela jurídica limitam-se ao invólucro. Por isso, nem 

sempre o proprietário ou possuidor ostensivo será protegido nas ações 

possessórias. Mas a ação reivindicatória é instrumento exclusivo do 

proprietário que exerce o seu direito de seqüela. 

 

4. Situações intermediárias entre direitos reais e pessoais 

 

Ocorre, por exemplo, no ius in rem, direito à coisa. É o direito pessoal 

da obrigação de entregar certas coisas para transferir o domínio ou constituir 

direitos reais sobre elas. Há, enfim, um direito subjetivo de obter a posse, que 

não constitui a posse propriamente dita. Gera a execução para a entrega de 

coisa certa, que impossibilitada, resolve-se daí em perdas e danos. 

Repudiam-se os direitos reais in faciendo, pois a sistemática dos 

direitos não admite que se vincule a pessoa a determinado comportamento 

positivo. Nas servidões, onera-se o imóvel, e não seu titular. 

 

4.1 Obrigações propter rem 
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São situações nas quais o proprietário (ou possuidor) é sujeito de 

obrigações apenas pela propriedade (ou posse), e qualquer pessoa que o 

suceda assumirá essa obrigação. 

Embora ligadas à coisa, essas obrigações não se desvinculam 

totalmente do direito pessoal e seus princípios. 

As obrigações propter rem surgem em virtude da lei. 

Sua exceção prende-se ao aspecto obrigacional. 

São exemplos: 

- obrigação do condômino em concorrer, na proporção de sua parte, 

para as despesas de conservação ou divisão da coisa (CC, art. 1315); 

- obrigação do confinante de proceder com o proprietário limítrofe à 

demarcação entre prédios, aviventar e renovar marcos destruídos ou 

apagados, repartindo-se as despesas (CC, art. 1297); 

- obrigação negativa, do dono do prédio serviente, de embaraçar o uso 

legítimo da servidão. 

 

4.2 Ônus reais 

 

Gravame que recai sobre uma coisa, restringindo o direito do titular de 

direito real. 

A responsabilidade é limitada ao bem onerado, ao seu valor, enquanto 

na obrigação propter rem o devedor responde com seu patrimônio em geral, 

sem limite. 

A compreensão de ônus real deve ser reservada ao direito cujo 

conteúdo é “poder exigir a entrega, única ou repetida, de coisas ou dinheiro, a 

quem for titular de determinado direito real de gozo”. 

Caso típico no CC/1916 era a constituição de renda que, pelo CC/2002, 

tem caráter estritamente pessoal. 
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4.3 Obrigações com eficácia real 

 

São relações contratuais que, por sua relevância, podem se registradas 

no cartório imobiliário, ganhando eficácia que transcende o direito pessoal. 

Pode ocorrer na locação imobiliária, conforme o art. 33 da LL: o locatário 

que tenha contrato registrado pode opor direito de preferência erga omnes à 

aquisição. 

Outro exemplo é o compromisso de compra e venda, cujo registro 

autoriza a adjudicação compulsória. 

 

 

CAPÍTULO IX- DIREITOS REAIS. PROPRIEDADE: 

CONCEITO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, 

CLASSIFICAÇÃO E RESTRIÇÕES. FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE. USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DA 

PROPRIEDADE MÓVEL. PERDA DA PROPRIEDADE. 

 

1 – Propriedade 

 

1.1 Conceito 

 

É o direito mais amplo da pessoa em relação à coisa. Esta fica 

submetida à senhoria do titular, do proprietário. 

Faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la de 

quem quer que injustamente a possua ou detenha (CC, art. 1228). 
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Os direitos de senhoria encontram limitações nos direitos de vizinhança. 

A faculdade de usar é colocar a coisa a serviço do titular, sem alterar-lhe 

a substância. Esse uso inclui também a conduta estática de manter a coisa em 

seu poder, sem utilização dinâmica. Usa de seu terreno o proprietário que o 

mantém cercado sem qualquer utilização.  

Gozar do bem significa extrair dele benefícios e vantagens. Percepção 

dos frutos, tanto naturais quanto civis. 

A faculdade de dispor envolve o poder de consumir o bem, alterar-lhe a 

substância, aliena-lo ou grava-lo. É o que caracteriza efetivamente o direito de 

propriedade, pois o poder de usar e gozar pode ser atribuído a outrem, que 

não seja proprietário. O poder de dispor somente o proprietário o possui. 

Decorre também da propriedade o direito de seqüela, que legitima o 

proprietário à ação reivindicatória. 

A propriedade pode ser oposta perante todos, mas é exercida nos 

limites de sua utilidade e interesse (CC, art. 1228, §2º e 1229). 

As riquezas do subsolo são objeto de propriedade distinta para efeitos 

de exploração e aproveitamento industrial. 

O direito de propriedade mal utilizado ou utilizado sem finalidade ou com 

finalidade meramente emulativa constitui abuso de direito. 

O art. 1231 diz presumir-se a propriedade plena e exclusiva, até prova 

em contrário. Cabe ao prejudicado provar que o exercício não é exclusivo, 

bem como sua limitação no caso concreto. 

Diz-se que o direito de propriedade é perpétuo, no sentido de que não 

pode simplesmente se extinguir pelo não uso. O usucapião traduz atitude ativa 

do usucapiente que adquire a propriedade, não se destacando a atitude 

passiva daquele que a perde. 

A propriedade tem como objeto, em regra geral, todos os bens 

apropriáveis. 
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1.2 Restrições aos direito de propriedade 

 

A função social da propriedade requer do ordenamento princípios 

limitadores da atuação do proprietário. No Código são encontradas limitações 

impostas pelo direito de vizinhança. A Constituição Federal traça normas 

programáticas para a função social da propriedade. 

Protege-se o patrimônio histórico, a fauna, a flora, o equilíbrio ecológico, 

etc. 

Há restrições de ordem militar que dizem respeito à segurança nacional, 

disciplinando a requisição de bens particulares necessários nos casos de 

urgência e defesa nacional. 

É regra que todo bem que sofra restrição ou diminuição deve ser 

indenizado. Se não ocorrer desapropriação e não houver lei específica que 

permita a reparação de prejuízo, restará sempre a via da ação de 

enriquecimento sem causa, uma vez presentes seus requisitos. 

  

1.3 Função social da prpriedade 

 

A propriedade é um direito natural, mas esse direito deve ser exercido 

de acordo com uam função social, não só em proveito do titular, mas também 

em benefício da coletividade. 

O Estado deve fornecer instrumentos jurídicos eficazes para o 

proprietário defender o que é seu. Deve, por outro lado, criar instrumentos 

legais eficazes e justos para tornar todos e qualquer bem produtivo e útil. 

O instituto da desapropriação para finalidade social deve auxiliar a 

preencher o desiderato da justa utilização dos bens. 
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São regras do CC relativas à função social os arts. 1228, §4º e 187 do 

CC e art. 10 da L. 10.257/01, que trazem princípios afastados do individualismo 

histórico que não somente buscam coibir o uso abusivo da propriedade, como 

também procuram inseri-la no contexto da utilização para o bem comum. 

O art. 5º da CF, após garantir o direito de propriedade em seu caput, e 

no inciso XXII, destaca que “a propriedade atenderá a sua função social” 

(XXIII). O art. 170 da CF, ao tratar da ordem econômica, garante o princípio da 

função social da propriedade. 

Ao tratar da política urbana, a CF destaca que a propriedade urbana 

cumpre a sua função social quando atende as exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor (CF, art. 182, §1º). 

É obrigação do proprietário aproveitar seus bens e explorá-los. 

 

1.4 Usucapião 

 

A posse prolongada da coisa pode conduzir à aquisição da propriedade, 

se presentes os requisitos estabelecidos em lei. Usucapião é o modo de 

aquisição da propriedade mediante a posse suficientemente prolongada sob 

determinadas condições. 

Os princípios que regem a prescrição da ação também se aplicam à 

prescrição aquisitiva, tais como as causas interruptivas e suspensivas.  

Estabeleceram-se os seguintes requisitos para o usucapião: coisa hábil, 

justa causa, boa-fé, posse e tempo. 

É modalidade originária de aquisição, porque o usucapiente constitui 

direito à parte, independentemente de qualquer relação jurídica com anterior 

proprietário. 

O registro imobiliário faz-se necessário com relação à sentença que 

decreta o usucapião apenas para regularizar o direito de propriedade. 
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Não apenas a propriedade, mas também outros direitos reais 

compatíveis permitem o usucapião, como enfiteuse e servidões. 

 

1.4.1 Usucapião no CC/2002. Modalidades. 

 

a) usucapião extraordinário (CC, art. 1238): 

- independe de título e boa-fé, havendo duas modalidades, com dois 

prazos diversos: 

- quinze anos, sem interrupção, e inexistindo justo título e boa-fé, sem 

oposição do proprietário; 

- dez anos, com os mesmos requisitos, quando o possuidor tiver 

estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou quando nele houver realizado 

obras ou serviços de caráter produtivo. 

É desnecessária a investigação subjetiva da boa-fé. Em ambas as 

situações prepondera o aspecto objetivo do fato da posse (corpus). 

b) usucapião ordinário (CC, art. 1242): 

- adquire a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 

incontestavelmente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. 

Pode ocorre que o usucapiente, ao requerer a aquisição da propriedade, 

o faça com fundamento no art. 1242, mas, subsidiariamente, por preencher os 

requisitos do art. 1238, peça que o juiz reconheça o usucapião extraordinário, 

se forem discutíveis a boa-fé ou o justo título. 

c) CC, art. 1242, p. ún.: a hipótese contempla a situação em que o 

interessado tinha título anteriormente, o qual, por qualquer razão fora 

cancelado: por irregularidade forma, por vício de vontade, etc. A lei protege 

que, nessa situação, mantém no imóvel a moradia ou realizou investimentos. 

Protege-se o possuidor que dá utilidade para a coisa. 
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A hipótese é de usucapião ordinário e, mesmo nas condições referidas, 

não dispensará o justo título e a boa-fé. 

 

1.4.2 Usucapião especial. Constituição de 1988 

 

a) usucapião especial urbano: 

- área urbana de até 250 m2; 

- cinco anos, ininterruptamente e sem oposição; 

- moradia do possuidor ou de sua família; 

- inexistência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural. 

O direito não será reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma 

vez.  

Todas as modalidades de usucapião presentes no CC admitem a 

acessão das posses. A acessão do tempo na usucapião especial somente 

pode ser atribuído a quem tiver posse, não se aplicando por força do princípio 

da saisine, pois o simples título de herdeiro e a ficção possessória são 

insuficientes para esse fim. 

O usucapiente não poderá ser proprietário de outro imóvel urbano ou 

rural. Não se impede a titularidade de outros direitos reais. 

b) usucapião especial rural (pro labore): 

- área de terra rural até 50 Ha; 

- cinco anos ininterruptos; 

- torná-la produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo na área sua 

moradia. 

A contagem do tempo deve iniciar-se na vigência da Constituição. 
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É essencial que exista edificação no imóvel que sirva de moradia. Não 

há exigência de justo título ou de boa-fé. 

Para as duas modalidades de usucapião especial, não havendo 

regramento processual específico, o processo é o do art. 941-945 do CPC. 

c) usucapião coletivo instituído pelo Estatuto da Cidade. Aquisição da 

propriedade de imóvel reivindicando (CC, art. 1228, §4º): 

- áreas urbanas com mais de 250m2; 

- ocupadas por população de baixa renda; 

- cinco anos, ininterruptamente; 

- impossibilidade de identificar os terrenos ocupados por cada 

possuidor; 

- área necessariamente particular. 

Pelo art. 1228, §4º do CC, o requisito espacial é a ocupação de extensa 

área. No caso do CC, os possuidores são demandados em ação 

reivindicatória pelo proprietário e apresentam a posse e demais requisitos em 

defesa ou reconvenção, nesta pedindo o domínio da área. 

O juiz fixará justa indenização devida ao proprietário (§5º); pago o 

preço, a sentença valerá como título para o registro do imóvel em nome dos 

possuidores. 

 Se o proprietário não desejar ter contra si uma ação de usucapião, 

deverá reivindicar a área para obter indenização. 

A usucapião do CC se aplica tanto aos imóveis urbanos quanto aos 

rurais. 

No usucapião coletivo instituído pelo Estatuto da Cidade, o juiz atribuirá 

igual fração ideal do terreno a cada possuidor, independentemente da 

dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo acordo escrito, estabelecendo 

frações ideais diferenciadas (L. 10257/01, art. 10, §3º). 
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Pode haver soma das posses, para que o prazo seja atingido, desde que 

as posses sejam contínuas (art. 10, §1º). 

Forma-se condomínio especial, indivisível, somente sendo extinto por 

deliberação de 2/3 dos condôminos, no caso de urbanização posterior à 

constituição do condomínio (§4º). 

Tanto para o usucapião especial, como para o coletivo, ficarão 

sobrestadas quaisquer outras ações petitórias ou possessórias que venham a 

ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo. 

Existe participação obrigatória do Ministério Público. 

O usucapião especial urbano pode ser alegado como matéria de defesa. 

 

1.4.3 Processo no usucapião 

 

A eficácia da ação de usucapião é declaratória: não se constitui a 

propriedade pela sentença. 

O efeito da sentença no usucapião é ex nunc. 

O art. 941 do CPC confere legitimidade ao possuidor para ingressar 

com a ação (L. 10257/01, art. 9º). A inicial deve ser instruída com planta e 

descrição minuciosa do imóvel, possibilitando a citação dos confinantes e a 

matrícula correta, decorrente da sentença. O juiz deve verificar a eficácia da 

planta, determinando sua complementação ou substituição se necessário. 

A certidão do registro de imóveis é necessária, para que se prove quem 

é o proprietário, que será citado. 

Expede-se edital de citação para conhecimento de réus ausentes, 

incertos e desconhecidos (CPC, art. 942). A citação editalícia é essencial. Os 

representantes da Fazenda são cientificados por carta, exceto se o órgão 

estatal for lindeiro, quando deve ser citado pessoalmente. 
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STF, 391 – o confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a 

ação de usucapião. 

No caso dos confinantes, só se admite a citação por edital na hipótese 

dessas pessoas estarem em local incerto e não sabido. 

Há intervenção obrigatória do Ministério Público, na função de fiscal da 

lei (CPC, art. 944). Pode contestar o pedido, requerer perícias e diligências. 

A procedência do pedido pode ser parcial, acolhendo-se a usucapião 

apenas de parte da área descrita. 

A sentença que declara o usucapião registrada no RI, alcança eficácia 

erga omnes. 

O usucapião alegado como defesa não pode ser registrado. 

A sentença que julgar procedente a ação de usucapião será transcrita 

mediante mandado no registro de imóveis, satisfeitas as obrigações fiscais. 

Não é devido ITBI, pois a aquisição é originária. 

O foro competente para a ação é o da situação do imóvel. Quando a 

União demonstrar interesse jurídico, desloca-se a competência para a Justiça 

Federal. 

 

2– Aquisição da propriedade 

 

O Código não elenca os modos de aquisição da propriedade imóvel em 

artigo. 

 

2.1 Sistemas de aquisição da propriedade 

 

Por nosso sistema, o contrato é veículo para a aquisição das coisas, 

mas por si só não transfere a propriedade. O domínio transmite-se pela 
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tradição no tocante aos bens móveis e pela transcrição do título aquisitivo para 

os imóveis, quando com o contrato existe apenas obrigação, direito pessoal. 

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser 

tido como dono do imóvel (CC, art. 125, §1º) e enquanto não se promover, por 

ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo 

cancelamento, o adquirente continua a ser tido como dono do imóvel. 

 

O registro estabelece uma presunção relativa, mas cujo registro somente 

pode ser alterado por outro registro ou por decisão judicial. 

A transcrição do título receberá a data de apresentação do título e não 

a data constante do instrumento. 

Até prova em contrário, é titular do direito real aquele constante no 

registro imobiliário. 

 

2.2 Ação pessoal para entrega de coisas. Aspectos processuais 

 

Mesmo não existindo direito real, o adquirente de coisa móvel ou imóvel 

pode acionar o vendedor para entregá-la. Na impossibilidade, tendo a coisa 

sido transferida a terceiro, ou não mais existindo no patrimônio, a obrigação 

converte-se em perdas e danos. 

O direito de seqüela só nasce com o registro imobiliário e com a 

tradição. Antes desses atos existem apenas direitos obrigacionais. 

A pretensão contra o alienante ou promitente de direito real é 

obrigacional. Somente a lei pode atribuir efeitos reais às relações 

obrigacionais. 
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2.3 Aquisição originária e derivada; a título singular e a título 

universal 

● originária: desvinculada de qualquer relação com o título anterior. Não 

existe relação jurídica de transmissão. 

Caso típico é o usucapião. O bem usucapido pode ter pertencido a 

outrem, mas o usucapiente dele não recebe a coisa. 

● derivada: ocorre quando existe relação jurídica com o antecessor. 

Existe transmissão de propriedade de um sujeito a outro. A regra fundamental 

nessa hipótese é a de que ninguém pode transferir mais direitos do que 

realmente tem. A validade e a eficácia da transferência são analisados no 

negócio jurídico. 

Na aquisição originária, não se consideram os vícios anteriores da 

propriedade, pois não existe titular anterior a se considerar. Na derivada, a 

coisa chega ao adquirente com suas características anteriores. 

● singular: tem por objeto bem ou bens certos e individualizados; 

objetivam-se exclusivamente os direitos que cercam a coisa certa e 

determinada transmitida. 

● universal: é transferida universalidade. O sucessor assume todos os 

direitos reais e obrigações do bem transmitido, com relação ao transmitente e a 

terceiros. 

 

2.4 Aquisição da propriedade imóvel pela transcrição. Registro de 

imóveis: princípios gerais. 

 

A matéria do registro é regulada pela L. 6015/73. O CC apenas traça 

lineamentos gerais do registro imobiliário. 

Os princípios fundamentais que regem o RI são os da publicidade, 

conservação e responsabilidade dos oficiais do registro. Pelos atos registrários, 

seus assentos são de acesso a qualquer interessado. A conservação permite o 
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arquivo permanente do histórico imobiliário. Pelo princípio da responsabilidade, 

os oficiais respondem pelos prejuízos causados por culpa ou dolo, 

pessoalmente ou por seus prepostos. 

A transcrição deve ser feita no cartório correspondente ao local onde 

está o imóvel. 

As despesas com o registro, salvo convenção, cabem ao adquirente. 

O art. 1246 estabelece regra temporal de prioridade para o registro. 

Fixa-se a data da prenotação da apresentação do título ao oficial. Se vários 

títulos forem apresentados, o registro será do primeiro que foi prenotado. 

 

CAPÍTULO X – O CASAMENTO: CONCEITO, 

NATUREZA, CARACTERÍSTICAS, FINS, OS 

IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS, O PROCESSO DE 

HABILITAÇÃO, A CELEBRAÇÃO E SUAS 

MODALIDADES, ANULAÇÃO, NULIDADE E 

INEXISTÊNCIA. 

 

1. Conceito 

 

É o contrato de direito de família que tem por fim promover a união do 

homem e da mulher, de conformidade com a lei, a fim de regularem  suas 

relações sexuais, cuidarem da prole comum e se prestarem mútua assistência. 

 

2. Natureza 

 

O casamento amolda-se à noção de negócio jurídico bilateral; possui as 

características de um acordo de vontades que busca efeitos jurídicos. O 
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casamento faz com que os cônjuges adiram a uma estrutura jurídica cogente, 

predisposta. Trata-se, pois, de negócio complexo, com características de 

negócio jurídico e de instituição. 

O que confere a um ato a sua natureza contratual não é a determinação 

do conteúdo pelas partes, mas sua formação por manifestação de vontade livre 

e espontânea. 

O casamento é um contrato com feição especial a que não se aplicam 

as disposições legais dos negócios de direito patrimonial que dizem respeito (a) 

à capacidade dos contraentes, (b) aos vícios de consentimento e (c) aos seus 

efeitos. 

 

3. Características 

 

É negócio jurídico que dá margem à família legítima, é ato pessoal e 

solene. É pessoal, pois cabe unicamente aos nubentes manifestar sua vontade, 

embora se admita o casamento por procuração. 

Tratando-se de negócio puro e simples, não admite termo ou 

condição. 

É o ato mais solene do direito brasileiro. A lei o reveste de uma série de 

formalidades perante a autoridade do Estado que são de sua própria essência 

para garantir a publicidade, outorgando com isso garantia de validade do ato. 

A solenidade inicia-se com os editais, desenvolve-se na própria 

cerimônia de realização e prossegue em sua inscrição no registro público. 

Não há casamento senão na união de duas pessoas de sexo oposto. A 

sociedade de duas pessoas do mesmo sexo não forma uma união de direito de 

família; se direitos gerar, serão do campo obrigacional. 

 

4. Fins 
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Situam-se mais no plano sociológico do que no jurídico. Tem por 

finalidade a procriação e educação da prole, bem como a mútua assistência e 

satisfação sexual, tudo se resumindo na comunhão da vida e de interesses. 

 

5. Impedimentos matrimoniais. Causas de anulação e causas 

suspensivas 

  

5.1 Legitimação e capacidade para o casamento 

 

Os pretendentes ao casamento devem posicionar-se subjetivamente de 

molde que tenham legitimidade para o ato. Para tal, a lei fixa um rol de 

situações que torna o casamento nulo ou anulável ou o sujeita a algum tipo de 

sanção. 

Denominam-se impedimentos matrimoniais as proibições que a lei atribui 

a pessoas que pretendem contrair determinado casamento. Cuida-se de fatos 

ou situações que afetam um ou ambos os contraentes ao lado dos elementos 

essenciais ou intrínsecos – a diferença de sexos, o consentimento e a 

manifestação de vontade. 

Os impedimentos matrimoniais operam como um obstáculo à realização 

do casamento e, se desobedecidos, o ordenamento, no novo Código, reage 

com a sanção de nulidade (CC, art. 1548, II). 

O conceito é de legitimação, modalidade de capacidade em sentido 

estrito. A capacidade matrimonial não coincide com a capacidade em geral. A 

noção de impedimento está ligada à de legitimação. 

O novo Código ordenou a matéria distinguindo situações de capacidade 

matrimonial, os impedimentos e as causas suspensivas. 

Os impedimentos não se confundem com os pressupostos de existência 

e validade do casamento. 
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A pessoa impedida de casar não está incapacitada de faze-lo, não pode 

apenas contrair casamento com certas pessoas. O impedimento é meramente 

circunstancial, enquanto a incapacidade é geral. 

  

5.2 Aspectos gerais dos impedimentos 

 

Parte-se do pressuposto de que todas as pessoas são aptas para o 

casamento; somente as exceções devem ser descritas. 

Os impedimentos estão taxativamente enunciados e não podem ser 

ampliados por via interpretativa. Sob este aspecto, os impedimentos podem ser 

conceituados como a ausência de requisitos para o casamento. 

O oficial do registro civil deve negar-se celebrar o matrimônio, tendo 

conhecimento das restrições de nulidade. 

Nossa lei não consagrou impedimentos matrimoniais relativos à eugenia 

e à saúde dos cônjuges e da prole, salvo a hipótese de casamentos de 

colaterais de terceiro grau. 

No tocante ao casamento de estrangeiros em nosso país, aplicar-se-á 

a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades de 

celebração (LICC, art. 7º, §1º). As causas suspensivas não se aplicam se o 

ordenamento pátrio desses estrangeiros nada dispuser. 

 

5.3 Impedimentos no Código Civil de 2002 

 

5.3.1 Ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou 

civil e os afins em linha reta 

 

O parentesco é um obstáculo ao casamento; a extensão dessa restrição 

para os colaterais varia nas legislações, mas está sempre presente. No tocante 

aos ascendentes e descendentes em qualquer grau, é uma constante. 
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O impedimento relativo ao parentesco decorre da consangüinidade, da 

afinidade e de adoção. O parentesco em linha reta consangüíneo persiste ao 

infinito, independentemente do grau. 

O vínculo de afinidade conta-se a partir do esposo ou esposa, 

atingindo os sogros. A pessoa que se casa adquire o parentesco por afinidade 

com os parentes do outro cônjuge. A afinidade limita-se ao primeiro grau. 

Trata-se de impedimento que só ocorre em linha reta, não existindo na linha 

colateral. 

A dissolução conjugal extingue a afinidade na linha colateral, de modo 

que os cunhados não estão impedidos de casar. Em linha reta a afinidade 

nunca se extingue.  

O parentesco civil é o decorrente da adoção. 

A união de fato, o concubinato ou o adultério não produzem afinidade. 

A afinidade em linha reta não se extingue com a dissolução do 

casamento e da união estável. A afinidade em linha colateral extingue-se com o 

desfazimento do casamento, desaparecendo o cunhadio. 

 

5.3.2 O adotante com o cônjuge do adotado e o adotado com que o 

foi do adotante. 

  

Esse dispositivo deve ser examinado em conjunto com o de inciso V que 

impede o casamento do adotado com o filho do adotante. No sistema geral, a 

proibição já consta do inciso II do dispositivo, porque se trata de afinidade em 

linha reta. 

Existe a adoção, existe o impedimento. A adoção regulado pelo ECA e 

pelo CC/2002 é irrevogável e em tudo se assemelha à relação natural. 
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5.3.3 Os irmãos, unilaterais e bilaterais, e demais colaterais, até o 

terceiro grau, inclusive. 

 

O terceiro grau está autorizado, desde que mediante parecer médico (DL 

3200/41). Permite-se o casamento desses colaterais se apresentado atestado 

de sanidade que afirme não existir inconveniente para o matrimônio sob o 

ponto de vista da saúde dos cônjuges e da prole. Sem esse documento, o 

casamento será nulo. Se o laudo médico concluir pela inconveniência do 

casamento, prevalecerá o impedimento. 

 

5.3.4. O adotado com o filho do adotante 

 

O adotado estará impedido de se casar com as irmãs anteriores ou 

posteriores à adoção. Persistem para o adotado as restrições matrimoniais 

decorrentes da consangüinidade (ECA, art. 41). 

 

5.3.5 As pessoas casadas 

 

Enquanto persistir válido o casamento anterior, persiste o impedimento. 

Desaparecendo o vínculo por morte, anulação ou divórcio, desaparece a 

proibição. 

A separação judicial não libera o impedimento, porque não extingue o 

vínculo conjugal, mas apenas a sociedade conjugal. 

O cônjuge ausente, não importando o tempo da ausência, não pode 

contrair novo matrimônio, mas a presunção de morte, nos casos de abertura de 

sucessão definitiva (art. 6º) e nas hipóteses do art. 7º, sem decretação de 

ausência, opera todos os efeitos de dissolução do vínculo. 
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O casamento vigente no Brasil e no exterior pelas leis civis tipifica 

também esse impedimento. Casamento religioso, sem reconhecimento de 

efeitos civis, será irrelevante para a proibição. 

 

5.3.6. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio, ou 

tentativa de homicídio, contra o seu consorte 

 

É exigida a condenação criminal. A proibição atinge tanto o autor 

intelectual, como o autor material do delito. 

O impedimento vigora na hipótese de homicídio doloso, não se 

aplicando ao homicídio culposo. 

Não se exige também a co-delinqüência do cônjuge supérstite. 

Irrelevante também a prescrição da pretensão executória ou a 

reabilitação do condenado: persiste o impedimento em ambas situações. 

 

5.4 Casamento anulável. Impedimentos relativos. 

 

O novo Código transplantou os impedimentos dirimentes relativos, que 

tornavam o ato anulável, para os casos específicos de anulabilidade no art. 

1550. 

Não há mais que se falar em impedimentos, mas em causas de 

anulação. Dispõe o art. 1550 ser anulável o casamento. 

 

5.4.1 De quem não completou a idade mínima para casar 

 

O CC/2002 estabeleceu ser a idade mínima para casar 16 anos, tanto 

para o homem, quanto para a mulher. Não existe idade máxima, nesta 

hipótese, o ordenamento apenas impõe restrições quanto ao regime de bens. 
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Pode o menor que não atingiu a idade núbil, confirmar depois de 

completá-la, o seu casamento, com a autorização de seus representantes 

legais, ou com suprimento judicial. 

Não se anulará, por motivo de idade, o casamento de que resultou 

gravidez. 

Também a idade matrimonial pode ser suplementada judicialmente na 

hipótese de gravidez. Compete aos juízos da infância e juventude processar 

esses pedidos. 

Não cabe mais a separação de corpos até que se atinja a idade legal. 

Todo casamento realizado mediante autorização judicial seguirá o 

regime de separação obrigatória de bens (CC, art. 1641, III). 

Se o casamento se realizou antes da idade matrimonial, com o 

subterfúgio de documento falso ou outro estratagema, será negócio jurídico 

anulável. 

A anulação do casamento dos menores de 16 anos pode ser requerida 

pelo próprio cônjuge, por seus representantes legais e por seus ascendentes. 

O prazo no caso dos menores de 16 anos para a anulação do 

casamento é de 180 dias, contado do dia em que o menor completou essa 

idade, e da data do casamento, para seus representantes legais e 

ascendentes. 

 

5.4.2 Do menor em idade núbil não autorizado por seu 

representante legal 

 

Os que se acharem sob o poder familiar, ou sob poder tutelar ou 

curatelar necessidade de anuência dos responsáveis. 

Se os pais divergirem, deve ser obtida a autorização judicial, quando 

injusta a denegação (CC, art. 1519), assim como quando impossível de ser 

obtida a autorização. 
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Os menores emancipados não necessitam de autorização. 

A autorização pode ser revogada até a celebração do casamento. 

O casamento poderá ser anulado se a ação for proposta em 180 dias, 

por iniciativa do incapaz, ao deixar de sê-lo, de seus representantes legais, ou 

de seus herdeiros necessários. 

Não se anulará o casamento quando à sua celebração houverem 

assistido os representantes legais do incapaz, por qualquer modo manifestando 

a sua aprovação. 

 

5.4.3 Por vício de vontade, nos termos dos arts. 1556 a 1558 

 

É necessário que o consentimento, além de existir, seja livre e 

espontâneo, não viciado, a fim de que se tenha eficácia. 

Os artigos se referem ao erro essencial e à coação. 

 

5.4.4 Do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o 

consentimento. 

 

São os incapazes por falta de discernimento permanente ou por causa 

transitória (CC, art. 3º). Será nulo  o casamento daquele que é portador de 

moléstia mental permanente (CC, art. 1548, I). 

Será anulável o casamento daquele que, no momento do consentimento, 

não tinha o devido discernimento. Não há incapacidade dos surdos-mudos ou 

dos deficientes visuais que puderem exprimir a sua vontade. 

O prazo é de 180 dias da data da celebração. 
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5.4.5 Realizado por mandatário, sem que ele ou o outro contraente 

soubesse da revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação entre 

os cônjuges. 

 

A revogação do mandato retira a legitimidade do ato e deve ser 

comunicada. Não é possível esta anulação se o casamento consumou-se pela 

coabitação. 

O instrumento de mandato deve ser público e deferir poderes especiais. 

Esse mandato somente poderá ter eficácia por 90 dias e a sua revogação 

também se fará por instrumento público. 

Equipara-se à revogação a decisão judicial que decreta a invalidade do 

mandato (CC, art. 1550, p. ún.). 

  

5.4.6 Por incompetência da autoridade celebrante 

 

Refere-se à incompetência relativa ou territorial do juiz de casamentos. 

Só terá validade, em princípio, o casamento realizado pelo juiz do distrito onde 

se processou a habilitação. 

Protege-se o estado de aparência, ao subsistir o casamento celebrado 

por quem, sem possuir a competência exigida por lei, exercer publicamente as 

funções de juiz de paz e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no registro 

civil. 

Será de dois anos a contar da data da celebração, o prazo para ser 

intentada a anulação de casamento nesta hipótese (CC, art. 1540, II). 

Se o casamento é celebrado por impostor ou autoridade não relacionada 

com o instituto do casamento (delegado, prefeito, etc), a situação é de 

inexistência, e não de nulidade. Entretanto, se for realizado assento no 

Registro Civil, é necessária a ação de anulação.  
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Os cônjuges só terão legitimidade se estiverem de boa-fé; se procuram 

deliberadamente autoridade incompetente, não podem alegar a invalidade. 

 

5.5 Causas suspensivas 

 

Visam apenas impedir a realização do casamento. Realizado com a sua 

infringência, é válido, impondo a lei apenas sanções de natureza diversa. 

A sua argüição suspende a realização do casamento até que a causa 

seja eliminada. Ocorrendo o casamento com inobservância das causas 

suspensivas, o regime de bens será obrigatoriamente o da separação (CC, art. 

1641, I). 

Os filhos terão hipoteca legal sobre os imóveis do genitor que passar a 

outras núpcias, antes de fazer o inventário do casal anterior (CC, art. 1489, II). 

  

5.5.1 O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, 

enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos 

herdeiros. 

 

O objetivo da causa suspensiva é evitar a confusão de patrimônios. 

Também evitar que o novo casamento do agente proporcione proteção maior à 

nova prole. 

O parágrafo único do art. 1523 permite que não seja aplicada a causa 

suspensiva, dependendo de autorização do juiz, provando-se a inexistência 

de prejuízo aos herdeiros. 

 

5.5.2 A viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou 

ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez, ou da 

dissolução da sociedade conjugal 
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Esse impedimento, que pode ser superado pela genética, busca evitar a 

dificuldade de identificação da paternidade (turbatio sanguinis) e se aplicaria 

também à divorciada. 

Pode ser dispensada a causa impeditiva se a nubente provar 

nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência desse prazo de 10 

meses (CC, art. 1523, p. ún, 2ª parte). 

 

5.5.3 O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou 

decidida a partilha de bens do casal. 

 

O art. 1523, p. ún., também permite que os nubentes requeiram a 

dispensa da causa suspensiva, se provarem que não haverá prejuízo para o 

ex-cônjuge. 

 

5.5.4 O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, 

irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, 

enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as 

respectivas contas. 

  

Busca impedir que o administrador se exima de prestar contas. Deve 

ocorrer prestação de contas devidamente homologada, não bastando mera 

quitação pelo interessado. 

 

5.6 Oposição de impedimentos 

 

Os impedimentos elencados no art. 1521 podem ser opostos até o 

momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz (CC, art. 

1522) e se o juiz ou o oficial de registro tiver conhecimento da existência de 
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algum impedimento, será obrigado a declará-lo, se se omitirem, responderá 

civil, administrativa e criminalmente. 

As causas suspensivas podem ser argüidas pelos parentes em linha 

reta de um dos nubentes, consangüíneos ou afins e pelos colaterais em 

segundo grau, também consangüíneos ou afins (CC, art. 1524). 

Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos 

em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado, ou 

com a indicação do lugar onde possam ser obtidas (CC, art. 1529). 

O efeito da oposição é suspender a celebração enquanto não decidido o 

incidente. 

O procedimento é sumário e regulado pelo art. 67, §5º da LRP. O prazo 

de três dias aos nubentes pode ser estendido (CC, art. 1530, p. ún.). 

A decisão do juiz é de índole correcional, não fazendo coisa julgada. Se 

os nubentes não se conformarem com a decisão contrária, poderão mover o 

competente processo judicial. 

Impedimentos opostos de má-fé dão margem a perdas e danos, 

fundados na culpa aquiliana. 

 

6- O processo de habilitação. Formalidades preliminares. 

 

6.1 Habilitação 

 

O casamento é daqueles atos de direito privado para os quais os 

interessados devem demonstrar uma aptidão específica: legitimação para 

contrair o matrimônio. 

O procedimento preparatório tem três fases distintas: a habilitação, que 

se processa nas circunscrições do registro civil perante o juiz; a publicidade 

nos órgãos locais; e, por fim, a celebração. 
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O art. 1526 do CC determina que a habilitação se faz perante o oficial do 

Registro Civil e, após a audiência do MP, será homologada pelo juiz. 

O requerimento de habilitação será firmado por ambos os nubentes, de 

próprio punho, ou a seu pedido, por procurador. Deve ser instruído com: 

a) certidão de nascimento ou documento equivalente: para comprovar a 

idade núbil de 16 anos, o estado e a qualificação dos nubentes, se estão 

sujeitos ao pátrio poder ou poder familiar, tutela ou curatela ou na 

restrição do art. 1641, II (maior de 60 anos); 

b) autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal 

estiverem, ou a ato judicial que a supra: os incapazes necessitam de 

autorização de seus representantes legais para contrair matrimônio. É 

necessário o consentimento de ambos os pais para os menores de 18 

anos (CC, art. 1517). Se analfabetos, autorizarão com assinatura a rogo. 

Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá o poder familiar 

com exclusividade. Se divergirem os pais, será possível recorrer à decisão 

judicial. 

O interdito por prodigalidade não está impedido de contrair matrimônio e 

necessita autorização do curador. O pródigo mantém plena capacidade nupcial, 

pois a lei não a restringe. 

Quanto aos surdos-mudos, há necessidade de avaliar se têm condições 

de manifestar a sua vontade. O MP pode requerer sua audiência. 

Mesmo que os filhos estejam com um só genitor, ambos devem 

necessariamente outorgar sua anuência, podendo ser suprida se recusada 

injustamente (CC, art. 1519). 

O instrumento de autorização para casar deve ser integralmente 

transcrito na escritura antenupcial (CC, art. 1537). 

c) declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que 

atestem conhece-los e afirmem não existir impedimento, que os iniba de 
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casar: busca atestar a idoneidade dos consortes e de suas declarações. 

O valor probatório do documento é relativo. 

d) declaração do estado civil, domicílio e da residência atual dos 

contraentes e de seus pais, se forem conhecidos: é denominada 

memorial. O local do domicílio determina a necessidade de publicação 

do edital em cada um deles se os nubentes o tiverem em locais diversos. 

Pode ser exigida justificação ou atestado de duas testemunhas, se o 

pretendente tiver residido a maior parte do último ano em outro Estado, 

provando que de lá partiu sem qualquer impedimento matrimonial. 

Se o requerente foi casado, deverá apresentar certidão de sentença de 

divórcio ou anulação de casamento ou atestado de óbito do cônjuge falecido. 

e) certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de 

nulidade ou anulação do casamento, transitada em julgado, ou do 

registro da sentença de divórcio: será idônea a certidão de divórcio 

proferida pela Justiça de país estrangeiro que o admita, ficando, porém, 

subordinada à respectiva homologação pelo Superior Tribunal de Justiça 

(CF, art. 105, I, ‘i’, cf. EC 45/04), pois se trata de sentença constitutiva 

negativa e não meramente declaratória. 

 O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges 

forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de três anos da data da 

sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual 

prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato (LICC, art. 7º, 

§6º). 

 

6.2 Suprimento do consentimento 

 

Quando o representante do incapaz nega o consentimento, pode ser 

pleiteado seu suprimento judicial (CC, art. 1519). Esse suprimento pode ser 

promovido contra apenas um dos progenitores, quando o outro está de acordo 

com o matrimônio. 
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Na prática, o procedimento tem seguido o rito cautelar, pois é 

preparatório do processo de habilitação do casamento. Não é possível a 

antecipação de tutela, pois, realizado o matrimônio, não mais poderá ser 

revertido. 

Deve ser analisado o motivo da denegação, que pode ter sido justa. 

Legitimado será o nubente que teve a autorização recusada e a 

legitimação para o processo independe de representação ou assistência, 

embora, tecnicamente, devesse ser nomeado curador especial para o ato. 

Entende-se também que o Ministério Público e outros parentes tem 

legitimidade concorrente para essa ação, no interesse do menor. 

Deferido o suprimento, o casamento será realizado obrigatoriamente 

sob o regime de separação de bens (CC, art. 1641, III). 

O art. 1518 permite, por outro lado, que os pais, tutores ou curadores 

retratem seu consentimento até a celebração do casamento. 

O suprimento do consentimento não se confunde com a suplementação 

da idade que podia ser conferida no CC/1916, ao menor de 18 anos e à menor 

de 16 anos para casar. No CC/2002, a idade núbil para ambos os cônjuges é 

de 16 anos (CC, art. 1517). 

• suplementação da idade núbil (CC, art. 1520): excepcionalmente 

se permite a quem não atingiu a idade núbil, o casamento, para 

evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso 

de gravidez. 

É aceitável o procedimento de jurisdição voluntária nessa hipótese 

(CPC, arts. 1103 a 1111). 

O regime de bens será também o da separação obrigatória (CC, art. 

1641, III). 
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6.3 Procedimento de habilitação 

 

Processa-se perante o oficial do Registro Civil e após audiência do 

Ministério Público, será homologada pelo juiz (CC, art. 1526). O MP atua como 

fiscal da lei. 

Apresentados os documentos ao oficial, os pretendentes requererão 

certidão de que estão habilitados para o casamento. O oficial deverá lavrar os 

proclamas mediante edital. 

O edital será fixado nas circunscrições do registro civil de ambos os 

nubentes se residirem em circunscrições diversas do registro civil (CC, art. 

1527). 

Decorridos 15 dias da publicação do edital, se ninguém opuser 

impedimento e não se tratar de caso de oposição de ofício, o oficial certificará 

que os pretendentes estão habilitados a se casar dentro de três meses 

imediatos (CC, art. 1532) – a eficácia da habilitação é de 90 dias a contar da 

extração do certificado. 

Se o matrimônio não for realizado neste período, a habilitação deve ser 

renovada. 

CC, art. 1512, p. ún. – a habilitação para o casamento, o registro e a 

primeira certidão serão isentos de selos, custas e emolumentos, para as 

pessoas cuja pobreza for declarada. 

O procedimento de habilitação completa-se com o registro dos editais no 

cartório que os houver publicado, podendo ser fornecida a certidão a quem 

solicitar. 

A irregularidade do processo de habilitação não leva à nulidade do 

casamento. 

Na ausência de pacto antenupcial, o casamento será pelo regime da 

comunhão parcial dos aqüestos. 
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6.4 Dispensa das proclamas  

 

CC, art. 1527, p. ún.: havendo urgência, a autoridade competente 

poderá dispensar a publicação dos editais, desde que apresentados os 

documentos exigidos. 

Cabe ao juiz de direito da circunscrição, que é a autoridade 

competente, decidir acerca do pedido. A urgência deve ser examinada no caso 

concreto. 

A decisão que dispensa ou não as proclamas não comporta recurso. 

 

7 - A celebração e suas modalidades 

 

A presença da autoridade celebrante, o consentimento e a diversidade 

de sexos não elementos de existência do casamento que antecedem o exame 

de sua validade. 

 

7.1 Cerimônia do casamento 

 

De posse da certidão de habilitação, expedida pelo oficial, os 

interessados requererão ao juiz competente pela legislação estadual para que 

designe dia, hora e local para a cerimônia (RS – Juiz de Paz). Essa autoridade, 

designada pela lei, não pode ser substituída por outra, ainda que de maior 

grau, salvo o seu substituto legal, sob pena de nulidade do ato. 

O juiz competente é o do local onde foi processada a habilitação. 

A celebração do casamento é gratuita (CC, art. 1512). Admite-se a 

celebração à noite e, como os demais atos do Registro Civil, pode ser realizado 

inclusive nos domingos e feriados. 
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O local será o cartório, com portas abertas, na presença de pelo menos 

duas testemunhas, parentes ou não dos contratantes (CC, art. 1534). Autoriza-

se que a celebração ocorra em outro edifício, público ou particular, em caso de 

força maior ou assim desejando as partes, e consentindo a autoridade 

celebrante. 

Se celebrado em prédio particular, deverá ficar também com as portas 

abertas durante o ato (CC, art. 1534, §1º). 

A omissão na declaração de vontade ou qualquer titubeio implicará 

suspensão imediata do ato. 

No caso de mudança de nome, o assento de casamento fornecerá prova 

hábil para alterar os documentos pessoais respectivos. 

 

7.1.1 Suspensão da cerimônia 

 

O ato será imediatamente sobrestado se algum dos contraentes deixar 

de manifestar sua concordância, titubear ou ficar reticente; declarar que sua 

manifestação não é espontânea, ou mostrar-se arrependido (CC, art. 1538). Se 

houver suspensão, não poderá ocorrer o prosseguimento no mesmo dia, 

somente no seguinte. 

Também será suspenso o ato se houver oposição de qualquer 

impedimento, ou a autoridade celebrante tiver, por qualquer motivo, 

conhecimento de óbice. 

A autoridade celebrante não está obrigada a aceitar qualquer 

impugnação, podendo indeferir aquelas que lhe pareçam inócuas, meramente 

emulativas ou desprovidas de seriedade. 

O ato também será suspenso por revogação do consentimento 

outorgado pelos pais, tutor ou curador, quando este era necessário. 
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7.1.2 Casamento perante autoridade diplomática 

 

O casamento pode ser realizado no consulado ou fora dele, segundo as 

normas e solenidades do país estrangeiro, mas os efeitos do ato obedecem à 

lei brasileira. O assento desse casamento não é passível de registro no cartório 

civil. 

Os brasileiros podem casar-se no exterior, perante as autoridades 

consulares brasileiras, que praticam os atos de registro civil, desde a 

habilitação. Esse casamento deve ser registrado no Brasil, quando tiver que 

gerar efeitos no país (LRP, art. 32, p. ún.). 

 

7.1.3 Casamento por procuração (CC, art. 1542) 

 

A procuração deve ser outorgada por instrumento público. Os poderes 

devem ser especiais, indicando o nome da pessoa com quem o outorgante vai 

consorciar-se. 

O mandato tem prazo limitado a noventa dias, podendo as partes 

convencionar prazo mais reduzido (CC, art. 1542, §3º). 

O mandato é essencialmente revogável, e esta revogação pode ocorrer 

até o momento da celebração. Só se poderá revogar o mandato também por 

instrumento público (CC, art. 1542, §4º).  

A revogação não necessita chegar ao conhecimento do mandatário (não 

receptício). O casamento realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro 

contraente soubesse da revogação é anulável (CC, art. 1550, V), não se 

anulando se tiver havido coabitação entre os cônjuges. 

O âmbito da vontade outorgada ao procurador é restrito ao 

consentimento. Se a procuração mencionar o regime de bens, a outorga é mais 

ampla e conferida para firmar o pacto antenupcial. 
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7.1.4 Casamento sob moléstia grave. Casamento nuncupativo. 

 

Em duas oportunidades, permite-se que as formalidades do casamento 

sejam simplificadas: (a) ocorrendo doença grave de um dos nubentes e (b) 

quando estiver sob iminente risco de vida. O legislador busca harmonizar 

situações preexistentes e legitimar os filhos naturais. 

 

a) moléstia grave (CC, art. 1539): 

O presidente do ato irá celebra-lo na casa do impedido, à noite inclusive 

se necessário, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. Pode 

ser em outro local, como hospital, por exemplo. 

A urgência do ato dispensa os atos preparatórios da habilitação e das 

proclamas. 

Na falta ou impedimento da autoridade, poderão realizar o ato os seus 

substitutos legais, e o oficial do registro substituído por nomeado ad hoc. Será 

lavrado por este último termo avulso, que será levado a registro em cinco dias, 

perante duas testemunhas, ficando arquivado. 

Não sendo registrado em cinco dias, não haverá casamento. 

 

b) casamento nuncupativo (in extremis) (CC, art. 1540):  

Refere-se ao risco de vida iminente. Para qualquer das hipóteses, é 

evidente que os nubentes devem estar na plenitude do discernimento. Moléstia 

que os afete mentalmente tornará írrito seu consentimento.  

Permite que até mesmo a presença da autoridade seja suprimida, 

quando não for possível obtê-la, nem do seu substituto. 

Os próprios contraentes conduzem o ato de matrimônio, manifestando 

seu desejo perante seis testemunhas, que com eles não tenham parentesco 

em linha reta, ou, na colateral, em segundo grau (CC, art. 1540). 
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As testemunhas devem comparecer dentro de dez dias perante a 

autoridade judicial mais próxima, solicitando a tomada de declarações por 

termo (CC, art. 1541). Se não comparecerem, podem ser intimadas a 

requerimento de qualquer interessado. O depoimento deve informar os incisos 

do art. 1541. 

O juiz procederá, com oitiva do Ministério Público, as diligências 

necessárias para verificar se os contraentes poderiam ter-se habilitado. 

A decisão ficará sujeita a recurso em ambos os efeitos (LRP, art. 76, 

§4º), e, transitada em julgado, será transcrito no registro. O assento retroagirá 

seus efeitos à data da celebração (CC, art. 1541, §4º). 

Se o enfermo convalescer e puder ratificar o ato em presença do 

magistrado e do oficial do registro, fá-lo pessoalmente no prazo de 10 dias, não 

havendo necessidade de comparecimento das testemunhas (CC, art. 1541, 

§5º). 

Se nem as testemunhas nem os nubentes comparecerem, o casamento 

não se ratifica, tendo-se por inexistente. 

 

7.1.5 Casamento religioso com efeitos civis 

  

O procedimento de habilitação é o da lei civil. Lavra-se o termo ou 

assentamento de casamento religioso com as mesmas formalidades do 

casamento civil, exceto o item 5 (relação dos documentos apresentados) do 

art. 70 da LRP. 

No prazo de trinta dias a contar da celebração, o celebrante ou 

qualquer interessado poderá requerer o registro ao oficial do registro civil (LRP, 

art. 73). A ausência de registro não implica inexistência. 

• registro posterior: é permitido. Os nubentes devem apresentar 

ao oficial do registro toda a documentação necessária e a prova 

do casamento religioso. Será feito o procedimento de habilitação 
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e o registro produzirá efeitos retroativos à data da celebração do 

casamento (LRP, art. 75). 

 

7.2 Prova do casamento. Posse do estado de casado. 

 

A celebração do casamento é provada pela certidão de registro (CC, art. 

1543). 

No entanto, o registro não é essencial, pois mesmo em sua ausência, o 

casamento pode ser provado. Admitem-se as provas aceitas pelo direito para 

justificar a perda ou a falta do registro (CC, art. 1543, p. ún.). 

Primeiro deve-se provar que o registro não existe ou nunca existiu. A 

prova do casamento pode decorrer de sentença em ação declaratória 

específica para este fim. A sentença será inscrita no registro. 

A sentença produzirá efeitos desde a data do casamento. 

O início da prova deve partir do reconhecimento do estado de casado, 

situação pela qual os cônjuges mostram-se como marido e mulher. 

O casamento realizado no exterior prova-se de acordo com a lei do 

local da celebração. O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro 

perante as autoridades ou cônsules brasileiros, deverá ser registrado em 180 

dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório 

do respectivo domicílio (CC, art. 1544). 

A posse do estado de casado é a melhor prova do casamento, na 

ausência de Registro, embora não seja peremptória, pois deve vir cercada de 

circunstâncias que induzam a existência do matrimônio. 

Protege-se o estado de casado (a) de cônjuges que não possam 

manifestar a sua vontade; (b) em virtude de falecimento dos cônjuges nesse 

estado, em benefício da prole comum. 
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A presunção de casamento somente não ocorrerá mediante certidão do 

registro civil provando que algum dos cônjuges já era casado quando contraiu o 

matrimônio impugnado (CC, art. 1545). 

Somente os filhos podem alegar essa posse depois da morte dos pais. 

 • princípio in dúbio pro matrimonio (CC, art. 1547): em havendo 

posse do estado de casados e provas favoráveis e desfavoráveis, 

presume-se a existência do casamento. 

 A posse do estado de casados pode ser meramente aparente, 

não merecendo proteção jurídica. Casamento não se presume. 

 

 

CAPÍTULO XI – CASAMENTO: ANULAÇÃO, NULIDADE 

E INEXISTÊNCIA 

 

 

1- Casamento inexistente 

 

É considerado inexistente o casamento no qual o consentimento não 

existe; na ausência de autoridade celebrante, ou quando há identidade de 

sexos. 

Sempre que o negócio tiver conseqüências materiais, poderá haver 

necessidade de um pronunciamento judicial para excluí-las. De forma geral, a 

declaração judicial de inexistência do negócio jurídico terá no sistema os 

efeitos práticos da nulidade. 

Em certas situações, o casamento realizado por quem não é autoridade 

investida poderá caracterizar casamento putativo. Por outro lado, se o 

celebrante é autoridade incompetente em razão do local, a hipótese é de 

anulabilidade (CC, art. 1550, VI). 
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O art. 1554 determina a existência do ato celebrado por quem não 

possuir a competência exigida por lei, exercer publicamente as funções de juiz 

de casamento e, nessa qualidade, tiver inscrito o ato no registro civil. 

A ausência de manifestação torna o ato inexistente. A declaração 

defeituosa, vontade viciada, situa a invalidade como anulabilidade. 

 

2- Nulidade e inexistência do ato 

 

Se nada houver mudado no mundo jurídico e material na hipótese de 

inexistência, não se necessita qualquer providência. 

Ultrapassado o plano da existência, o negócio jurídico do casamento 

deve ser examinado sob o plano da validade. 

As nulidades são apenas as descritas na lei, nulidades textuais, sem 

que possam ser alargadas, nem admitidas nulidades não-textuais. No 

casamento não há nulidade sem texto. 

A nulidade do casamento não pode ser decretada de ofício; somente 

determinadas pessoas estão legitimadas para requer a declaração e existem 

situações em que as nulidades se convalidam pelo decurso do tempo. 

 

3- Nulidades do casamento 

 

No sistema de invalidades do casamento, fica nítida a distinção entre os 

vícios insanáveis e vícios sanáveis. 

O casamento será nulo nas hipóteses do art. 1548 do CC: (a) infração 

aos impedimentos e (b) enfermo mental sem o necessário discernimento 

(manifestação inválida de vontade). 

As demais hipóteses ocasionam um vicio sanável. O CC/2002 

posicionou a celebração diante de autoridade incompetente como anulabilidade 
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(art. 1550, VI). As anulabilidades são todas sanáveis, dentro do rol do art. 1550 

do CC. 

As causas suspensivas também não têm o condão de impedir o 

casamento absolutamente, somente suspender a sua realização. Mesmo 

realizado sob estas circunstâncias, o casamento será válido, mas regido pelo 

regime de separação de bens (CC, art. 1641, I). 

 

3.1 Legitimação para argüir a invalidade 

 

É qualquer interessado e não qualquer pessoa, com interesse jurídico, 

econômico ou moral, legitimada para postular a nulidade. 

O Ministério Público também, em qualquer hipótese, pode postular a 

nulidade. 

 

A anulabilidade deve ser pleiteada pelos prejudicados pelo ato, bem 

como seus representantes e os prazos são decadenciais. 

 

3.2 Casos de nulidade 

 

a) incesto (CC, art. 1521, I a IV); 

b) bigamia (VI) 

c) homicídio (VII) 

d) enfermo mental sem discernimento. 

 

3.3 Ação de nulidade e anulação 

 

Nenhuma nulidade em matéria de casamento pode ser declarada de 

ofício. 



170 
 

A nulidade do matrimônio só produz efeitos após o trânsito em julgado. 

A ação deve ter participação obrigatória do Ministério Público. 

O ônus da prova da invalidade é de quem alega. 

É cabível a reconvenção, com pedido de divórcio ou mesmo através de 

ação de nulidade, imputando ao autor a responsabilidade pela invalidade. 

Não há mais reexame necessário das sentenças que decretam a 

invalidade do casamento (Lei 10.352/01). 

 

3.4 Casamento anulável. Legitimação. Prazos. 

 

A anulação surge na proteção de interesse individual (CC, art. 1550). 

Não existem outras além das hipóteses legais de anulação. 

a) liberdade de consentimento (erro ou coação); 

b) ausência de idade núbil; 

c) incompetência relativa da autoridade celebrante; 

d) questões do casamento por procuração. 

 

3.4.1 Hipóteses de anulação. Coação. 

 

Remete o art. 1550, III do CC aos arts. 1556 a 1558, relativamente aos 

vícios de vontade. 

• coação: captação do consentimento mediante fundado temor de 

mal considerável e iminente para a vida, a saúde, a honra, sua e 

de seus familiares. 

Somente o cônjuge que sofreu coação pode demandar a anulação do 

casamento (CC, art. 1559), ressalvando-se que a coabitação, havendo ciência 

do vício, valida o ato. 
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O dispositivo também refere ao erro e ciência do vício. 

Participará o Ministério Público, como em todas ações envolvendo 

casamento. Não terá legitimidade para propor as ações de anulabilidade. 

O prazo é de quatro anos, desde a data da celebração (CC, art. 1560, 

IV), no caso de coação. 

 

3.4.2 Menoridade 

 

O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu 

representante legal, só poderá ser anulado no prazo de 180 dias, contados: 

- do dia em que cessou a incapacidade do menor, para o nubente; 

- do casamento, para os responsáveis; 

- a partir da morte do incapaz, para os herdeiros necessários. 

 

Se os responsáveis pelo incapaz assistiram à celebração do casamento 

e não se opuseram, não mais poderão anula-lo. Também não há anulação se 

tiverem, por qualquer modo, manifestado a sua aprovação (CC, art. 1555, §2º). 

O casamento pode ser ratificado pelo incapaz quando cessa a 

incapacidade (CC, art. 1553). 

Não se anulará por motivo de idade o casamento se dele resultou 

gravidez (CC, art. 1551). 

Havendo nulidade ou anulação, o ordenamento protege a filiação, tendo 

como legítima a prole do casamento anulado. O art. 1561, §2º estende os 

efeitos civis do casamento aos filhos, ainda que ambos os cônjuges estejam de 

má-fé na celebração. 
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 3.4.3 Erro essencial 

  

O erro é forma de representação psíquica desacertada, incorreta, 

contrária á verdade. Somente terá o condão de anular o ato jurídico o erro 

essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. 

Como não há no casamento nulidade sem texto, somente poderá ser 

anulado por erro o casamento que se subsumir às situações de erro 

especificamente descritas. 

O prazo é de três anos a contar da data da celebração para anular o 

casamento por erro (CC, art. 1560, III). 

a) erro quanto à identidade, honra e boa fama: a identidade da pessoa 

pode referir-se à identidade natural e à identidade civil. É difícil ocorrer 

erro quanto à identidade natural. 

A questão controverte-se quanto à identidade civil, a forma pela qual a 

pessoa é conhecida em sociedade. Pessoa que se descobre de conduta 

devassa, vício em jogos de azar, sadismo, ligação com traficantes de tóxicos, 

homossexualismo, meretrício, etc, tudo deve ser analisado sob o prisma do 

conhecimento posterior ao casamento e a conseqüente insuportabilidade da 

vida em comum. 

A situação deve ser vista principalmente em relação ao cônjuge que se 

diz enganado: se tinha conhecimento ou as circunstâncias denotavam que 

devia saber com quem estava casando, não se anula o casamento. 

Se os fatos desabonadores referem-se exclusivamente à família do 

consorte, não há causa de anulação. Da mesma forma, os fatos 

desabonadores devem ser anteriores ao casamento; se eclodirem após a 

celebração, não se anulará o casamento. 

b) ignorância de crime: 

- qualquer tipo, segundo a lei penal; 
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- sua ocorrência antes do casamento, sem a necessidade de julgamento 

efetivo; 

- fato ignorado pelo outro cônjuge, ao casar-se; 

Também deve tornar insuportável a vida conjugal. 

Se a conduta criminosa ocorre quando o agente tinha menos de 18 

anos, sendo, pois, inimputável criminalmente, não se aperfeiçoa a hipótese 

legal, mas a anulação pode ser sustentada no erro quanto à honra e a boa 

fama. 

c) defeito físico irremediável ou moléstia grave e doença mental: o 

defeito físico capaz de anular o casamento é o que não permite a 

consumação do matrimônio em toda a sua essência, isto é, a 

incapacidade de o agente perfazer o ato sexual. 

A impotência capaz de anular o casamento é a coeundi ou instrumental, 

a que inibe o comércio sexual. 

A esterilidade não constitui causa de anulação. 

Outra causa é a ignorância de moléstia grave e transmissível por 

contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge e sua 

descendência. É necessário que a moléstia seja preexistente ao casamento e 

desconhecida do outro cônjuge. 

 

3.4.4 Prazos para a anulação 

 

A ação de nulidade é imprescritível, estatuindo o art. 169 do CC que o 

negócio jurídico nulo não se convalesce com o decurso do tempo. 

A sentença que decreta a nulidade do casamento retroagirá à data de 

sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos, a título oneroso, por 

terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. 
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Não se protegem os atos gratuitos, nos quais não há prejuízo, devendo 

eles voltar aos estado anterior ao casamento declarado nulo. 

Há que se estabelecer a boa ou má-fé no trato com o casal. 

 

3.5 Dolo não é causa de anulação 

 

O CC não se refere ao dolo como vício de vontade para anular o 

casamento. Todavia, se os fatos são graves, podem caracterizar a anulação 

sob o fundamento de erro essencial. 

 

4-Casamento putativo 

 

É um amparo àqueles que, em princípio, se casaram ilaqueados em sua 

boa-fé, não só para sua própria proteção, mas para estabilidade da prole e da 

família. O ordenamento afasta-se dos princípios gerais de nulidade, atribuindo 

efeitos ao matrimônio anulado ou mesmo declarado nulo, até quando a 

nulidade seja judicialmente pronunciada. 

A idéia inicial do casamento putativo é outorgar efeitos ao casamento, 

quando os cônjuges, ou ao menos um deles acreditaram estar casando 

validamente, de molde que sua boa-fé seja frustrada. 

A boa-fé, nessa hipótese, é a crença errônea na validade do casamento, 

a ignorância da causa de invalidade. Essa boa-fé é a presente no momento do 

casamento. 

 

4.1 Condições do casamento putativo 

 

A teoria do casamento putativo é aplicável a toda situação de nulidade e 

anulação. 



175 
 

Para o reconhecimento do casamento putativo, há que se exigir um 

mínimo de celebração por uma autoridade qualquer, bem como a intenção 

matrimonial, isto é, o desejo de casar. 

A boa-fé, a crença na validade do ato no momento da celebração é 

essencial para a configuração da putatividade. 

O interesse nos efeitos do casamento decorrente da putatividade é não 

só dos cônjuges e dos filhos, como também de terceiros que podem 

prevalecer-se do caráter putativo do casamento, para exercer direitos que 

adquiriram na suposição de um casamento válido. 

 

4.2 Efeitos do casamento putativo 

 

Em atenção à boa-fé de ambos ou de um dos cônjuges, o casamento 

em relação a eles e aos filhos produz todos os efeitos do casamento válido, até 

a data da sentença anulatória. 

A eficácia desta decisão será pois ex nunc, e não ex tunc 

Estando ambos os esposos de boa-fé, da putatividade decorre que 

serão válidas as convenções antenupciais, que gerarão efeito até a data da 

anulação, atendendo-se na partilha o que foi estabelecido no pacto. 

Se a nulidade foi declarada após a morte de um dos cônjuges, o outro 

herda normalmente, segundo a ordem de vocação hereditária. 

Se de boa-fé só um dos consortes, há que se examinar o regime de 

bens. O cônjuge inocente deverá fruir de eventuais benefícios patrimoniais do 

casamento, o que não deverá ocorrer com o outro (CC, art. 1564). 

Desta forma, o cônjuge de má-fé perde as vantagens econômicas 

advindas com o casamento: não pode pretender meação do outro cônjuge se 

casaram sob o regime de comunhão de bens. O cônjuge culpado também não 

poderá ser considerado herdeiro do outro. 
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No entanto, partilham-se os bens adquiridos pelo esforço comum, 

independente da natureza do desfazimento do casamento. 

As doações feitas por terceiros em contemplação de casamento futuro 

(CC, art. 546) caducam com relação ao culpado, porque há que se entender 

não ter havido implemento da condição imposta. O cônjuge inocente, porém, 

deverá beneficiar-se da doação, como conseqüência da putatividade. 

O cônjuge que se emancipou com o casamento não terá repristinada 

sua incapacidade anterior na hipótese de casamento putativo, salvo se o menor 

casou de má-fé, exclusivamente para obter a capacidade. 

 

4.3 Declaração de putatividade 

 

Sem decretação de invalidade, não há como ser reconhecida a 

putatividade. 

Esse reconhecimento pode ocorrer na própria ação anulatória ou em 

processo autônomo, promovido, nessa hipótese, pelos cônjuges, pelos filhos 

ou por terceiros que demonstrem interesse. 

A parcela da sentença que reconhece a putatividade é de índole 

declaratória. 

Não há que se admitir que o reconhecimento se faça de ofício. 

 

CAPÍTULO XII – SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO 

 

1- Separação e divórcio. Aspectos legais comparativos. 

 

A Lei 6.515/77 está derrogada pelo CC em tudo que disser respeito ao 

direito material da separação e do divórcio, persistindo seus dispositivos de 

natureza processual. 
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A separação judicial dissolve a sociedade conjugal sem desfazer o 

vínculo. Desaparecem vários efeitos do casamento e outros terão seu conteúdo 

modificado. 

A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade 

recíproca e ao regime de bens (CC, art. 1576), importando na separação de 

corpos e na partilha de bens (CC, art. 1575). 

A conversão em divórcio não é medida obrigatória. 

A sentença que decretar a separação judicial não impede que se 

questione a validade do casamento, pois persiste o interesse jurídico para 

essa pretensão. Nada impede que se cumule o pedido de invalidação com o de 

separação, como pedidos sucessivos. 

A separação judicial finda a sociedade conjugal, mas o vínculo do 

casamento válido somente se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo 

divórcio. 

• divórcio: 

- após prévia separação judicial por mais de um ano (conversão); 

- comprovada separação de fato por mais de dois anos (divórcio direto) 

(CC, art. 1580); 

A conversão da separação em divórcio também poderá se obtida após o 

decurso de um ano da decisão concessiva da medida cautelar de separação 

de corpos. 

Se estiverem presentes os pressupostos de ambos os institutos, os 

cônjuges terão a faculdade de escolher por uma ou outra saída jurídica para o 

desenlace do matrimônio. 

Decreta o divórcio, se houver reconciliação, somente com novo 

casamento poderão novamente se unir legalmente os cônjuges. 
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Não é mais necessário provar o cumprimento das obrigações 

assumidas pelo requerente na separação para obter o divórcio (LC, art. 36, p. 

ún, II), bastando o decurso do prazo. 

 

2- Nome dos cônjuges 

  

O CC permite que qualquer dos cônjuges acrescente ao seu o 

sobrenome do outro cônjuge (CC, art. 1565, §1º). 

A perda do uso do nome só se dará na ocorrência de declaração de 

culpa na ação se separação judicial, desde que: 

- tenha havido pedido expresso pelo cônjuge inocente; 

- não haja prejuízo para sua identificação; 

- não ocorra manifesta distinção entre seu nome de família e o dos 

filhos; 

- não haja grave dano reconhecido na decisão. 

 

O cônjuge inocente poderá manter o sobrenome do outro, podendo 

renunciá-lo a qualquer momento (CC, art. 1571, §2º). 

Nada impede que seja homologada a conversão da separação em 

divórcio, com as partes concordando com a manutenção do nome de casado 

do cônjuge, independentemente de ser declinada uma das causas descritas no 

dispositivo. 

 

3- Separação judicial. Modalidades. 
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 • legitimidade: a ação é personalíssima dos cônjuges, sendo 

que, no caso de incapacidade, serão representados por curador, 

ascendente ou irmão. 

O caso não é de representação, mas de substituição processual. 

É inviabilizada até mesmo a ação rescisória após a morte do cônjuge. 

A morte do cônjuge no curso do processo extingue a ação, extinguindo 

também o casamento. 

A substituição refere-se unicamente ao pedido litigioso, pois no desquite 

por mútuo consentimento não há que se admitir representação. 

 • separação-remédio: separação judicial por mútuo consentimento 

se os cônjuges forem casados há mais de um ano. 

O juiz deverá realizar tentativa de conciliação, sendo a audiência sigilosa 

– a conciliação, na verdade, serve para aparar as arestas da separação, 

principalmente em relação à partilha do patrimônio e ao resguardo e proteção 

da pessoa dos filhos menores. 

Compete ao Ministério Público intervir nas causas relativas ao estado 

das pessoas e ao casamento (CPC, art. 82, II). É obrigatória sua participação 

nas ações de separação e divórcio, em todas as suas modalidades e todas as 

suas instâncias, sob pena de nulidade.  

A curadoria do réu revel não é mais exercida pelo MP, mas por 

assistência judiciária ou por curador nomeado. 

Não se menciona a necessidade de tentativa de conciliação nas ações 

de divórcio, seja direto ou por conversão, basta a prova de dois anos de 

separação de fato. 

Na separação consensual, a audiência prévia de conciliação é prevista 

no art. 1122 do CPC. Se o juiz entender inviável a reconciliação, convencendo-

se que os cônjuges agem livremente e sem hesitações, mandará tomar por 

termo as declarações e, após a oitiva do MP, homologará a separação. 
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2.1 Separação por mútuo consentimento 

 

O processo é disciplina pelo art. 34 da LD e arts. 1120 a 1124 do CPC. 

A separação amigável pode ser homologada pelo juiz desde que os 

cônjuges concordem e tenha decorrido lapso de um ano a partir da celebração 

do casamento. 

A petição será firmada pelos cônjuges e pelos advogados das partes. 

O juiz pode recusar a homologação se entender que o acordo não 

preserva suficientemente o interesse dos filhos ou de um dos cônjuges (CC, 

art. 1574, §1º). 

A petição será instruída: (a) com a descrição dos bens do casal e a 

respectiva partilha; (b) acordo relativo a guarda dos filhos menores; (c) o valor 

da contribuição para criar e educar os filhos e (d) a pensão alimentícia. 

A ausência de partilha não é obstáculo para a homologação da 

separação, porque o art. 1121, p. ún. do CPC permite que seja feita 

posteriormente. Os bens do casal mantêm-se em comum, embora estejam 

separados. 

Ainda que se não realize a partilha, a descrição dos bens é requisito 

essencial para a homologação do acordo. Se não existirem bens, deverão os 

cônjuges declará-lo na petição. 

Se, na audiência, entender o juiz que os cônjuges titubeiam, designará 

dia e hora no prazo de 15 a 30 dias, em cujo decurso não será autuada a 

petição. Se nesta segunda Audiência, qualquer dos cônjuges não ratificar o 

pedido, ou não comparecer, mandará autuar a petição e documentos e 

arquivar o processo. 

Após a ratificação do pedido, o ato torna-se irretratável. Comparecendo 

os cônjuges para manifestar intenção de não prosseguir, a petição lhes será 

devolvida sem autuação. 



181 
 

O acordo para separação judicial é negócio jurídico bilateral. Não devem 

constar as causas da separação, nem reconhecimento de culpa de qualquer 

dos cônjuges ou qualquer ponto de constrangimento para as partes. O juiz 

repelirá a homologação. 

O juiz pode homologar o acordo ressalvando a ineficácia de 

determinadas cláusulas 

Deverá constar também cláusula sobre a manutenção ou não do nome 

de casado do cônjuge. 

É possível que se converta a separação litigiosa em consensual a 

qualquer momento no curso do processo (CPC, art. 1123). 

Homologada a separação, averbar-se-á a sentença no registro civil, e, 

havendo imóveis, na circunscrição onde se acharem registrados (CPC, art. 

1124). 

Tratando-se se ato judicial de homologação, a decisão fica sujeita à 

anulação por vícios comuns aos atos jurídicos (ação anulatória). 

Como é ato de jurisdição voluntária, não se admite a ação rescisória. 

Não ocorre trânsito em julgado desta decisão, pois se cria situações 

fáticas que a qualquer momento devem poder ser alteradas. 

 

2.1.1 Alimentos. Renúncia aos alimentos na separação. 

 

No acordo de separação, devem ficar especificados os alimentos aos 

filhos e ao cônjuge. A menção dos alimentos dos filhos é essencial para a 

homologação da separação. Esses alimentos são irrenunciáveis e decorrem 

do parentesco. 

O que foi decidido a esse respeito não transita em julgado, podendo o 

montante dos alimentos ser alterado no futuro. 
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Por outro lado, a pensão ao cônjuge somente será devida se ajustada. 

Sua omissão não é obstáculo para a homologação. Resultam do vínculo 

conjugal. 

Não se confunde a renúncia com a dispensa de alimentos no ato, que 

permitem que se volte a pedi-los no futuro, se preenchidos os requisitos de 

necessidade + possibilidade. A simples dispensa não implica em abdicação do 

direito. 

Com a separação desaparece o dever de mútua assistência. 

 • CC, art. 1107: pode o credor não exercer, porém lhe é vedado 

renunciar o direito a alimentos – mas existe interpretação que, mesmo 

assim, diferenciar-se-ão os alimentos decorrentes do vínculo conjugal 

daqueles oriundos do parentesco. 

De qualquer modo, o novo casamento ou união estável faz cessar o 

dever de prestar alimentos ao outro cônjuge (CC, art. 1708). 

O direito a alimentos também cessa por comportamento indigno do 

credor em relação ao devedor (CC, art. 1708, p. ún.). 

Na separação litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de 

recursos, prestar-lhe-á o outro a prestação alimentícia que o juiz fixar (CC, art. 

1702 c/c art. 1694). 

Para a manutenção dos filhos, ambos os cônjuges contribuirão na 

proporção dos seus rendimentos (CC, art. 1703), entendendo-se que os 

alimentos são devidos aos filhos enquanto menores e até que completem o 

curso superior. 

Se um dos cônjuges separados vier a necessitar de alimentos, e se não 

tiver sido julgado culpado na ação de separação (inclui a consensual) o outro 

será obrigado a prestá-los 

 • alimentos necessários ≠ alimentos côngruos: 
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- alimentos necessários: são aqueles que se destinam estritamente à 

sobrevivência (CC, art. 1704, p. ún.) – são pagos ao cônjuge culpado, 

que não tiver parentes para presta-los e nem aptidão para o trabalho; 

- alimentos côngruos: são mais amplos, destinados à pessoa subsistir de 

acordo com a sua condição social. 

Novo casamento do devedor não extingue a obrigação de prestar 

alimentos (CC, art. 1709). 

 

2.2.2 Guarda e proteção dos filhos na separação por mútuo 

consentimento 

  

Na separação por mútuo consentimento, os cônjuges devem mencionar 

a existência de filhos menores e inválidos, dispondo sobre a sua subsistência 

e guarda, criação e educação (LD, art. 9º). 

A regulamentação do direito de visitar deve ser minuciosa nas férias, 

feriados, etc. 

O acordo de visitas também não faz coisa julgada, podendo ser alterado 

no futuro, havendo conveniência e necessidade. 

 

2.2.3 Partilha  

 

Não é essencial a partilha para que seja homologada a separação. 

Porém, na petição, é necessário descrever os bens do casal, móveis e 

imóveis, podendo a partilha ser efetuada posteriormente. 

Da mesma forma, o divórcio, tanto direto como por conversão, pode ser 

concedido sem que haja prévia partilha de bens (CC, art. 1581). 

Nada impede que a partilha seja desigual, eis que sendo os cônjuges 

capazes, nada impede que decidam a respeito. 
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Obedece ao princípio da partilha mortis causa, com os quinhões de cada 

cônjuge perfeitamente descritos e individuados, com atribuição de valores. 

É possível que permaneçam bens em comum, que serão condomínio. 

 • partilha com intuito de fraudar credores: é cabível a ação 

pauliana, visando anular ato de conteúdo patrimonial fraudulento e 

manter o bem para satisfação dos credores. 

Em qualquer situação, no tocante à partilha, cabe ao juiz verificar se o 

acordo é prejudicial a qualquer dos cônjuges ou à prole, inclusive examinando 

se as doações ali presentes não demonstram o risco de levar o doador à 

condição de miserabilidade. O art. 548 dispõe que é nula a doação universal. 

 

3.2 Separação litigiosa 

 

Pode ser pedida a qualquer tempo após a conclusão do casamento e 

seguirá o procedimento ordinário. 

O CC/2002 reintroduziu o sistema de elenco de causas que podem 

caracterizar a impossibilidade da comunhão, mas manteve a cláusula genérica 

(CC, art. 1572) que autorizava a separação diante de grave violação dos 

deveres do casamento e que torne insuportável a vida em comum. 

O p. ún. do art. 1573 afasta o próprio elenco lega do caput ao autorizar o 

juiz a considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em 

comum. 

Qualquer conduta que caracterizar violação do dever de fidelidade, 

mútua assistência e convivência poderá lastrear o pedido de separação 

litigiosa, devendo o requerente comprovar que o ato tornou a vida insuportável 

(ex.: admite-se o perdão do adúltero). 

CC, art. 1572, §1º - o cônjuge também pode pedir a separação se 

provada a ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade 

de reconstrução. 
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CC, art. 1572, §2º - doença mental grave, manifestada após o 

casamento, que torne impossível a vida em comum e que, após dois anos, 

tenha sido atestado que a cura é improvável. 

 

3.2.1 Separação por conduta desonrosa ou grave violação dos 

deveres do casamento 

 

Defere-se o poder discricionário do juiz na avaliação da separação por 

culpa. Deve haver prova também da insuportabilidade. 

No inciso IV do art. 1573, o juiz poderá não levar em conta o prazo 

mínimo, mas a irremediabilidade da situação. 

Nestas hipóteses, autoriza-se inclusive a pretensão por danos morais 

nos termos do art. 186 do CC, não havendo necessidade de norma específica. 

A guarda dos filhos na separação judicial (consensual ou litigiosa) e no 

divórcio, será atribuída a quem melhores condições de exerce-la apresentar 

(CC, art. 1584). 

Permite-se também que a guarda seja atribuída a terceiro, que se 

relaciona com o menor por vínculos de parentesco, afinidade e afetividade, 

se os pais não tiverem condições de exercer a guarda (CC, art. 1584, p. ún.). 

 

3.2.2 Separação por ruptura da vida em comum 

 

Busca solução para situação de fato. Não se declinam as causas, basta 

que seja comprovada a ruptura há mais de um ano e a impossibilidade de 

reconstituição da sociedade conjugal.  

O prazo deve ser contínuo. 

A guarda dos filhos também obedecerá ao art. 1584. 
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Não existe mais a cláusula de dureza do art. 6º da LD, que autorizava 

indeferir o divórcio em casos excepcionais. 

 

3.2.3 Separação por grave doença mental 

 

O art. 1572, §3º desencoraja o cônjuge a requerer a separação com 

base no seu §2º. 

Protege-se o enfermo com tudo o que remanescer dos bens que trouxe 

para o casamento, além da sua meação. A relevância se limita ao regime da 

comunhão universal, caso em que a comunicabilidade não se aplicará aos 

bens que o cônjuge demandado trouxe para o casamento. 

 

3.2.4 Proteção à pessoa dos filhos na separação litigiosa. Guarda 

dos filhos. Guarda compartilhada. 

• separação judicial por mútuo consentimento e divórcio consensual: 

observa-se o que os cônjuges acordarem sobre a guarda. 

• separação judicial, divórcio, separação de corpos e invalidação, sem 

que haja acordo: a regra geral é a do art. 1584, atribuindo-se a quem 

tiver melhores condições para exercer a guarda. 

Também se aplica à união estável e concubinato. 

É importante que o menor seja ouvido se já tiver idade de maior 

compreensão, bem como os pais, parentes próximos e pessoas relacionadas 

com o casal. 

Em situações de exceção, a guarda deve ser deferida a terceiro. 

Em qualquer situação que o exija, o juiz poderá regular de forma 

diferente a guarda dos demais (CC, art. 1586). 

• direito de visitas: têm os pais direito inarredável de exerce-lo; bem 

como fiscalizar a sua manutenção e educação (CC, art. 1589). Laços de 
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afinidade devem ser considerados para se deferir o direito de visitas a 

outros parentes. 

Nada impede ao juiz que defira a guarda a ambos os cônjuges, 

mormente se existe acordo entre eles. 

O direito de visitas poderá ser suspenso perante casos extremos de 

inconveniência do contato do menor com o pai ou com a mãe. Existe um direito 

de visita, mas não um direito de ser visita. 

O direito de ter consigo os filhos não se extingue com o novo 

casamento, e só podem ser retirado por mandado judicial, provado que são 

tratados inconvenientemente (CC, art. 1588). 

Os princípios de guarda e prestação de alimentos aos filhos menores 

estendem-se aos maiores incapazes. 

 

3.3 Reconciliação. Efeitos. 

 

O estado de separação judicial, qualquer que seja a sua causa, admite o 

restabelecimento do estado de casados (CC, art. 1577). 

 O ato regular é requerimento feito nos autos da separação.  

O casamento é restabelecido nos mesmos termos em que foi 

constituído, mantido o regime de bens. Autoriza-se a alteração do regime na 

forma geral do art. 1639, §2º do CC. 

A reconciliação não prejudicará o direito de terceiros adquiridos antes e 

no intervalo da separação (CC, art. 1577, p. ún.). Portanto, são válidas as 

alienações realizadas no período. 

Os bens adquiridos no período de separação não se comunicam, a 

menos que o regime seja o da comunhão universal. 

No divórcio, como foi rompido o vínculo, somente com um novo 

casamento poderá ser restabelecida a união. 
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4- Divórcio 

 

4.1 Modalidades de divórcio. Processo. 

 

 a) divórcio-sanção: deve resultar de processo litigioso, pois a idéia 

de imputar fato culposo ao outro cônjuge, que deve ser provado, a fim de 

ser obtido o divórcio. 

 b) divórcio-remédio: é a solução apontada para aquelas uniões 

que já desataram inapelavelmente e os cônjuges concordam em 

seciona-la com o divórcio. 

LICC, art. 7º, §6º - divórcio realizado no estrangeiro, exigindo que este 

seria reconhecido após três anos da sentença, salvo se já fora concedida 

anteriormente separação judicial por igual prazo, quando então produz efeito 

imediato. 

Os cônjuges separados judicialmente há mais de um ano poderão 

requerer a conversão em divórcio (CC, art. 1580). Não se declinam as causas 

da separação quando o casamento já está definitivamente rompido. 

O pedido de divórcio compete aos cônjuges. Apenas em caso de 

incapacidade do cônjuge a ação caberá ao curador, ascendente ou irmão, 

nesta ordem. 

 

4.2 Conversão da separação judicial em divórcio 

 

Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença de separação ou 

da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos. 

Esta conversão pode ocorrer tanto pela forma consensual, homologada 

judicialmente, como litigiosa, com citação do outro cônjuge e sentença. 
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No pedido de conversão, firmado pelas partes e advogado, deve-se 

juntar cópia da decisão que autoriza o pedido. 

Não há prazo para esta ação de conversão, que é imprescritível (direito 

facultativo ou potestativo). 

A ação de conversão é processo autônomo em relação à separação, 

mas que será apensado aos autos da separação judicial. 

Não ocorre prevenção do juízo. 

Nada indica que seja necessária audiência de conciliação na conversão. 

Devem referir se serão mantidas as cláusulas da separação no tocante à 

guarda, visitas e alimentos aos filhos e ao projeto de partilha. 

No pedido de conversão litigiosa, a contestação, quando ao mérito, se 

restringirá ao aspecto do lapso temporal necessário, não se admitindo o 

reconhecimento de qualquer outro obstáculo para o caso de conversão em 

separação 

Não se admite o ingresso de terceiros e a qualquer momento pode ser 

transformada a ação de litigiosa para consensual. 

 • partilha no divórcio: o divórcio, pelo sistema atual, pode ser 

deferido sem a necessidade de partilha (CC, art. 1581), podendo os 

cônjuges manter bens em condomínio (gerado pela vontade das partes). 

 

4.3 Divórcio direto. Consensual e litigioso. 

 

Admite-se o divórcio direto como modalidade ordinária, possibilitando-o 

a qualquer tempo, após a separação de fato (CC, art. 1580, §2º e LD, art. 40). 

Basta alegar e comprovar a separação de fato do casal por dois anos ou 

mais, não havendo a necessidade de declinar a causa dessa separação. A 

hipótese é de ruptura da vida em comum. 
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O pedido de divórcio pode ser formulado em conjunto por ambos os 

cônjuges na modalidade consensual 

Se requerido por apenas um dos cônjuges, será divórcio litigioso e 

adota-se o procedimento ordinário (LD, art. 40, §3º). 

No consensual, aplica-se os dispositivos da separação consensual 

(CPC, art. 1120 a 1124) e a petição trará (a) os meios de prova da separação 

de fato e fixará o valor da pensão e (b) se houver prova testemunhal, será 

ouvida na audiência de ratificação. 

Com ou sem prova testemunhal, a audiência de ratificação do pedido 

será sempre realizada. 

O prazo de dois anos deve ser consecutivo, sem interrupção. O termo 

inicial é a sua efetiva ocorrência, com ou sem decisão judicial. 

No divórcio litigioso, a defesa que pode ser apresentada diz respeito á 

falta de decurso do lapso de dois anos da separação de fato. 

A qualquer momento, o litigioso pode ser convertido em consensual. 

Não se declinam as causas da separação, de forma que qualquer dos 

cônjuges pode requere-lo, ainda que, em tese, seja culpado.. 

Não cabe, daí, a reconvenção. 

Se o cônjuge tiver interesse em declaração judicial de culpa, para os 

efeitos respectivos, deve recorrer a ação autônoma. 

 

4.4 Efeitos do divórcio 

 

O mais importante é pôr termo ao casamento. Desaparece o 

impedimento para contrair novas núpcias. 

A sentença de divórcio deve ser levada ao Registro Público competente 

para averbação (CC, art. 10, I e LD, art. 32), onde se acha lavrado o assento 

de casamento. 
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CAPÍTULO XIII – EFEITOS DO CASAMENTO. DIREITOS 

E OBRIGAÇÕES DOS CÔNJUGES. REGIME DE BENS. 

 

1- Eficácia do casamento 

 

Não se permite que se distinga a origem da filiação. Atribuem-se todos 

os direitos aos filhos, sejam eles legítimos ou ilegítimos, adulterinos ou 

incestuosos. Também não mais se diferenciam direitos quanto aos filhos 

adotivos. 

Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu sobrenome o 

do outro (CC, art. 1565, §1º). 

Garante-se o planejamento familiar como livre decisão do casal, 

somente devendo haver apoio do Estado, sem qualquer espécie de imposição. 

É direito individual e exclusivo do casal. 

 

1.1 Princípios gerais do direito patrimonial entre os cônjuges 

 

O regime de bens consiste no regulamento dos interesses patrimoniais 

dos esposos durante o casamento. No CC/2002 suprimiu-se o regime dotal, 

incluindo-se o regime de separação final de aqüestos. 

No silêncio das partes, vigora o regime de comunhão de bens. 

O pacto antenupcial, firmado por escritura pública, pode escolher 

qualquer dos outros sistemas ou combina-los entre si. O regime de bens tem 

início desde a data do casamento (CC, art. 1639, §1º). 

O sistema é flexível quanto à escolha do regime, exceto as exceções 

que impõem o regime de separação. 

Nenhum dos cônjuges pode praticar, sem autorização do outro, exceto 

no regime de separação absoluta, os negócios elencados no art. 1647 do CC. 
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É ineficaz qualquer dispositivo contrário que seja aposto no pacto antenupcial. 

A autorização para esses atos deve ser escrita, expressa, cabal, específica e 

inserida em instrumento idôneo. Se referir a imóveis acima do valor legal, deve 

vir em instrumento público. 

Entende-se atualmente que para os compromissos de compra e venda 

de imóveis, também atos de disposição, é igualmente necessária a outorga 

conjugal. 

Os atos são anuláveis (CC, art. 1649), podendo o outro cônjuge pleitear-

lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal. 

A decretação de invalidade só poderá ser pleiteada pelo cônjuge a 

quem cabia conceder a outorga, ou por seus herdeiros. Iniciada a ação pelo 

cônjuge, falecendo este, podem os herdeiros continuar com a ação. 

A recusa injustificada do cônjuge pode ser suprida pelo juiz. 

O CC/2002 passou a exigir a outorga do cônjuge também para que fosse 

prestado aval (CC, art. 1647, III). A ausência de outorga uxória é anulável em 

qualquer hipótese (CC, art. 1647). 

As doações que o art. 1647, p. ún., autoriza é a de bens móveis, de 

qualquer valor. Para a doação (para os filhos) de imóveis, há necessidade de 

outorga conjugal. 

O art. 1642 dispõe o quê os cônjuges podem dispor livremente, qualquer 

que seja o regime de bens. 

 • administração: quando um dos cônjuges não puder administrar 

os seus bens, ao outro caberá administra-los, alienar os bens móveis 

comuns e alienar os bens imóveis comuns e móveis e imóveis do 

consorte, mediante autorização judicial (CC, art. 1651) e o art. 1652 

estabelece a responsabilidade do cônjuge possuidor frente ao outro e 

seus herdeiros. 
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Nos casos dos incisos II e IV do art. 1642, quando o cônjuge extrapola 

os seus limites, atingindo os bens do outro, o terceiro prejudicado com a 

sentença favorável ao autor terá direito de regresso contra o cônjuge, que 

realizou o negócio jurídico, ou seus herdeiros (CC, art. 1646). 

As ações fundadas nos incisos III, IV e V do art. 1642 competem ao 

cônjuge prejudicado e a seus herdeiros (CC, art. 1645). 

 • bens próprios: não se fala mais em bens reservados da mulher. 

Poderão existir bens próprios do cônjuge por força do regime de bens ou 

de cláusula de incomunicabilidade, mas de qualquer modo os bens 

próprios não serão atingidos. 

 Assim, no regime da separação, serão próprios os bens que 

pertencerem ao cônjuge e na comunhão parcial, os bens que o cônjuge tiver ao 

casar, os sub-rogados nestes e os havidos por doação ou sucessão. 

 • economia doméstica (CC, art. 1643 e 1644): os cônjuges 

podem, livremente, independentemente de autorização um do outro, 

comprar, ainda que a crédito e obter, por empréstimo, as quantias 

necessárias para coisas da economia doméstica. 

 Essas dívidas obrigarão solidariamente ambos os cônjuges. 

 

2 – Direitos e obrigações dos cônjgues 

 

2.1 Deveres dos cônjuges 

 

São deveres de ambos (CC, art. 1566): 

 a) fidelidade recíproca: sua transgressão admite punição nas 

esferas civil e criminal. No campo civil, a transgressão do princípio 

implica sanções, como a separação dos cônjuges com reflexos 

patrimoniais. A quebra do dever de fidelidade é o adultério que se 

consuma com a conjunção carnal com outra pessoa. 
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Atos diversos da conjunção carnal podem caracterizar injúria grave. 

 b) vida em comum no domicílio conjugal: compreende o débito 

conjugal. Embora não constitua elemento fundamental do casamento, 

sua ausência, não tolerada pelo outro cônjuge, é motivo de separação. 

O princípio não é absoluto, e sua falta não implica necessariamente 

desfazimento da affectio maritalis. A sanção virá sob forma indireta, ensejando 

a separação e o divórcio e repercutindo na obrigação alimentícia. 

Em princípio, o cônjuge culpado perderá o direito aos alimentos (CC, art. 

1702) e o direito de manter o nome do outro cônjuge (CC, art. 1578). 

A recusa do débito conjugal é omissão do mesmo dever de coabitação. 

O cônjuge faltoso, porém, poderá continuar com a obrigação de 

pensionar o outro, para que este viva de modo compatível com sua condição 

social. 

Ainda, o cônjuge ou companheiro, que não esteja convivendo com o 

consorte quando de sua morte, não pode continuar na administração dos 

bens da herança até o compromisso de inventariante (CC, art. 1797), nem 

poderá assumir o cargo de inventariante (CC, art. 990, I). 

A decisão do domicílio conjugal cabe a ambos os cônjuges, mas 

qualquer um pode ausentar-se para atender (a) encargos públicos, (b) 

exercício de sua profissão e (c) interesses particulares relevantes (CC, art. 

1569). 

 c) mútua assistência: no campo material, esse dever traduz-se na 

obrigação de um cônjuge prestar alimentos ao outro. 

 d) sustento, guarda e educação dos filhos: a omissão terá 

implicações de caráter civil, como a imposição de prestar alimentos, e 

de caráter penal, podendo caracterizar crimes de abandono material e 

intelectual. 

 e) respeito e consideração mútuos. 
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3 - Regimes de bens 

 

O regime de bens entre os cônjuges compreende uma das 

conseqüências jurídicas do casamento. É o estatuto que regula as relações 

patrimoniais entre os cônjuges, e entre estes e terceiros, bem como a 

propriedade e a administração dos bens trazidos antes do casamento e os 

adquiridos posteriormente pelos cônjuges. 

Ainda que os cônjuges não se manifestem, a lei supre a sua vontade, 

disciplinando o regime patrimonial de seu casamento. 

É regra geral a liberdade de escolha pelos cônjuges do regime 

patrimonial no casamento (CC, art. 1639). 

Admite-se, a partir do CC/2002, a alteração do regime de bens: (a) 

mediante autorização judicial, (b) em pedido motivado de ambos os cônjuges, 

(c) apurada a procedência das razões e (d) ressalvados os direitos de terceiros 

(CC, art. 1639, §2º). O direito não é meramente potestativo. 

Não havendo convenção antenupcial, ou sendo ela nula ou ineficaz, 

vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. 

Os interessados podem combinar aspectos de regimes entre si. 

Se o regime de bens for outro que não a comunhão de bens, precisarão 

estipulá-lo por meio de escritura pública. 

 

3.1 Princípios gerais. Requisitos do pacto antenupcial. 

 

Não existe prazo mínimo para que os cônjuges realizem a alteração de 

regime de bens do art. 1639, §2º. 

A escritura pública para a escolha de regime de bens outro, diverso do 

legal, deve ser formalizada antes do casamento (no processo de habilitação). 
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Mesmo se o regime for o da comunhão parcial, sem pacto antenupcial, 

será tomado por termo o regime, também no processo de habilitação, 

esclarecendo o oficial de seus efeitos (CC, art. 1528). 

Com o casamento, o pacto escolhido entra em vigor. Será ineficaz se 

não se seguirem as bodas (CC, art. 1523). 

Na escritura pública antenupcial, deverão estar presentes os cônjuges 

para assina-la, podendo também participar terceiros que façam doações aos 

cônjuges. 

Podem realizar o pacto antenupcial aqueles que podem casar. Os 

menores e interditos podem firmar pacto, necessitando da assistência dos 

representantes legais (CC, art. 1654). A aprovação pelo representante pode 

ocorrer no próprio instrumento ou em instrumento à parte. 

Nada impede que o pacto seja firmado por procurador com poderes 

especiais. 

A escritura antenupcial é realizada sob condição suspensiva. Qualquer 

dos contratantes pode pedir a sua rescisão. Caducará o pacto se escoar prazo 

porventura nele fixado, se algum dos contratantes vier a falecer ou se se casar 

com pessoa diversa. 

Enquanto não se realizar o casamento, pode ser revogado, retificado ou 

alterado pelos interessados. 

Essa escritura não admite disposições estranhas à sua finalidade, 

como, por exemplo, pactos sucessórios entre cônjuges. Admite-se, porém, o 

reconhecimento de filho. 

 

3.1.1 Invalidades 

 

CC, art. 1655 – é nula a convenção ou cláusula que contravenha 

disposição de lei de ordem pública. 
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A escritura anulável pode ser ratificada, e a sua invalidade será 

decretada a partir da iniciativa dos interessados. 

Se for nula, não admitirá ratificação, sujeitando-se o casamento ao 

regime legal de comunhão parcial. 

Pode ser válido o pacto, mas nulas algumas de suas disposições, 

aplicando-se o princípio pelo qual não se contamina pela invalidade a 

disposição válida. 

O pacto tem plena eficácia entre os cônjuges, independentemente de 

registro. O art 1657 determina que, para eficácia erga omnes, deverão ser 

registradas, em livro especial, pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio 

dos cônjuges. 

 

3.2 Separação obrigatória de bens 

 

São exceções à autonomia de escolha dos nubentes, nas quais a lei 

impõe o regime da separação obrigatória – o que não se confunde com o 

regime legal, supletivo da vontade dos interessados. 

- causas suspensivas; 

- maioridade de 60 anos; 

- daqueles que dependem, para casar, de suprimento 

Judicial. 

 

3.3 Comunhão parcial de bens 

 

A idéia central do regime é a de que os bens adquiridos após o 

casamento, os aqüestos, forma a comunhão dos bens do casal. 

Cada esposo guarda para si, em seu próprio patrimônio, os bens 

trazidos antes do casamento. 
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Existem três massas de bens: 

- bens do marido (trazidos antes do casamento); 

- bens da mulher (trazidos antes do casamento); 

- bens comuns, amealhados após o matrimônio. 

 

A comunhão parcial, assim como a universal, dissolve-se também por 

morte, separação, divórcio, ou anulação do casamento. 

Uma vez dissolvida a comunhão, cada cônjuge retirará os seus bens 

particulares, e serão divididos os bens comuns. 

São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa 

anterior ao casamento (CC, art. 1661). 

 

3.3.1 Bens excluídos da comunhão parcial 

 

CC, art. 1659 

Esses bens não se comunicam ao outro esposo, conservando cada 

consorte exclusivamente para si os que possuía ao casar. 

Os débitos anteriores ao casamento não se comunicam, porque os 

patrimônios de ambos os cônjuges são mantidos separados e as dívidas fazem 

parte deles. Não se comunicam, ainda que contraídos antes, as dívidas 

decorrentes dos apresto. 

Os bens que se substituem aos particulares também se excluem da 

união. 

• atos ilícitos: exclui-se a obrigação por atos ilícitos, salvo 

reversão em proveito do casal. 
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É lícita a compra e venda entre cônjuges com relação aos bens 

excluídos  da comunhão. 

 

3.3.2 Bens que ingressam na comunhão 

 

CC, art. 1660 

Os bens móveis presumem-se adquiridos na constância do casamento, 

salvo prova em contrário que o foram em data anterior (CC, art. 1662). 

 

3.3.3 Administração dos bens na comunhão parcial 

 

Compete a qualquer dos cônjuges. 

As dívidas contraídas nessa administração obrigam os bens comuns e 

os particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do 

proveito auferido (CC, art. 1663, §1º). 

É necessário anuência de ambos os cônjuges para os atos a título 

gratuito, que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns. O negócio 

sem outorga será anulável (CC, art. 1649). 

 • malversação: o juiz poderá atribuir a administração a um dos 

cônjuges (CC, art. 1663, §3º). Não se afasta, pelo casamento, a 

obrigação do cônjuge de reparar o dano ao outro pelo prejuízo que 

causar na administração, pelas regras da responsabilidade civil (CC, art. 

186). 

Os bens comuns responderão pelas obrigações contraídas pelo marido 

e pela mulher para atender aos encargos do lar (CC, art. 1664). 

A administração dos bens particulares compete a cada cônjuge 

proprietário, salvo convenção diversa no pacto antenupcial (CC, art. 1665). 
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As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração dos 

bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. 

 

3.4 Comunhão universal de bens 

 

Comunicam-se todos os bens do casal, presentes e futuros, salvo as 

exceções legais. Tudo o que entra para o acervo dos cônjuges ingressa na 

união, ficando cada consorte meeiro de todo o patrimônio. 

As dívidas também se comunicam, desde que contraídas durante o 

casamento. 

Os esposos têm a posse e propriedade comum, indivisa de todos os 

bens, móveis e imóveis, cabendo a cada um deles a metade ideal. Como 

conseqüência, qualquer dos consortes pode defender a posse e a propriedade 

dos bens. 

Quanto à administração, aplicam-se os princípios relativos à união 

parcial. 

 

3.4.1 Bens excluídos da comunhão universal 

 

CC, art. 1668 

 a) os bens doados ou herdados com cláusula de 

incomunicabilidade ou sub-rogados em seu lugar: a cláusula pode ser 

imposta por terceiro sem doação ou testamento. A cláusula de 

inalienabilidade, imposta por atos de liberalidade, implica 

impenhorabilidade e incomunicabilidade (CC, art. 1911); mas a 

incomunicabilidade pode ser imposta separadamente. 

Os bens que substituírem os incomunicáveis por meio de sub-rogação 

também não se comunicam. 
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A incomunicabilidade não se estende aos frutos dos bens gravados que 

se percebam ou vençam durante o casamento (CC, art. 1669). Para que os 

frutos permaneçam incomunicáveis, é necessária expressa disposição no ato 

que institui. Impera a interpretação restritiva. 

 b) os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 

fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva: a propriedade 

do fideicomissário é restrita e resolúvel (CC, art. 1951). Da mesma forma 

não haverá comunicação do direito do herdeiro fideicomissário, 

enquanto não se realizar a condição ou decurso do prazo, pois o 

herdeiro ainda não tem a propriedade, mas direito eventual (CC, art. 

125); 

 c) as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de 

despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum: as 

dívidas que o cônjuge possui, quando das núpcias, não se comunicam. 

 d) as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro 

com cláusula de incomunicabilidade: a razão persiste idêntica em todas 

as hipóteses em que é imposta a cláusula de incomunicabilidade, ainda 

que doador seja o outro cônjuge. 

 e) os bens referidos nos incisos V a VIII do art. 1659. 

Em princípio, comunicam-se as obrigações decorrentes de atos ilícitos, 

independentemente de reverterem em proveito para o casal. O art. 263, VI do 

CC/1916 estabelecia a incomunicabilidade, não tendo sido repetido pelo 

CC/2002 que, por sua vez, a limitou ao regime de comunhão parcial (CC, art. 

1659, IV). 

A ocorrência de qualquer das causas de extinção do vínculo não põe fim 

imediatamente à comunhão, o que somente ocorrerá com a partilha. No 

intervalo até a partilha, o patrimônio permanecerá sob administração de um dos 

cônjuges ou de terceiro, conforme decisão judicial. 

Durante este estado transitório, os frutos do patrimônio deverão ser 

partilhados. Lembre-se que se o casal teve filhos, o cônjuge supérstite não 
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poderá contrair novo matrimônio enquanto não realizar a partilha (causa 

suspensiva). 

Extinta a comunhão pela partilha (divisão do ativo e do passivo), 

cessará a responsabilidade de cada cônjuge para com os credores do outro. 

 

3.5 Regime de participação final nos aqüestos 

 

É um regime híbrido, no qual se aplicam regras da separação de bens e 

da comunhão. 

Cada cônjuge possui patrimônio próprio e lhe caberá, quando da 

dissolução da sociedade, metade dos bens adquiridos pelo casal, a título 

oneroso, na constância do casamento. 

Pode-se convencionar no pacto antenupcial a livre disposição de bens 

imóveis, desde que particulares. No silêncio do pacto, a liberdade para 

alienação se restringirá aos bens móveis. 

Existem somente duas massas de bens: a do marido e a da mulher. Os 

cônjuges comportam-se como se estivessem sob o regime de separação de 

bens.  

Mantém, porém, a expectativa de meação ao final do casamento. 

Persiste, no entanto, a necessidade de outorga para a prática dos atos 

relacionados no art. 1647 do CC. 

Na dissolução da sociedade é que se apurará o montante dos aqüestos. 

CC, art. 1675 – apesar de o cônjuge ser titular de seu próprio patrimônio, 

não pode fazer doações sem a autorização do outro. Se o fizer, o seu valor 

deve ser computado no monte partível e pode ser reivindicado pelo cônjuge 

prejudicado ou seus herdeiros. 

CC, art. 1677 – parte do pressuposto de que cada cônjuge responde 

pelas dívidas que contraiu, salvo se provar o proveito para o outro cônjuge. 
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CC, art. 1682 – a meação não é renunciável, cessível ou penhorável na 

vigência do regime conjugal. Mas se a meação é impenhorável, não o são os 

bens que a compõem. 

CC, art. 1683 – os aqüestos são verificados à data em que cessou a 

convivência. Às alterações patrimoniais após o encerramento da convivência 

não são levados em conta para apuração da meação. 

CC, art. 1685 – dissolução por morte: a meação segue o regime de 

separação final e a sucessão, as regras gerais do CC. 

As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à meação, não 

obrigam ao outro, ou a seus herdeiros. 

 

3.6 Separação de bens 

 

O que o caracteriza é a completa distinção de patrimônios dos dois 

cônjuges, não se comunicando os frutos e aquisições e permanecendo cada 

qual na propreidade, posse e administração de seus bens. 

Os cônjuges podem alienar e gravar livremente os bens de seu 

patrimônio (CC, art. 1647). 

Ambos são obrigados a contribuir para as despesas do casal na 

proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação 

em contrário no pacto antenupcial. 

 

3.7 Outros regimes 

 

No sistema brasileiro, os cônjuges podem optar por um dos regimes de 

bens disciplinados pelo Código ou combina-los entre si, desde que não 

contrariem normas de ordem pública. 
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3.8 Doações antenupciais 

 

A doação para fins de casamento é negócio condicional, pois fica com 

seus efeitos subordinados à realização do enlace. Os terceiros também podem 

formalizar doações em razão do casamento (CC, art. 546). 

As doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro, com a 

cláusula de incomunicabilidade é excluída da comunhão universal (CC, art. 

1668, IV). 

Nada impede que as doações sejam efetuadas no curso do casamento, 

salvo se o regime for o da separação obrigatória. É inócua a doação no regime 

da comunhão universal. Não se pode prejudicar a legítima de herdeiro 

necessário. Em qualquer caso, há que se acautelarem os direitos de terceiros. 

 

3.9 Disciplina patrimonial entre companheiros e conviventes. 

Contrato de convivência na união estável. 

 

O contrato de convivência submete-se aos requisitos do negócio jurídico 

em geral (CC, art. 104). A lei não exige escritura pública, mas apenas contrato 

escrito, que pode ser registrado no cartório de títulos e documentos. 

CC, art. 1725 – supletivamente ao contrato escrito, aplica-se, no que 

couber, o regime da comunhão parcial de bens. 

O contrato de convivência não tem, por si, o condão de criar ou 

reconhecer a união estável. A união não dependerá da existência do contrato. 

Pode ser firmado antes ou durante a convivência, bem como pode ser 

alterado no curso da união entre os companheiros. 

Não podem os companheiros regular o poder familiar diferentemente 

do que dispõe a lei. 
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CAPÍTULO XIV – RELAÇÕES DE PARENTESCO: PARTE 

GERAL, FILIAÇÃO, RECONHECIMENTO, ADOÇÃO E 

PODER FAMILIAR. 

 

1-Parte geral. Conceito e compreensão. 

 

As fontes das relações de família são o casamento, o parentesco, a 

afinidade e a adoção. 

O parentesco é o vínculo que une duas ou mais pessoas, em 

decorrência de uma delas descender da outra ou de âmbar procederem de um 

genitor comum.  

O parentesco pode ocorrer em linha reta (ascendentes e descendentes), 

qualquer que seja o seu grau (CC, art. 1591), ou em linha colateral ou 

transversal, quando as pessoas provêm de um só tronco, sem descenderem 

uma da outra. 

Pode haver parentesco misto ou complexo, quando o vínculo decorre de 

duas ou mais relações simultâneas: dois irmãos que se casam com duas irmãs, 

por exemplo 

A afinidade distingue-se do conceito estrito de parentesco. É o vínculo 

criado pelo casamento, que une cada um dos cônjuges aos parentes do outro 

(CC, art. 1595), estando acrescida também a união estável como geradora do 

vínculo. 

A adoção é vínculo legal que se cria à semelhança da filiação 

consangüínea, mas independentemente dos laços de sangue. Denomina-se 

parentesco civil. 

O art. 1593 do CC distingue o parentesco natural do parentesco civil, 

conforme resulte de consangüinidade ou de outra origem. 
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Marido e mulher não são parentes. A sua relação é de vínculo conjugal 

que nasce com o casamento. 

 

1.1 Contagem de graus 

 

Na linha reta, o vínculo refere aos ascendentes e descentes. Nessa 

linha, a contagem de graus é infinita, cada geração referindo-se a um grau. 

O parentesco na linha colateral ou oblíqua deve ser contado galgando-

se até o ancestral comum, para depois se atingir o parente em questão. O 

parentesco na linha colateral pode ser igual ou desigual, conforme o seja a 

distância entre gerações. Não existe parentesco em primeiro grau na linha 

colateral. 

O parentesco colateral existe até o quarto grau (CC, art. 1592), inclusive 

para os direitos sucessórios. 

Não há limite para o parentesco em linha reta, tanto para a linha 

ascendentes, como para a linha descendente.  

Na linha reta ascendente, a pessoa possui duas linhas de parentesco, 

linha paterna e materna. Na linha reta descendente, surgem subgrupos 

denominados estirpes. 

 

1.2 Afinidade 

 

A afinidade possui simetria com a contagem de graus no parentesco. 

Trata-se de uma contagem derivada, estando o cônjuge inserido na mesma 

posição da família de seu consorte. 

A afinidade ocorre tanto na linha reta como na colateral. 

A afinidade pode ocorrer do casamento ou da união estável com relação 

ao agente. 
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Na linha colateral, os afins são os cunhados. O cunhadio extingue-se 

com o término do casamento, porém a afinidade em linha reta é sempre 

mantida. 

Na hipótese de separação judicial, o vínculo de afinidade não é afetado. 

Somente desaparecerá na linha transversal com o divórcio ou com a morte de 

um dos cônjuges. 

Na invalidação, deve-se atentar para a existência ou não de putatividade 

para efeito de manutenção do parentesco. 

A afinidade não se amplia além dos limites traçados pela lei, decorrendo 

que não existe vínculo de afinidade entre os parentes dos cônjuges. 

A afinidade não tem repercussões no direito sucessório. 

 

2-Filiação 

 

2.1 Conceito de filiação legítima 

 

Consideram-se legítimos os filhos havidos de casamento nulo ou 

anulável, ainda que ambos os cônjuges não o tenham contraído de boa-fé (CC, 

art. 1561, §2º). 

A CF vigente considerou a tendência e dispôs que não se discriminam 

os filhos em razão de sua origem. A equiparação da filiação interessa 

fundamentalmente ao idêntico tratamento que faz a lei no tocante ao conteúdo 

e aos efeitos das relações jurídicas quanto à origem da procriação. 

 • presunção de paternidade: mantém-se, em princípio, a regra de 

que o pai é quem assim demonstram as justas núpcias, tanto é que não 

basta a confissão materna para excluir a paternidade (CC, art. 1602). 

Mas admite-se a investigação de paternidade contra homem casado ou 

pelo filho de mulher casada contra o verdadeiro pai. 
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A lei também presume a filiação legítima com dados científicos. Desse 

modo, se o filho nasceu até 180 dias após o casamento, presume-se ter sido 

concebido na sua constância. 

A presunção de paternidade, nessas situações, somente pode ser 

abalada pela ação negatória, para contesta-la, sendo tal ação imprescritível 

(CC, art. 1601). Trata-se de uma presunção relativa, visto que a impotência 

generandi do cônjuge ilide a presunção de paternidade (CC, art. 1599). 

Quando dissolvido o matrimônio pela morte, separação, divórcio, 

anulação ou decretação de invalidade, presume-se a paternidade dos filhos 

nascidos nos 300 dias seguintes à data em que se dissolveu a sociedade 

conjugal. 

A ação de impugnação de paternidade deverá colocar no pólo passivo 

o filho indigitado. Se este for menor, a mãe deverá assisti-lo. O parágrafo único 

do art. 1601 reitera o caráter personalíssimo da ação legitimada ao marido, 

posto que uma vez iniciada (contestada a filiação), é que os herdeiros têm 

direito a prosseguir. 

O registro civil é uma prova relativa de filiação, que admite ser ilidida. 

 

2.2 Provas de paternidade. Os filhos provenientes de inseminação 

artificial. A reprodução assistida (CC, art. 1597, III a V) 

 

O Código enfoca a possibilidade de nascimento de filho ainda após a 

morte do pai ou da mãe, no caso de fecundação homóloga e de embriões 

excedentários. 

Denomina-se homóloga a inseminação proveniente do sêmen do 

marido ou do companheiro; heteróloga, quando proveniente de um estranho. 

Se a inseminação heteróloga se der sem o consentimento do marido, 

este pode impugnar a paternidade (CC, art. 1597, V). 
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Se a inseminação deu-se com seu consentimento, há que se entender 

que não poderá impugnar a paternidade e que a assumiu. 

Os embriões excedentários são aqueles excedentes da fecundação 

extracorporal (fecundação de embrião in vitro). 

Na hipótese do art. 1597, III – fecundação homóloga após falecido o 

marido -, a aplicação textual da lei exclui o filho daí nascido da condição de 

herdeiro do pai, pois legitimam-se as pessoas nascidas ou concebidas no 

momento da abertura da sucessão. 

Permite-se unicamente na sucessão testamentária que possam ser 

chamados a suceder o filho esperado de pessoa indicada, mas não concebido, 

aguardando-se até dois anos sua concepção e nascimento após a abertura da 

sucessão, com a reserva de bens da herança.  

 

2.3 Ação de filiação legítima 

 

O CC coloca essa ação na titularidade do filho  para provar a sua 

filiação, sem mais se reportar à filiação “legítima”. Qualquer que seja a situação 

de filiação, o filho será legitimado para buscar a sua certeza, por via judicial 

(CC, art. 1606). 

Se a ação foi iniciada pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo 

se julgado extinto o processo (CC, art. 1606, p. ún.). 

O desiderato dessa ação é perseguir o estado de filho, assim negado 

pelos pais. 

Não é de ser permitida essa ação quando a filiação é oriunda de 

inseminação heteróloga autorizada pelo interessado. 

Somente surgirá legitimação de seus herdeiros se o filho morrer menor 

ou incapaz. Se o filho morreu capaz, e não ajuizou a ação, ninguém mais 

poderá fazê-lo. 
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Se o filho lha tiver iniciado, falecendo ele, os herdeiros poderão 

continuá-la. 

Não há prescrição por se tratar de ação de estado. 

 

2.4 Ação negatória de maternidade 

 

Nada impede que seja impugnada a maternidade, sendo interesse do 

agente provar que não é filho da mulher que consta como sendo sua mãe. É 

imprescritível. 

 

2.5 Filiação fora do matrimônio 

 

2.5.1 Evolução legislativa 

 

Apesar da igualdade de direitos estabelecida na lei, os filhos havidos 

fora do casamento não gozam da presunção de paternidade outorgada aos 

filhos de pais casados entre si. 

Os filhos havidos fora do casamento necessitam de reconhecimento, 

que pode resultar de ato de vontade dos pais (CC, art. 1609) ou de ato coativo, 

resultante de decisão judicial (CC, art. 1616). 

Não há como presumir legalmente a paternidade se não há casamento 

dos pais. 

A Lei 6.515/77 passou a atribuir herança em igualdade de condições, 

qualquer que fosse a natureza da filiação. 

A possibilidade do reconhecimento do estado de filiação faz-se sem 

qualquer restrição. 
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2.5.2 Reconhecimento dos filhos 

 

O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento ou ilegítimos 

abrange os filhos naturais, adulterinos e incestuosos. O que estabelece o 

parentesco entre pai e mãe não casados e o filho é o ato de reconhecimento. 

Esse ato pode ser espontâneo ou coativo. Enquanto não houver 

reconhecimento, a filiação biológica é estranha ao direito. 

 

2.5.2.1 Reconhecimento voluntário. L. 8560/92. Novo Código. 

 

O reconhecimento dos filhos é irrevogável e feito (a) no registro de 

nascimento, (b) escritura pública ou particular arquivada em cartório, (c) 

testamento, ainda que incidentalmente e (d) manifestação perante o juiz, direta 

e expressa, ainda que incidental (CC, art. 1609). 

O reconhecimento é personalíssimo e o agente deve ter plena 

capacidade. Os relativamente incapazes podem reconhecer sem assistência 

do representante legal, inclusive têm capacidade de realizar o testamento. 

É ato unilateral, porque gera efeitos pela simples manifestação de 

vontade do declarante. Não depende da concordância, salvo com relação ao 

maior de idade (CC, art. 1614). 

O menor reconhecido pode impugnar o reconhecimento quando se 

tornar capaz. 

Possui eficácia retroativa e constitutiva. Quando inserta no testamento, a 

disposição persiste, ainda que o testamento seja revogado ou declarado nulo, 

se não foi atingida essa parte da declaração de vontade. 

Não pode subordinar-se a condição ou termo (CC, art. 1613). A 

confissão é pura. 
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O reconhecimento é ato formal, porque submetido à forma prescrita em 

lei. Cada uma das modalidades admitidas tem suas próprias exigência formais, 

que devem ser seguidas para a validade da declaração. 

A perfilhação pode anteceder ao nascimento e também pode ser feita 

após a sua morte, se o filho deixar herdeiros (CC, art. 1609, p. ún.). No último 

caso resultará em exclusivo benefício para os descendentes reconhecidos, 

sem que isto tenha efeitos sucessórios em favor do declarante. 

 a) registro de nascimento: pode ser feito por ambos os pais, 

conjunta ou separadamente, ou por qualquer deles. 

A L. 8560/92 determina a investigação oficiosa no caso de o registro ser 

feito apenas pela mãe. O oficial remeterá informação do suposto nome ao juiz 

que o notificará para se manifestar em 30 dias. Se este negar a paternidade ou 

não comparecer, os autos serão enviados ao Ministério Público, que terá 

legitimidade para propor ação investigatória, sem prejuízo da ação por quem 

tenha legítimo interesse. 

Quando a mãe comparece ao registro e indica pai não casado, seu 

nome não pode ser registrado. A paternidade só é lançada no registro quando 

o pai comparece, por si ou por procurador. 

Enquanto a legitimidade do filho não é contestada pelo marido, com 

êxito, o filho da mulher casada é legítimo, não podendo ser declarado 

adulterino pela mãe. 

 b) escritura pública ou particular: não se exige que a escritura 

tenha por fim principal da perfilhação. Esse reconhecimento pode ser 

incidente em qualquer ato notarial idôneo (ex. doação). O que se requer 

é que a declaração seja explícita e idônea. 

Já o escrito particular deve ter a finalidade precípua de reconhecimento. 

Documento que não tenha esse fim pode servir de início de prova para ação 

de investigação de paternidade. 
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 c) testamento: admite-se em testamento sob qualquer das formas 

admitidas em lei, tanto quando seja seu fim, quando estando em meio a 

outras disposições. 

O reconhecimento em testamento obedece aos próprios dessa 

declaração e não propriamente aos requisitos testamentários. Assim, ainda que 

o testamento seja revogável, o ato de reconhecimento não é. 

Somente a nulidade do testamento em sua totalidade, como nos vícios 

de vontade, poderá prejudicar também a declaração de perfilhação. 

 d) manifestação expressa e direta perante o juiz, ainda que o 

reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o 

contém: qualquer que seja o procedimento, o termo de declarações 

perante o juiz é instrumento público. Exige-se a identificação na 

presença do juiz. Não será válido o ato tomado por termo em cartório e 

assinado posteriormente pelo juiz. 

 

2.5.2.2 Averiguação oficiosa de paternidade 

 

Quando se realiza o procedimento da Lei 8.560/92 e o intimado 

comparece para confirmar a paternidade, lavra-se termo de reconhecimento, 

remetendo-se certidão para o registro civil para a devida averbação.  

Se negada a paternidade ou se mantém o silêncio o intimado, os autos 

do procedimento serão remetidos para o Ministério Público, para o fim de ser 

iniciada a ação de investigação de paternidade contra o suposto pai. 

Se em um primeiro momento não for identificado o pai, o expediente 

deve ser remetido ao Ministério Público. Não cabe ao magistrado, por sua 

própria iniciativa, determinar o arquivamento. 

 

2.5.2.3 Oposição ao reconhecimento 
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O filho maior somente pode ser reconhecido com o seu consentimento 

(CC, art. 1614). 

Quanto ao filho menor, pode impugnar o reconhecimento tão-logo atinja 

a maioridade. 

Existe prazo para a impugnação: 4 anos. 

Ao incapaz, não se pode negar a ação de impugnação de paternidade 

enquanto não atingir a maioridade, devidamente assistido pela mãe ou curador 

especialmente nomeado. 

 

2.5.2.4 Anulação do reconhecimento 

 

O reconhecimento da filiação produz efeitos imediato, a partir de sua 

manifestação e do lançamento no registro civil. 

Se emanada de vícios de vontade, a modificação do registro só é 

admitida mediante ação anulatória. 

Unicamente o comando emergente da sentença com trânsito em julgado 

poderá modificar o assento do registro civil. 

No pólo passivo será colocada a pessoa atingida pelos efeitos da 

sentença; se o autor é o suposto pai, o réu será o filho reconhecido, 

devidamente representado ou assistido. Se o filho reconhecido é o autor da 

ação, serão réus ambos os pais, ou o progenitor que o reconheceu. 

Quando a ação é movida pelo Ministério Público, o reconhecido e o 

reconhecente serão colocados no pólo passivo (litisconsórcio unitário). 

O filho de pais casados pode pedir investigação de paternidade contra 

terceiro, seu verdadeiro pai, pleiteando a nulidade e modificação de seu 

registro civil. 
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2.5.3 Investigação de paternidade 

 

É a declaração judicial ou coativa de paternidade. É a ação que cabe 

aos filhos contra os pais ou seus herdeiros, para demandar-lhes o 

reconhecimento da filiação. 

Ação de estado por definição, é inalienável, imprescritível e 

irrenunciável. 

O reconhecimento do estado de filiação pode ser exercitado contra os 

pais e seus herdeiros, sem qualquer restrição. O direito alcança a todos os 

filhos, inclusive os concebidos na constância do casamento (CF, art. 227, §6º). 

São legitimados para essa ação o investigante e o Ministério Público. 

O nascituro também pode demandar a paternidade. 

Ainda que prescrita a petição de herança, o filho poderá sempre propor a 

investigação de paternidade, mas não terá direito à herança. 

A legitimação extraordinária do MP decorre da L. 8560/92, através da 

substituição processual (CPC, art. 6º). Essa legitimação não exclui a dos 

interessados que podem pedir o ingresso como assistentes litisconsorciais. 

Se falecer o investigante no curso da ação, desaparece o interesse do 

Ministério Público e a ação extingue-se. 

Deve figurar no pólo passivo o indigitado pai ou seus herdeiros. O 

espólio não tem legitimidade passiva nesta hipótese. A mãe não é, em 

princípio, parte legítima para figurar no pólo passivo, pois sua meação não será 

atingida com o reconhecimento. 

Todavia, se o pai apontado não deixar descendentes ou ascendentes 

(?), sua mulher será herdeira. 
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A recusa do réu em submeter-se a exame hematológico ou de outra 

natureza leva à presunção, ainda que não absoluta, de paternidade. Deve-se 

levar em conta todo o conjunto probatório (CC, arts. 231 e 232). 

A sentença na ação de investigação de paternidade é de carga de 

eficácia declaratória e tem efeitos erga omnes. Ao reconhecer a paternidade, 

a sentença declara fato preexistente, qual seja, o nascimento. 

 

2.5.4 Efeitos do reconhecimento 

 

Tem efeito ex tunc, porque a sentença tem eficácia declaratória. 

Por ser erga omnes, o reconhecimento é indivisível, ninguém pode ser 

filho com relação a uns e não filho com relação a outros. 

É ato jurídico puro, não sujeito a condição ou termo (CC, art. 1613). 

É irrevogável, somente podendo ser invalidado por vício na 

manifestação de vontade ou vício material. 

A sentença que reconhece a paternidade produz os mesmos efeitos do 

reconhecimento voluntário (CC, art. 1616). 

Gera efeitos patrimoniais. Os filhos reconhecidos equiparam-se em tudo 

aos demais, gozando direitos hereditários, podem pedir alimentos e pleitear 

herança. 

O reconhecimento sujeita o filho menor ao poder familiar (CC, art. 1612), 

ficando o filho reconhecido sob guarda do genitor que o reconheceu, e se 

ambos reconhecerem e não houver acordo, atende-se aos interesses do 

menor. 

O pátrio poder não se confunde com a guarda do menor. 

Sem o consentimento do outro cônjuge, não poderá o reconhecido por 

um, residir no lar conjugal (CC, art. 1611), sem que se libere o dever de 

prestar toda assistência ao menor, fornecendo-lhe os alimentos côngruos. 
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2.5.5 Investigação de maternidade 

 

O reconhecimento do estado de filiação pode ser exercitado sem 

restrições (ECA, art. 27). 

A investigação de maternidade pode ser exercitada nas mesmas 

hipóteses descritas na Lei 8.560/92. 

A ação será movida contra a apontada mãe e seus herdeiros. Se o 

registro apresentar o nome de outra mulher como mãe, contra ela também 

deverá ser promovida a ação. Se a investiganda for casada, o marido também 

deverá ser citado. 

 

3– Adoção 

 

3.1 Conceito 

 

É conhecida também como filiação civil, pois não resulta de uma relação 

biológica, mas de uma manifestação de vontade associada a uma sentença 

(ECA e CC/2002). 

A adoção plena prevista no ECA é dirigida fundamentalmente para os 

menores de 18 anos; o CC estabelece que a adoção de maiores de 18 anos 

dependerá também da assistência efetiva do poder público e de sentença 

constitutiva (CC, art.1623, p. ún.). 

Não há mais a modalidade de adoção por escritura pública. 

A adoção seja a do ECA ou a do CC, insere o adotado em tudo na 

família do adotante, conferindo-lhe a mesma posição da relação biológica. 

Somente se admite adoção que constituir benefício para o adotando 

(CC, art. 1625), tanto maior como menor. 
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3.2 Natureza jurídica  

 

Na adoção do ECA não podemos considerar somente a existência de 

simples bilateralidade na manifestação de vontade (ECA, art. 45 e §2º), porque 

o Estado participa necessária e ativamente do ato, exigindo-se uma sentença 

judicial (ECA, art. 47), tal como o faz o Código Civil (CC, art. 1621 e 1623, p. 

ún.). 

Desse modo, na adoção há ato jurídico com marcante interesse público. 

 

3.3 Adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente. Evolução 

legislativa. 

 

Mantém-se a atribuição dos Juizados da Infância e Juventude para a 

concessão da adoção de menores. 

A adoção dos menores de 18 anos é uma só, gerando todos os efeitos 

da antiga adoção plena. 

Define-se no art. 25, também como família a unidade monoparental. Ao 

lado da família natural, coloca-se a família substituta. A alternativa da família 

substituta deve surgir somente quando todas as possibilidades de manutenção 

do infante em sua família natural se esvaem. É medida excepcional. 

A colocação em família substituta deve verificar o interesse do menor, 

que será ouvido sempre que possível, levando-se em conta o grau de 

parentesco e grau de afinidade ou afetividade. 

Dependerá sempre de decisão judicial e a colocação em família 

estrangeira somente pode ocorrer na forma de adoção (ECA, art. 31). 

Objetiva a completa integração do adotado na família do adotante, 

desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os 

impedimentos matrimoniais (ECA, art. 41). 
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3.4 Guarda 

 

A guarda dos filhos menores é atributo do poder familiar (CC, art. 1634, 

II). 

É a modalidade mais simples de colocação em família substituta; não 

suprime o poder familiar dos pais biológicos. 

A tutela é disciplinada conforme os princípios do CC e pressupõe a 

suspensão ou destituição do pátrio poder (ECA, art. 36, p. ún.), mas não cria a 

filiação civil, típica da adoção. 

A guarda e a tutela são institutos temporários, enquanto a adoção é 

definitiva e irrevogável (ECA, art. 48). 

A guardar poderá ser deferida aos avós, tios ou quaisquer outros 

parentes da criança ou adolescente, ou até mesmo a outra pessoa, desde que 

haja ambiente familiar compatível (ECA, art. 29). 

É estágio de colocação em família substituta, que pode anteceder a 

adoção e a tutela. 

A família substituta é destinada aos menores de 18 anos. Pode ser 

mantida além dessa idade, até os 21 anos, se já fora deferida antes.  

A guarda pode ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial 

fundamentado, ouvido o Ministério Público (ECA, art. 35). 

Coloca a criança ou adolescente na condição  de dependente do 

guardião, inclusive para fins previdenciários. Se o guardião gerir, de qualquer 

modo, bens e direitos do menor, deve prestar contas periódicas. 

O fato de o menor estar sob guarda não exime os pais da obrigação de 

prestar alimentos. 
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3.5 Adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente. Requisitos. 

 

A destituição do poder familiar deve anteceder a adoção, ainda que 

decretada na mesma sentença. Em princípio, e sempre que possível, os pais 

devem consentir com a adoção, manifestando a sua vontade. É a regra geral. 

A adoção é ato que requer a iniciativa e presença dos adotantes, sendo 

proibido expressamente a adoção por procuração (ECA, art. 40). O ECA exige 

a presença do interessado perante o juiz. 

O cônjuge ou companheiro pode adotar o filho do consorte, ficando 

mantidos os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge/companheiro do 

adotante e respectivos parentes (ECA, art. 41, §1º). 

Igualam-se os direitos sucessórios dos adotivos e fica estabelecida a 

reciprocidade do direito hereditário entre adotado e adotante e os parentes 

deste até o quarto grau, observada a ordem de vocação hereditária (ECA, art. 

41, §2º). 

Permite-se que a pessoa maior de 18 anos possa adotar (CC, art. 

1618), já que o quesito subjetivo (maturidade) deve ser apreciado no caso 

concreto pelo juiz. A adoção por ambos os cônjuges pode ser concedida, 

desde que um dos consortes tenha completado 18 anos (CC, art. 1618, p. ún.) 

e seja comprovada a estabilidade da família (ECA, art. 42, §2º). 

Veda-se a adoção por ascendente ou irmão (ECA, art. 42, §1º), o que 

inclui a antiga adoção pelos avós. 

Não há restrição ao estado civil do adotante. Não podem adotar 

conjuntamente companheiros homossexuais. 

A lei exige que o adotante seja pelo menos 16 anos mais velho que o 

adotado. 

Os divorciados e os separados judicialmente poderão adotar 

conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas,  e 
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desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância da 

sociedade conjugal (ECA, art. 42, §4º e CC, art. 1632, p. ún.). 

Permite-se a adoção ao adotante que falecer durante o curso do 

procedimento, antes de prolatada a sentença, cabendo ao juiz analisar a 

conveniência (CC, art. 1628), sendo que o efeito da sentença é retroativo à 

data do óbito (ECA, art. 47, §6º). 

A apelação da sentença, com prazo de 10 dias, com igual prazo para 

resposta, será recebida no efeito devolutivo. 

Na adoção deferida para estrangeiro, será concedido efeito suspensivo, 

a juízo da autoridade, sempre que houver perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. 

A apelação, antes da remessa para o segundo grau, permite juízo de 

retratação, devidamente fundamentado (ECA, art. 198, VII). 

É proibido temporariamente o tutor ou curador adotar o curatelado ou 

tutelado enquanto não prestar contas de sua administração e não as ter 

aprovadas. 

O Ministério Público, tendo em vista o interesse público relevante, deve 

dele participar necessariamente (CPC, art. 83, I e III) nos processos de guarda, 

tutela e curatela, da mesma forma.  

A adoção pode ser deferida ainda que na ausência de manifestação dos 

pais, quando desconhecidos, e mesmo contra a sua vontade, quando 

destituídos do poder familiar (CC, art. 1621, §1º). 

O consentimento dado pelos pais é revogável até a publicação da 

sentença constitutiva da adoção (CC, art. 1621, §2º) – não se considera o 

trânsito em julgado. 

O menor, com mais de 12 anos, também deverá ser ouvido, e será 

necessário o seu consentimento (ECA, art. 45, §2º).  
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3.6 Estágio de convivência 

 

É um período em que se consolida a vontade de adotar e ser adotado. 

Pode ser dispensado se o adotante tiver idade inferior a um ano de 

idade ou se, qualquer que seja a sua idade, já estiver em companhia do 

adotante tempo suficiente para ser avaliada a conveniência da constituição do 

vínculo (ECA, art. 46, §1º). 

Não há prazo na lei; caberá ao juiz fixa-lo. 

 

3.7 Adoção internacional 

 

O envio de crianças brasileiras para o exterior somente é permitido 

quando houver autorização judicial (ECA, art. 85). 

Nunca será dispensado o estágio, que será cumprido em território 

nacional, com duração mínima de 15 dias para as crianças de até dois anos, e 

de no mínimo 30 dias, se contar mais de dois anos de idade (ECA, art. 46, §2º). 

A adoção será assistida pelo poder público, com menção expressa às 

condições de efetivação por parte dos estrangeiros (CF, art. 227, §5º). 

A adoção por estrangeiro é excepcional, assim, a adoção deve ser 

deferida preferencialmente para brasileiros (ECA, art. 31). 

O pretendente estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, deverá 

comprovar a habilitação para adotar, segundo as leis do seu país (ECA, art. 51, 

§1º). 

Não se permite a saída do adotando do país enquanto não consumada a 

adoção   (ECA, art. 51, §4º). 
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3.8 Sentença e registro 

 

A sentença que concede a adoção tem cunho constitutivo. Quando 

prolatada a sentença de adoção, operação simultaneamente a extinção do 

poder familiar. 

Após o trânsito em julgado, será inscrita no Registro Civil (CC, art. 10, 

III), mediante mandado do qual não será fornecido certidão. O registro original 

é cancelado, não se fazendo menção à modificação. Os dados permanecerão 

disponíveis para eventual requisição da autoridade judiciária (ECA, art. 47, 

§4º). 

 

3.9 Efeitos da adoção 

 

A adoção é irrevogável (ECA, art. 48). A morte dos adotantes ou do 

adotado não restabelece o vínculo originário com os pais naturais (ECA, art. 

49). 

O menor pode ser novamente adotado, obedecendo-se aos requisitos 

legais. 

Existe plena igualdade de todas as formas de filiação (CF, art. 227, §6º), 

com ruptura, na adoção dos vínculos biológicos com os pais e parentes 

naturais. 

O poder familiar é assumido pelo adotante, suprimindo-se dos pais 

biológicos a partir da sentença que defere a adoção. 

A inscrição do adotado no Registro Civil consignará o nome dos 

adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes (ECA, art. 47, 

§1º), permitindo-se, a pedido do adotante, a modificação do prenome (ECA, art. 

47, §5º). 

Ressalvam-se os direitos matrimoniais, atingindo ambas as famílias, a 

adotante e a biológica. 
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Quanto aos efeitos materiais, o adotado passa a ser herdeiro do 

adotante, sem qualquer discriminação, e o direito de alimentos também se 

coloca em ambos de forma recíproca. 

É possível que se decrete a invalidade, com legitimidade do adotante e 

do adotado, embora possa haver interesse de terceiros. 

 

3.10 Adoção: o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Novo 

Código Civil. 

 

Persiste a aplicação do ECA em matéria de adoção, em tudo o que não 

conflitar com as normas do Código Civil. 

A adoção de maiores de 18 anos, regulada pelo Código Civil, é 

processada pela Vara de Família. 

 

4 – Poder familiar 

 

4.1 Introdução 

 

Enquanto menores, os filhos estão sujeitos ao poder familiar (CC, art. 

1630). O seu exercício pressupõe o cuidado do pai e da mãe em relação aos 

filhos, o dever de cria-los, alimenta-los e educá-los conforme a condição e 

fortuna da família. 

Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher (CF, art. 226, §5º). Compete o poder 

familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com 

exclusividade (CC, art. 1631). 

Nenhum dos pais perde o exercício do poder familiar com a separação 

judicial ou divórcio. O poder familiar na decorre do casamento (CC, art. 1632). 
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A guarda por um deles não suprime ou suspende o poder familiar do pai 

ou da mãe. O cônjuge que não detém a guarda, pode se socorrer ao Judiciário 

quando entender que o exercício direto pelo guardião não está sendo 

conveniente. 

O poder familiar será exercido exclusivamente pela mãe, quanto ao 

filho não reconhecido pelo pai. 

Ambos os pais detém a administração legal dos bens dos filhos. Desse 

modo, ambos os genitores deverão firmar os contratos referentes aos bens dos 

filhos menores, podendo um só fazê-lo somente se tiver procuração do outro. 

Ainda que a guarda seja conferida a terceiros, os pais não perdem o 

pátrio poder. A guarda absorve apenas alguns aspectos do poder familiar. 

 

4.2 Conteúdo do poder familiar 

 

Cabe aos pais dirigir a educação de seus filhos, tendo-os sob sua 

guarda e companhia, sustentando-os e criando-os. O poder familiar é 

indisponível, não pode ser transferido por iniciativa dos titulares, para 

terceiros. 

Os pais que consentem na adoção, não transferem, renunciam ao poder 

familiar. Contudo, por ato exclusivo de sua vontade, os pais não podem 

renunciá-lo. 

É indivisível, porém não seu exercício. Quando se trata de pais 

separados, cinde-se o exercício, dividindo-se as incumbências. 

É imprescritível. Ainda que, por qualquer circunstância, não possa ser 

exercido pelos titulares, não se extinguem pelo desuso. Somente a extinção 

dentro das hipóteses legais, pode termina-lo. 

 

4.3 Poder familiar quanto à pessoa dos filhos 
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Primordialmente, devem os pais dirigir a criação e educação dos filhos, 

para proporcionar-lhes a sobrevivência. Compete aos pais torna-los úteis à 

sociedade. Faltando com esse dever, a conduta é reprimida civil e 

criminalmente (CC, art. 1638, II e CP, arts. 244 a 246). 

O poder familiar inclui a guarda. 

O consentimento para casar pode ser suprido judicialmente quando 

negado sem justificativa, ou impossível de ser obtido. O consentimento deve 

ser específico, isto é, para casar com determinada pessoa. 

A representação se dá até os 16 anos e a assistência para os atos da 

vida civil até os 18 anos. 

Legitima-os para postular a busca e apreensão do menor. 

O respeito e obediência não implicam subordinação hierárquica. Não é 

permitido o castigo imoderado, que pode, inclusive, ocasionar a perda do pátrio 

poder (CC, art. 1638). 

 

4.4 Suspensão, perda e extinção do poder familiar 

 

Decorrem, em alguns casos, da interferência do Estado no poder 

familiar. É a lei que disciplina os casos em que o titular pode ser privado do seu 

exercício, temporária ou definitivamente. 

 

4.4.1 Extinção do poder familiar (CC, art. 1635) 

 

a) morte dos pais ou do filho: a morte  de um dos pais não faz cessar o 

poder familiar, que remanesce na pessoa do genitor sobrevivente (CC, 

art. 1631). 
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O pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável 

não perde os direitos do poder familiar com relação aos filhos havidos na 

relação anterior, exercendo-os sem qualquer influência do novo cônjuge. 

 b) emancipação. 

 c) maioridade: forma mais comum. 

 d) adoção: qualquer que seja a sua modalidade, extingue o poder 

familiar da família original, que passa a ser exercido pelo 

adotante. 

 e) decisão judicial na forma do art. 1638 do CC: é aquela que 

conclui por um dos fatos graves enunciados no artigo, e que se 

mostram incompatíveis com o exercício do poder familiar. 

 

4.4.2 Suspensão do poder familiar (CC, art. 1637) 

 

É decretada pela autoridade judiciária, após apuração de conduta 

grave: quando os pais agirem com abuso, faltarem com os deveres inerentes 

ou arruinarem os bens dos filhos. 

Pode ser formulado por algum parente ou pelo Ministério Público, ou 

mesmo de ofício. 

O juiz o suspende pelo tempo que achar conveniente, adotando as 

medidas necessárias. 

Inclui-se a suspensão do genitor que for condenado por sentença 

irrecorrível em crime cuja pena exceda dois anos de prisão (CC, art. 1637, p. 

ún.). Penas inferiores só implicam na suspensão conforme o caso concreto. 

O procedimento para perda/suspensão está previsto nos arts. 155 e ss 

do ECA. A sentença que decreta-los será averbada no registro civil (ECA, art. 

163). 
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A perda/suspensão inclui todos os direitos em relação ao filho, inclusive 

o usufruto legal. 

Se verificados motivos graves, pode ser determina a suspensão liminar, 

dentro do poder geral de cautelar. Defere-se a guarda provisória a terceiro 

(ECA, art. 157). 

 

4.4.3 Perda do poder familiar (CC, art. 1638) 

 

a) castigar imoderadamente o filho; 

b) deixar o filho em abandono: não é somente a falta de assistência 

material, abrange também a supressão do apoio intelectual e 

psicológico. O art. 23 do ECA observa que a falta de recursos 

materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão 

do poder familiar. 

c) praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 

d) incidir, reiteradamente, nas faltas do art. 1637. 

A perda poderá atingir um dos progenitores ou ambos. Uma vez 

decretada a perda do poder familiar a um dos genitores, o outro passa a 

exerce-lo isoladamente, salvo se não tiver condições, caso em que será 

nomeado tutor ao menor (CC, art. 1633). 

O que foi destituído do poder familiar pode ser nele reinvestido, 

provando judicialmente que as razões que determinaram a medida cessaram. 

Em sede de suspensão/perda, cabe sempre ao juiz o uso do poder geral 

de cautela, determinando medidas provisórias necessárias, deferindo e 

determinando a busca e apreensão e a guarda provisória dos menores a 

terceiros ou a estabelecimentos idôneos. 

A suspensão não suprime o dever de prestar alimentos. 

A iniciativa das ações se dará pelo Ministério Público ou por quem 

tenha interesse. 
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A competência será dos juízos da infância e juventude. 

 

CAPÍTULO XV – ALIMENTOS 

 

1- Introdução 

 

Compreendem, além da alimentação, também o que for necessário para 

moradia, vestuário, assistência médica e instrução. Traduzem-se em 

prestações periódicas fornecidas a alguém para suprir essas necessidades e 

assegurar sua subsistência. Nesse quadro, costuma-se distinguir os alimentos 

naturais ou necessários. 

Os alimentos civis ou côngruos incluem os meios suficientes para a 

satisfação de todas as outras necessidades do alimentando, segundo as 

possibilidades do devedor. 

O CC, art. 1694 os distingue, discriminando-os e permitindo que o juiz os 

fixe em situações específicas. 

Os parentes podem exigir uns dos outros os alimentos e os cônjuges 

devem-se mútua assistência com fundamento no vínculo conjugal. Também os 

companheiros em união estável estão na mesma situação atualmente. 

 

2- Pressupostos da obrigação alimentar 

 

O montante dos alimentos deve ser fixado de acordo com as 

necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Só pode 

reclamar alimentos quem comprovar que não pode sustentar-se com o seu 

próprio esforço. 
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Se, no entanto, o alimentando encontra-se em situação de penúria, 

ainda que por ele causada, poderá pedir alimentos, que se limitarão aos 

necessários á subsistência (CC, art. 1694, §2º). 

São mutáveis a qualquer momento, não somente o montante dos 

alimentos fixados, como também a obrigação alimentar pode ser extinta, 

quando se altera a situação econômica das partes. Daí porque é sempre 

admissível a ação revisional ou de exoneração de alimentos. Decisão que 

concede ou nega alimentos nunca faz coisa julgada (CC, art. 1699). 

  

3- Modalidades. Características. 

 

A prisão civil do devedor alimentante pode ser aplicada unicamente aos 

alimentos derivados do direito de família e nunca nos casos de 

descumprimento de legado de alimentos ou de não-pagamento de alimentos 

decorrentes de indenização por ato ilícito. 

 • provisionais ou provisórios: aqueles que precedem ou são 

concomitantes a uma demanda de separação judicial, divórcio, nulidade 

ou anulação de casamento ou mesmo ação de alimentos: sua finalidade 

é propiciar meios para que a ação seja proposta e prover a mantença do 

alimentando e seus dependentes durante o curso do processo. 

 Nas ações relativas ao casamento, devem durar até a partilha de 

bens do casal. 

 • regulares ou definitivos: alimentos estabelecidos como pensão 

periódica, ainda que sujeitos à revisão judicial. 

 O art. 1701 faculta ao devedor prestar alimentos sob a forma de 

pensão periódica ou sob a forma de concessão de hospedagem e sustento ao 

alimentando. 

 Somente se aplica aos alimentos derivados do parentesco e não 

se aplicará, em princípio, aos alimentos decorrentes do casamento ou da união 

estável. De qualquer modo, compete ao juiz estabelecer as condições da 
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pensão, conforme as circunstâncias, embora o artigo faculte ao devedor 

escolher a modalidade da prestação. 

 

3.1 Características 

 

a) direito pessoal e intransferível: sua titularidade não se cede 

nem se transfere a ninguém. O direito é personalíssimo. 

Mas uma vez materializadas as prestações (pagas), 

podem elas ser cedidas; 

b) irrenunciabilidade: o direito pode deixar de ser exercido, 

mas não pode ser renunciado. O CC não mais distingue 

os alimentos decorrentes da separação e divórcio e do 

parentesco, sendo ambos irrenunciáveis (CC, art. 1707). 

O beneficiário pode, contudo, renunciar aos valores dos 

alimentos vencidos e não pagos; 

c) impossibilidade de restituição: não há direito à repetição 

dos alimentos pagos, tanto provisionais como os 

definitivos, ainda que recurso venha a modificar 

sentença anterior, suprimindo-os ou reduzindo o seu 

montante; 

d) incompensabilidade: as prestações alimentares não se 

compensam (CC, art. 373, II); 

e) impenhorabilidade: os alimentos não podem ser 

penhorados (CPC, art. 649, II). A impenhorabilidade não 

atinge os seus frutos; 

f) impossibilidade de transação: como não se admite renúncia 

ao direito de alimentos, também não se admite 

transação. O quanto dos alimentos já devidos pode ser 

transigido, pois se trata de direito disponível; 

g) imprescritibilidade: as prestações alimentícias prescrevem 

em dois anos (CC, art. 206, §2º). O direito de alimentos, 

contudo, é imprescritível. A qualquer momento, na vida 
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da pessoa, pode esta vir a necessitar de alimentos, o 

que não a subordina a um prazo de propositura. No 

entanto, uma vez fixado judicialmente o quanto, a partir 

de então começa o lapso prescricional; 

h) variabilidade: modificadas as condições econômicas das 

partes, deve ser alterado o montante da prestação, 

podendo ocorrer, inclusive, a sua extinção (CC, art. 

1699); 

i) periodicidade: geralmente, cuida-se de prestação mensal, 

mas outros períodos podem ser fixados. Não se admite 

o valor único ou que o período seja longo, anual ou 

semestral; 

j) divisibilidade: a obrigação é divisível entre os vários 

parentes (CC, arts. 1696 a 1698). Desse modo, vários 

parentes podem contribuir com uma quota, de acordo 

com a sua capacidade econômica; 

 

 

4- Sujeitos da obrigação alimentícia 

 

No parentesco, o direito à prestação é recíproco entre pais e filhos, 

extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação sobre os mais 

próximos em grau.  

Existindo vários parentes do mesmo grau em condição alimentar, não 

existe solidariedade entre eles. A obrigação é divisível, podendo cada um 

concorrer com parte do valor devido e adequado ao alimentando. 

À falta de parente deve ser equiparada a ausência de capacidade 

econômica para alimentar. 

Pelo art. 1608 do CC, atende-se processualmente ao princípio da 

divisibilidade da obrigação permitindo que no mesmo processo, sejam outros 

alimentantes chamados para integrar a lide. 
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Somente os irmãos estarão obrigados a alimentar na linha colateral. 

 

4.1 Alimentos aos filhos menores 

 

O poder familiar transmuta-se na obrigação legal de prestar alimentos. 

Os cônjuges separados deverão contribuir na proporção de seus 

recursos para a manutenção dos filhos (CC, art. 1703 e LD, art. 20). 

O descumprimento contumaz do dever alimentar pode até mesmo 

autorizar a suspensão ou perda do pátrio poder. 

Ao nascituro é possível a prestação alimentícia, sob o fundamento de 

que a lei ampara a concepção. 

 

4.2 Alimentos aos filhos menores, pais e irmãos 

 

Os parentes, carentes de meios econômicos, também podem exigir 

reciprocamente alimentos. 

Quanto aos filhos maiores, a pensão poderá não se extinguir com a 

maioridade, poderá distender-se por mais algum tempo, até que o filho 

complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e 

possa prover a própria subsistência. 

Outras situações excepcionais, como condições de saúde, poderão 

fazer com que os alimentos possam ir além da maioridade. 

Com relação aos irmãos, unilaterais ou bilaterais, podem eles acionar-se 

reciprocamente para pedir alimentos, mas somente na hipótese de não 

existirem ascendentes ou descendentes em condições de alimenta-los. 
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4.3 Alimentos decorrentes de casamento 

 

Os cônjuges devem-se mútua assistência. 

No desfazimento da sociedade conjugal, não subsiste o direito alimentar 

se ambos os cônjuges desfrutam de igual situação financeira. 

Não é necessária a separação judicial para que se requeiram alimentos. 

Os separados de fato podem faze-lo. 

Os alimentos necessários somente serão devidos por um cônjuge ao 

outro culpado quando este não tiver parentes em condição de presta-los, nem 

aptidão para o trabalho (CC, art. 1704, p. ún.). Os alimentos necessários serão 

apenas aqueles estritamente imprescindíveis para a sobrevivência, isto é, para 

a subsistência do alimentando (CC, art. 1694, §2º). 

A nova legislação permite a percepção de alimentos necessários até 

mesmo na hipótese de culpa exclusiva do alimentando. 

Cessará o direito a alimentos se o cônjuge alimentando unir-se em 

casamento, união estável ou concubinato (CC, art. 1708).  

Da mesma forma, o procedimento indigno do credor de alimentos faz 

cessar o direito. 

 

4.4 Alimentos na união estável 

 

A L. 9.278/96 reconheceu a assistência material ecíproca. Nada impede 

que os conviventes estejam casados com terceiros, separados de fato ou não. 

Possível que a pessoa tenha de fornecer pensão alimentícia ao ex-

cônjuge e ao convivente. 

 

5- Transmissão da obrigação alimentar 
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O art. 23 da LD e o art. 1700 do CC estampam que a obrigação de 

prestar alimentos transmite-se ao herdeiro do devedor. 

Inclui os alimentos decorrentes do parentesco e do casamento. 

A transmissão não é propriamente aos herdeiros, mas ao espólio. É a 

herança que recebe o encargo. Não há sucessão da prestação alimentícia 

além das forças da herança. 

  

6- Conteúdo e condições da prestação alimentícia 

 

Os alimentos devem ser fixados de acordo com a necessidade do 

alimentando e as possibilidades do alimentante. 

O pagamento é periódico, tendo em vista  natureza dessa obrigação. 

Os alimentos devem ser fixados com base nos rendimentos do 

alimentante, e não com fundamento em seu patrimônio. Havendo bens que não 

produzam renda, não há a mínima condição de forçá-lo, direta ou 

indiretamente, a vender os seus bens para suportar o pagamento. 

A prestação alimentícia pode ser alterada a qualquer tempo. 

 

7- Ação de alimentos (L. 5.478/68) 

 

Destina-se aos casos em que não há necessidade de provar a 

legitimação ativa do alimentando. Quando a paternidade/maternidade ou 

parentesco não está definida, o rito deve ser ordinário, cumulando o pedido de 

investigação com alimentos. 

É cabível concessão limitar de alimentos provisórios (LA, art. 4º). 

Se não há prova pré-constituída, é cabível a medida cautelar de 

alimentos provisionais. 
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Trata-se, portanto, de ação que compete a uma pessoa, para exigir de 

outra, em razão de parentesco, casamento ou união estável, os recursos 

necessários à subsistência, na impossibilidade de prover por si próprio o 

sustento. 

A ação pode ser ajuizada pelo interessado, por seu representante legal 

e pelo Ministério Público. Cabe ao MP intentar a ação em favor dos menores 

de 18 anos, sempre que se fizer necessário (ECA, art. 201, III). 

Em qualquer situação, a participação do Ministério Público nas ações de 

alimentos é obrigatória (CPC, art. 82, I). 

Para o pedido, basta a simples afirmação de pobreza do interessado. O 

autor pode dirigir-se ao juízo pessoalmente ou por advogado, provando apenas 

o parentesco ou a obrigação alimentar do réu. Se o autor não indicar advogado 

para assisti-lo, o juiz fará a designação. 

O juiz fixa desde logo os alimentos provisórios, salvo se o autor declara 

que deles não necessita. 

Designa-se audiência e prazo razoável para que o réu apresente 

resposta. 

A lei permite que o juiz oficie ao empregador para que informe sobre os 

vencimentos. 

Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, 

processando-se o pedido em apartado (LA, art. 13, §1º). 

Os alimentos provisórios são devidos até decisão final (trânsito em 

julgado), ainda que a sentença seja de improcedência. 

O recurso (apelação) tem efeito apenas devolutivo. 

 

8- Execução de alimentos. Prisão do devedor. 

 

O devedor de alimentos pode ser preso por dívida (CF, art. 5º, LXVII). 
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O art. 19 da LA permite que o juiz tome todas as providências possíveis 

para a satisfação dos alimentos, inclusive a decretação de prisão do devedor 

por até 60 dias. O art. 733 do CPC fixa prazo de um a três meses de prisão 

(lei posterior, é o prazo válido). 

O cumprimento da pena não exime o devedor do pagamento das 

prestações vincendas e vencidas e não pagas. A prisão não substitui o 

pagamento (LA, art. 19, §1º). 

Na execução de alimentos, o juiz mandará citar o devedor para, em três 

dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo (CPC, art. 733). Se o devedor não pagar ou justificar, a prisão será 

decretada. 

 

9- Usufruto e administração dos bens dos filhos menores (CC, art. 

1689 a 1693) 

 

Os filhos menores não possuem capacidade de direito para administrar 

seus bens. Geralmente, a situação de administração ocorre com a morte de um 

dos pais, com relação aos bens que os menores recebem como herança do 

falecido. 

Em princípio, os pais são administradores naturais dos bens dos filhos 

menores (CC, art. 1689, II). 

Os atos de administração não autorizam alienar ou gravar bens móveis 

com ônus reais ou contrair obrigações que ultrapassem limites da simples 

administração. 

A alienação ou gravame somente podem ocorrer mediante autorização 

judicial co participação, no procedimento, do Ministério Público. Deve ser 

provada a necessidade ou conveniência. 

Quando colidirem os interesses dos pais e do filho menor, a pedido 

deste ou do Ministério Público, será nomeado curador especial. 
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Nessa administração legal, não há necessidade de caução ou qualquer 

modalidade de garantia. O genitor só responde por culpa grave e não está 

obrigado a prestar contas. 

Quanto ao usufruto, ele é inerente ao poder familiar. Difere do usufruto 

de direito real porque não deriva de negócio jurídico, não necessita de 

transcrição imobiliária, abrange todos os bens dos filhos menores, salvo as 

exceções do art. 1693 do CC, é irrenunciável e intransferível. 

Assim, os frutos pertencem aos pais que podem consumi-los, sem 

necessidade de prestação de contas. 

Uma vez alcançada a maioridade, os filhos recebem os bens com seus 

acréscimos, sem que os pais tenham direito a remuneração. 

Excluem-se do usufruto/administração: 

a) os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, 

antes do reconhecimento: enquanto não houver 

reconhecimento, não há poder familiar; 

b) os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos, 

decorrentes do trabalho e os bens adquiridos com estes 

recursos: os valores são bens próprios e reservados ao 

menor. Quando for menor dessa idade, os valores 

pertencerão à administração. 

c) os bens deixados ou doados com cláusula de não serem 

usufruídos/administrados pelos pais: se não for nomeado 

administrador, incumbe ao juiz faze-lo, se ambos os pais 

forem vetados; 

d) quando receberem por herança e os pais forem excluídos 

da sucessão. 

 

 

CAPÍTULO XVI – UNIÃO ESTÁVEL 
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A própria Constituição reconhece que pode existir família, entidade 

familiar, fora do casamento e fora da união estável, constituída por apenas um 

dos genitores e seus descendentes (família monoparental) (CF, art. 226, §4º). 

Permite-se a anulação da doação do cônjuge adúltero a seu cúmplice, 

pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários (CC, art. 550). 

O termo concubinato (CC, art. 1727) aplica-se às relações não 

eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar. Mas os separados 

judicialmente ou de fato não estão impedidos de constituir união estável. 

As causas suspensivas não são óbice para o reconhecimento da união 

estável, como não o são para o próprio casamento. 

Enfim, a união estável é compreendida como aquela união entre o 

homem e a mulher que pode converter-se em casamento. 

A conversão prevista no art. 1726 não dispensa os procedimentos 

preliminares e o processo de habilitação regular. 

Não se exige prazo mínio de convivência para a caracterização da 

união estável. A estabilidade da união deve ser definida no caso concreto. 

 

1- Reconhecimento da união estável 

 

Uma vez reunidos os elementos necessários para a configuração da 

união estável, seu reconhecimento dependerá da iniciativa dos interessados, 

conviventes ou herdeiros, matéria que pode ser discutida em ação ajuizada 

exclusivamente para esse fim ou incidentemente em pedido de várias 

naturezas (alimentos, filiação, sucessórios, etc). 

 

2- Sucessão 
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O companheiro concorrerá com outras classes de herdeiros, até mesmo 

com colaterais, no tocante aos bens adquiridos onerosamente na vigência da 

união estável (CC, art. 1790). 

 

3- Convenções entre os conviventes 

 

Sob a união estável, é possível aos companheiros celebrar convenções, 

por escrito. Não é exigida escritura pública. 

Não se admitem, em princípio, cláusulas vedadas nos pactos 

antenupciais. 

Sob hipótese alguma podem ser concedidos direitos mais amplos à 

união estável do que aqueles outorgados ao casamento. 

As convenções sobre bens e sua administração podem ser modificadas 

de comum acordo a qualquer tempo, enquanto o regime de bens do casamento 

é imutável. 

Na ausência de convenção sobre os bens, aplica-se o regime da 

comunhão parcial de bens (CC, art. 1725). Mas não se presume a publicidade 

do regime, como no casamento. 

 

4- Dissolução da união estável. Patrimônio. 

 

O CC enfatiza a obrigação de prestar alimentos entre os companheiros, 

nos mesmos moldes dos cônjuges no casamento (CC, art. 1694). Cabem os 

alimentos côngruos e necessários. Também no desfazimento da relação de 

companheirismo, exige-se, portanto, noção de culpa (CC, art. 1694, §2º). 

Os bens adquiridos por um ou ambos os cônjuges, durante o regime da 

união estável, a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da 

colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em 

partes iguais. 
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Excluem-se, daí, os bens adquiridos por doação ou de causa anterior ao 

início da união. 

 

 

CAPÍTULO XVII – TUTELA E CURATELA 

 

1 – Tutela 

 

1.1 Conceito 

 

Instituto que objetiva suprir capacidade de fato e de direito de pessoas 

que não as têm e que necessitam de proteção. 

Na tutela, uma pessoa maior e capaz é investida nos poderes 

necessários para a proteção de menor que não está sob a autoridade dos pais. 

Quando o menor não tem pais conhecidos, forem falecidos, ausentes ou 

quando os genitores forem suspensos ou destituídos do pátrio poder (CC, art. 

1728). 

Os tutores assumem o exercício do poder familiar, que, no entanto, é 

mais limitado, pois se trata, basicamente, de um conjunto de direitos 

destinados à administração dos bens do pupilo, sob fiscalização judicial. 

A tutela, deferida nas hipóteses do ECA, implica necessariamente no 

dever de guarda (ECA, art. 36, p. ún.), com obrigação de assistência moral e 

educacional. 

A tutela cessará com a maioridade (18 anos). 

A tutela possui três finalidades curiais: (a) os cuidados com a pessoa do 

menor; (b) a administração de seus bens e (c) sua representação para os atos 

e negócios da vida civil. 

 • competência: 
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- o juiz da infância e juventude será competente para os casos de 

menores em situação de risco (ECA, art. 98); 

- os menores com patrimônio que se vêem em estado de orfandade 

terão a tutela regulada, em princípio, pelos juízes das varas de família. 

 

1.2 Fontes da tutela 

 

a) testamentária; 

b) legítima; 

c) dativa. 

 

Dizem respeito à forma de nomeação. A modalidade de nomeação não 

modifica, entretanto, os atributos do instituto. 

Somente os pais podem nomear por via testamentária (CC, art. 1729). 

Existindo apenas um dos genitores ou somente um estado apto, pode fazer a 

nomeação, isoladamente. 

Na hipótese de invalidade do testamento que não contenha vício nesta 

vontade, deve prevalecer como “documento autêntico” (CC, art. 1729, p. ún.). 

Documento autêntico é todo aquele apto a gerar efeitos, até mesmo uma carta. 

Somente a nomeação por quem dispunha do poder familiar ao tempo da 

morte é válida (CC, art. 1730).  

Se mais de um tutor foi nomeado por disposição testamentária, entende-

se que a tutela foi atribuída ao primeiro, e os outros há de sucede-lo pela 

ordem de nomeação no caso de morte, escusa, incapacidade ou outro 

impedimento legal (CC, art. 1733, p. ún.). 

Pode coexistir o curador ad hoc como tutor, no caso de menor herdeiro 

ou legatário, a ser instituído pelo autor e com poder de administração sobre os 

bens deixados (CC, art. 1733, §2º). 
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A tutela legítima decorre da falta de tutor nomeado pelos pais, sendo de 

caráter subsidiário (CC, art. 1731); na ordem: 

a) ascendentes, grau mais próximo ao mais remoto; 

b) colaterais até o 3º grau, grau mais próximo ao mais remoto; no 

mesmo grau, os mais velhos aos mais moços; 

O juiz, no item ‘b’, escolherá o mais apto para exercer o encargo. O 

princípio não é inflexível, podendo ser subvertido no interesse do tutelado. 

A tutela dativa é exercida por terceiro, estranho à consangüinidade (CC, 

art. 1732): a) na falta de tutor testamentário ou legítimo; (b) se estes forem 

excluídos ou escusados da tutela ou (c) se forem removidos por inidôneos. 

Esta nomeação tem caráter subsidiário. 

O art. 1734 reporta-se aos menores abandonados, determinando o seu 

recolhimento em estabelecimentos idôneos e públicos e, na falta destes, a 

tutela a pessoas que, voluntária e gratuitamente, se encarregarem da sua 

criação. 

A tutela dativa pode ser recusada se houver parente idôneo, 

consangüíneo ou afim, em condições de exerce-la (CC, art. 1737). 

  

2.2.1 Requisitos da tutela 

 

Para que tenha lugar a tutela, afora a situação dos órfãos, é necessário 

que os pais do menor tenham sido destituídos ou estejam suspensos do 

poder familiar. 

Se isto não ocorre, a colocação em família substituta só ocorre através 

da guarda. A inibição do poder familiar é essencial. 
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Também se institui a tutela no caso de ausência. Se voluntária, há 

destituição do pátrio poder pelo abandono do menor. Se involuntária, deve 

haver decretação judicial de ausência. 

O tutor, diversamente do detentor do poder familiar, necessita de 

autorização judicial para a prática de inúmeros atos, o que, no poder familiar, é 

exceção. 

O tutor tem direito a perceber uma remuneração proporcional à 

importância dos bens administrados (CC, art. 1752). Se ele se comprometer a 

exercer o encargo gratuitamente, não poderá perceber a remuneração. 

O protutor tem direito a uma gratificação módica, pela fiscalização 

efetuada. 

 

2.2.2 Os tutores. Tutela e poder familiar. 

 

O CC permite que o exercício da tutela seja parcialmente delegado, “se 

os bens e interesses administrados exigirem conhecimentos técnicos, forem 

complexos, ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor” (CC, art. 

1743). 

A necessidade deve ser justificada em juízo. A delegação pode ser feita 

a pessoa jurídica. 

Quando ocorre colidência de interesses entre o tutor e o pupilo, deve 

ser nomeado curador especial para o ato ou negócio. 

A tutela é um sucedâneo do poder familiar, na falta dos pais dos 

menores, é necessário que alguém os substitua. Mas diversamente do poder 

familiar, o exercício da tutela é uma conduta fiscalizada e controlada pelo 

Poder Judiciário, com o concurso do Ministério Público.  

Enquanto absolutamente incapaz, o tutor representará o pupilo; 

enquanto relativamente capaz, o tutor o assistirá. 
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A tutela é o exercício de um múnus público, se trata de delegação do 

Estado. No entanto, não se reveste da condição de funcionário público. 

Aos irmãos órfãos, se dará um único tutor (CC, art. 1733). A regra pode 

ser mitigada ante a situação concreta. 

O exercício da tutela, por ser encargo, é temporário, uma vez que o 

tutor deve servir por dois anos (CC, art. 1765), embora possam ser 

prorrogados os períodos. 

O tutor não tem usufruto dos bens do pupilo, como ocorre com os pais. 

A venda dos bens imóveis depende de avaliação judicial e 

autorização do juiz, quando houver manifesta vantagem (CC, art. 1750). 

A emancipação voluntário depende de sentença judicial. 

 

2.2.3 Nomeação de casal para o encargo de tutores 

 

Ainda que a tutela seja cargo impessoal, na tutela estabelecida pelo 

ECA faz entender a admissão de tutela por casal, pois não se cuida 

unicamente do cuidado dos bens do menor, mas de sua formação e 

personalidade. 

 

2.3 Incapazes de exercer a tutela 

 

O art. 1735 enumera os que não podem ser tutores, e serão exonerados 

(CC, art. 1766) quando a exerçam: 

a) não tiverem a livre administração de seus bens; 

b) os que se acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou 

tiverem que fazer valer direitos contra ele; e aqueles cujos pais, filhos 

ou cônjuges tiverem demandado contra o menor; 
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c) os inimigos do menor ou de seus pais, ou que tiverem sido 

expressamente excluídos da tutela; 

d) condenados por crimes contra o patrimônio, falsidade, família ou 

costumes, tenham ou não cumprido a pena; 

e) pessoas de mau procedimento, falhas de probidade, e as culpadas 

por abuso em tutorias anteriores; 

f) que exerçam função pública incompatível. 

São mais questões de ilegitimidade do que propriamente capacidade. 

A exigência de idoneidade é de tal nível que ocorre durante todo o 

tempo do exercício da tutela. 

 

2.3.1 Proibições legais 

 

O tutor está proibido da prática de determinados atos, sob pena de 

nulidade absoluta, mesmo que com autorização judicial (CC, art. 1749): 

a) adquirir, para si, ou por interposto, mediante contrato particular, 

bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor; 

b) dispor de bens do menor a título gratuito; 

c) constituir-se cessionário de crédito ou de direito contra o menor; 

O tutor não possui a legitimidade para a prática desses atos. A 

enumeração é taxativa. 

 

2.4 Escusa dos tutores 

 

Em princípio, por ser atribuição pública (múnus público), a tutela não 

pode ser recusada (CC, art. 1736). A enumeração de escusas é exaustiva, são 

apenas as constantes de lei: 

a) mulheres casadas; 

b) maiores de 60 anos; 
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c) quem tiver sob sua autoridade mais de 3 filhos; 

d) impossibilitados por enfermidades; 

e) que habitam longe do lugar onde devam exerce-la; 

f) que já a exerceram; 

g) militares em serviço. 

O art. 1737 descreve mais uma possibilidade de recusa, específica para 

a dativa: quem não for parente, não é obrigado a aceitar a tutela, se houver no 

lugar parente idôneo, consangüíneo ou afim, em condições de exerce-la. 

A escusa deverá ser apresentada nos 10 dias seguintes à designação, 

sob pena de entender-se renunciado o direito de alega-la. 

Se o motivo ocorrer após a designação, em 10 dias após a sua 

ocorrência (CC, art. 1738).  

Se o juiz indeferir a escusa, durante o processamento do recurso, o 

indicado deve exercer a tutela, respondendo desde logo por perdas e danos 

que o menor venha a sofrer (CC, art. 1739). O recurso tem apenas efeito 

devolutivo. 

 

2.5 Garantia da tutela 

 

O CC/2002 reduziu a garantia da tutela ao seu contorno real. Restringe-

se a exigência a qualquer modalidade de garantia legal ou caução por parte 

do tutor e não necessariamente hipoteca (CC, art. 1744, II e 1745, p. ún.). 

A hipoteca, agora, é apenas uma das modalidades de caução. 

A responsabilidade do juiz será direta e pessoal quando não tiver 

nomeado tutor ou o tiver feito com atraso (CC, art. 1744, I) e subsidiária 

quando não exigir “garantia legal” do tutor, nem o removido, tanto que se 

tornou suspeito (CC, art. 1744, II). 

Em qualquer caso, é necessário que se comprove que a omissão do juiz 

é nexo causal para o prejuízo do tutelado. 
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A caução pode ser dispensada se o tutor for de notória idoneidade (CC, 

art. 1745, p. ún.). 

 

2.6 Exercício da tutela 

 

 Incumbe ao tutor, sob inspeção do juiz, reger a pessoa do menor, por 

ele velar e administrar-lhe os bens (CC, art. 1741). 

Os bens serão entregues ao tutor mediante termo especificado, com os 

respectivos valores, ainda que os pais tenham dispensado (CC, art. 1745). 

Os deveres que normalmente cabem aos pais serão adimplidos com a 

oitiva do menor, quando este já contar com 12 anos de idade (CC, art. 1740, 

III). 

Se o menor possuir bens, será educado e sustentado às suas 

expensas, devendo o juiz arbitrar valor para esse fim, conforme as condições, 

se os pais não o tiverem fixado (CC, art 1746). 

O tutor recebe as rendas e pensões, faz as despesas de manutenção e 

pode alienar os bens destinados à venda. Pode promover, mediante preço 

conveniente o arrendamento de imóveis. 

O tutor necessita de autorização judicial para (CC, art. 1748): 

- pagar dívidas; 

- aceitar heranças, legados ou doações, ainda que com encargos; 

- transigir; 

- vender-lhe os móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis, 

quando permitido; 

- propor ações; nelas assistir o menor; promover as diligências 

necessárias e a defesa nos pleitos contra ele movidos. 

 



249 
 

Se o tutor praticar qualquer destes atos acima, sua eficácia depende de 

aprovação posterior do juiz (p. ún.). 

Se ao assumir a tutela, tiver crédito com relação ao menor, deverá 

declara-lo em juízo, sob pena de não poder cobrar a autorização durante a 

tutoria, salvo provando que não o conhecia quando assumiu (CC, art. 1751). 

O tutor não tem usufruto dos bens do tutelado, mas pode ressarcir-se 

do que pagar a título de exercício (CC, art. 1752). 

A ação de perdas e danos pelos prejuízos causados pelo tutor, pode ser 

promovida pelo Ministério Público, pelo menor e por qualquer outro 

interessado (inclusive o novo tutor nomeado). 

O tutor deve aplicar os valores do menor, pagando juros legais desde o 

dia em que lhes devia ter dado destino (CC, art. 1753, §3º). 

 

2.7 Prestação de contas 

 

Como toda pessoa que administra bens alheios, o tutor deve prestar 

contas, ainda que tenha sido dispensado do encargo pelos pais do tutelado 

(CC, art. 1755). 

Ao final de cada ano, deve submeter o balanço ao juiz para aprovação 

(CC, art. 1756). Afora este balanço, a cada dois anos deve prestar contas, bem 

quando deixar a tutela, por qualquer motivo e por determinação do juiz (CC, art. 

1757). 

As despesas devem ser pagas pelo pupilo. 

A falta de prestação ou sua desaprovação podem motivar a destituição 

do tutor e o ajuizamento de ação indenizatória pelo Ministério Público ou 

outro interessado. 

O alcance do tutor e o saldo do tutelado vencerão juros desde o 

ajuizamento definitivo das contas (CC, art. 1762). 
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No caso de morte, ausência ou interdição, as contas serão prestadas 

pelos herdeiros do tutor (CC, art. 1759). 

 

2.8 Cessação da tutela 

 

Sob o prisma do tutelado, a tutela cessa com sua maioridade ou 

emancipação, ou caindo o menor sob o poder familiar (CC, art. 1763), no 

reconhecimento ou adoção. 

Para o tutor, cessam suas funções quando expirado o prazo, sobrevindo 

escusa legítima ou sendo removido (CC, art. 1764). 

Cessando as funções do tutor ou curador pelo decurso de prazo em que 

era obrigado a servir, deve ingressar com pedido de exoneração no prazo de 

10 dias; se não o fizer, entender-se-á reconduzido (CPC, art. 1198). 

Sempre que o tutor praticar atos contra os interesses da tutela, por culpa 

ou dolo, ou quando incorrer em incapacidade, deverá ser destituído (CC, art. 

1766). 

Compete ao Ministério Público ou a qualquer interessado promover a 

destituição (CPC, art. 1194). 

 

3 – Curatela 

 

3.1 Conceito 

 

A curatela é instituto de direito público, destinada, em sentido geral, a 

reger a pessoa ou administrar bens de pessoas maiores, incapazes de 

regerem sua vida por si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. 

O objetivo do instituto é a proteção aos(CC, art. 1767): 
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a) que não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida 

civil;  

b) que, por causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade;  

c) deficientes mentais, ébrios habituais e os viciados em tóxicos;  

d) excepcionais, sem completo desenvolvimento mental e 

e) pródigos. 

 

A capacidade se presume, a incapacidade deve ser comprovada. 

A curatela constitui um poder assistencial ao incapaz maior, 

completando-lhe ou substituindo-lhe a vontade. O principal aspecto é o 

patrimonial. 

O juiz, no caso concreto, com fundamento na prova, principalmente a 

pericial, deve estabelecer os limites da curatela. 

 

3.2 Princípios da curatela. Quem pode ser curador. 

 

O regime de curatela não é autônomo, pois se vale dos princípios da 

tutela, tendo em vista os pontos em comum (CC, art. 1774). 

Assim, os curadores devem ater-se aos atos de administração, alguns 

subordinados à autorização judicial. 

O mesmo sistema de escusas, garantias, remoção e dispensa do tutor, 

também se amolda à curatela. 

O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, 

de direito, curador do outro quando interdito (CC, art. 1775). Na falta de 

cônjuge, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente eu 

se mostrar mais apto. Entre os descendentes, o mais próximo exclui o mais 

remoto. 

Na falta destas pessoas, compete ao juiz a escolha do curador dativo. 
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Também pode ser testamentário: na hipótese de os pais nomearem 

curadores para os filhos que não possuem desenvolvimento mental completo. 

O curador pode ser nomeado em documento autêntico (CC, art. 1729, p. ún.). 

Se o curador for o cônjuge e o regime de bens for o de comunhão 

universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação 

judicial (CC, art. 1783). 

A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do 

curatelado, enquanto estes forem menores e incapazes (CC, art. 1778). 

 

3.3 Condições passíveis de interdição 

 

3.3.1 Enfermos ou deficientes mentais sem o devido discernimento 

 

Está em consonância com a descrição do absolutamente incapaz (CC, 

art. 3º, II). São pessoas que não têm condições de reger sua vida apesar de 

terem cronologicamente atingido a maioridade civil. 

O estado curatelar também pode ser permanente ou temporário e assim 

também pode ocorrer com a incapacidade. Cessada a incapacidade mental 

pela cura, levanta-se a interdição e o curatelado adquire ou readquire a plena 

capacidade. 

Os “intervalos lúcidos” não obstam a interdição. 

Em princípio, esta interdição é total, atingindo todos os atos da vida civil. 

Admitem-se gradações quando houver discernimento reduzido ou 

desenvolvimento incompleto (CC, art. 4º, II e III). 
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3.3.2 Aqueles que, por causa duradoura não puderem exprimir a 

sua vontade (CC, art. 1767, II) 

 

Trata-se de período incerto ou ponderável. Não se trata de enfermidade 

ou deficiência mental, e sim estados comatosos, inconsciência, etc. 

  

3.3.3 Deficientes mentais, ébrios habituais e viciados em tóxicos 

 

Cabe ao juiz delimitar o grau de incapacidade, descrevendo os atos da 

vida civil que podem ser atribuídos a essas pessoas (CC, art. 1772). 

A ebriedade e a toxicomania são estados reversíveis, mas de 

prognósticos incerto. 

Os interditos referidos nos incisos I, III e IV do art. 1767 

(enfermos/doentes mentais, toxicômanos e ébrios habituais e excepcionais) 

serão recolhidos em estabelecimentos adequados, quando não se adaptarem 

ao convívio doméstico. 

 

3.3.4 Excepcionais sem completo desenvolvimento mental 

 

A situação poderia ser absorvida pelo item anterior. Reporta-se aos 

relativamente incapazes descritos no art. 4º, III do CC. 

Também se leva em conta a gradação de sua incapacidade para que o 

juiz estabeleça o âmbito de sua vida negocial (CC, art. 1772). 

 

3.3.5 Pródigos 

 

Pródigo é aquele que desordenadamente gasta e destrói seus bens. 
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O sistema brasileiro optou por situar o pródigo entre os relativamente 

incapazes, tolhendo-o com relação à prática de certos atos e negócios (CC, art. 

1782). 

Só se o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar e ser demandado e praticar, em geral, atos que 

não sejam de mera administração. 

Assim, o pródigo pode praticar os atos em geral que não se inserem na 

expressão da lei. As restrições são de cunho exclusivamente patrimonial. 

Pode exercer qualquer profissão que não implique na prática dos atos 

restritos, votar e ser votado, etc. 

São anuláveis os atos praticados pelo pródigo dentro da proibição (CC, 

art. 171, I c/c art. 4º, IV), no prazo de 4 anos (decadência) (CC, art. 178), 

podendo propor a ação o curador ou quem demonstrar interesse. 

 

3.3.6 Nascituros 

 

Depende do falecimento do pais ou da perda do poder familiar, se a 

mulher grávida não estiver em condições de exerce-lo. 

Se a mãe estiver interdita, seu curador será também o do nascituro (CC, 

art. 1779 e p. ún.). 

 

3.3.7 Enfermo e portador de doença física 

 

Destina-se a cuidar o curador de todos ou alguns negócios do enfermo 

ou portador de deficiência. 

O próprio pode requerer essa curatela ou, se não puder faze-lo, terão 

legitimidade as pessoas descritas no art. 1768. 
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Somente ganhará utilidade quando não for conveniente nomear 

procurador para determinados atos. 

Essa curadoria não se destina, portanto, tipicamente a um incapaz, mas 

a alguém que não possui plenas condições físicas ou materiais para exercer 

seu papel negocial e cuidar de seus interesses. 

 

3.4  Legitimidade para requerer a interdição 

 

a) pelos pais ou tutores; 

b) pelo cônjuge ou por qualquer parente; 

c) pelo Ministério Público. 

O Ministério Público somente promoverá a interdição em caso de 

doença mental grave e se não existir ou não promover a interdição alguma 

das pessoas dos itens “a” e “b”. 

Parentesco se estende até o quarto grau (CC, art. 1592). 

 

3.5 Processo de interdição 

 

A interdição e a nomeação de curador também devem decorrer de 

decisão judicial. O procedimento é regulado pelos arts. 1177 a 1186 do CPC. 

Na petição inicial, o requerente provará a sua legitimidade, descrevendo 

os fatos que revelam a anomalia psíquica (CPC, art. 1180). 

O interditando, no prazo de cinco dias contados da audiência de 

interrogatório, pode contestar o pedido. Pode constituir advogado, ou será 

representado pelo Ministério Público, ou, quando este for o requerente, por 

curador à lide. 

Qualquer parente sucessível poderá constituir advogado ao interrogado, 

respondendo pelos honorários (CPC, art. 1182). 
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O exame pericial é obrigatório, sob pena de nulidade. 

Procedente o pedido e decretada a interdição, o juiz nomeará curador ao 

interdito. 

 

3.6 Sentença de interdição 

 

A sentença produz efeitos desde logo, embora sujeita a recurso (CC, 

art. 1773). 

A incapacidade firmada na sentença não retroage a período anterior. Os 

atos praticados são nulos ex nunc. 

Para os atos praticados anteriormente à sentença, deve-se buscar a 

invalidade por anulação ou nulidade, mas dependerá de prova de que o 

contratante não estava de boa-fé e que o interdito agiu sob efeito da causa de 

interdição. 

 

3.7 Levantamento da interdição 

 

Levanta-se quando cessar a causa que determinou a interdição (CPC, 

art. 1186). 

O pedido será formulado pelo Ministério Público ou pelo interessado 

(CPC, arts. 1104 e 1186). 

Será apensado aos autos da interdição, nomeando-se perito para 

proceder ao exame de sanidade. 

O recurso tem efeito suspensivo e o interdito só recuperará a 

capacidade com o trânsito em julgado. 

Nada impede que o levantamento seja parcial, permitindo-se-lhe a 

prática de alguns atos. 
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CAPÍTULO XVIII – SUCESSÃO HEREDITÁRIA 

 

 

1- Características e pressupostos: sucessão a título universal e 

singular 

 

 • herança: é o conjunto de direitos e obrigações que se 

transmitem em razão da morte, a uma pessoa, ou a um conjunto de 

pessoas, que sobreviveram ao falecido. 

 • espólio: é visto como uma simples massa patrimonial que 

permanece coesa até a distribuição dos quinhões hereditários aos 

herdeiros. O termo espólio é usado sob o prisma processual, sendo o 

inventariante quem o representa em juízo. 

O patrimônio transmissível contém bens materiais ou imateriais, mas 

sempre coisas avaliáveis economicamente. Os direitos e deveres meramente 

pessoais, como a tutela, a curatela, os cargos públicos, extinguem-se com a 

morte. 

O herdeiro recebe a herança toda ou uma cota-fração dela, sem 

determinação de bens, o que ocorrerá somente na partilha. O herdeiro pode 

ganhar essa condição por estar colocado na ordem de vocação hereditária. 

Ninguém pode ser herdeiros contra a sua vontade. O herdeiro pode 

deixar de aceitar, renunciar à herança. 

Aberta a sucessão, segue-se a delação, isto é, o oferecimento da 

herança. Essa fase é absorvida em nosso sistema pela aceitação. Existe 

delação sempre que existir a possibilidade de se aceitar a herança. A ordem de 

vocação hereditária, fixada na lei, e a vontade do de cujus, fixada no 

testamento, é que abrem a delação. 
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A adição é uma declaração de vontade que aceita a herança, implicando 

obrigações e direitos. A aceitação tem efeito retrooperante: retroage à data da 

abertura da sucessão. 

A aceitação não implica na aquisição, porque os direitos hereditários 

nasceram antes, com a morte do autor da herança. 

Tal aceitação é necessária e essencial, já que ninguém pode ser 

herdeiro  contra a vontade. 

Conseqüência importante da transmissão imediata da herança (CC, art. 

1784) é que os herdeiros podem, incontinenti, de per si, defender a posse dos 

bens da herança.  

Se o herdeiro falece antes de promover a medida, o direito passa a seus 

próprios sucessores. 

A pessoa jurídica pode ser herdeira, por meio de testamento e 

desempenhará as funções de qualquer herdeiro, inclusive com o manejo das 

possessórias. 

Pode haver uma delação sucessiva da herança, quando ocorre renúncia 

do herdeiro chamado e no caso de substituição fideicomissória. 

 

2- Aceitação e renúncia 

 

2.1 Aceitação da herança. Conteúdo. Formas. Renúncia. 

 

O ato de aceitação não depende de ser comunicado a quem quer que 

seja. É não-receptício. 

A aceitação retroage à data da morte. 

O herdeiro em expectativa, aquele que entrará na condição de herdeiro 

no caso de não-aceitação, tem interesse que esta seja manifestada, tanto que 
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a lei lhe confere o direito do art. 1807 para afastar a incerteza da situação: o 

prazo para deliberar. 

Não exprimem aceitação os atos oficiosos: meramente conservatórios, 

administração ou guarda provisória. 

A cessão gratuita, pura e simples da herança, aos demais co-herdeiros é 

equiparada à renúncia (CC, art. 1805, §2º). 

A aceitação tácita deriva de qualquer ato positivo em favor do herdeiro 

entrar na posse e propriedade da herança. 

O simples requerimento de abertura de inventário não induz aceitação. 

 • aceitação expressa: requer forma escrita, não importando qual 

seja o escrito. Pode ser presumida ou ficta (CC, art. 1807) -  se o 

herdeiro nada disser no prazo fixado pelo juiz, ter-se-á por aceita a 

herança. 

Se o primeiro herdeiro chamado não tenha tido oportunidade de aceitar 

a herança, falecendo antes da aceitação, o direito passa aos herdeiros desse 

herdeiro falecido e é como se emanasse do herdeiro propriamente dito (CC, 

art. 1809). Isto não pode ocorrer se pendente condição suspensiva. 

A aceitação pode ser feita por procurador. 

É possível que os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da 

aceitação, desde que aceitem a segunda herança, aceitem ou renunciem à 

primeira (CC, art. 1809, p. ún.). 

Se o herdeiro renunciar à herança com o intuito de prejudicar terceiros, 

podem os credores aceitar a herança renunciada pelo devedor herdeiro, com 

autorização do juiz, em nome do herdeiro, até a quantia suficiente para cobrir o 

débito. Se houver oposição de alguém com interesse na herança, ou no ato de 

renúncia, a questão deverá ser resolvida em ação própria, vez que o processo 

de inventário não permite questões de alta indagação. 
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Como não houve aceitação por parte do herdeiro, e sim renúncia, o 

montante remanescente ao débito não ficará com o herdeiro renunciante, mas 

será devolvido ao monte para partilha entre os demais herdeiros. 

A aceitação não pode ser subordinada a termo ou condição. Não pode 

haver aceitação parcial. 

Se ao herdeiro foram atribuídos legados, pode ele aceitar apenas os 

legados ou legado ou apenas a herança. 

A aceitação da herança é irrevogável. 

 • renúncia: se a aceitação não requer formalidade especial, tal 

não ocorre com a renúncia. A renúncia deverá constar expressamente 

de escritura pública ou termo judicial (CC, art. 1806). 

Como o direito do herdeiro surge somente depois da morte, só a partir 

daí é que pode haver renúncia. Não pode haver renúncia prévia, pois nesse 

caso haveria negócio jurídico sobre herança de pessoa viva. 

A renúncia da herança, a exemplo da aceitação, é declaração unilateral 

de vontade, só que necessidade de vontade expressa e escrita. A forma 

prescrita em lei é a escritura pública ou o termo inicial. 

Não se obsta a sua anulação por vício de vontade. 

A renúncia em favor de determinada pessoa á ato de cessão de herança 

ou doação (renúncia translativa). 

Se todos forem maiores e capazes no inventário e concordarem com a 

alegação de vício de vontade na aceitação ou renúncia, não haverá 

necessidade de ação judicial, bastando que se tome por termo nos autos ou 

que se junte documento idôneo. 

Como não pode ser aceita herança em parte, também não pode haver 

renúncia em parte. 
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Sendo o ato de renúncia assemelhado a uma alienação, o renunciante 

deve ter capacidade de alienar. Os incapazes só podem renunciar com 

autorização judicial. 

Sendo a herança considerada bem imóvel, a renúncia depende de 

autorização do cônjuge, se o renunciante for casado, exceto no regime de 

separação absoluta. 

O herdeiro renunciante não tem a condição de herdeiro e é considerado 

como se nunca tivesse sido. 

Quem renuncia deixa de ser herdeiro ex tunc, isto é, desde a abertura da 

sucessão. 

O mais comum é que a parte do renunciante acresça aos demais 

herdeiros. 

 

2.2 Direito de deliberar 

 

Pode ocorrer que o herdeiro chamado em primeiro lugar na vocação não 

tome qualquer iniciativa com relação à herança, trazendo incerteza aos 

próximos chamados, se estes serão ou não herdeiros. 

Vinte dias depois de aberta a sucessão, o interessado poderá requerer 

ao juiz prazo não superior a 30 dias para que o herdeiro se pronuncie, sob 

pena de haver a herança como aceita. 

O silêncio implica ato positivo de aceitação. Qualquer interessado pode 

provocar deliberação, inclusive os credores do herdeiro e do de cujus. 

 

2.3 Aceitação da herança sob o benefício do inventário 

 

Com o inventário, o herdeiro provará a força da herança para os 

credores. Na ausência de inventário, ou com um inventário lacunoso, tem que 
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se valer de outros meios de prova para evidenciar “o excesso” de que fala o art. 

1792, isto é, um débito além das forças da herança. 

A separação dos patrimônios do de cujus e do herdeiro é que permite o 

benefício. 

O impostos de transmissão por causa da morte é obrigação pessoal do 

herdeiro, ou legatário. 

 

2.4 Cessão de direitos hereditários (venda ou alienação da herança 

ou de bens da herança) 

 

O herdeiro pode alienar a fração de patrimônio que lhe foi transmitida 

com a abertura da sucessão, desde que não tenha as restrições de 

inalienabilidade. Não é necessário esperar nem mesmo a abertura do 

inventário – a alienação antes da abertura implica, de imediato, na aceitação da 

herança. 

Como a herança é considerada bem imóvel (CC, art. 80, II), o negócio 

jurídico requer escritura pública. 

O objeto da cessão de herança é a universalidade que foi transferida ao 

herdeiro. Destarte, não podia o herdeiro individualizar bens dentro da 

universalidade. Se ocorresse individualização, não poderia o herdeiro garantir 

que esse determinado bem fosse atribuído na partilha ao cessionário. Para que 

ocorra e seja eficaz, é necessário autorização prévia judicial. Sem autorização, 

é ineficaz em relação à herança e só pode ser tida como promessa de compra 

e venda. 

Na cessão de herança, enquanto universalidade, o herdeiro é obrigado a 

garantir sua condição de herdeiro, uma vez que condição primordial para esta 

cessão é a existência da sucessão aberta. O negócio, principalmente antes do 

inventário, é aleatório e não responde o herdeiro pela evicção – se o 

cessionário não receber o prometido e foi garantida coisa certa, a questão 

resolve-se em perdas e danos entre cedente e cessionário. 
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Adquirir a herança não importa transmitir a qualidade de herdeiro, pois 

essa qualidade não se transfere. O cessionário adquire posição “equiparável” 

ao herdeiro – fica o cessionário responsável pelo pagamento, dentro das forças 

do quinhão hereditário, das dívidas que caberiam ao cedente, salvo se for feita 

ressalva na avença. 

Só existe cessão antes da partilha. Apo, a alienação é de bens do 

herdeiro. O cessionário participa do processo de inventário, pois se sub-roga 

na posição do cedente. 

A cessão não pode prejudicar os credores do herdeiro, permitindo a 

estes que acionem o cedente, mesmo que o cessionário assuma a dívida, já 

que os credores não participam do negócio. O devedor não pode ser 

substituído sem a anuência do credor. 

A cessão de bens da herança pode-se constituir em fraude contra 

credores, permitindo que o cedente e o cessionário sejam acionados em ação 

pauliana. 

Não pode o herdeiro vender sua parte a terceiros estranhos à herança, 

sem dar preferência aos demais herdeiros (CC, arts. 1794 e 1795). 

Juntando-se ao inventário o título de cessão de direitos hereditários, 

pode o cessionário intervir no processo sem que, com isso, se impeça qualquer 

interessado de impugná-la. 

Antes da morte, qualquer cessão de herança é nula ou inexistente, por 

falta de objeto. 

O cessionário, a partir do momento da cessão, por integrar-lhe o valor o 

patrimônio, pode tomar a iniciativa de qualquer medida conservatória de seu 

direito (usar as mesmas ações possessórias e reivindicatórias que intitulavam o 

herdeiro cedente). 

Os direitos conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou 

de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita 

anteriormente. 
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3-Capacidade sucessória e indignidade 

 

3.1 Capacidade para suceder 

 

A capacidade para suceder é a aptidão para se tornar herdeiro ou 

legatário numa determinada sucessão. A vocação hereditária está na lei. 

Também em um testamento, a regra geral é que toda pessoa física ou 

jurídica pode ser aquinhoada por ato de última vontade. 

No momento da morte é que se verificam quais são as pessoas que têm 

capacidade para suceder naquela herança. Pressupõe capacidade geral, para 

todos os direitos e obrigações. 

O nascituro possui capacidade para ser herdeiro. 

No caso de herdeiros ainda não concebidos, os bens da herança serão 

confiados, após a partilha, a curador nomeado pelo juiz (CC, art. 1800). Se 

após dois anos contados da abertura da sucessão, não nascer o herdeiro 

esperado, os bens reservados caberão aos herdeiros legítimos, salvo 

disposição em sentido diverso feita pelo testador (CC, art. 1800, §4º). 

A pessoa, para herdar, deve reunir três condições básicas: 

- estar viva; 

- ser capaz (CC, art. 1801, ‘b’); 

- não ser indigna. 

 

3.2 Indignidade para suceder 

 

Não existe exclusão automática por indignidade. O indigno só se afasta 

da sucessão mediante uma sentença judicial. 
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Enquanto a indignidade se posiciona na sucessão legítima e seus casos 

são a vontade presumida do de cujus; a deserdação é instrumento posto à mão 

do testador. Só existe deserdação no testamento e seu fim específico é afastar 

os herdeiros necessários da herança, tirando-lhes a legítima. 

Os casos do art. 1814 são comuns à indignidade e à deserdação, mas 

para a deserdação abrem-se outras possibilidade nos arts. 1962 e 1962. 

 

3.3 Características da indignidade 

 

A indignidade exposta na lei não opera automaticamente. Há 

necessidade de que seja proposta uma ação, de rito ordinário, movida por 

quem tenha interesse na sucessão e na exclusão do indigno. Os casos devem 

ser provados no curso da ação. 

Os efeitos da indignidade são pessoais e os descendentes do herdeiro 

excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. 

O falecido pode ter perdoado o indigno, por ato autêntico ou testamento. 

O perdão deve ser inequívoco, mas uma vez eficaz, reabilita o indigno, não 

podendo ser impugnado por nenhum outro herdeiro, a não ser em caso de 

nulidade do próprio ato. 

CC, art. 1808, p. ún.: se não houver reabilitação expressa, o herdeiro, 

mesmo que se amolde às causas de indignidade (CC, art. 1814), não estará 

impedido de concorrer à herança se, quando o testador elaborou o testamento, 

já conhecia ele a causa de indignidade. 

O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário, prazo de 

decadência, extingue-se em quatro anos, a contar da abertura da sucessão 

(CC, art. 1815, p. ún.). 

 

3.4 Efeitos da indignidade 
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a) com efeitos retroativos, desde a abertura da sucessão (ex tunc) 

os descendentes do indigno sucedem como se ele morto 

fosse; 

b) o indigno é obrigado a devolver os frutos e rendimentos da 

herança, já que é considerado possuidor de má-fé com relação 

aos herdeiros, desde a abertura da sucessão; 

c)  os atos de administração e as alienações praticadas pelo indigno 

antes da sentença de exclusão são válidos. O efeito aqui é ex 

nunc. Só não valem as alienações praticadas após a sentença 

de indignidade. 

O excluído tem direito a indenização por acréscimos e benfeitorias 

conforme sua boa ou má-fé. 

Perde o indigno o direito de usufruto e administração dos bens dos filhos 

que representam-no, bem como à sucessão eventual desses bens (CC, art. 

1693, VI). 

Os efeitos da indignidade são personalíssimos e não perde o indigno o 

direito ao usufruto legal ou administração ou herança de seus descendentes, 

no tocante aos bens que não se refiram à exclusão e que pertençam a seus 

herdeiros por título diverso. 

A nomeação de curador daí será restrita aos bens da herança da qual o 

herdeiro foi excluído. 

Não se confundindo a herança com nomeação, esta deve ser atribuída 

ao indigno, caso a herança provenha do cônjuge, uma vez que se trata 

unicamente de se separar um patrimônio comum. 

 • indivisibilidade da ação de indignidade: ainda que um só 

interessado promova a ação, sua declaração aproveita aos demais que 

não participarem do processo. Os efeitos da coisa julgada atingem quem 

não foi parte no processo: a ordem de vocação hereditária não tem 

caráter individual e a condição de herdeiro é indivisível. Ações 

individuais são conexas. 
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3.5 Reabilitação do indigno 

 

O perdão é ato formal e privativo da vítima. Ato personalíssimo. Pode ter 

como veículo o testamento, que é ato personalíssimo, além de ato autêntico, 

citado pela lei (CC, art. 1818). 

No caso de caducidade ou anulação do testamento, mantém-se a 

eficácia do perdão pois o testamento continua válido para as disposições não-

patrimoniais. 

O testamento ou o escrito que reabilitem o indigno deve ser público. 

O art. 1818, p. ún. do CC reporta-se expressamente à possibilidade de o 

perdão do indigno ser expresso ou tácito. Deve haver vontade inequívoca de 

perdoar, não bastando a simples reconciliação para admitir o indigno na 

herança. 

 

3.6 Casos de indignidade 

 

As situações do art. 1814 do CC, por serem penas, são numerus 

clausus, não permitindo interpretação extensiva. 

a) autores, co-autores ou partícipes de homicídio doloso, ou 

tentativa desde, contra pessoa de cuja sucessão se tratar, seu 

cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente: não se 

indaga se o móvel foi precipuamente o de adquirir a herança. 

A inimputabilidade não afasta a indignidade. 

A extinção da pena no juízo criminal também não elide a exclusão por 

indignidade. No caso de crime preterintencional e de aberractio ictus não existe 

a intenção homicida; bem como na legítima defesa, estado de necessidade ou 

exercício regular de direito, o herdeiro não deve ser excluído. 
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b) que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da 

herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu 

cônjuge ou companheiro. 

Refere-se aos arts. 339, 138 a 140 do CP. Deve haver a condenação 

criminal dos herdeiros ou legatários nos crimes contra a honra. 

Já quanto à denunciação caluniosa, ainda que a imputação tenha sido 

veiculada no juízo cível. Pela dicção legal não há necessidade de condenação 

criminal. 

c) os que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou 

obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus 

bens por ato de última vontade: a lei pune o herdeiro ou o 

legatário que viciaram a vontade do testador, qualquer que 

seja a inibição perpretada, tanto física quanto moral. 

Não se leva em conta o fato de o coator, eventualmente, até mesmo ter 

sido beneficiado pelo testamento. 

 

3.7 Herança vacante e jacente 

 

3.7.1 Herança sem herdeiros. Jacência. 

 

A herança é jacente quando não conhecemos quais são os herdeiros, ou 

então quando os herdeiros conhecidos repudiaram a herança, repudiaram, não 

existindo substitutos. 

O estado de jacência é simplesmente uma passagem fática, transitória. 

Da herança jacente, não logrando entrega-la a um herdeiro, passa-se à 

herança vacante, ou seja, sem titular. 

Como existe um administrador na herança jacente, deve ser classificada 

como uma entidade com personalidade anômala. O CPC (art. 12, IV) diz que a 

herança jacente ou vacante é representada em juízo pelo seu curador. 
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3.7.2 Casos de herança jacente 

 

CC, art. 1819 – a herança é jacente quando não há quem dela possa 

legitimamente cuidar.  

Se for sabido de herdeiro, ainda que existente em local diverso do 

domicílio do de cujus, não há que se falar em herança jacente. 

  

3.7.3 Arrecadação dos bens da herança jacente 

 

O juiz competente é o da comarca do domicílio do falecido. 

É caso excepcional, dentro da lei processual, em que o juiz age de 

ofício, iniciando o processo por portaria. Tal não impede que o procedimento 

seja iniciado por quem tenha tomado conhecimento da morte sem herdeiros, 

como o Ministério Público, o detentor dos bens, a autoridade policial ou 

tributária, ou qualquer pessoa que leve a informação ao juízo. 

Deve sempre o juiz ter algum fundamento para iniciar o processo, ou, ao 

menos, suspeita de que os bens possam desaparecer se as medidas previstas 

no procedimento não forem tomadas de plano. 

O procedimento é essencialmente cautelar e visa a arrecadação de 

todos os bens, de qualquer natureza, e sua guarda, conservação e 

administração, assim como a procura de herdeiros ou legatários. Frustrada a 

descoberta de sucessores, passa-se à fase seguinte, que é a de vacância. 

O procedimento de jacência está intimamente ligado à vacância e à 

sucessão do Estado. Existem quatro fases: a arrecadação, a publicação de 

editais e a procura de herdeiros (CPC, art. 1152), a entrega de bens ao Estado 

e a definitiva transferência do domínio dos bens ao Estado. 

No processo de herança jacente, participa obrigatoriamente o Ministério 

Público (CPC, art. 1144, I). 



270 
 

A função do curador é remunerada, exercendo ele uma atribuição 

auxiliar do juiz. 

O procedimento é suspenso se aparecer algum herdeiro ou 

testamenteiro notoriamente conhecido, sem oposição do curador, do órgão do 

Ministério Público, da Fazenda Pública ou de qualquer interessado (CPC, art. 

1151). O juiz deve julgar de plano eventuais oposições. 

A exemplo do inventário, não se decide no procedimento matéria de alta 

indagação (que requeria produção de prova que não documental). 

O curador, o Ministério Público e a autoridade policial devem auxiliar o 

juiz na busca de sucessores. Feito o auto de arrecadação de todos os bens, o 

juiz manda expedir edital na forma do art. 1152, publicado por três vezes, com 

intervalo de 30 dias para cada um, no órgão oficial e na imprensa da comarca, 

para que se habilitem os sucessores no prazo de 6 meses a contar da primeira 

publicação. 

Admitido o herdeiro que se habilitou (CPC, art. 1153), a arrecadação é 

convertida em inventário. 

Da decisão que admite ou não o herdeiro cabe apelação. 

  

3.7.4 Herança vacante 

 

CC, art. 1820 

Pela vacância, os bens são entregue ao Estado. Essa fase, porém, não 

tem o condão de incorporar os bens definitivamente ao Estado, o que só vem a 

acontecer após cinco anos da abertura da sucessão. 

A propriedade transferida aí ao poder público é resolúvel, já que no 

qüinqüênio pode surgir algum herdeiro. 

CC, art. 1822, p. ún. – não se habilitando até a declaração de vacância, 

os colaterais ficam excluídos. 
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A sentença de vacância fixa o termo inicial de cinco anos para que a 

propriedade do Estado se torne plena e definitiva. 

Após a incorporação, caberá à União e ao Município regularem o seu 

destino. Os bens revertidos para a União serão empregados no ensino 

universitário (DL 8207/45). 

 

3.7.5 Sucessão do Estado 

 

Dado o caráter peculiar a especial da sucessão do Estado, não tem ele a 

saisine, não entrando, portanto, na posse e propriedade dos bens da herança 

tão só pela abertura da sucessão. 

 

3.7.6 Sucessão do ausente. Sucessão provisória e definitiva. 

 

A ausência é o fato de uma pessoa deixar seu domicílio sem dar notícias 

do seu paradeiro. A proteção aos bens do ausente segue três fases distintas: a 

curadoria do ausente, a sucessão provisória e a sucessão definitiva. O 

processo de declaração de ausência vem disciplinado nos arts. 1159 a 1169 do 

CPC. 

 • curadoria do ausente: qualquer interessado (cônjuge, herdeiros, 

credores do desaparecido) e o Ministério Público podem pedir a 

nomeação de curador (CC, art. 22). O juiz deve fixar a extensão dos 

poderes do curador, observadas as disposições de tutela e curatela, no 

que couberem (CC, art. 24). 

 

 • sucessão provisória (CC, art. 26):  

a) um ano da arrecadação dos bens do ausente; 

b) três anos se o ausente deixou representante ou procurador; 
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- os bens não podem ser dissipados; 

- a posse provisória dos herdeiros fica sujeita a garantias prestadas por 

eles; 

- aquele que não puder apresentar garantias fica excluído da posse, 

ficando a sua parte dos bens com o curador, ou outro herdeiro 

designado pelo juiz e que possa apresentar a garantia; 

- os bens imóveis devem ser confiados em sua integridade aos 

sucessores provisórios mais idôneos; 

- os bens não podem ser alienados, salvo para evitar ruína; 

- os frutos podem ser alienados; 

- se o ausente aparecer, os se souber da sua existência, os herdeiros 

perdem todas as vantagens e devem tomar as medidas assecuratórias. 

• sucessão definitiva: só ocorre dez anos depois de passada em julgado 

a sentença concessiva da sucessão provisória, podendo, então, ser 

levantadas as cauções prestadas (CC, art. 37). 

O prazo é de 5 anos se o ausente for maior de 80 anos. 

- os sucessores adquirem os frutos dos bens e seus rendimentos; 

- os bens podem ser alienados ou gravados e não há obrigação de 

prestar caução, aplicam-se os princípios da propriedade resolúvel; 

- o ausente deve indenizar o sucessor se este fez melhoramentos e 

acréscimos no curso do lapso de ausência. 

  

3.8 Ordem da vocação hereditária 

 

3.8.1 Sucessão legítima testamentária 
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Se a pessoa falece sem testamento, é a lei que determina a ordem pela 

qual serão chamados os herdeiros: a ordem de vocação hereditária. Tal ordem 

vem estabelecida no art. 1829 do CC. 

A regra geral estabelecida no ordenamento é que os mais próximos 

excluem os mais remotos, ou seja, havendo descendentes do falecido, não 

serão chamados os ascendentes, etc. O CC estabelece a posição de vocação 

hereditária concorrente do cônjuge com os descendentes em determinadas 

condições e com os ascendentes. 

O testamento serve para o autor da herança alterar a vontade do 

legislador. Há herdeiros ditos necessários, os que não podem ser afastados 

totalmente da sucessão – no CC, o cônjuge também foi colocado como 

herdeiro necessário (CC, art. 1845). 

Havendo essa classe de herdeiros, fica-lhes assegurada, ao menos, a 

metade dos bens da herança. É o que se denomina legítima dos herdeiros 

necessários. 

Assim, o testador estatui herdeiros testamentários, ao lhes atribuir uma 

porção fracionária ou percentual da herança, ou legatários, ao lhes atribuir 

bens certos e determinados. 

O herdeiro é sucessor universal, quer provenha da ordem legal, quer 

provenha da vontade do testador. 

O legatário é sucessor singular, e só virá a existir por meio do 

testamento. 

 

3.8.2 Sucessão em linha reta: sucessão dos descendentes 

 

A vocação dos herdeiros faz-se por classes. A chamada das classes dos 

herdeiros é sucessiva e excludente. A regra geral é que, existindo herdeiros de 

uma classe, ficam afastadas classes subseqüentes. 
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Na classe dos descendentes, há o direito de representação, que 

funciona como uma forma de igualar a atribuição da herança às estirpes 

existentes. 

O art. 227, §6º da CF é expresso em atribuir igualdade de direitos aos 

filhos por adoção. E o novo Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma 

única forma de adoção, que iguala o filho adotivo ao filho legítimo. Desaparece 

a distinção entre a adoção plena e a adoção restrita. 

O direito sucessório estabelece-se ao tempo da morte, quando se 

verifica a legislação aplicável. 

Estando os adotivos equiparados e desvinculando-se da família 

originária, existe reciprocidade de direitos sucessórios, entre ascendentes e 

descendentes adotivos (ECA, art. 41, §2º). 

 

3.8.3 Direito de representação. Representação na classe dos 

descendentes 

  

Especialmente na linha descendente, podem ocorrer que, por exemplo, 

sejam chamados a suceder determinados netos, juntamente com os filhos do 

autor da herança. É o chamado direito de representação, que ocorre por força 

do art. 1851 do CC. 

Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros 

descendentes, por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no 

mesmo grau (CC, art. 1835). Havendo desigualdade de graus de parentesco na 

linha descendente, a herança pode ser atribuída aos herdeiros de dois graus 

diversos. Tem-se o que se denomina herança por direito próprio e herança 

por representação.  

Essa representação diz respeito ao direito que o herdeiro tem de receber 

o quinhão de seu ascendente pré-morto. A vontade da lei foi manter o equilíbrio 

na distribuição da herança entre os herdeiros descendentes. 
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Os netos, portanto, em segundo grau na linha descendente recebem a 

porção da herança que caberia ao seu pai falecido. Se não houver 

diversidade de graus, isto é, os descendentes vivos mais próximos estiverem 

no mesmo grau, não haverá representação: a herança é dividida por cabeça. 

Se existem quatro netos, sendo três gerados por um dos filhos do 

falecido e apenas um gerado pelo outro filho, a herança será dividida em quatro 

partes iguais atribuídas aos quatro netos, não sendo levada em conta a sua 

estirpe. 

Só existe representação na sucessão legítima. Na sucessão 

testamentária, não podemos falar deste direito. O testador, desejando 

substitutos para os seus aquinhoados, pode faze-lo. No silêncio do testamento, 

entende-se que o testador quis que o herdeiro instituído ou legatário fosse 

substituído. 

 

3.8.3.1 Requisitos da representação. 

 

a) o representantes (sucessoriamente considerado) só terá a 

condição de herdeiro se o seu ascendente imediatamente 

anterior houver falecido antes do transmitente da herança. 

Não se representa pessoa viva. A única exceção é o caso de exclusão 

do ascendente por indignidade (CC, art. 1816). 

Não é o que ocorre na renúncia da herança. Não se representa 

herdeiro renunciante, a não ser que ele seja o único de sua classe, ou se todos 

da mesma classe renunciarem, quando os respectivos filhos serão chamados, 

por direito próprio e por cabeça (CC, art. 1811). 

b) o representante não está impedido de herdar unicamente por 

indignidade com relação ao ascendente que representa. Não 

só com relação ao pai que representa, como também em 

relação ao avô, que é o de cujus da herança tratada. Será tão 

contra o direito a tentativa de homicídio contra o avô, como 
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contra o pai pré-morto; tanto se pode afastar, por meio da 

ação judicial necessária, o herdeiro representante num como 

noutro caso. 

 

3.8.3.2 Efeitos da representação 

 

O quinhão que caberia ao pré-morto será dividido entre os que o 

representam. A divisão será feita por estirpes. 

Nada impede que o renunciante da herança de uma pessoa a 

represente em outra (CC, art. 1856). Assim, se o filho renunciou à herança do 

pai, pode representa-lo na do avô. 

Como a quota do pré-morto é distribuída por estirpe, se algum dos 

herdeiros desta estirpe renuncia à herança, a parte renunciada só acresce à 

parte dos herdeiros do mesmo ramo. 

Como o representante é sucessor do autor da herança, existe uma única 

transmissão patrimonial. Há um único imposto devido. 

 

3.8.4 Sucessão dos ascendentes 

 

Não existindo descendentes, em qualquer grau, são chamados a 

suceder os ascendentes, juntamente com o cônjuge supérstite. 

 Não há representação para os ascendentes. O mais próximo 

exclui o mais remoto. Vivo um dos progenitores do morto, recebe ele a 

herança, com exclusão dos avós. 

 Os ascendentes são herdeiros por direito próprio. 

•  cônjuge: sua herança será de um terço da universalidade se 

concorrer com ascendente de primeiro grau. 
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Será metade se concorrer com um só ascendente, ou se maior for o 

grau (CC, art. 1837). 

Se nenhum dos pais estiver vivo ou legitimado a receber a herança, esta 

se divide em duas linhas, paterna e materna (CC, art. 1836, §2º). Metade da 

herança será do cônjuge e após esta divisão é que se separam as duas 

metades. 

Se presente uma única linha, a herança será conferida a ela, 

assegurando-se a parcela do cônjuge sobrevivente. A divisão por linha só 

opera uma única vez. 

O ascendente será sempre herdeiro do descendente quando a recíproca 

for verdadeira. 

 

3.8.5 Sucessão do cônjuge sobrevivente 

 

Na anulação do casamento, o cônjuge, estando de boa-fé, reconhecida 

a putatividade, não perde a condição de herdeiro (CC, art. 1561). A 

putatividade depende de decisão judicial. 

 

3.8.5.1 Meação do cônjuge 

 

A meação não é herança. A meação é avaliada de acordo com o regime 

de bens que regulava o casamento. Portanto, ao se examinar uma herança no 

falecimento de pessoa casada, há que se separar do patrimônio comum o que 

pertence ao cônjuge sobrevivente, não porque seu esposo morreu, mas porque 

aquela porção ideal do patrimônio já lhe pertencia. 

Excluída a meação, o que não for patrimônio do viúvo ou da viúva 

compõe a herança, para ser dividida entre os ascendentes e descendentes. 

Se o sobrevivente do casal deseja atribuir a meação a herdeiros, tal 

atribuição constitui um negócio jurídico entre vivos. Não existe uma renúncia à 
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meação, não podendo ocorrer nos autos do inventário, porque ali só se permite 

renúncia da herança. 

O CC/2002 confere o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente, 

qualquer que seja o regime de bens (CC, art. 1831) e não mais exige que o 

cônjuge sobrevivo permaneça em estado de viuvez para o gozo desse direito. 

Este direito deve ser descrito na partilha, para constar no registro 

imobiliário. Apenas a morte do cônjuge fará extinguir o direito real de habitação. 

 

3.8.5.2 A sucessão do cônjuge no CC/2002 

 

O cônjuge foi colocado na posição de herdeiro necessário, juntamente 

com os descendentes e ascendentes (CC, art. 1845). Assim, havendo meação, 

além desta caberá ao sobrevivente, a sua cota na herança, constituindo esta, 

no mínimo, a legítima. 

Conforme o art. 1829, I, o cônjuge não concorrerá com os descendentes 

se for casado com o falecido nos regimes de comunhão universal de bens ou 

de separação obrigatória; ou, se no regime de comunhão parcial, o autor da 

herança houver deixado bens particulares. 

A intenção do legislador foi tornar o cônjuge herdeiro quando não existir 

bens particulares, decorrentes da meação. 

Assim, quando casado em comunhão de bens, porque o patrimônio é 

dividido, o cônjuge não será herdeiro em concorrência com os descendentes. 

A lei faz distinção se essa concorrência é com filhos comuns ou com 

filhos somente do cônjuge falecido. 

Se for ascendente dos herdeiros descendentes, fica-lhe assegurada 

sempre a quarta parte da herança, pelo menos. O mesmo princípio aplica-se 

aos descendentes em outros graus que não o primeiro. 
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Se, porém, o cônjuge sobrevivo concorrer com descendentes do morto 

dos quais não seja ascendente, não há reserva da quarta parte, sendo a 

herança dividida em partes iguais com os que recebem por cabeça. 

Na falta de descendentes, o cônjuge concorrerá com os ascendentes 

(CC, art. 1837). 

Concorrendo com sogro e sogra, receberá o cônjuge 1/3 da herança, 

que será, portanto, dividida em partes iguais. 

Se concorrer apenas com sogro ou sogra, ou cós os pais destes, 

independentemente do respectivo número, será sempre assegurada a metade 

da herança ao supérstite. 

O cônjuge será herdeiro único e universal na falta de descendentes e 

ascendentes. 

 

3.8.5.3 Legitimidade do cônjuge para suceder 

 

Sem que se reconheça legitimidade ao cônjuge sobrevivente na forma 

do art. 1830 do CC, não se lhe pode atribuir a condição de herdeiro. 

Se ao tempo da morte estavam os cônjuges judicialmente separados, 

não há que se falar em sucessão. Também não haverá direito sucessório se 

estava o casal separado de fato há mais de dois anos. 

Nesta última hipótese, pode o cônjuge sobrevivente provar que a 

separação ocorreu porque a convivência se tornara insuportável sem culpa 

sua. 

Estas questões, por comportarem alta indagação, não poderão ser 

decididas no bojo do inventário. 
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3.8.6 União estável. Direito sucessório dos companheiros (CC, art. 

1790) 

 

O art. 1790 do CC dispõe que o companheiro ou companheira receberá 

os bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. 

O art. 1725 permite que os companheiros regulem suas relações 

patrimoniais por contrato escrito. Na ausência deste documento, aplicar-se-á, 

no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Mas este contrato, 

sendo omisso quanto ao direito sucessório, mas regulando regime de bens 

diverso da comunhão universal, não implicará em influência no regime da 

sucessão. 

O contrato escrito que define eventual regime patrimonial entre 

companheiros não pode substituir o testamento. 

Existe entre os companheiros também uma meação decorrente da 

sociedade de fato. Tal como no casamento, o convivente sobrevivo terá direito 

à metade dos bens adquiridos na constância da convivência, além da quota ou 

porção hereditária que é definida nos incisos do art. 1790: 

a)  se o convivente concorrer com filhos comuns, deverá receber 

a mesma porção hereditária cabente a seus filhos. Divide-se a 

herança em partes iguais, incluindo o cônjuge sobrevivente. 

b)  se o convivente concorrer com descendentes só do autor da 

herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um deles. 

No entanto, se houver filhos comuns com o de cujus e filhos 

somente deste concorrendo à herança, a solução é dividi-la 

igualitariamente, incluindo o companheiro ou companheira; 

não se admite outra solução, uma vez que os filhos, não 

importando a origem, possuem todos os mesmos direitos 

hereditários. 

c)  se concorrer com outros parentes sucessíveis, isto é, 

colaterais até o quarto grau, terá direito a um terço da herança 
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e na ausência de herdeiros, o convivente terá direito à 

totalidade da herança. 

Em princípio, o companheiro ou companheira que recebe herança do 

convivente morto exclui o direito do cônjuge. Podem ocasionalmente haver 

duas meações, mas não duas heranças. 

 

3.8.7 Sucessão dos colaterais 

 

Os colaterais até o quarto grau serão chamados, se não houver cônjuge 

sobrevivente legitimado na forma do art. 1830. 

Na classe dos colaterais, também os mais próximos excluem os mais 

remotos, mas há direito de representação dos filhos de irmãos (sobrinhos) 

(CC, art. 1840). 

O art. 1841 do CC estabelece diferença na atribuição de quota 

hereditária entre irmãos, conforme bilaterais ou unilaterais. 

Os irmãos bilaterais recebem o dobro do que couber ao filho só do pai 

ou só da mãe. 

O direito de representação, na linha colateral, é limitado aos filhos de 

irmãos pré-mortos (CC, art. 1843): os sobrinhos herdam por estirpe. Se 

concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão eles por 

cabeça (CC, art. 1843, §1º). Também se obedece à bilateralidade ou 

unilateralidade dos irmãos quando se trata de cota de representantes (CC, art. 

1843, §2º), recebendo os filhos dos irmãos unilaterais metade do que couber 

aos filhos dos irmãos bilaterais. 

Os sobrinhos e os tios estão, ambos, em terceiro lugar no grau de 

parentesco. Contudo, a lei prefere os sobrinhos, excluindo os tios. 

Não há representação de tios e sobrinhos. A existência de um vivo 

arreda todos os demais parentes da sucessão. 
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Não há mais exclusão sucessória entre o adotado e os parentes do 

adotante (ECA, art. 41, §2º). 

 

 

3.8.8 Sucessão do Estado 

 

O Estado recolhe a herança, mas não tem a saisine, por isso não integra 

a ordem de vocação hereditária. Só com a sentença de vacância é que os bens 

se incorporam ao Estado. 

Atribui-se aos Municípios e ao Distrito Federal os bens localizados em 

seu território, e à União quando os bens se localizarem em territórios federais 

(CC, art. 1844). 

 

3.9 Petição de herança 

 

Pode ocorrer que herdeiros não sejam relacionados e não sejam 

trazidos ao inventário e à partilha por uma série de razões. Ao obstado de 

concorrer à herança cabe recorrer à ação de petição de herança para a 

definição da condição de herdeiro e, conseqüentemente, obter a parcela que 

lhe cabe da universalidade. 

Cabe ao herdeiro legítimo e ao testamentário contra aqueles que detêm 

os bens da herança no todo ou em parte. 

Se a condição de herdeiro é incontroversa e este reclama bem de 

terceiro, a ação será outra, mas não terá o conteúdo hereditário. 

Na ação de petição previamente discute-se a condição de herdeiro. 

Qualquer dos co-herdeiros pode reclamar a herança, no todo ou em parte. 

Trata-se de ação real. Intenta-se contra qualquer terceiro, que pode ser o 

cônjuge, algum herdeiro aparente ou não, ou mesmo um usurpador qualquer. 
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Enquanto na ação reivindicatória típica o objeto, mais das vezes, será 

um bem determinado, na petição de herança sobreleva-se sua natureza 

universal, sem que haja, sempre, identificação dos bens que constituem a 

herança. 

Até a partilha, qualquer interessado pode ser admitido sem oposição 

como herdeiro no inventário. 

Compete não somente ao herdeiro direto e imediato, como também ao 

próprio sucessor deste, ao herdeiro fideicomissário e ao cessionário da 

herança. 

A responsabilidade do possuidor fixa-se conforme os princípios da boa 

ou má-fé no tocante às benfeitorias e frutos (CC, arts. 1214 a 1222). 

O conhecimento pelo possuidor da condição de herdeiro será o divisor 

de águas da boa ou má-fé. A partir do momento em que soube da condição de 

herdeiro e resistiu à pretensão, responderá como possuidor de má-fé. 

Considera-se de má-fé o possuidor desde a citação (CC, art. 1826, p. ún.). Não 

se veda prova de má-fé anterior à citação. 

Pode o reivindicante demandar os bens da herança em poder de 

terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor 

dos bens alienados (CC, art. 1827). 

Em sendo situação de possuidor originário herdeiro aparente e provada 

a boa-fé do terceiro adquirente, a alienação é eficaz (CC, art. 1827, p. ún.), 

cabendo ao herdeiro unicamente voltar-se contra o possuidor originário que 

transferira a herança com aparência de herdeiro. 

A petição de herança não se presta à reclamação de legados, mas o 

pagamento de legados é, em princípio, ônus do herdeiro. Acreditando-se 

intimamente como tal, portanto, de boa-fé, e pagando um legado, não será este 

herdeiro obrigado ao reembolso, mas ressalva-se ao verdadeiro herdeiro o 

direito de reivindicar contra quem o recebeu. 

O prazo extintivo inicia-se com a abertura da sucessão e no novo 

sistema é de 10 anos.  
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CAPÍTULO XIX – SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA 

 

1 – Testamento 

 

1.1 Definição, conceito e seus elementos constitutivos 

 

Embora a finalidade precípua do testamento seja dispor dos bens para 

após a morte, pode o ato conter disposições sem cunho patrimonial, como o 

reconhecimento de filiação, a nomeação de tutor ou curador, a atribuição de 

um título honorífico. 

O art. 1858 do CC enfatiza que o testamento é ato personalíssimo, 

podendo ser mudado a qualquer tempo. 

 

1.1.1 O testamento é negócio jurídico 

 

Como é manifestação de vontade destinada à produzir efeitos, o 

testamento é um negócio jurídico, com efeito mortis causa. 

 

1.1.2 O testamento é ato unilateral 

 

A aceitação por parte do herdeiro ou do legatário não tem o caráter 

receptício do direito contratual. Essa manifestação de vontade, expressa após 

a morte do testador, não tem a função de completar o negócio jurídico, que se 

perfez pela simples vontade do testador. 

A aceitação do aquinhoado também é ato unilateral e independente. A 

aceitação nula não vicia o testamento. 
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Não se impede que o testador seja auxiliado por terceiro que redija o 

instrumento; o que importa é que a conclusão testamentária seja a do testador, 

sem condução da vontade que a vicie. 

 

1.1.3 O testamento é ato de última vontade ou causa mortis 

 

Os efeitos do negócio principiam unicamente após a morte do testador. 

É sempre última vontade, ainda que manifestado bem antes do falecimento. 

Disposições não patrimoniais (ex. reconhecimento de filho) poderão 

produzir efeito imediato. 

 

1.1.4 O testamento é negócio jurídico revogável 

 

A revogabilidade é elemento básico do instituto. Tanto que é nula 

qualquer disposição que vise eliminar a revogabilidade do ato de última 

vontade. 

A cláusula de irrevogabilidade não invalida o testamento, mas é tida 

como inexistente. 

 

1.1.5 O testamento é ato solene 

 

A manifestação de vontade deve ser efetivada por meio de formalidades 

determinadas na lei. São formalidades ad substantiam e não meramente ad 

probationem. 

Há nulidade absoluta no ato quando as formalidades não são seguidas 

fielmente. 

A preterição das formalidades, por causarem a nulidade absoluta, deve 

ser declarada de ofício, ainda que não haja argüição pelos interessados. 
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1.1.6 O testamento é ato personalíssimo 

 

O ato há de ser elaborado unicamente pelo testador (CC, art. 1858). 

Apesar de serem admitidas opiniões ou sugestões na vontade testamentária, 

não se lhe retira a característica. 

Não pode ser elaborado por mandatário. 

Não pode ser coletivo (conjunto, recíproco ou simultâneo). 

Duas pessoas podem testar sobre bens comuns em atos diferentes, 

concomitantemente, tendo-se, aí, porém, dois testamentos. 

O art. 1863 do CC proibiu todas as formas de testamento conjuntivo, 

isto é, aquele em que participa mais de uma pessoa. 

- simultâneo: aquele em que num mesmo instrumento participam mais 

de uma pessoa; 

- correspectivo: lavrado em um instrumento, possibilita a deixa aos 

testadores ou a um terceiro, mediante condições mútuas; 

-  recíproco: um e outro se atribuem bens, um em favor do outro. 

A mera coincidência temporal na lavratura não os inclui na proibição 

legal. 

 Deve ser um único instrumento, outorgado por duas ou mais 

pessoas. 

 

1.2 Disposições não-patrimoniais no testamento 

 

Quanto à formalidade, tais disposições subordinam-se às condições a 

elas próprias inerentes, não se submetendo ao total das formalidades do 

testamento. 
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Assim, nulo um testamento por vício de forma, não será nulo o 

reconhecimento da filiação, se para o reconhecimento foram atendidos os 

pressupostos. 

 

1.3 Gratuidade do testamento 

 

Patrimoniais ou não as disposições testamentárias, o ato é de natureza 

gratuita. Não se impõe ao beneficiário qualquer contraprestação. 

O encargo imposto no legal não lhe retira tal característica. 

O testamento não pode criar para o herdeiro ou legatário uma obrigação. 

Os sucessores causa mortis não são devedores dos credores do morto; 

o espólio, sim, o é. 

 

2 – Capacidade de testar e capacidade de adquirir por testamento 

 

2.1 Capacidade de testar (capacidade testamentária ativa) 

 

Só as pessoas físicas podem testar. Há certas pessoas, contudo, que 

não podem usar de certas formas de testamento. A lei lhes dá legitimidade 

mais restrita. 

Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de faze-lo, não 

tiverem pleno discernimento (CC, art. 1860). 

São legitimados a testar os maiores de dezesseis anos (CC, art. 1860, 

p. ún.). 

 

2.1.1 Incapacidade por razão da idade 
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O relativamente capaz tem plena capacidade de testar. Caso não fosse 

a lei expressa, seria necessário ao menor de 18 e maior de 16 anos, a 

assistência dos pais ou responsável, o que o impossibilitaria de testar dada a 

personalidade do ato. 

A capacidade para testar é examinada no momento da prática do ato. 

Como existem regras próprias (16 anos), mesmo que o menor atinja 

plena capacidade civil pelos outros meios que a lei permite (casamento, etc.), 

tal não concede legitimação para o testamento. 

 

2.1.2 Incapacidade por falta de discernimento ou enfermidade 

mental 

 

No momento da feitura do testamento, o agente deve ter a capacidade 

de entender o ato e seu alcance. 

A saúde mental deficiente no momento da feitura do testamento pode 

ensejar a anulação do ato. 

Não havendo interdição, eventual pedido de anulação (por falta de 

discernimento) se insere aqui. 

Examina-se o estado psíquico do testador sempre no momento do 

testamento (CC, art. 1861), sendo que a incapacidade superveniente não 

invalida e nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da 

capacidade. 

O interdito é incapaz de testar. 

Há que se presumir sempre a capacidade. Na dúvida, deve-se resolver 

pela validade do ato. 

 

2.1.3 Diferença entre incapacidade de testar e vícios de vontade 
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Não se confundem os casos de incapacidade de testar com os vícios 

que maculam a vontade. Nada impede que se peça a declaração de nulidade 

por falta de discernimento e, subsidiariamente, a anulação por vício de 

vontade. 

Nem sempre os vícios de vontade anularão todo o testamento. 

O direito de impugnar o testamento extingue-se em 5 anos, a contar da 

data do seu registro (CC, art. 1859).  

A captação da vontade, por si só, não vicia o ato, se for inocente. O ato 

é anulável quando a captação ocorre com meios e procedimentos reprováveis. 

O dolo, neste caso, deve ser a causa do ato. O dolo acidental não invalida o 

negócio. 

Também por coação, como qualquer ato, se anula o testamento. 

Os vícios de vontade podem ser causa de indignidade ou deserdação 

(CC, arts. 1814, III e 1961). 

 

2.1.4 Surdo-mudo 

 

Para o testamento é imprescindível que o surdo-mudo saiba escrever, 

podendo testar sob a forma cerrada (CC, art. 1873), assinando-o de sua mão e 

escrevendo na face externa do papel ou do envelope que aquele é o seu 

testamento. 

Se for apenas surdo pode testar pela forma pública (CC, art. 1866). 

Não pode testar o surdo-mudo sob a forma particular, porque não 

poderão ler o instrumento perante as testemunhas (CC, art. 1876, §1º). 

 

2.2 Sobre outras incapacidades 

 

Afora as incapacidades enumeradas na lei, não há outras. 
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Estados de espírito (ira, cólera, euforia, etc.) não constituem fatores 

isolados de nulidade. 

Não há incapacidade para o falido, o insolvente e o ausente. 

A lei permite o testamento ao cego, pela forma pública (CC, art. 1867) e 

ao analfabeto (CC, art. 1865). 

 

2.3 Capacidade para adquirir por testamento (capacidade 

testamentária passiva) 

 

A capacidade passiva é a aptidão de alguém poder ser instituído 

herdeiro ou legatário pela vontade do testador. 

Ocorrem situações de incapacidade absoluta para adquirir por 

testamento. Existem também outras situações, em que certas pessoas, sob 

determinadas condições, não podem receber em determinado testamento, isto 

é, não estão legitimadas naquela situação. 

A regra geral é que qualquer pessoa é capaz de receber por testamento, 

seja física ou jurídica. Mesmo que inexistente, pode uma pessoa jurídica ser 

aquinhoada, como a fundação a ser criada (CC, art. 62). 

Não é possível que a deixa testamentária seja destinada à criação de 

uma pessoa jurídica ainda não existente nem mesmo embrionariamente, afora 

o caso expresso da fundação. Admite-se se, quando da morte, a pessoa 

jurídica já existe de fato, ou está em vias de formação, pois existe sujeito de 

direito para adquirir o patrimônio. 

Não só o já concebido quando da morte (nascituro) pode receber pelo 

testamento, como também prole eventual de pessoas designadas pelo 

testador e existente ao abrir-se a sucessão (CC, art. 1799, I). 

Seres indeterminados ou disposições genéricas (pobres) não são 

admitidas. 
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2.3.1 Situação do nascituro 

 

O art. 1799 ressalva a possibilidade de aquele já concebido quando da 

morte do testador receber por testamento. 

É um direito eventual que se materializará pleno com o nascimento com 

vida. 

Esta atribuição não deve ser vista como uma disposição condicional, 

embora a situação seja muito semelhante. 

Se, porém, o concebido nasce morto, não existiu herdeiro, porque o 

natimorto não foi pessoa (CC, art. 4º). Pelo princípio da saisine, como o 

nascituro nunca foi herdeiro, a herança passa diretamente do morto (testador) 

para os herdeiros legítimos, ou para quem o testador tenha instituído como 

substituto do nascituro. 

Quando nasce com vida, seu direito sucessório também se realiza no 

momento da abertura da sucessão. 

 

2.3.2 Atribuição testamentária à prole eventual 

 

Trata-se também de uma proteção ao nascituro, só que ao ainda não 

concebido. São pessoas que virão a nascer, geradas por pessoas designadas 

pelo testador, estas sim existentes quando da morte (CC, art. 1799, I). 

Se esta pessoa, viva quando da abertura da sucessão, não vier a ter 

filhos, a disposição nunca adquire eficácia. Busca-se, então, a ordem legítima, 

se não foi outra a destinação preferida pelo testador. 

A lei nem mesmo exige a concepção quando da morte e sim em prole 

eventual.  

Se o testador não esclarecer, todos os filhos da pessoa designada 

recebem por igual. 
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O CC estabeleceu prazo de dois anos para a concepção do herdeiro 

esperado, salvo disposição em contrário do testador (CC, art. 1800, §4º). 

Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão, 

com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. 

Os bens da herança, enquanto não sobrevier o herdeiro, serão 

confiados, após a partilha, a curador nomeado pelo juiz (CC, art. 1800) 

sujeitando-se este a todos os poderes e responsabilidades inerentes à curatela 

dos incapazes (§2º). 

Não se trata de fideicomisso. 

Em regra, a curatela de bens será atribuída à pessoa cujo filho o 

testador espera ter por herdeiro (§1º). 

 

2.4 Incapacidade relativa ou falta de legitimação para adquirir por 

testamento 

 

Diz o art. 1801 que pessoas em determinada situação não pode ser 

nomeadas herdeiras ou legatárias: 

a) a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o cônjuge 

ou companheiro, ou seus ascendentes e irmãos; 

O CC admite o testamento a rogo sob a forma cerrada, ou para o 

testamento marítimo. A incapacidade persiste ainda que não tenha sido o fato 

declarado na cédula. 

b) as testemunhas do testamento; 

c)  o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa 

sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de cinco 

anos. 

Deve ser levado em consideração que o concubinato é a união impura 

ou adulterina. 
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A incapacidade deve ser verificada à época da feitura do testamento. 

d) o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, 

perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o 

testamento. 

A sanção para a disposição que beneficia qualquer dessas pessoas é a 

nulidade. Apenas torna nula a disposição que inclui os impedidos (CC, art 

1802). O testamento vale, mas os incapacitados não recebem. 

 

2.5 Simulação de contrato oneroso e interposição de pessoas 

 

O CC, art. 1802 diz que também são nulas as disposições feitas aos não 

legitimados ainda que simulem a forma de contrato oneroso ou os beneficiem 

por interposta pessoa. 

A fraude é a conduta que ilude a lei ou terceiros por via indireta, sem que 

haja um ato ostensivo de desrespeito ao direito. 

São presumidamente pessoas interpostas os ascendentes, 

descendentes, irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a receber 

(CC, art. 1802, p. ún.). Se a pessoa interposta for estranha a esta relação, a 

situação dependerá de prova, uma vez que a questão se situa no plano da 

simulação. 

Já a deixa testamentária ao filho do concubino, quando comum o for do 

testador, é lícita (CC, art. 1803). 

 

3 – Formas de testamento. Testemunhas. Codicilos 

 

3.1 Introdução 
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Não se combinam as várias formas. As formalidades de cada tipo de 

testamento são estanques. Portanto, se inválido um testamento cerrado, 

porque não foi atendida uma formalidade, não pode valer o instrumento como 

uma outra formas de ato de última vontade, como testamento particular, por 

exemplo. 

Além das formas testamentárias, ordinárias e especiais, não há outras 

permitidas. 

O CC veda, no art. 426, qualquer contrato que tenha por objeto herança 

de pessoa viva. A proibição persiste ainda que a pessoa titular do patrimônio 

sob mira o consinta. 

 

3.2 Testamento público 

 

Fica registrado em cartório. Não guarda segredo sobre a vontade do 

testador. Qualquer pessoa pode ter acesso a ele, como a qualquer escritura 

pública. 

 É um ato aberto, no qual um oficial público exara a última vontade do 

testador, conforme seu ditado ou suas declarações espontâneas, na presença 

de duas testemunhas. 

O ato deve ser elaborado pelo titular do cartório, o oficial público. Outro 

escrevente só pode faze-lo quando exerce as funções de chefia da serventia. 

O testador pode ditar ou declarar de própria voz suas disposições. Nada 

impede que traga minuta a ser copiada pelo notário (CC, art. 1864, I), pois a 

leitura das notas é essencial (II). As testemunhas devem assistir a todo ato. 

A leitura pode ser feita pelo próprio testador ou pelo oficial, sempre na 

presença das testemunhas. 

O testamento termina com a assinatura dos partícipes (CC, art. 1864, 

III). 
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A menção da data é fundamental, embora não seja requisito legal, já que 

a capacidade testamentária ativa é fixada por ela. 

Só pode ser lavrado em língua português, pois nenhum ato notarial pode 

ser feito em língua estrangeira. Só pode testar, desta forma pública, a pessoa 

que entenda a língua brasileira. 

Cabe ao notário fazer constar qualquer suspeita de falta de lucidez 

mental por parte do testador, inclusive recusando-se a lavra-lo nesta hipótese. 

Não é juiz do ato, contudo, quanto às disposições que entende ilegais, 

deve se limitar a advertir o manifestante, fazendo constar do ato. Não pode, 

porém, influir na vontade testamentária. 

Uma das testemunhas pode assinar a rogo, quando o testador não 

puder ou não souber assinar (CC, art. 1865). O oficial declarará esse fato. 

Portanto, o analfabeto só pode testar pela forma pública. 

A pessoa inteiramente surda, se souber ler, lerá o testamento, e, se não 

o souber, “designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas” 

(CC, art. 1866). O surdo, mesmo analfabeto, também pode testar pela forma 

pública. O leitor do testamento não é uma das testemunhas. 

O cego só pode testar dessa forma (CC, art. 1867). A lei exige dupla 

leitura do testamento, uma pelo oficial, e a outra por uma das testemunhas 

designadas pelo testador. Pode efetuar a segunda leitura quem não tenha sido 

testemunha. 

 

3.2.1 Registro e cumprimento do testamento público (disposições 

processuais) 

 

Após a morte, o testamento deve ser apresentado a juízo, exibindo-se 

traslado ou certidão, por qualquer interessado, que requererá ao juiz que 

ordene o seu cumprimento (CPC, art. 1128). 

O testamento particular tem um procedimento especial de confirmação. 
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O juiz faz um exame perfunctório da validade formal do testamento. Se 

verificar a presença de nulidade, não mandará cumpri-lo. 

Participa do procedimento o Ministério Público. O juiz nomeará 

testamenteiro, se o testador não o tiver feito. 

Achando-o em ordem, mandará registrar, arquivar e cumprir o 

testamento; sem o ato homologatório, não pode ser registrado e processado no 

inventário. 

Essa homologação não impede que seja provado vício formal do 

testamento, pois se trata de mero procedimento de jurisdição voluntária. 

 

3.3 Testamento cerrado 

 

É escolhido por aqueles que desejam manter sua última vontade em 

segredo. 

a) o testador deverá entrega-lo ao tabelião em presença de duas 

testemunhas; 

b) que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que 

seja aprovado; 

c) que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação, na presença 

de duas testemunhas e o leia, em seguida, ao testador e 

testemunhas; 

d) que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas 

testemunhas e pelo testador. 

 

3.3.1 Atividade notarial no testamento cerrado 

 

A cédula testamentária, após encerrado o ato, é entregue ao testador 

(CC, art. 1874). Ficará em sua posse, incumbindo-lhe o destino. Antes dessa 
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entrega, o oficial já terá exarado na mesma seu auto de aprovação (CC, art. 

1874, III). 

Antes de completado o auto de aprovação, não há testamento. Deve ser 

feito após a última palavra do testamento, devendo o tabelião, se houver falta 

de espaço na última folha, apor seu sinal público (CC, art. 1864, p. ún.) e se 

utilizar de outra folha. 

O escrivão não deve ler o testamento. 

No auto de aprovação, o escrivão declarará o lugar e a data do 

instrumento, dizendo que o testador entregou-se a cédula, que tinha por seu 

testamento, se foi escrito pelo testador ou não, qualificando as testemunhas. 

A seguir, o oficial lê o auto perante os circunstantes e declara que leu e 

passa à fase das assinaturas. 

As testemunhas também se inteiram do conteúdo do testamento. 

O testamento cerrado deve ser assinado pelo testador (CC, art. 1868). 

As formalidades devem ser feitas em seqüência, sem intervalo na 

continuidade, uma vez que se trata de mera apresentação e aprovação. Se o 

ato for interrompido, será necessário recomeça-lo. 

 

3.3.2 O testador e sua posição no testamento cerrado 

 

Só pode ser utilizado por quem saiba ler (CC, art. 1872). 

O cego e o analfabeto só podem testar por forma pública; assim como 

quem não puder assinar. 

Pode testar pela forma cerrada o mudo ou o surdo-mudo que souber ler 

e escrever (CC, art. 1873). Deve o surdo-mudo escreve-lo todo, assinar de sua 

mão e, ao entregar o documento ao oficial público, antes as duas testemunhas, 

deve escrever na face externa do papel ou do envoltório, que esse é o seu 

testamento, cuja aprovação pede. Não se admite redação a rogo. 
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Não é necessário que o testamento cerrado seja escrito pelo próprio 

testador. A lei admite que seja escrito por outra pessoa a seu rogo (CC, art. 

1868). 

O próprio oficial pode escrever a rogo (CC, art. 1870). 

O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente, desde que o seu 

subscritor enumere e autentique com a sua assinatura, todas as páginas (CC, 

art. 1868, p. ún.). 

Essa forma de testamento pode ser feita em língua estrangeira, pelo 

testador ou alguém a seu rogo (CC, art. 1871). A tradução só ocorrerá quando 

do cumprimento do testamento. 

As formalidades notariais serão feitas em português. Não há 

necessidade de as testemunhas conhecerem a língua estrangeira, pois não 

tomam conhecimento do conteúdo do documento. 

Um testamento pode completar ou revogar outro. A questão é de exame 

da vontade do disponente. 

  

3.3.3 Abertura, registro e cumprimento do testamento cerrado 

(disposições processuais) 

 

O testamento é entregue ao testador. Ele deverá cuidar de sua 

preservação. 

Só o juiz poderá abri-lo (CC, art. 1875) e, vendo-o em ordem, mandará 

registrar e arquivar no cartório competente e determinará o seu cumprimento. 

O procedimento é de jurisdição voluntária (CPC, arts. 1125 e ss.). 

O juiz, ao receber testamento cerrado, após verificar que está intacto, o 

abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença de quem o entregou. 

Deve apresentar o testamento a pessoa a quem lhe foi confiada a 

guarda, ou quem o encontrou. 
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O procedimento não exige a citação dos interessados, cônjuge e 

herdeiros legítimos. 

No auto, além de mencionar os requisitos dos incisos I a III do art. 1125, 

p. ún.: a data e o lugar da abertura, o nome do apresentante e como houve o 

testamento e a data e o local do falecimento do testador, mencionará qualquer 

circunstância digna de nota, encontrada no invólucro ou no interior do 

testamento. 

Se o juiz encontrar o testamento aberto, ou com suspeita de dilaceração, 

não determinará o seu cumprimento. 

Feito o registro (CPC, art. 1126), será intimado o testamenteiro para 

assumir a testamentária, ou então nomear-se-á testamenteiro dativo (CPC, art. 

1127). 

Após a assinatura do termo de testamento, o escrivão extrai cópia do 

testamento para ser juntada/remetida aos autos do inventário ou arrecadação 

de bens. Deve ser enviada cópia também para a repartição fiscal. 

A sentença que manda cumprir o testamento não inibe ação dos 

interessados em pedir sua nulidade, ainda que por vícios extrínsecos. 

Enquanto é discutida a validade do testamento, não se faz a partilha dos 

bens envolvidos. 

Se o testamento se apresentar dilacerado ou aberto, deve ser provado 

que não o foi pelo testador, nem com o seu consentimento (CC, art. 1972). O 

testamento pode ter sido propositadamente rompido para evitar seu 

cumprimento. 

 

3.4 Testamento particular (hológrafo) 

 

Dispensa, em sua elaboração, a intervenção do funcionário do Estado. 

Pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico (CC, 

art. 1876). 
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Não é admitida a assinatura a rogo. 

O número de testemunhas, de forma a dar maiores garantias é três. 

O testamento inteiro deve, em princípio, ser redigido pelo testador. Não 

vicia o ato o fato de ter sido copiado. 

Pode ser redigido em língua estrangeira, contanto que as testemunhas 

a compreendam (CC, art. 1880). Todas as testemunhas devem conhecer a 

língua utilizada; uma que não saiba, torna o negócio nulo. 

A assinatura é essencial. Mesmo manuscrito, sem sua assinatura, não é 

testamento. Assim, para que o ato tenha validade, exigem-se a redação e a 

assinatura do testador, a leitura, feita pelo testador e a assinatura das 

testemunhas (CC, art. 1876, §§ 1º e 2º). 

Para a confirmação, as testemunhas devem ser convocadas para 

confirmar o negocio testamentário, ou pelo menos, sobre sua leitura perante 

elas, e se reconhecem as próprias assinaturas, assim como a do testador (CC, 

art. 1878). 

Se faltarem testemunhas, por morte ou ausência, se pelo menos uma 

delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se, a critério do juiz, 

houver prova suficiente da veracidade (CC, art. 1878. p. ún.). 

 

3.4.1 Testamento particular excepcional 

 

Cuida-se de hipótese de testamento nuncupativo e outras situações 

extremas, dispondo o art. 1879 do CC que em circunstâncias excepcionais 

declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho, sem 

testemunhas, poderá ser confirmada, a critério do juiz. 

Não se admite redigido por meios mecânicos. 

Se o disponente usa da faculdade do art. 1879 por entender que estava 

à beira da morte, mas depois sobrevive por outro período que lhe permitia 
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testar sob a forma ordinária, não pode ser dada validade ao testamento 

excepcional. 

 

3.4.2 Publicação e confirmação do testamento particular 

(disposições processuais) 

 

O testamento particular só pode ser executado, ainda que formalmente 

válido, após sua publicação em juízo, com citação dos herdeiros legítimos (CC, 

art. 1877). 

O art. 1130 do CPC dá legitimidade ao herdeiro, legatário ou 

testamenteiro para requerer, depois da morte do testador, a publicação do 

testamento. 

Serão inquiridas as testemunhas do instrumento, que deverão 

reconhecer-lhe a autenticidade (CC, art. 1878 e CPC, art. 1133). 

Após, o juiz ouve o Ministério Público e confirma o testamento, 

aplicando os arts. 1126 e 1127 do CPC. 

Deverão ser intimados para a inquirição das testemunhas: 

a) aqueles a quem caberia a sucessão legítima; 

b) o testamenteiro, os herdeiros e os legatários que não tiverem 

requerido a publicação; 

c) o Ministério Público. 

Aqueles que não forem localizados na comarca serão intimados por 

edital. 

Após a audiência, os interessados terão cinco dias para manifestarem-

se sobre o testamento. 

 

3.5 Testamentos especiais 
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São eles os testamentos: 

a) marítimo: pode ser utilizado por quem estiver em viagem, a 

bordo de navio nacional, de guerra ou mercante. Será lavrado 

perante o comandante, em presença de duas testemunhas, 

por forma que corresponda ao testamento público ou cerrado. 

O registro será feito no diário de bordo (CC, art. 1888). O comandante 

fará as vezes de oficial público. 

Esse testamento não terá eficácia, ainda que feito no curso de uma 

viagem, se ao tempo de sua lavratura o navio estava em porto onde o testador 

pudesse desembarcar e testar de forma ordinária (CC, art. 1892). 

b) aeronáutico: para quem estiver a bordo de aeronave militar ou 

comercial. Testará a pessoa designada pelo comandante. 

Esses testamentos, marítimo e aeronáutico, caducarão se o passageiro 

não morrer na viagem, nem nos 90 dias subseqüentes ao desembarque, 

quando poderia fazer testamento pela forma ordinária (CC, art. 1891). 

c) militar: é permitido aos militares e demais pessoas a serviço 

das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora 

dele, assim como em praça sitiada, ou quem esteja de 

comunicações interrompidas (CC, art. 1893). 

Não havendo tabelião ou substituto, pode ser feito perante duas 

testemunhas, e se o testador não puder, ou não souber assinar, perante três, 

caso em que uma delas assinará por ele. 

Pode o militar ou assemelhado em campanha testar também sob a 

forma cerrada (CC, art. 1894). 

Também caducam essas formas de testamento militares depois que o 

testador estiver 90 dias seguidos em lugar onde possa testar ordinariamente. 

 

3.6 Testemunhas no testamento 
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A problemática é definida segundo as regras gerais que traçam normas 

sobre as testemunhas (capacidade). 

As testemunhas instrumentárias subscrevem o ato ad probationem e ad 

solemnitatem. Sua função é de fiscalização, assegurando a livre vontade do 

testador e sua identidade. 

A regra geral das incapacidades para servir como testemunha está no 

art. 228, em situações que devem ser adaptadas aos testamentos: 

a) menores de 16 anos; 

b) os que, por enfermidade ou retardamento mental, não tiverem 

discernimento para a prática de atos da vida civil; 

c) cegos e surdos, quando a ciência do ato que se quer provar dependa 

dos sentidos que lhes faltam. 

Estes incapazes não podem participar de qualquer ato. 

d) o interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes: 

devem ser considerados os herdeiros e legatários. Nada impede que 

o amigo íntimo participe do ato como testemunha. O inimigo capital 

não é convidado, a rigor, como testemunha, mas, se o for, não causa 

a sua invalidade. 

e)  o cônjuge, ascendentes, descendentes, os colaterais até o terceiro 

grau de alguma forma das partes, por consangüinidade ou afinidade. 

Nas ilegitimidades dos itens ‘d’ e ‘e’ não se implica necessariamente 

uma invalidade. 

Não pode, também, ser testemunha testamentária o analfabeto. Ainda 

que saiba assinar, sua incapacidade persiste, pois é imprescindível que saiba 

ler e escrever. Pois a testemunha pode ser chamada a assinar a rogo do 

testador (CC, art. 1865), a ler o testamento do cego, quando por ele indicado 

(CC, art. 1867), e a reconhecer a assinatura do testador no testamento 

particular. 
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3.7 Codicilo 

 

É um ato simplificado de última vontade, para disposições de pequena 

monta (CC, art. 1881). 

Depende de capacidade para testar e será feito em escrito particular, 

datado e assinado. 

O codicilo pode servir para disposições não patrimoniais que podem 

constar dos testamentos, como nomeação de testamenteiros, tutores, 

curadores, reconhecimento de paternidade, perdão do indigno, etc. 

O alcance patrimonial do codicilo deve ser de pequena monta, visto em 

relação a todo o patrimônio sucessório. Não é possível incluir bens imóveis ou 

que se prefixar porcentagem sobre o valor da herança. 

O codicilo existe quer o autor tenha ou não deixado testamento (CC, art. 

1882). Mas o codicilo não pode valer como testamento (cláusula conciliar). 

Um codicilo revoga o outro. Um testamento também pode revogar um 

codicilo. No entanto, codicilo não revoga testamento, que só pode ser revogado 

por outro testamento (CC, art. 1884). 

Se houver testamento posterior ao codicilo, o testamento deverá 

confirmá-lo, sob pena de tê-lo como revogado. 

Se o codicilo for fechado, sua abertura será igual ao do testamento 

cerrado (CC, art. 1885). Não há testemunhas. 

 

4 – Disposições testamentárias: conteúdo, interpretação e análise 

 

4.1 Conteúdo do testamento 
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A lei restringe a disponibilidade do testador, garantido a legítima, a 

metade da herança dos herdeiros necessários. Não havendo herdeiros 

necessários, o testador é livre para dispor de todos os seus bens. 

Se a capacidade de testar regula-se pelas normas em vigor ao tempo 

do testamento, a capacidade para suceder rege-se pela lei vigente ao tempo da 

morte. 

Anula-se apenas as disposições inteiramente incompreensíveis. 

No testamento contém-se toda a vontade testamentária. Não pode ser 

completada por outros documentos, que somente servirão para interpretar a 

vontade do testador (CC, art. 1903). 

 

4.2 Interpretação da vontade testamentária 

 

Nula a disposição, a ordem de vocação legítima suprirá a vontade 

testamentária. 

Se a cláusula for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a 

que melhor assegura a observância da vontade do testador (CC, art. 1899).  

 

4.3 Disposições simples, condicionais, com encargo, por certa 

causa e o termo 

 

Admite-se a nomeação de herdeiro e legatário pura e simples, sob 

condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo (CC, art. 1897). 

A disposição pura e simples torna o herdeiro como tal na abertura da 

sucessão. 

Se houver condição suspensiva, o direito do instituído só começa com o 

seu implemento. Se o herdeiro falecer antes da condição, a disposição se 

frustrará. O instituído nunca  terá sido herdeiro. 
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O art. 1900 torna nula a disposição sob condição captatória, isto é, de 

que o herdeiro instituído disponha também por testamento em benefício do 

testador ou de pacto sucessório, pois contraria a liberdade essencial às 

disposições de última vontade. 

Ninguém é obrigado a aceitar a coisa com encargo, se o faz, deve 

cumprir o encargo. O cumprimento do encargo pode ser exigido em ação 

judicial por qualquer interessado. Qualquer co-herdeiro poderá faze-lo, se o 

testador dispôs que a coisa voltará a ser partilhada entre os demais. 

Se o herdeiro falecer sem realizar o encargo, o ônus passa a seus 

herdeiros, com as mesmas características, a não ser que o encargo seja 

personalíssimo e incompatível para terceiros. 

A ilicitude ou a impossibilidade do encargo torna-o não escrito, valendo a 

disposição como se fosse pura e simples. 

O encargo só pode atingir os bens da parte disponível. Os herdeiros 

legítimos não podem ser onerados com encargo na sua legítima. O art. 1848 

do CC somente permite as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade ou 

incomunicabilidade sobre os bens da legítima se houver justa causa. 

Considera-se não escrita a designação de tempo em que deva começar 

ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias (CC, art. 

1898). O herdeiro assim se torna no momento da morte do autor da herança. 

 

4.4 Identificação dos beneficiários. Disposições nulas. Pluralidade 

de sucessores. Disposições testamentárias anuláveis. 

 

4.4.1 Disposições nulas 

 

É nula a instituição de herdeiro ou legatário sob condição captatória (CC, 

art. 1900, I). 



307 
 

Também é nula a disposição que se refira a pessoa incerta, cuja 

identidade não se possa averiguar (II). 

Da mesma forma, aquela que favoreça pessoa incerta, cometendo a 

sua identificação a terceiro (III). O testamento perde o caráter de 

personalíssimo. 

Mas é válida a determinação por terceiro quando escolhida dentre duas 

ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, 

ou a corpo coletivo, ou a um estabelecimento por ele designado (CC, art. 1901, 

I). 

A fixação do valor do legado também é nula quando deferida ao 

herdeiro ou outrem, salvo remuneração de serviços prestados ao testador, por 

ocasião da moléstia de quem faleceu (CC, art. 1901, II). 

Também é nula a disposição que favorecer as pessoas a que se referem 

os arts. 1801 e 1802, são os que não podem ser nomeados herdeiros ou 

legatários (CC, art. 1801), bem como suas interpostas pessoas (CC, art. 1802). 

Quando houver erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário, 

ou da coisa legada, tal erro nulifica a disposição, salvo se pelo contexto do 

testamento, outros documentos ou fatos inequívocos, se puder identifica-los. 

 

4.4.2 Pluralidade de sucessores 

 

Se o testador instituir mais de um herdeiro, sem especificar cotas, a 

presunção é de que se partilhará em partes iguais à porção disponível (CC, art. 

1904). 

Por outro lado, “se o testador nomear certos herdeiros individualmente e 

outros coletivamente, a herança será dividida em tantas cotas quantos forem 

os indivíduos e os grupos designados” (CC, art. 1905). 

Os bens que não se inserem nas deixas testamentárias, remanescentes, 

serão atribuídos segundo a ordem de vocação legítima (CC, art. 1906), da 
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mesma forma se o testador excluir expressamente determinado bem da 

herança conferida a herdeiro testamentário. Esse bem pertencerá aos 

herdeiros legítimos (CC, art. 1908). 

 

4.4.3 Disposições anuláveis 

 

São anuláveis as disposições testamentárias viciadas de erro, dolo ou 

coação (CC, art. 1909). Incumbe verificar no caso concreto a amplitude do 

vício. Da conclusão decorrerá a anulação apenas da cláusula ou cláusulas 

viciadas ou de todo o testamento. 

A esse propósito, aponta o art. 1910, referindo a anulação de cláusulas 

que interferem na validade de outras. 

O prazo decadencial finda-se no prazo de quatro anos a contar de 

quando o interessado tomar ciência do vício. 

 

4.5 – Herdeiros necessários. Porção legítima. Inalienabilidade e 

outras cláusulas restritivas. 

 

4.5.1 Restrição à liberdade de testar 

 

Havendo herdeiros necessários, o patrimônio do morto deve ser 

considerado em duas porções, uma disponível e uma indisponível. Se o 

testador não esgotar toda a parte disponível do seu patrimônio, o 

remanescente se acresce à legítima dos herdeiros necessários. 

A quota disponível é computada sobre a herança. Se existe supérstite, 

há que se excluir o valor da meação. Nem sempre a meação será metade do 

patrimônio em discussão. Pelo CC/2002, somente os colaterais podem ser 

afastados da herança por testamento, pois o cônjuge foi guindado à posição de 

herdeiro necessário. 
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A parte disponível é calculada sobre o valor dos bens ao tempo da morte 

(abertura da sucessão), abatidas as dívidas e despesas com o funeral, 

adicionando-se o valor dos bens sujeitos a colação. 

 

4.5.1.1 Cálculo das doações no cômputo das legítimas 

 

Os herdeiros que receberam doações do testador devem colaciona-las, 

para igualar as porções dos demais (CC, art. 1847). A lei entende que quem já 

recebeu graciosamente bens no curso da vida do testador antecipou-se a 

beneficiar-se do que ocorreria tão-só após a morte. 

  

4.5.1.2 Restrições que pode sofrer a legítima. A cláusula de 

inalienabilidade. 

 

Será ineficaz a imposição de cláusula de inalienabilidade sem sua 

motivação declarada no testamento (CC, art. 1848). 

 

4.5.1.2.1 Conceito da cláusula de inalienabilidade 

 

Os bens inalienáveis são indisponíveis. 

Quando o testador não especifica quais os bens que comporão a 

inalienabilidade, esta só se corporifica na partilha. Sendo maiores, prevalecerá 

a escolha dos herdeiros. 

Antes da partilha, não está materializada a inalienabilidade. Nada 

impede, em tese, a venda de bens no curso do inventário, desde que se os 

reserve suficientes para atender à disposição do testador. 
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4.5.1.2.2 Espécies de inalienabilidade 

 

Pode ser total ou parcial, conforme se estenda ou não a todos os bens 

que comporão a legítima. 

Pode ser absoluta, vedando a alienação a quem quer se seja, referindo-

se a um, alguns ou todos os bens clausulados. 

É relativa se a alienação é vedada a determinadas formas ou a 

determinadas pessoas. 

É vitalícia quando não aposto um termo, terminando com a morte do 

titular. Não se transmite aos herdeiros do titular do bem gravado. 

Pode ser temporária, submetida a termo ou condição. 

 

4.5.1.2.3 Efeitos da inalienabilidade. Exceções. 

 

Os direitos de hipoteca e penhor, por já propiciarem início de alienação, 

são ineficaz sobre bens inalienáveis, já que não serviriam de garantia ao 

credor, que não pode excuti-los.  

Permite-se a instituição de direitos reais de gozo limitado, porque não 

se constituem numa alienação. 

Por estar o bem fora do comércio, não se admite o usucapião. 

Não cabe a renúncia em favor de determinada pessoa, pois isso se 

considera cessão, a não ser que só reste um herdeiro a ser aquinhoado. 

Os credores do espólio não são admitidos pela disposição. Os bens da 

herança devem atende-los. Só recairá a cláusula no remanescente, após o 

pagamento dos credores. 

Ressalvam-se a desapropriação (CC, art. 1911, p. ún.) e os tributos 

referentes ao próprio imóvel (CC, art. 1715). Após os atos judiciais de venda e 

transferência da propriedade, se houver numerário remanescente, sobre esse 
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preço incide a cláusula, em sub-rogação, até que se adquiram novos bens 

sobre os quais recairá a disposição. 

O art. 1911, p. ún. e art. 1848, §2º prevêem a alienação por 

conveniência do herdeiro, mediante sub-rogação, com autorização judicial. 

Qualquer alienação não autorizada será nula. A ação pode ser intentada 

por qualquer dos herdeiros do testador, cônjuge e testamenteiro. Deve ser 

declarada de ofício pelo juiz. É irrelevante para a nulidade que o terceiro 

adquirente esteja de boa-fé, o que somente será levado em conta em uma 

ação de perdas e danos contra o alienante. 

A cláusula de inalienabilidade abrange necessariamente, ainda que no 

silêncio do disponente, as de impenhorabilidade e incomunicabilidade. 

 

4.5.3 Cláusula de incomunicabilidade  

 

Por esta cláusula, os bens gravados não se comunicam ao cônjuge do 

herdeiro, não importando qual o seu regime de bens do casamento. 

No desfazimento da sociedade conjugal, qualquer que seja a causa, 

esse bem, ou conjunto de bens, não concorre par a apuração da meação. 

A imposição isolada dessa cláusula não impede a alienação. 

 

4.5.4 Cláusula de impenhorabilidade 

 

Os princípios são os mesmos da cláusula de inalienabilidade. Só pode 

ser inserida por terceiros, em testamentos e doações. 

A inalienabilidade abrange também a impenhorabilidade. 

Também pode ser absoluta ou relativa, vitalícia ou temporária; pode 

abranger todos os bens ou parte deles, ter como termo final a morte do 

herdeiro ou certo termo ou condição. 
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4.6 Legados. Modalidades. 

 

4.6.1 Conceito 

 

Legado é uma deixa testamentária determinada dentro do acervo 

transmitido pelo autor da herança.  

Só há legado por via de testamento, já que sem ele só existem os 

herdeiros da ordem de vocação estabelecida em lei, que recolhem a herança. 

Nada impede que o testador disponha de todo o seu patrimônio na forma 

de legados, inexistindo herdeiros na herança. 

A sucessão do legatário ocorre a título singular. 

Tudo o que for economicamente apreciável e que possa ser objeto de 

um negócio jurídico pode ser objeto de um legado. 

Pode ser aposto encargo à deixa testamentária, que a torna onerosa. 

De qualquer forma, no conceito de legado há que se incluir necessariamente a 

noção de liberalidade e vantagem patrimonial para o sucessor. 

Se o legatário entender que a deixa lhe é prejudicial, basta não pedi-la, 

nem recebe-la. 

O testador pode também aquinhoar com legado aquele que já é seu 

herdeiro legítimo. O fato de a mesma pessoa ter as duas condições jurídicas no 

processo sucessório implica que se apliquem as duas situações jurídicas 

próprias. 

Assim, pode o herdeiro renunciar a herança, mas aceitar o legado, e 

vice-versa. 

Aplicam-se ao legado as regras gerais s respeito das disposições 

testamentárias, salvo naquilo que por sua natureza for exclusivo da condição 

de herdeiro. Pode, pois, o legado ser puro e simples, sob condição, para certo 
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fm ou modo ou para certa causa (CC, art. 1897). Podem também os legados vir 

com a cláusula de inalienabilidade e as demais de índole restritiva. 

 

4.6.2 Legado de coisa alheia 

 

É ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no 

momento da abertura da sucessão (CC, art. 1912). 

Se o testador dispõe de coisas determinadas pelo gênero, o legado será 

cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador 

(CC, art. 1915). 

Também pode o testador determinar que o herdeiro ou legatário 

entregue coisa sua, para receber a liberalidade (CC, art .1913). Deve haver 

uma ordem do testador, não bastando mero conselho ou exortação. 

Tais restrições não se aplicam à legítima. Se o herdeiro legítimo se 

recusa a cumprir o que foi ordenado pelo testador, renuncia à parte disponível. 

À legítima só serão possíveis as cláusulas restritivas já estudadas. 

Válido também o legado a pessoa determinável quando da morte do 

testador, mas ainda inexistente quando da feitura do ato. Se a pessoa puder se 

identificada, a disposição é válida. Não se pode deixar a cargo de terceiro a 

identificação. 

Se a coisa pertencer somente em parte ao testador, ou ao herdeiro ou 

ao legatário onerados com entrega de coisas suas, só até a parte existente 

valerá a disposição (CC, art. 1914). O legado reduz-se ao existente e possível. 

Se o testador legar coisa sua, singularizando-a, só valerá se ela se 

achava entre os bens da herança. Se houver em quantidade inferior, quando 

da morte, vale quanto ao remanescente. 

Se legar coisa ou quantidade que se deve tirar de certo lugar, só valerá 

se for achada no local indicado, e até a quantidade indicada (CC, art. 1917). 

Uma mudança fortuita não nulifica a disposição. 
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4.6.3 Legado de usufruto e direitos reais ilimitados 

 

Nada impede que o testador legue tão-só o usufruto, deixando a nua-

propriedade com o herdeiro ou com outrem. Também os direitos reais de uso e 

de habitação. 

Podem er vários os usufrutuários nomeados sobre o mesmo legado. 

Presume-se legado de usufruto vitalício para o legatário, se não houve 

outra fixação de prazo. 

Não se admite o usufruto sucessivo. Se não houver outro prazo, 

extingue-se com a morte do usufrutuário. Este não pode transmitir o direito 

limitado de propriedade. 

 

4.6.4 Legado de imóvel 

 

Legado um imóvel, após o testamento, se houver acréscimo nessa 

propriedade, tal não se compreende no legado (CC, art. 1922). 

Se o legatário constrói no imóvel, a construção insere-se no legado. 

Construção, tecnicamente, não é benfeitoria, trata-se de acessório do solo. 

O código é expresso em acrescer ao legatário as benfeitorias de 

qualquer categoria. Os acréscimos de área no imóvel (no terreno, e não na 

construção) não se presumem incluído no legado. 

 

4.6.5 Legado de alimentos 
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Trata-se de legado a prestações periódicas. Abrange o sustento, a cura, 

o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for 

menor (CC, art. 1920). 

Os alimentos inseridos como disposição testamentária podem ser mais 

amplos ou mais restritos do que o expresso no artigo. Contudo, se o testador 

não distingui-los, será esse o alcance de um legado de alimentos.  

Não se tem em mira, como no direito de família, as necessidades do 

alimentando. Mas na falta de seu valor expresso, deve o juiz fixa-los, sem 

dúvida, sob os mesmos princípios do direito de família. 

Pode ser in natura, com o fornecimento, por herdeiro, das utilidades. 

Os alimentos podem ser alterados, dependendo das condições 

financeiras da herança, e só podem sair da parte disponível do testador. 

Mesmo rotulada como alimentos, se a prestação for devida a beneficiário 

com plenas condições de subsistência, o legado deve ser tratado como uma 

concessão genérica de renda, e não como alimentos. 

No tocante ao legado de alimentos pesam as incapacidades para 

adquirir por testamento (CC, art. 1801). 

 

4.6.6 Legado de crédito 

 

Não se manifestando expressamente em sentido contrário o testador, os 

créditos transmitem-se aos herdeiros legítimos. 

Entretanto, pode o testador transferir a sua posição de credor por meio 

de um legado (CC, art. 1918). Ocorrem os efeitos da cessão de crédito. 

Aplicam-se seus princípios. O testador não assegura o bom ou mau 

adimplemento da obrigação. 

O herdeiro cumpre esse legado entregando ao legatário o título 

representativo do crédito (CC, art. 1918, §1º), quando for o caso. 



316 
 

Outra modalidade de legado de crédito é a quitação da dívida. O 

testador, se for credor do legatário, dá-lhe quitação, como se recebesse o 

pagamento. Se o legatário já pagara parte do débito, a quitação é do 

remanescente. 

A dívida consolida-se na data da morte, não abrangendo as dívidas que 

se vencerem após a data do testamento (CC, art. 1918, §2º), só se refere às 

dívidas que o testador já conhecia. As dívidas posteriores ao testamento não 

se incluem, já que cabia ao testador fazer nova disposição testamentária sobre 

elas. 

Não haverá compensação automática de dívidas quando há legado de 

crédito (CC, art. 1919). O testador deve ser expresso a esse respeito. Nada 

dizendo, continuará o legatário obrigado para com o espólio e este para com o 

legatário. Nada impede a transação posterior, na partilha. 

Consistindo o legado de bem cujo preço não esteja inteiramente pago, 

presume-se que incumbiu ao legatário prosseguir nos pagamentos. Cabe ao 

legatário optar se aceita ou não o legado (legado com encargo). 

O legado de dívida (que equivale a assunção de débito), não tem o 

caráter de liberalidade, de modo que só valerá como encargo ou condição de 

outra disposição. Se incluída a disposição autônoma, não se constitui legado. 

É ineficaz como disposição testamentária. 

Já o legado de posição contratual por testamento pode ocorrer quando 

a substituição da parte no contrato depender da aquiescência de outro 

contratante. 

Quando há necessidade da concordância de terceiro, este é estranho ao 

ato testamentário. 

 

4.7 Efeitos dos legados e seus pagamentos 
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4.7.1 Forma de aquisição dos legados 

 

O herdeiro tem a aquisição e posse dos bens da herança no momento 

da morte, pela saisine (CC, art. 1784). 

O legatário deve pedir o legado aos herdeiros, não tem a posse da 

coisa legada (CC, art. 1923, §1º). 

Em legado puro e simples, ou em coisa certa, tem o domínio da coisa 

com a abertura da sucessão. A morte é o título que transfere a propriedade. 

Para a entrega do legado, no juízo do inventário, serão ouvidos todos os 

interessados e pago o tributo, se houver, sendo-lhe deferida a posse. 

No caso de recusa de entrega da coisa, a ação é reivindicatória 

devendo ser manejada a par do inventário, sem integrá-lo, pois não se decidem 

nele questões de alta indagação. 

O testador pode, no entanto, determinar que o legatário entre 

imediatamente na posse da coisa, neste caso, a posse poderá ser 

determinada pelo próprio juiz no inventário. O legatário terá então a posse 

indireta. 

O legatário não pode entrar por autoridade própria na posse da coisa 

legada. É violência contra o espólio e os herdeiros, que podem manejar ações 

possessórias. 

Se o bem se encontrar com terceiros, a ação é puramente de 

reivindicação e a vontade do testador não é oponível contra o estranho à 

herança. 

Se forem vários os legados atribuídos a um mesmo legatário, pode ele 

aceitar uns e não aceitar outros. O que não pode ocorrer é a aceitação parcial 

de um mesmo legado. 
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4.7.2 Quem efetua o pagamento dos legados 

 

Pode o testador ter designado algum ou alguns dos herdeiros para 

fazer o pagamento. Só os designados responderão pelo pagamento. 

No silêncio do testamento, o cumprimento dos legados cumpre aos 

herdeiros e, não os havendo, aos legatários, na proporção do que herdaram 

(CC, art. 1934). 

O pedido de entrega pode ser feito ao testamenteiro, quando estiver na 

posse dos bens, como administrador e inventariante. A entrega voluntária não 

enseja maiores problemas. 

Prova-se a entrega por recibo ou por qualquer outro meio. Quando se 

trata de imóvel, o formal de partilha ou a carta de adjudicação é que será 

levada a registro. 

O legado pode consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatário, 

cumprindo só a ele cumpri-lo. Nesta hipótese, cada herdeiro responderá 

proporcionalmente pelo que o herdeiro ou legatário pagar de seu àquele que se 

denomina “sublegatário”. O testamento pode excluir a hipótese de rateio do 

valor. 

É uma espécie de disposição com encargo, pois o legatário pode não 

entrega-la, e não será obrigado a tanto, presumindo-se que renunciou à 

herança e ao legado. 

O legado deve ser entregue no estado em que se encontrava quando da 

morte (CC, art. 1937). Se houver perda ou deterioração após a abertura da 

sucessão, caberá a apuração da culpa, para se indenizar o legatário. 

 

4.7.3 Efeitos 

 

Se há litígio acerca da validade do testamento, não se pode pedir o 

legado (CC, art. 1924); pois se o testamento é nulo, não há legado. 
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Também não se pode pedi-lo quando a termo ou condicionais, se não 

houver implemento da condição ou não se vencer o prazo (CC, art. 1924). 

Desaparece o legado se o legatário falecer antes de implementada a condição. 

A negativa de entrega da coisa pelo juízo do inventário não inibe a ação 

contenciosa para a interpretação ou declaração de validade da cláusula 

testamentária. 

Como a coisa pertence ao legatário desde a data da morte, a ele 

caberão os seus frutos e rendimentos. O legatário tem os procedimentos 

acautelatórios para impedir a deterioração ou prejuízo de difícil reparação, 

valendo-se do poder geral de cautela conferido ao juiz. 

Caso se tratar de juros, a lei abre exceção: “o legado em dinheiro só 

vence juros desde o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a 

prestá-lo” (CC, art. 1925). 

Excluem-se os juros e frutos, também, se a coisa não é encontrada entre 

os bens do testador, ou se se trata de coisa incerta. 

O legado de pensão ou de renda vitalícia só se pode iniciar a partir da 

morte do testador (CC, art. 1926). Antes da morte não há herança. 

O art. 1927 reporta-se a prestações periódicas, em quantidades certas, 

nas quais o primeiro período datará da morte do testador, e o legatário terá 

direito a cada prestação, uma vez iniciado o período sucessivo, ainda que 

venha a falecer antes do seu termo. As prestações cujo período se iniciar após 

a morte do legatário, não mais lhe pertencem ou a seus herdeiros. 

Não se confunde com as prestações periódicas do art. 1928, as quais se 

vencem só ao final do período. Enquanto não completado o período, não são 

exigíveis e a morte do legatário durante o período aquisitivo extingue o legado. 

Se o legado é de coisas fungíveis, cabe ao herdeiro a escolha, que 

deve dar o meio-termo na qualidade (CC, art. 1929). A mesma regra se aplica 

ao terceiro se a ele foi cometido e, na impossibilidade deste, ao juiz. 
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Se o testador deferiu ao legatário a escolha, pode escolher, entre o 

gênero, ou a espécie, a melhor coisa que houver na herança. Se não houver, o 

herdeiro dará semelhante, na base do meio-termo. 

Quando o legado é alternativo, presume-se deixado ao herdeiro a 

opção (CC, art. 1932). Se quem tiver que fazer esta opção falecer antes de 

realiza-la, o direito de escolha passa aos respectivos herdeiros (CC, art. 1933). 

As despesas e os riscos pela entrega serão do legatário (CC, art. 

1936). 

 

4.8 Caducidade dos legados 

 

4.8.1 Introdução 

 

Desaparece a razão de ser da deixa testamentária em razão de fato 

posterior, ou mesmo anterior, à elaboração do testamento. Pode estar a razão 

ligada à própria coisa legada ou ao legatário (ordem objetiva e subjetiva). Em 

todas as situações ocorre algo que deixa o legado sem sentido. 

O art. 1939 trata da ineficácia dos legados por causa estranha à vontade 

do testador. O fato de se ter um legado por ineficaz não macula o testamento. 

Se um legado caduca com encargo e há legatário substituto, a este cabe 

recebe-lo com ônus, se não for personalíssimo. Se o legado caduca, é 

devolvido ao monte, entende-se desaparecido o encargo, se nada dispuser o 

testador. 

 

4.8.2 Modificação da coisa legada 

 

Caducará o legado se, depois do testamento, o testador modificar a 

coisa, ao ponto de já não ter a forma, nem lhe caber a denominação que 
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possuía (CC, art. 1939, I). Se o testador transformou tão profundamente a 

coisa, não deu mais importância ao legado. 

 

4.8.3 Alienação da coisa legada 

 

Caducará o legado se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou 

em parte a coisa legada; nesse caso, caducará até onde ela deixou de 

pertencer ao testador (CC, art. 1939, II). 

Trata-se de legado de coisa alheia que, como regra geral, é ineficaz 

(CC, art. 1912). Complementa o art. 1914 que se a coisa só em parte pertencer 

ao testador, o legado só vale no tocante a essa parte. 

Se a alienação é nula por vício de vontade do testador, persiste o 

legado. 

 

4.8.4 Perecimento ou evicção da coisa legada 

 

Caducará o legado se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o 

testador, sem culpa do herdeiro ou legatário, incumbido do seu cumprimento 

(CC, art. 1939, III). 

Se o legado pereceu por culpa de terceiro não há caducidade. Legado 

houve. O legatário move ação de indenização contra terceiro. 

Em havendo desapropriação (causa legal de perda da propriedade), só 

subsistirá o legado se houve expressa menção de substituição ou sub-rogação 

por parte do testador. 

A responsabilidade por mora segue o direito das obrigações em havendo 

culpa do herdeiro ou legatário no cumprimento. 
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O art. 1940 traça norma a respeito do perecimento em parte – persiste o 

legado no remanescente, sem prejuízo das perdas e danos -, tratando 

igualmente o legado alternativo: se o legado for de duas ou mais coisas 

alternativamente, e alguma delas desapareceu, subsistirá  quando às 

restantes. A regra é a da obrigação alternativa. 

Já no tocante à evicção, caduca o legado porque o testador não tinha 

direito à coisa legada. O objeto não era idôneo, equiparando-se a coisa evicta à 

alheia. 

Pouco importa se a evicção se der antes ou depois da morte do testador. 

O herdeiro também pode ser responsabilizado por perdas e danos, no 

caso de evicção, se não defender devidamente os direitos do testador sobre a 

coisa. 

 

4.8.5 Caducidade por indignidade 

 

O inciso IV do art. 1939 refere-se à exclusão por indignidade (CC, art. 

1815). O excluído da sucessão por indignidade não pode ser herdeiro ou 

legatário. Pode mover ação de exclusão por indignidade qualquer herdeiro ou 

legatário que tenha interesse na herança. Pode faze-lo o testamenteiro. 

 

4.8.6 Caducidade pela pré-morte do legatário 

 

Não há legado se o legatário morrer antes do autor da herança (CC, art. 

1939, VI). Não há legado por falta de sujeito. 

O objeto se devolve ao monte, se não houver substituto ou direito de 

acrescer com outros co-legatários. 

Não há direito de representação para os legatários. 
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5- Direito de acrescer entre herdeiros e legatários 

 

5.1 Conceito 

 

A questão do direito de acrescer poderá surgir quando o testador 

distribui o seu patrimônio entre vários herdeiros e legatários e um deles não 

chega a adquirir sua parte por premoriência, ilegitimidade ou renúncia. 

A primeira regra a ser fixada é o exame da vontade do morto. Pode ele 

ter disposto sobre substituições, acréscimos ou caducidades das deixas. 

A segunda regra é observar que, se o testador silencia e nomeia dois ou 

mais herdeiros ou legatários, sem discriminar sua quota ou percentagem na 

herança ou no objeto legado, aos sucessores remanescentes se acresce o 

benefício. 

A falta do herdeiro ou legatário é fato inesperado para o testador, tanto 

que ele não previu a hipótese. 

Pode o testador proibir expressamente o direito de acrescer. Nesse 

caso, a destinação dos bens segue o determinado pelo art. 1944, isto é, 

transmite-se aos herdeiros legítimos a quota vaga. 

 

5.2 Direito de acrescer entre co-herdeiros 

 

O direito de acrescer entre co-herdeiros requer que haja uma mesma 

disposição, em que dois ou mais herdeiros são nomeados na mesma 

herança, em quinhões não-determinados (CC, art. 1941). 
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As formas pelas quais não ingressam os herdeiros na herança estão no 

art. 1943: premoriência, renúncia da herança, exclusão ou não-implemento ou 

frustração da condição aposta na herança. 

Não há representação na sucessão testamentária, de modo que não há 

qualquer direito dos descendentes do herdeiro testamentário indigno. 

A primeira regra é verificar se não há substituto. Só no caso negativo 

haverá acrescimento (se na falta de Pedro não o substituirá Paulo). 

Quando o testador fixa a quota ou o objeto de cada sucessor, não 

haverá direito de acrescer. 

Os co-herdeiros beneficiados com o acréscimo do quinhão recebem-no 

com as obrigações e encargos que o oneravam (CC, art. 1943, p. ún.). Só se 

excluem os encargos personalíssimos. 

O legatário, bem como o co-herdeiro, não podem, em princípio, 

renunciar o objeto do direito de acrescer. Se ceder a parte acrescida a outrem, 

trata-se de transmissão inter vivos. Proíbe-se o beneficiário do acréscimo de 

repudia-lo separadamente da herança ou do legado (CC, art. 1945, 1ª parte).  

No entanto, podem repudia-lo na hipótese deste chegar com encargos 

especiais (isto é, encargos que esse dirijam especialmente ao beneficiário 

original). Nesse caso, repudiando o acréscimo, este reverterá em favor de 

quem os encargos foram instituídos. 

 

5.3 Direito de acrescer entre legatários 

 

O art. 1942 apresenta duas hipóteses de direito de acrescer entre 

legatários: 

a) quando são nomeados conjuntamente a respeito de uma 

só coisa, determinada ou certa; 

b) quando o objeto do legado não pode ser dividido sem o 

risco de desvalorização. 
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Não há direito de acrescer se o testador fixa porcentagem ou fração de 

cada legatário sobre a coisa. 

Também ao legatário acrescido pesam os encargos e obrigações, como 

para os herdeiros (CC, art. 1943, p. ún.). Aplica-se o mesmo quanto ao encargo 

personalíssimo. 

Se não houver direito de acrescer entre os legatários, o destino da quota 

separada é ir para o herdeiro ou legatário incumbido de satisfazer esse legado; 

ou para o monte a ser dividido entre todos os herdeiros, se o legado saiu da 

herança (CC, art. 1944), sempre que o contrário não tiver sido estabelecido 

pelo testador. 

 

5.4 Direito de acrescer no usufruto 

 

Podem dois ou mais legatários receber a mesma coisa em usufruto. 

Se o usufruto foi deixado a mais de uma pessoa na mesma disposição 

ou em mais de uma disposição no mesmo testamento, haverá direito de 

acrescer entre os usufrutuários. 

Não haverá acrescimento se houve cota determinada ou se a disposição 

não foi conjunta. 

Não havendo, a propriedade vai-se consolidando com o nu-proprietário, 

até a consolidação plena. 

A morte do nu-proprietário não extingue o direito do usufrutuário. Não se 

admite, porém, o usufruto sucessivo, extingue-se o usufruto com a morte de 

todos os legatários, se outro prazo não se estipulou. 

 

5.5 Redução das disposições testamentárias 

 



326 
 

5.5.1 Conceito 

 

Ocorre quando, por qualquer causa, o testador venha a ultrapassar a 

metade disponível. Haverá que se ajustar à legítima. 

Diz o art. 1967 que as disposições que exceder a parte disponível 

reduzir-se-ão aos limites dela. 

Se não houver herdeiros necessários, não há que se falar em redução, 

já que o testador podia dispor de todo o seu patrimônio. 

Mas, ao contrário, as disposições testamentárias não atingirem os limites 

do disponível, todo o remanescente, não incluído no testamento, caberá aos 

herdeiros legítimos (CC, art. 1966). 

 

5.5.2 Procedimento para a redução 

 

Se tiver condições, de plano, o juiz pode determinar a redução nos 

próprios autos do inventário, se acomodados os interesses das partes. Nessa 

situação não há questões de alta indagação. 

Não satisfeito qualquer interessado, ou não sendo possível a redução no 

curso do inventário, há que se recorrer à ação própria da redução. Enquanto 

não aberta a sucessão, não é possível intentar a ação, porque ainda não há 

herança. 

O herdeiro que não se interessar pela redução e não mover ou participar 

da ação não será atingido pela coisa julgada. A redução vai beneficiar tão-só 

os herdeiros que não se mantiveram inertes. Não há coisa julgada material 

dentro do inventário. O herdeiro que não concordar com a partilha, homologada 

contra a sua vontade, continua com a possibilidade de mover ação autônoma. 

Após a homologação da partilha, o pedido de redução, julgado 

procedente, a desconstituirá, ainda que parcialmente. Não se invalida a 
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disposição testamentária excedente, ou o testamento. A parte inoficiosa do 

testamento é tornada ineficaz. 

Se os herdeiros, maiores e capazes, houverem por bem cumprir o 

testamento com parte inoficiosa, o interesse é privado. Nada obsta que deixem 

de exercer o direito ou a ele renunciem. 

Ao que propõe a ação cabe provar o excesso. O objetivo da ação de 

redução é reconhecer a inoficiosidade e obter a reintegração do bem à 

legítima. É ação de natureza tipicamente sucessória, porque os bens voltam a 

integrar o monte, para sua distribuição aos herdeiros necessários. 

Se o bem não mais existir, ou tiver sido alienado de boa-fé, deve o 

acionado devolver o valor atualizado. 

 

5.5.3 Cálculo da parte inoficiosa 

 

No caso de testamento, a parte disponível é calculada sobre o total dos 

bens existentes ao falecer o testador, abatidas as dívidas e as despesas de 

funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos à colação (CC, 

art. 1847). 

Ocorrendo liberalidade (doação) em vida, o eventual excesso deve ser 

apreciado no momento em que foi feita a doação, como se o falecimento 

tivesse ocorrido naquela data. 

Não podem ser incluídos os créditos sob condição suspensiva que, 

evidentemente, ainda não integram o patrimônio partilhável. 

 

5.5.3.1 Doações e parte inoficiosa 

 

A lei estipula que a doação dos pais aos filhos importa adiantamento da 

legítima. 
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Só se considera inoficiosa a doação no que exceder a legítima, no 

momento da doação (CC, art. 549). 

Se o testador dispensou da colação a doação, é como se tivesse 

atribuído para após a morte sua parte disponível. A situação materializou-se 

com a obrigação de colacionar os bens doados (CC, art. 2003). 

As doações são imputadas na metade disponível quando não foram 

feitas a descendentes ou quando o disponente doou aos ascendentes com 

dispensa de colação. 

O excesso deve ser restituído proporcionalmente pelos donatários.  

De outro lado, as doações se incluem na porção legítima, como 

adiantamento desta, se feita aos descendentes sem dispensa de colação. 

O dever de colacionar os bens não se confunde com a redução das 

disposições. 

 

5.5.4 Regras para a redução 

 

O testador pode determinar que a redução prefira os quinhões de 

certos herdeiros, ou certos legados. 

A orientação legal está no art. 1967, §1º, reduzindo-se 

proporcionalmente as cotas dos herdeiros ou herdeiro instituído, até onde 

baste, e, não bastando, também os legados, na proporção do seu valor. 

Os legados de alimentos não estão livres de redução. 

A redução que sofre o herdeiro instituído pode ir até o ponto de tornar 

ineficaz a deixa, se não completada a legítima. 

Se houver necessidade de se atingir um legado que consista em prédio 

divisível, o art. 1968 determina que a divisão se faça proporcionalmente. 
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Se o prédio for indivisível e o excesso do legado montar a mais de ¼ 

sobre o valor do prédio, o legatário o deixará inteiro na herança o imóvel, 

ficando com direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na metade 

disponível. 

Se o excesso não for mais de ¼, aos herdeiros fará tornar em dinheiro 

ao legatário, que ficará com o prédio. 

 

O §2º do art. 1968 permite que, se o legatário também for herdeiro, 

inteire sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros cônjuges, 

sempre que o valor de sua quota e a parte do legado forem suficientes. Evita-

se, assim, o condomínio. 

 

5.6 Substituições. fideicomisso. 

 

5.6.1 Substituições. Conceito. Origem. Vontade do testador e limites 

legais. 

 

O testador pode nomear um segundo herdeiro ou legatário para 

substituir o primeiro nomeado se, por qualquer razão, não se operar a 

transmissão do benefício ao indicado original. Assim como poderá nomear 

tantos  outros substitutos para ocupar a titularidade da deixa testamentária. 

O testador pode substituir um único herdeiro ou legatário na mesma 

deixa, por outro ou outros beneficiários, e vice-versa (CC, art. 1948). 

 • substituição vulgar: o substituto será chamado se o nomeado 

anterior não reunir a situação de sucessor (um, ou mais de um, recebe 

na ausência do primeiro indicado); 

 • substituição recíproca: aquela pela qual o testador, instituindo 

vários herdeiros ou legatários, declara substitutos uns dos outros. Se 

algum faltar, os outros serão chamados a recolher a parte do faltante. 
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5.6.2 Substituição vulgar e recíproca 

 

A substituição vulgar se constitui numa simples troca de titulares, que 

fica condicionada ao primeiro herdeiro instituído ou legatário nomeado não 

assumir a sua condição na herança (CC, art. 1947). 

A condição para o chamado do substituto, é o substituído “não querer” 

ou “não poder” aceitar a herança ou legado, presumindo-se que a substituição 

foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador a uma só se 

refira. 

O “não querer” se refere à renúncia. O “não poder” às incapacidades e 

ilegitimidades. 

Se a deixa continua encargo ou condição a eles também fica submetido 

o substituto, quando não for diversa a intenção do testador ou não resultar o 

contrário da natureza da condição, ou encargo (CC, art. 1949). 

A caducidade da substituição pode ocorrer até mesmo antes da morte, 

se o substituto pré-morrer ao autor da herança. Pode ocorrer após a morte, 

com a aceitação da herança pelo primeiro indicado, enquanto o substituído não 

o tiver feito. 

A substituição recíproca ocorre quanto o testador determina que entre 

os vários herdeiros nomeados, na ausência de um, os outros o substituam, na 

parte do nomeado ausente. Não se confunde com o direito de acrescer, porque 

não há nomeação conjunta. 

Também pode ocorrer entre legatários. 

Recebendo os herdeiros e legatários partes desiguais, tendo sido 

estabelecida uma substituição recíproca, o art. 1950 do CC determina que a 

mesma proporção originária fica mantida para os substitutos. 

Mas se o testador incluir um novo substituto, além dos recíprocos, o 

quinhão vago, isto é, o que cabe ao sucessor que deixou de comparecer, será, 
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então, dividido em partes iguais (CC, art. 1950, 2ª parte). A proporção é em 

relação ao quinhão, e não a toda a herança. 

 

5.6.3 Fideicomisso 

 

Existe a instituição pelo testador (fideicomitente), de alguém, por certo 

tempo ou condição, ou até sua morte, seu herdeiro ou legatário, o qual recebe 

bens em propriedade resolúvel, denominado fiduciário, para que, com o 

implemento da condição, advento do termo ou de sua morte, passe os bens a 

outro nomeado, denominado fideicomissário. 

Somente se permite o fideicomisso em favor dos não-concebidos ao 

tempo  da morte do testador (CC, art. 1952). Se, ao tempo da abertura da 

sucessão já houver nascido o fideicomissário, este adquirirá a nua-

propriedade do bem, porque o direito do fideicomissário se converterá em 

usufruto. 

 

5.6.3.1 Modalidades de fideicomisso. Objeto. Duração. Fideicomisso 

residual. 

 

Tudo que puder ser objeto de herança e legado pode estar contido em 

um fideicomisso. 

Há fideicomisso universal quando se tratar de toda herança ou parte 

dela; há fideicomisso singular quando a disposição recair sobre porções certas 

e determinadas do patrimônio. 

O fideicomissário deve prestar caução, para garantir a entrega dos bens 

sob sua confiança, se assim exigir o fideicomitente (CC, art. 1953, p. ún.). 

O fideicomisso não pode ultrapassar a pessoa do fideicomissário. Não 

se admite fideicomisso além do segundo grau (CC, art. 1959), mas a nulidade 



332 
 

da disposição que vai além deste limite não prejudica a instituição, que valerá 

sem o encargo resolutório (CC, art. 1960).  

O direito do fiduciário fica limitado, temporalmente, no máximo, ao 

momento da sua morte. Essa propriedade se resolve, não cabendo a seus 

herdeiros, mas ao fideicomissário instituído. 

Pode, no entanto, o instituidor fixar o direito do fiduciário  por certo 

tempo, fixando assim um prazo e um termo final, ou uma condição. 

 

5.6.3.2 Fideicomitente, fiduciário e fideicomissário. Direitos e 

deveres. Caducidade e extinção do fideicomisso. 

 

Tendo o fiduciário a propriedade da herança, mas restrita e resolúvel 

(CC, art. 1953), pode exercer todos os poderes que este direito real lhe 

confere, inclusive alienar os bens da disposição. 

Alienada a coisa, e a propriedade resolvendo-se no momento da morte 

do fiduciário, no termo ou no implemente da condição, cabe ao fidecomissário ir 

buscá-la, com quer quer que esteja, reivindicando-a (direito de seqüela). 

Desse modo, pode o testador gravar com inalienabilidade o bem 

fideicomitido, como também pode condicionar o direito do fiduciário à 

apresentação de caução (CC, art. 1953, p. ún.). 

Tanto fideicomissário quando fiduciário são sucessores da mesma 

herança. 

No entanto, a propriedade torna-se definitiva para o fiduciário se, antes 

de sua morte, advento do termo ou da condição, morre o fideicomissário (CC, 

art. 1958) ou se renuncia este à herança ou legado (CC, art. 1955), caducando 

o fideicomisso. 

O fiduciário responderá pelos danos que excederem o mero desgaste 

pelo uso. 
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Se o fiduciário não quiser ou não puder receber a herança, os bens irão 

diretamente para o fideicomissário, se já vivo for, que adquire a propriedade 

plena, deixando de existir o fideicomisso. 

Podem ser inseridos substitutos para o fiduciário e para o 

fideicomissário. 

Se o fiduciário abre mão do termo, que se presume instituído em seu 

favor, pode passar antecipadamente os bens ao fideicomissário.  

O fideicomissário recebe os bens com os acréscimos feitos pelo 

fiduciário (CC, art. 1956). Não tem, pois, o fiduciário direito à indenização ou 

retenção por benfeitorias. Responde por culpa ou dolo no caso da perda ou 

deterioração dos objetos fideicomitidos. 

Os encargos que restam na herança, quando passados os bens aos 

fideicomissário, ficam sob sua responsabilidade (CC, art. 1957). 

Durante o período fiducial, exerce o fiduciário todos os direitos e ações 

inerentes à propriedade, já que proprietário ele é. 

Se nem o fiduciário, nem o fideicomissário aceitarem a herança ou 

legado, devolvem-se os bens ao monte. Os credores dos herdeiros 

renunciantes podem aceitar o beneficio (CC, art. 1813). 

Pela prescrição se extingue o fideicomisso. O prazo máximo no CC é 

de 10 anos (art. 205). 

Extingue-se o direito do fideicomissário se no prazo decadencial ele não 

toma iniciativa para receber o bem. 

Se a coisa, objeto da disposição, perecer, também se extingue o 

fideicomisso, com indenização, se a perda, ou deterioração, ocorreu por culpa 

do fiduciário. 

 

5.6.3.3 Fideicomisso e usufruto 
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O fideicomisso somente será permitido em favor dos não-concebidos ao 

tempo da morte do testador (CC, art. 1952).  

Se ao tempo da morte já tiver sido concebido ou nascido o 

fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens, convertendo-se em 

usufruto o direito do fiduciário. 

O fiduciário, sendo dono, pode até mesmo onerar e alienar o bem, se 

não houver proibição do testador. O usufrutuário não tem jamais esses 

poderes. Tem ele só a fruição e utilização da coisa. No usufruto, com a morte 

do nu-proprietário, o direito passa a seus herdeiros. No fideicomisso, ao 

fideicomissário. 

 

 

5.7 Deserdação 

 

5.7.1 Exclusão dos herdeiros necessários 

 

A deserdação é a única forma que tem o testador de afastar os 

herdeiros necessários, descendentes, ascendentes ou cônjuge. 

Quando o testador não deseja que os demais herdeiros legítimos 

participem da sucessão, basta que disponha a terceiros em seu testamento. 

A deserdação é uma cláusula testamentária que, descrevendo uma 

causa autorizada pela lei, priva um ou mais herdeiros necessários de sua 

legítima, excluindo-os da sucessão. 

Há ligação entre deserdação e indignidade, tanto que o testador pode 

deserdar em todos os casos descritos para a tipificação da indignidade. 

Não basta ao testador declarar singelamente a deserdação. Na cédula 

testamentária deve vir descrita necessariamente a causa, de forma expressa 

(CC, art. 1964). 
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Aos interessados na exclusão do herdeiro indigno ou deserdado cabe o 

mesmo procedimento: promover uma ação contra o herdeiro indigitado para 

provar a veracidade da causa alegada pelo testador. 

A causa da deserdação, como a indignidade, deve ser declarada por 

sentença. 

O CC fixou em quatro anos da data de abertura do testamento (CC, 

art. 1965, p. ún.), o prazo para o interessado provar a causa de deserdação. 

A indignidade aplica-se indistintamente; a deserdação, decorrente da 

vontade do testador, serve exclusivamente para afastar os herdeiros 

necessários. 

As causas comuns de indignidade mesmo não constando do testamento, 

podem ser alegadas pelos interessados na ação de exclusão. 

Fora das situações típicas descritas na lei, não pode haver deserdação. 

Por se tratar de pena, não podem ser alargadas nem pelo testador, nem pelo 

julgador, as hipóteses legais. 

 

5.7.2 Requisitos da deserdação 

 

Como só ocorre deserdação por testamento, o testamento nulo ou 

revogado, não gerando qualquer efeito para fins sucessórios, também não 

gerará para a deserdação. 

Para que ocorra a deserdação, há necessidade, em primeiro lugar, que 

existam herdeiros necessários. 

É irrelevante a causa de deserdação dirigida a herdeiro não-necessário. 

Não possui conteúdo jurídico. Para que não concorram, deve o testador dispor 

de todo o seu patrimônio a terceiros, não tendo herdeiros necessários. 

Em segundo lugar, deve constar a cláusula de deserdação no 

testamento, entre aquelas dos arts. 1814, 1962 ou 1963. Também não é 

possível deserdação fora do testamento. 
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O testador deve descrever a causa. A disposição deve ser fundada. 

Em terceiro lugar, não haverá deserdação se houver perdão por ato 

autêntico. O perdão só pode ser, por evidência, posterior ao testamento. O ato 

de perdão não pode dar margem a dúvidas. Meras promessas ou inferências 

da atitude são irrelevantes. 

Em quarto lugar, só haverá exclusão do herdeiro necessário por 

deserdação com a prova da existência da causa determinante, em juízo, em 

ação movida pelos interessados, contra o herdeiro indigitado (CC, art. 1965). 

Só a declaração no testamento é insuficiente para a exclusão. 

 

5.7.3 Prova da causa de deserdação 

 

Há necessidade de uma sentença acolhendo a prova da causa de 

deserdação. 

A ação pode ser movida pelo herdeiro instituído ou aquele a quem 

aproveite a deserdação. 

Não provada a causa em juízo, a disposição é considerada ineficaz por 

falta de operosidade. 

Como uma porção da herança é duvidosa, não se faz a partilha até a 

decisão final da causa. 

Se os interessados nada fizerem, aceitam tacitamente a posição do 

inquinado como herdeiro. 

Se o testador apenas aponta a deserdação do herdeiro necessário, sem 

instituir outros herdeiros, os demais herdeiros e legatários, na ordem legal, 

passam a ter legitimidade para excluir o deserdado. 

Se não houver qualquer parente sucessível, é inafastável que o Estado, 

tendo interesse na sucessão, colocado na ordem de vocação hereditária, 

poderá mover a ação. 
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O herdeiro apontado como deserdado não precisa aguardar ser 

demandado. Pode-se adiantar e pedir a declaração da inexistência da causa 

descrita pelo testador. Caberá ao réu provar a veracidade da causa, pelo art. 

1965, do CC, pois os fatos narrados são negativos. 

A simples improcedência dessa ação não terá o condão de reconhecer a 

deserdação, se não for ajuizada reconvenção. 

A participação do Ministério Público, como fiscal da lei, nessas ações, 

é obrigatória. 

A causa de pedir é aquela descrita e mencionada pelo testador, não 

pode ser outra. Nada impede que o interessado ingresse com ação de 

indignidade cumulada com deserdação, com pedido alternativo ou subsidiário, 

se houver causa de pedir para ambas as ações. 

Quanto ao direito de usufruto do cônjuge e o direito de habitação, por 

serem herança necessária, pode ser afastada por indignidade (CC, art. 1814). 

No entanto, o CC, nos arts. 1962 e 1963, reporta-se apenas aos casos 

de deserdação dos descendentes por ascendentes e vice-versa, nada 

mencionando quanto ao cônjuge. Como não se admite extensão ou analogia 

de disposições punitivas, mesmo sendo o cônjuge herdeiro necessário, não 

pode ser deserdado. 

 

5.7.4 Casos de deserdação 

 

São motivos de deserdação os mesmos casos de indignidade do art. 

1814. 

O art. 1962 trata da deserdação dos ascendentes por seus 

descendentes, o que inclui qualquer grau de parentesco: 

 

a) ofensa física: 
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- qualquer forma de agressão contra o corpo da vítima, não distinguindo 

a lei quanto a sua gravidade, admitindo, portanto, mesmo a ofensa leve. 

Não é agressão o ato praticado em legítima defesa. 

Pode ser deserdado o herdeiro que foi o autor intelectual da agressão, 

praticada por outrem. 

 

b) injúria leve: 

- dispensa condenação criminal. 

Deve ser contra pessoa do testador e não contra terceira pessoa. 

c) relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto: 

- a lei quer dizer relações sexuais. 

d) desamparo do ascendente em alienação mental ou grave 

enfermidade: 

- se o ascendente estiver em estado de alienação mental, não poderia 

validamente testar. A questão reporta-se à reaquisição da capacidade 

mental. 

O testador deve descrever a enfermidade e a forma de desamparo. 

O art. 1963 trata da situação mais rara de deserdação dos ascendentes 

pelos descendentes. Existe simetria com o dispositivo anterior. 

Os castigos físicos moderados, que têm função educativa, aos menores 

de pouca idade, não podem ser levados em conta para se inserirem nas 

ofensas físicas desse dispositivo. 

 

5.7.5 Efeitos da deserdação 
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O efeito fundamental da deserdação é excluir o herdeiro da herança, 

tolhendo-lhe a legítima. 

Não se admite deserdação condicional, nem que a deserdação possa 

ser parcial. Não há meia deserdação. 

 

5.7.5.1 Os efeitos não passam da pessoa do deserdado 

 

Como a indignidade, a deserdação é pena. Seus efeitos só podem ser 

pessoais. Aplica-se o disposto no art. 1816. 

Assim, considera-se o deserdado como “se morto fosse”. 

Seus filhos não são afastados do direito de representação, ainda que 

assim haja disposto o testador. O afastamento até pode se dar quanto à parte 

disponível, não quanto à legítima. 

Também por força da pessoalidade, fica o deserdado excluído da 

administração e usufruto dos bens recebidos pelos filhos menores e nem 

poderá recebe-los como herança no futuro. 

 

5.7.5.2 Diferenças na situação jurídica do indigno e do deserdado 

 

Após a sentença que acolhe a deserdação, a situação do deserdado é 

igual à do indigno: ambos são excluídos da herança. 

No curso do processo de deserdação, o deserdado já tem uma causa 

expressa no testamento que o impede que assuma a posse dos bens da 

herança. Se procedente o pedido de deserdação, nunca terá havido herança 

para o deserdado, nem posse dos bens hereditários. 

Publicado e apresentado o testamento, o indigitado não pode se 

comportar como herdeiro. A posse material da herança só pode ocorrer por 

outro título que não o hereditário. 
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O inventariante, testamenteiro e demais interessados têm contra ele os 

interditos possessórios enquanto não definida a sua situação, porque sua 

posse é injusta a partir da morte do autor da herança. 

Se o deserdado mantiver sua posse após a sentença que o reconhecê-

lo, os demais herdeiros têm ação de petição de herança contra ele. Com a 

publicação do testamento e notificado o herdeiro, sua posse é de má-fé. 

As alienações de boa-fé, feitas pelo deserdado devem valer, quando 

existe também boa-fé do terceiro adquirente, sem prejuízo da reposição dos 

valores aos herdeiros prejudicados. 

Se caduco o direito de propor a ação ou improcedente a deserdação, 

sua posse retroage à data de abertura da sucessão. 

 

5.7.5.3 Destino dos bens que caberiam ao deserdado 

 

Há direito de representação dos descendentes do deserdado. 

Se não tiver descendentes, mas irmãos, filhos também do de cujus, sua 

parte acresce aos demais. 

Se o deserdado for o único de sua classe, recebeu a herança os 

herdeiros da classe seguinte. 

 

 

5.8 Nulidades do testamento. Revogação e caducidade. 

 

5.8.1 Nulidades em matéria de testamento 

 

Sem vontade, seja qual for a forma do instrumento da deixa, não existe 

testamento. 
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Não é válida a cláusula de conversão. No testamento cerrado, por 

exemplo, se falta o cerramento da cédula, ele não pode ter validade como 

testamento particular. 

Como a vontade testamentária deve vir resguardada pela solenidade e 

pelas formas da lei, sem elas o testamento não vale, é nulo. 

O testamento também exige agente capaz, objeto lícito e forma prescrita 

e não defesa em lei. 

A nulidade de uma cláusula testamentária, por si só, não invalida o ato 

inteiro. 

Ao lado dos atos nulos, coloca-se a anulabilidade. A vontade 

testamentária pode ter sido viciada. Externamente, o testamento se apresenta 

perfeito. Intrinsecamente, porém, a vontade se viciou por erro, dolo ou coação. 

O que anula os atos jurídicos em geral também anula o testamento. 

Os testamentos nulos podem ser decretados de ofício pelo juiz, 

podendo a nulidade ser pleiteada por qualquer interessado e pelo MP (CC, art. 

168). 

A anulação do testamento só pode ser pedida por quem tenha interesse 

na invalidade do negócio. 

O testamenteiro é parte legítima para ser demandado nos pedidos de 

invalidação (CC, art. 1981), mas é conveniente que todos os herdeiros e 

legatários envolvidos sejam chamados para a ação. 

O testamento pode, ainda, perder a sua eficácia. Como é 

essencialmente revogável, o próprio testador, com um testamento 

subseqüente, revoga o anterior, subtraindo-lhe a eficácia. 

 

5.8.2 Revogação do testamento 

 

Só um outro testamento é que pode revogar. “O testamento pode ser 

revogado pelo mesmo modo ou forma por que pode ser feito” (CC, art. 1969). 
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Codicilo não revoga testamento, nem escritura pública. O testamento 

pode revogar codicilo. 

Qualquer forma válida de testamento é apta para revogar. 

A revogação por ser total ou parcial (CC, art. 1970). Se houver mera 

revogação parcial, o testamento anterior subsiste em tudo o que não for 

contrário ao posterior. 

Tanto a revogação expressa quanto a tácita podem ser totais ou 

parciais. 

Não vale a revogação se o testamento revogador for inválido por 

infração ou omissão das formalidades essenciais ou por vícios intrínsecos (CC, 

art. 1971). O mesmo dispositivo mantém a revogação no caso de caducidade 

do último por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. 

 

5.8.2.1 Revogação pela abertura ou dilaceração do testamento 

cerrado 

 

O art. 1972 diz que o testamento cerrado que o testador abrir, ou for 

aberto ou dilacerado com o seu consentimento, haver-se-á como revogado. 

A vontade de revogar não é expressa, mas é manifestada pelas 

circunstâncias. Se a cédula for fortuitamente aberta ou dilacerada, não opera a 

presunção. 

O juiz não pode determinar o cumprimento do testamento se este não se 

apresentar intacto (CPC, art. 1125). 

 

5.8.2.2 Revogação presumida (ruptura do testamento) 

 

Há situações em que a lei presume que, se fossem conhecidas pelo 

testador, ele revogaria a sua disposição de última vontade. 
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Presume-se porque se o testador prevê-la, pode afasta-la. 

O rompimento faz desaparecer  os efeitos do testamento por inteiro. 

A lei presume que se o testador conhecesse a existência do 

descendente (de qualquer grau) que sobreveio, não disporia pelo testamento, 

pelo menos da forma que o fez. 

O nascimento refere-se a herdeiro necessário. 

O testamento só poderá ser aplicado se esse descendente falecer antes 

do testador. 

O desconhecimento de filho ilegítimo rompe o testamento. Assim 

também a adoção. Se o testador adotou após fazer o testamento, 

implicitamente o revogou. 

Mas se o testador dispor somente da parte disponível e prevendo 

hipóteses de possível rompimento, o testamento será válido. 

Da mesma forma, se o testador dispor só de metade do seu patrimônio, 

não contemplando os herdeiros necessários então conhecidos ou excluindo-os 

dessa parte (CC, art. 1975). 

 

5.8.3 Caducidade dos testamentos 

 

A caducidade ocorre quando há um esvaziamento da deixa 

testamentária ou porque o bem já não mais existe, ou porque não existe mais o 

sujeito para suceder. 

 

5.9 Testamenteiro 

 

5.9.1 Origens. Fontes. 
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Normalmente deve ser atribuído aos herdeiros ou ao cônjuge meeiro o 

encargo de cumprir as disposições testamentárias. 

O testamenteiro é um executor do testamento. 

5.9.2 Da necessidade da testamentaria 

 

A nomeação de testamenteiro é faculdade do testador. Não é essencial 

a nomeação de testamenteiro. 

Mas sempre haverá testamenteiro onde houver testamento, pois o art. 

1984 do CC dispõe que “na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a 

execução testamentária compete a um dos cônjuges, e, em falta deles, ao 

herdeiro nomeado pelo juiz”. 

 

5.9.3 Escolha e nomeação do testamenteiro 

 

O testamenteiro é primordialmente escolhido pelo testador. Em sua falta 

é que o juiz nomeará alguém de sua confiança, isto é, o testamenteiro dativo 

propriamente dito. 

A nomeação pode recair em mais de uma pessoa, para agir em 

conjunto ou separadamente (CC, art. 1976). Poderá um legatário ou até 

mesmo um estranho ser nomeado para o cargo. 

Não pode o testador atribuir a terceiro a tarefa de nomear testamenteiro. 

Os testamenteiros podem ser nomeados em ordem sucessiva, para 

serem substitutos, no caso de não-aceitação ou impossibilidade do primeiro 

nomeado. 

Se o testador não se referir expressamente à atuação conjunta dos 

testamenteiros plurais (CC, art. 1976), entende-se que os nomeou 

sucessivamente, porque não se presume a solidariedade. 
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Se o testamenteiro tiver a posse dos bens da herança, será denominado 

universal; se não possuir, será particular. 

 

5.9.4 Posse dos bens da herança 

 

Dispõe o art. 1977 que “o testador pode conceder ao testamenteiro a 

posse e administração da herança, ou de parte dela, não havendo cônjuge ou 

herdeiros necessários”. 

Ao herdeiro cabe não só a propriedade, mas também a posse dos bens 

da herança, desde a abertura da sucessão. 

Desse modo, o testamenteiro só poderá ter a posse dos bens se não 

houver cônjuge ou herdeiro necessário e se assim dispuser o testador. 

Os herdeiros se utilizarão da faculdade do art. 1977, p. ún., de pedir a 

partilha imediata dos bens, quando entenderem inconveniente a posse da 

herança em mãos do testamenteiro. 

Tendo o testamenteiro a posse e administração dos bens hereditários, é 

sua obrigação requerer a abertura do inventário e cumprir o testamento (CC, 

art. 1978). 

Em uma hipótese, o testamenteiro terá necessariamente a posse dos 

bens da herança: quando o testador tiver distribuído toda a herança em 

legados. Exercerá o testamenteiro também a função de inventariante (CC, art. 

1990). Se existem legatários, a posse não lhe é imediatamente transferida. 

 

5.9.5 Obrigações do testamenteiro 

 

A função básica é fazer cumprir o testamento (CC, art. 1978), no prazo 

marcado pelo testador, dando contas do que recebeu, persistindo a sua 

responsabilidade enquanto durar a execução da função (CC, art. 1980). 
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O prazo, que legalmente é de 180 dias, se não dispuser em contrário o 

testador, pode ser prorrogado por “motivo suficiente” (CC, art. 1983). 

A inércia ou ineficiência do testamenteiro pode motivar a sua remoção. 

É ineficaz disposição do testador que dispense o testamenteiro da 

obrigação de prestar contas. 

Na recusa em presta-las, qualquer interessado pode propor a ação 

própria, de procedimento especial, então com contenciosidade. 

Deve o testamenteiro ter meios para defender o testamento e não pode 

ser obrigado a adianta-los. 

O testamenteiro tem o dever de levar o testamento a registro, se o tiver 

em seu poder, ou declinar ao juízo quem o detém, para que seja o instrumento 

devidamente registrado (CC, art. 1979). O juiz pode determinar, de ofício, que 

o detentor o faça. 

Removido o testamenteiro, perde ele o direito à remuneração (CC, art. 

1989). 

Deve o testamenteiro defender sempre a validade do ato. Se não se 

sentir à vontade de faze-lo, deve pedir a sua substituição (CC, art. 1981). O 

testamenteiro não tem legitimidade para postular a invalidação do testamento. 

Deve propor as ações que se fizerem necessárias para o cumprimento 

das disposições, com ou sem o concurso do inventariante, ou dos herdeiros 

instituídos. 

Deve ter ciência em todos os processos em que não for autor ou réu, 

sob pena de nulidade, quando o litígio versas sobre qualquer cláusula do 

testamento. 

Em cada testamento, deve ser verificado o que o testador, além das 

normas gerais de execução, atribuiu ao testamenteiro (CC, art. 1982). 
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O testamenteiro pode vir a ser responsabilizado nos termos da 

responsabilidade do direito comum, por perdas e danos, por prejuízos a que 

der causa, a herdeiros ou legatários, ou a terceiros. 

 

5.9.6 Testamenteiros simultâneos 

 

O art. 1986 trata da testamentária simultânea. Cada um dos 

testamenteiros pode exercer o cargo, mas ficam todos obrigados a prestar 

contas, de forma solidária, “salvo se cada um tiver , pelo testamento, funções 

distintas, e a elas se limitar”. 

 Na falta de disposição expressa, entende-se que a nomeação de 

mais de um testamenteiro foi sucessiva, com a finalidade de substituição. Se, 

no entanto, mais de um assumir o cargo, a solução é a do art. 1986. 

 

5.9.7 Remuneração do testamenteiro (vintena) 

 

Se herdeiro ou legatário, o testamenteiro não faz jus ao prêmio. O 

testador pode fixar remuneração nessas hipóteses, se assim o desejar. 

Se herdeiro ou legatário, poderá preferir o prêmio à herança ou legado 

(CC, art. 1988). 

O prêmio, se o testador não o houver fixado, será de 1% a 5% da 

herança líquida, não se computando a legítima. 

A vintena, por ser remuneração, não se submete ao imposto causa 

mortis, mas sim ao imposto de renda. 

Quando há herdeiros necessários, a atividade do testamenteiro resume-

se à parte disponível, por isso, não se calcula o prêmio sobre a legítima. Para 

que seja calculada, deduzem-se as dívidas da herança e as despesas de 

enterro e funeral. 
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É válida a vontade testamentária, se dispõe que a testamentaria será 

gratuita, não podendo, quem assumiu o encargo, reclamar o prêmio. Nessa 

hipótese, o testamenteiro dativo fará jus ao prêmio, pois a vontade do testador 

não foi dirigida a ele. 

 

5.9.8 Extinção da testamentaria  

 

A forma normal de extinção é a execução completa do testamento, com 

partilha, cumprimento de todas as disposições testamentárias, término de todas 

as ações a favor e contra o testamento e prestação de contas ao final. 

Também  se torna incapaz. 

Com a morte, extingue-se a testamentaria e, tratando-se de encargo 

pessoal, não é transmissível a herdeiros. Estes têm direito a receber o prêmio 

pelos serviços prestados até a morte do testamenteiro. 

Cessa também pela remoção do cargo, com perda do direito à vintena 

(CC, art. 1989). O art. 1140 do CPC diz que será removido e perderá o prêmio 

se: 

- lhe considerarem as despesas ilegais ou em discordância com o 

testamento; 

- não cumprir as disposições testamentárias. 

O pedido de remoção processa-se no juízo do inventário, em apartado. 

Pode ocorrer de ofício ou por iniciativa do MP ou de qualquer interessado. 

Pode ocorrer a extinção por exoneração a pedido do testamenteiro. 

 

CAPÍTULO XXI – INVENTÁRIO E PARTILHA 
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1 – Inventários e arrolamentos. Processo. Petição de herança. 

 

1.1 Inventário e partilha. Judicialidade do inventário. Questões de 

alta indagação. 

  

A fim de que se possa dividir o patrimônio do morto, é necessário que se 

faça uma descrição pormenorizada de todos os bens que o integram, débitos e 

créditos, para, depois de satisfeitas as dívidas, serem atendidos os herdeiros e 

legatários, bem como os cessionários de direitos hereditários. 

O inventário é necessário, mesmo que haja somente um herdeiro, 

embora o procedimento possa ser simplificado na forma de arrolamento. 

O valor da causa não deve incluir a meação do cônjuge, porque esta 

não constitui herança. 

Os herdeiros, apesar de já serem titulares dos bens da herança, e 

interessados em geral no patrimônio, só poderão materializar seus direitos, 

como regra, no curso do procedimento de inventário. 

Terminado o inventário é que se fracionarão os bens por meio da 

partilha. 

Após a homologação da partilha, só por ação própria poderá o herdeiro 

ou interessado preterido reclamar. 

O art. 928 do CPC, ao determinar que “proceder-se-á ao inventário 

judicial, ainda que as partes sejam capazes”, tira as dúvidas quanto à 

possibilidade de o inventário ser ultimado por acordo extrajudicial: o inventário 

será sempre judicial. 

É permitida a partilha por escritura pública, quando os herdeiros forem 

maiores e capazes, assim como por termo nos autos do inventário ou por 

escrito particular, homologado pelo juiz (CC, art. 2015). 
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O processo de inventário não se presta à produção de provas que não a 

documental (CPC, art. 984); devendo as partes ser remetidas aos meios 

ordinários se demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas. 

 

1.2 Dispensa do processo de inventário. Alvarás. 

 

Em certas situações, apesar da obrigatoriedade do inventário e partilha, 

tais requisitos podem ser simplificados ou até dispensados. 

Como não há interesse do fisco, quando a herança é composta somente 

de valores mobiliários, ou de um único bem móvel, sendo poucos e conhecidos 

os herdeiros, passou-se à prática de permitir tão-só um pedido de alvará para 

liberação. 

O procedimento também passou a ser utilizado para atribuir aos 

sucessores os valores em dinheiro não recebidos em vida pelo autor da 

herança (FGTS, PIS, saldos de salário). 

Não se confundem esses alvarás autônomos com aqueles deferidos no 

curso do processo de inventário e arrolamento. O termo “alvará”, nesses 

casos, refere-se a uma autorização judicial para a prática de certos atos. 

Assim sendo, se o inventariante, o testamenteiro, ou qualquer 

interessado tiver necessidade de, no curso do processo, praticar os atos 

descritos no art. 992 do CPC, após a oitiva dos interessados, o juiz autorizará, 

mediante alvará: 

- alienar bens de qualquer espécie; 

- transigir em juízo ou fora dele; 

- pagar dívidas do espólio; 

- fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento 

dos bens do espólio. 

O alvará contém uma autorização e não um mandado. 
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Na grande maioria das vezes, o alvará antecipa providência que só 

poderia ser tomada com a partilha. Não se expedirá alvará se todos os 

interessados não tiverem manifestado e não tiverem eles seus eventuais 

direitos, decorrentes da medida, devidamente acautelados. 

 

1.3 Inventário negativo 

 

Ocorre em situações em que se deseja provar que alguém não deixou 

patrimônio, que não existe bem algum a inventariar. 

Um dos casos é o do casamento da viúva (CC, art. 1523, I), para a prova 

da inexistência da causa suspensiva do casamento. 

Nesse processo, o interessado pedirá a declaração formal de 

inexistência de bens a inventariar; provando a necessidade. Ouvidos os 

interessados, como em qualquer inventário, não havendo oposição, o juiz 

homologará o inventário, declarando inexistir bens do de cujus.  

 

1.4 Legitimidade para requerer o inventário. Prazos. 

 

Àquele que estiver na posse e administração do espólio (CPC, art. 987), 

no prazo de 30 dias a contar da morte (CPC, art. 983), incumbe requerer o 

inventário e a partilha. 

Documento essencial para instruir o pedido é a certidão de óbito (CC, 

art. 987, p. ún.). 

Têm legitimação para requerer o inventário as pessoas relacionadas no 

art. 988, a começar pelo cônjuge supérstite. Todos os legitimados 

concorrentes têm interesse direto no cumprimento do testamento. 

O testamenteiro, como cumpridos da última vontade do testador, tem o 

dever de  faze-lo, sob pena de ser removido por incúria no exercício do mister. 
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Se o juiz tiver conhecimento da morte, e da existência de bens e não 

tendo qualquer dos legitimados promovido o ajuizamento do processo, no 

prazo legal, instaurará, sem provocação. O processo é iniciado por portaria 

do juízo. 

O prazo para o término do inventário é de  6 meses (CPC, art. 983), 

com a faculdade de o juiz dilata-lo (p. ún.). 

 

1.5 Foro do inventário 

 

O art. 1785 do CC manda que o inventário seja aberto no último 

domicílio do falecido.  

O domicílio será o Brasil, ainda que o óbito tenha ocorrido no exterior 

(CPC, art. 96). 

Uma vez fixado o foro do inventário, ter-se-á aí o juízo universal da 

herança. Para esse juízo acorrerão todas as ações que tenham a ver com o 

inventário e a partilha. 

O art. 89 do CPC completa a noção, determinando que o inventário e a 

partilha de bens situados no Brasil, mas de falecido estrangeiro, caberão à 

autoridade judiciária brasileira. 

O foro do domicílio do inventário permanece com competência residual. 

Qualquer pedido ou ação referente à herança correrá por esse juízo, ainda que 

já tenha terminado o inventário. 

Os arts. 1043 e 1044 do CPC estabelecem formas de inventários 

conjuntos em prol da economia processual. 

Pelo art. 1043, se falecer o cônjuge meeiro sobrevivente antes da 

partilha, as duas heranças serão processadas em conjunto e assim partilhadas 

se os herdeiros de ambas forem os mesmos, permanecendo um único 

inventariante. 
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O segundo inventários será processado em apenso. 

Já o art. 1044 do CPC trata da morte de algum herdeiro na pendência do 

inventário. Se esse herdeiro não possuir bens além do seu quinhão na 

herança, poderá este ser partilhado juntamente com os bens do monte. 

Fora dessas hipóteses, não será permitido o processamento conjunto e 

nem derrogação dos princípios gerais da competência. 

 

1.6 Questões relativas ao inventário 

  

1.6.1 Primeiras declarações 

 

O inventariante tem prazo de 20 dias a partir da data de seu 

compromisso, para apresentar as primeiras declarações, lavrando-se termo 

circunstanciado (CPC, art. 993). 

Nestas descrever-se-ão o estado da herança, ativo e passivo, herdeiros 

e legatários, contados os pormenores possíveis. 

Se o inventariante, sem justa causa, deixar de prestar teias declarações, 

poderá ser removido (CPC, arts. 996 a 998). 

Se houver omissão nessas declarações, ainda haverá mais uma 

oportunidade de serem completadas, nas últimas declarações (CPC, art. 

1011). 

 

1.6.2 Citações no inventário 

 

Após as primeiras declarações, o juiz mandará citar para os termos do 

inventário e partilha, todos os interessados referidos no art. 999 do CPC: o 

cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda Pública, o Ministério Público, 
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se houver interesse de incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. 

O fisco interessado é o estadual, no tributo causa mortis de sua 

competência. 

A citação dos interessados será pessoal para os domiciliados na 

comarca (CPC, arts. 224 a 230), ou os que forem aí encontrados. Serão 

citados por edital (prazo de 20 a 60 dias) todos os demais, tanto residentes no 

Brasil quanto no estrangeiro (CPC, art. 999, §1º). 

Todos os citandos receberão cópias das primeiras declarações. 

Como o processo tem caráter administrativo, não há lugar para revelia, 

que seria inócua. 

O ausente deverá ter seus interesses protegidos pela curadoria (CPC, 

art. 1042). 

 

1.6.3 Fase das impugnações no inventário 

 

Concluídas as citações, as partes têm 10 dias para se manifestar sobre 

as primeiras declarações, podendo “argüir erros e omissões; reclamar contra a 

nomeação do inventariante, contestar a qualidade de quem foi incluído no título 

de herdeiro” (CPC, art. 1000). 

O juiz mandará retificar as declarações, se for o caso, bem como 

removerá o inventariante. O que depender de prova, que não a documental, 

deverá ser decidido nos meios ordinários (CPC, art. 1000, p. ún.). 

O preterido poderá pedir a sua admissão no processo a qualquer 

momento antes da partilha (CPC, art. 1001). Após a partilha, só restará ao 

preterido ação de petição de herança (CC, art. 1824). 
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Sempre que uma porção da herança estiver aguardando decisão judicial, 

deverá ficar reservada para quando terminar a pendência. O inventário 

prossegue com a parte incontroversa do patrimônio. 

Aplica-se a reserva tanto na discussão da condição de herdeiro, quanto 

a validade de cláusula de deixa ou de todo o testamento. 

 

1.6.4 Fase de avaliação e cálculo do imposto 

 

Superada a fase de impugnações, o juiz nomeará perito para avaliar os 

bens do espólio, assim como perito contador para apuração de haveres se o 

morto era comerciante ou participante de sociedade. 

A meação não é herança e não existe tributo sobre essa parte. 

Não há necessidade de avaliação se todos os interessados, maiores e 

capazes, estiverem de acordo com os valores e com a futura partilha, e se o 

fisco se satisfizer com o recolhimento do imposto causa mortis com base em 

seu cadastro (CPC, art. 1007). 

Havendo incapazes, a avaliação é necessária. 

O juiz decidirá de plano os incidentes das avaliações, até que se dê por 

satisfeito com os valores obtidos. As partes impugnarão o que entenderem de 

direito (CPC, art. 1009). 

A avaliação pode ser repetida nas hipóteses do art. 1010 do CPC: erro 

ou dolo do perito ou se verificar que, posteriormente à avaliação, apresentem 

os bens vício que lhes diminua o valor. 

Aceito o laudo e resolvidas as impugnações, o juiz oportunizará e dará 

prazo para o inventariante apresentar as últimas declarações (CPC, art. 

1011). O inventariante poderá confirmar, corrigir, emendar, aditar ou 

complementar as primeiras declarações. 
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Se não forem partilhados todos os bens, por alguma das hipóteses do 

art. 1040, sonegados, descobertos após a partilha, litigiosos ou de liquidação 

difícil ou morosa ou situados em local remoto, proceder-se-á a sobrepartilha, 

pela mesma forma do inventário e nos seus mesmos autos (CPC, art. 1041). 

Estando as partes de acordo com as últimas declarações, será feito o 

cálculo do imposto (CPC, art. 1012). Ouvidas as partes e a Fazenda, sem 

impugnação ao cálculo, este será homologado (CPC, art. 1013). É o ato final 

do inventário, que se completa com o pagamento do imposto. 

STF, 112 – no imposto aplica-se a alíquota vigente ao tempo da morte do 

autor da herança. 

STF, 113 – o imposto é calculado sobre o valor dos bens na data da 

avaliação. 

STF, 114 – não é devido o imposto antes da homologação do cálculo. 

 

1.7 Arrolamentos 

 

É uma modalidade simplificada de inventário, que suprime grande parte 

de usas formalidades. Existem duas formas: 

a) arrolamento sumário: 

- procede-se ao inventário sob esta modalidade qualquer que seja o 

valor dos bens, sendo os interessados maiores e capazes, e estando 

de acordo na realização de partilha amigável (CC,a rt. 2015 e CPC, art. 

1031). 

Basta que todos os interessados apresentem a partilha, por instrumento 

público ou partilhar a ser homologado. 
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A petição inicial do arrolamento, ou a que imediatamente se seguir, 

deve vir com todas as descrições que seriam feitas nas primeiras declarações 

do inventário, ou então a escritura de partilha amigável deve fazê-lo. 

Na inicial, já se atribuem valores aos bens do espólio. Ficará dispensada 

a avaliação (CPC, art. 1033), salvo se necessário para a reserva de bens para 

pagamento de credores (CPC, art. 1035). 

Quando da apresentação do formal de partilha ou carta de adjudicação, 

para registro, o imposto deverá estar recolhido. 

A Fazenda não tem vista no processo de arrolamento. 

b) arrolamento para bens de pequeno valor: 

- cabível quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 2000 

ORTNs em seu equivalente atual. 

O inventariante também apresentará, em suas declarações, que devem 

obedecer aos detalhes das declarações do inventário, o valor dos bens do 

espólio e o plano de partilha. 

Já na inicial o inventariante pode pedir sua nomeação e apresentar os 

requisitos para a partilha. 

Pode ser utilizado mesmo existindo incapazes. 

Os interessados ausentes devem ser citados, porque podem impugnar 

a estimativa de valor, o que pode obstar o rito do arrolamento (CPC, art. 1036, 

§1º). 

Só será feita avaliação se houver impugnação de qualquer das partes ou 

do MP contra os valores apresentados pelo inventariante (CPC, art. 1036, §1º). 

A forma de pagamento do tributo é administrativa, e aplica-se o art. 

1034, cabendo à Fazenda o lançamento do imposto. 

Com a apresentação de comprovantes de pagamento do imposto, bem 

como com as certidões negativas dos demais tributos, será homologada a 

partilha (CPC, art. 1036, §5º). 
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Se no curso dos procedimentos dos inventários simplificados verificar-se 

não se admissível o rito, como o aparecimento de herdeiro desconhecido ou de 

bens que ultrapassem a alçada, converter-se-á o processo em inventário. 

Nada obsta, também, que requerido o inventário, seja este convertido 

em arrolamento. 

As questões incidentes nos arrolamentos resolvem-se da mesma forma 

que nos inventários. 

 

2 – Sonegados 

 

2.1 Conceito 

 

Quem, relacionado com a herança, ocultar maliciosamente bens do 

processo de inventário pratica ato em prejuízo a todos os interessados na 

integridade do patrimônio. 

A conduta é do herdeiro que deixa de trazer a descrição dos bens do 

morto, ciente de fazê-lo em benefício próprio ou de outrem, em detrimento dos 

demais interessados na herança. 

A pena civil, independentemente da pena criminal (CP, art. 168), 

somente pode ser imposta em decorrência de uma ação ordinária (CC, art. 

1994), obrigatoriamente proposta. 

 

2.2 Requisitos da sonegação 

 

 O art. 1992 do CC descreve o elemento objetivo externo da 

sonegação, que é a ocultação dos bens, isto é, falta de descrição, no 

inventário, omissão de colação das doações anteriormente recebidas, recusa 
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em restituir os bens à herança ou negativa da existência desses bens (CC, art. 

1993). 

Em cada caso, deve haver a intenção de ocultar, o propósito malicioso. 

Não se questiona se o intuito foi beneficiar o próprio sonegar ou terceiro, 

ou simplesmente uma forma de punir os demais herdeiros. 

O elemento subjetivo, a malícia ou o dolo integra a sonegação. Assim, 

a mera omissão ou esquecimento não conduzirão à pena. 

 

2.3 Quem pode praticar a sonegação  

 

Os arts. 1992 e 1993 referem-se ao herdeiro e ao inventariante. 

O cessionário que nega ter recebido bens da herança também pode 

sonegar bens cuja posse lhe tenha sido confiada. Assim, a enumeração não é 

exaustiva. 

Se os bens forem omitidos por terceiro, estranhos à sucessão, aí sim 

não se falará em sonegação. A ação para reaver esses bens não se originará 

de causa sucessória, mas será uma ação reivindicatória ou possessória. A 

indenização que pagarão estes terceiros decorre dos princípios da 

responsabilidade civil. 

 

2.4 Momento em que ocorre a sonegação 

 

 Pelo inventariante, só se pode argüir depois de encerrada a descrição 

dos bens, com a declaração de que não existem outros para inventariar (CC, 

art. 1996). 



360 
 

O inventariante tem até a fase das “últimas declarações” para descrever 

os bens e se fizer a ressalva ou protesto para a apresentação de outros bens  

se deles tomar conhecimento, não estará configurada a sonegação. 

Pode ainda alegar que os referidos bens não foram inventariados por 

serem de liquidação difícil ou morosa ou situados em lugar remoto, deixando-

se para sobrepartilha. 

O herdeiro terá caracterizada a sonegação depois de declarar no 

inventário que não possui os bens (CC, art. 1996). Se cala ante a intimação, 

também nasce a possibilidade para a propositura da ação. 

Se o indigitado sonegador declarar que os bens não são do espólio, 

dependendo a questão de prova, as partes devem recorrer às vias ordinárias, e 

a ação de sonegados será uma de suas espécies. 

 

2.5 Legitimidade para a ação de sonegados 

 

Os interessados no inventário e na herança podem propor a ação, não 

se limitando aos herdeiros e credores. 

 

2.6 Ação de sonegados 

 

Renitente o indigitado sonegador em apresentar os bens, as penas da 

sonegação só poderão ser impostas se decorrentes de ação de rito ordinário. 

A sentença que julgar procedente aproveita a todos os interessados 

(CC, art. 1.994, p. ún.) porque se devolve o bem ou valor ao monte a ser 

partilhado. 

Proposta a ação, os demais interessados podem ingressar como 

assistentes litisconsorciais do autor. 
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A ação deve ser proposta no juízo universal onde tramita, ou tramitou, 

o inventário. 

Como a imposição da pena é pessoal, não poderá prosseguir a ação 

contra os herdeiros no caso de falecimento do sonegador no curso da ação. 

Se os herdeiros estiverem de má-fé, responderão por perdas e danos, podendo 

ser acionados pelas vias ordinárias. 

O prazo para a ação é de 10 anos a partir da última oportunidade que 

teve o sonegador para trazer o bem ao inventário. 

 

2.7 Efeitos da sonegação. Penas. 

 

A pena que cabe impor ao herdeiro na sentença é a perda do direito 

sobre o bem sonegado (CC, art. 1992). O bem sonegado não será computado 

para esse herdeiro, para fins de partilha. 

Deve o herdeiro indenizar as perdas e danos, computando-se o valor do 

bem sonegado, se este não puder ser devolvido. O culpado restitui a coisa, 

com seus frutos e rendimentos, como possuidor de má-fé. 

Se o sonegador foi o inventariante, será ele removido do cargo, 

independentemente de perda sobre o direito à coisa sonegada (CC, art. 1993). 

Não se anulam os negócios de alienação em proteção aos terceiros 

adquirentes de boa-fé. 

Se o terceiro adquirente estiver de má-fé, a ação de sonegados pode ter 

o condão de anular o negócio, condenando o sonegador e adquirente à 

indenização por perdas e danos. 

 

3 – Colações 
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3.1 Conceito. Fundamento. 

 

Quando da elaboração da partilha, “os descendentes, que concorrerem 

à sucessão do ascendente comum, são obrigados, para igualar as legítimas, a 

conferir o valor das doações que dele em vida receberem, sob pena de 

sonegação”. 

Entende a lei que o que foi recebido em vida, por dote ou doação, 

integra a porção legítima do descendente. 

A lei denomina colação a esse procedimento de o descendente, bem 

como o cônjuge sobrevivente e o convivente, trazer à partilha o bem recebido 

em vida do de cujus, por doação. 

Salvo vontade expressa do doador, toda doação feita em vida pelo autor 

a descendente (filhos ou netos, caso concorram com outros netos) presume-se 

adiantamento da herança. Dispensa-se a colação se o testador se manifestou 

de forma expressa (CC, arts. 2005 e 2006), determinando que a doação seja 

extraída da parte disponível. 

Se a parte disponível foi excedida, a doação foi inoficiosa. 

Presume-se imputada à parte disponível a liberalidade feita a 

descendente que, ao tempo do ato, não seria chamado à sucessão na 

qualidade de herdeiro necessário (CC, art. 2005, p. ún.). 

Como o dever de colacionar é indeclinável, mesmo a renúncia à herança 

não exime o renunciante ou excluído (CC, art. 2008). 

 

3.2 Colação e redução das liberalidades 

 

A colação e a redução têm por fim a integridade das porções 

hereditárias dos herdeiros legítimos, mas não se confundem. 
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A redução da doação inoficiosa ou deixa excessiva tem por fim defender 

a legítima do herdeiro necessário e só se possibilita quando um desses atos 

atinge essa porção. 

Já a colação ocorre mesmo que a legítima não tenha sido afetada, 

visando manter a igualdade entre os vários herdeiros. 

A redução ocorre mesmo contra a vontade do disponente, porque o 

herdeiro necessário não pode ser dispensado da legítima, enquanto a colação 

pode ser dispensada pelo doador. 

Enquanto a redução do excesso transmitido possibilita a qualquer 

herdeiro necessário a ação, a colação beneficia somente os descendentes. 

Reduzem-se as doações em que se apurar excesso quanto ao que o 

doador podia dispor no momento da liberalidade (CC, art. 2007). 

O excesso será apurado com base no valor dos bens no ato da 

liberalidade. 

Se a redução não puder ser feita em espécie ou não mais existir o bem 

no momento, a redução será feita em dinheiro. 

Sendo várias as doações aos herdeiros necessários, feitas em 

diferentes datas, parte-se da mais recente para as mais antigas, até que se 

obtenha a eliminação do excesso inoficioso. 

 

3.3 Quem deve colacionar 

 

Os descendentes sucessíveis devem colacionar. O cônjuge também 

tem esse dever, se concorrer na herança com descendentes. 

Os demais herdeiros necessários estão livres dessa obrigação, salvo se 

o testador dispôs em contrário. 
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Os netos devem colacionar, quando representarem seus pais, na 

herança do avô (CC, art. 2009). Não está o neto obrigado a colacionar o que 

recebeu de seu avô, sendo herdeiro seu pai, e não havendo representação. 

Se só concorrerem netos (por cabeça), descendentes do mesmo grau, 

terão o dever de colacionar, pois concorrem por direito próprio. 

Na situação do renunciante ou indigno, devem colacionar. Se a doação 

for de tal vulto que absorva toda a herança, não se perderá o bem doado no 

tocante à parte inoficiosa. 

A dispensa de colação só pode constar em testamento ou no ato da 

liberalidade (CC, art. 2006). 

Os credores do espólio não podem exigir a colação, ainda que o ativo 

seja maior que o passivo. 

 

3.4 Momento da colação. Procedimento. 

 

O art. 1014 do CPC diz que o herdeiro deve conferir o bem à colação no 

prazo do art. 1000, isto é, no prazo para manifestação sobre as primeiras 

declarações. 

Se o herdeiro, intimado no inventário para esse fim, negar o recebimento 

dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz deve decidir, de plano, após ouvir 

as partes (CPC, art. 1016). Julgando procedente o pedido de colação, 

mandará seqüestrar os bens a serem inventariados, ou imputará no quinhão do 

renitente o valor respectivo, se o bem não estiver mais em sua posse (§1º). 

Não sendo possível decidir à vista das provas produzidas, tratando-se 

de matéria de alta indagação que requeria outras, remeterá as partes às vias 

ordinárias (§2º). O herdeiro apontado não poderá receber o seu quinhão 

enquanto não se decidir a demanda. 



365 
 

Ao espólio cabe propor a ação de colação, sendo o herdeiro legitimado 

como assistente. 

O renitente pode propor ação declaratória negativa, para que se fixe o 

direito de não colacionar (CPC, art. 4º, I). 

O herdeiro que não apresentar espontaneamente o bem, pode incorrer, 

também, na pena de sonegados. 

A doação ao descendente será considerada inoficiosa quando for 

superior à sua legítima, mais à parte disponível (CC, art. 2007, §3º). A 

invalidade não é total, só no que suplantar esse cálculo aritmético. 

 

3.5 Valor da colação 

 

O art. 2004 determina que esse valor seja o do momento da 

liberalidade, conforme, certo ou estimativo, constar no ato que a promoveu. 

Se não houver esse valor certo no ato, nem estimativa, os bens serão 

conferidos na partilha pelo que então se calcular que valesse ao tempo da 

liberalidade (§1º). 

Não será computado o valor das benfeitorias acrescidas, as quais 

pertencem ao herdeiro donatário. Também a este caberão os lucros e 

rendimentos, como os danos e perdas que as coisas sofrerem (§2º). 

 

3.6 Objeto da colação. Bens que não são colacionados. 

 

As benfeitorias e acessões não se colacionam, pertencem ao herdeiro. 

Também não se colacionam (CC, art. 2010): 
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- gastos ordinários do ascendente com o descendente enquanto menor, 

na sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento de enfermidades e 

enxoval; 

- despesas com casamento 

- interesse de sua defesa em processo-crime. 

O art. 2011 do CC exclui também as doações remuneratórias da 

colação, já que estas têm um sentido de retribuição. 

Se a doação foi feita por ambos os cônjuges, no inventário de cada um 

se conferirá por metade (CC, art. 2012). Entende-se que cada cônjuge era 

proprietário de metade da coisa doada. 

 

4 – Encargos da herança. Pagamento de dívidas. 

 

4.1 Espólio. Encargos da massa hereditária. 

 

Ao responder o espólio pelas dívidas, responderá cada herdeiro na 

proporção dos seus quinhões, já que a herança é recebida sob o benefício do 

inventário. 

O espólio pode conter débitos contraídos pelo morto. São os débitos 

propriamente ditos da herança. Há dívidas outras, inafastáveis, contraídas pelo 

próprio processo de apuração da herança, do inventário, a começar pelas 

custas judiciais. 

Todas as dívidas cuja origem se localize após a morte do autor da 

herança são dívidas póstumas. Aqui se incluem as despesas funerárias (CC, 

art. 1998), bem como as despesas judiciais com a arrecadação e liquidação da 

massa hereditária. 

Devem ter aplicação os princípios que regem os privilégios gerais (CC, 

art. 965). 
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4.2 Procedimento para pagamento das dívidas do espólio 

 

Não se distingue, quanto ao procedimento, sejam as dívidas do autor da 

herança ou póstumas. 

O procedimento é o dos arts. 1017 a 1021 do CPC. 

Não havendo oposição dos interessados no inventário, a satisfação dos 

credores faz-se de maneira menos onerosa: o art. 1017 autoriza que “antes da 

partilha” os credores possam pedir ao juízo do inventário o pagamento das 

dívidas vencidas e exigíveis. 

A questão procedimental vem delimitada no art. 1997, §1º do CC. 

Após a partilha, não se inibe o credor de realizar o seu crédito, porém 

terá de faze-lo contra os herdeiros, proporcionalmente ao que cada um recebeu 

do monte. 

Se o credor tiver dívida líquida e certa por vencer, socorre-o o art. 1019 

do CPC, podendo habilitar-se no inventário. Com a concordância dos 

interessados, o juiz mandará que se faça uma separação de bens para futuro 

pagamento. 

Não possuindo a dívida liquidez e certeza, deve o credor propor as 

ações competentes. 

Deve haver início de prova documental para que o juiz determine a 

separação de patrimônio dos bens do espólio. 

O credor tem prazo de 30 dias para propor a ação, no caso de ter 

havido reserva de bens, seja a partir do pedido no inventário, ou de processo 

cautelar autônomo. 

A insurgência de qualquer interessado quanto ao pagamento não pode 

ser meramente emulativa. O herdeiro ou interessado que resistir 
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injustificadamente  ao pagamento de um crédito no inventário, deverá ser 

responsabilizado perante a massa pelos prejuízos que der causa. 

O legatário não é responsável pelas dívidas da herança; sua 

responsabilidade fica limitada ao valor do legal. Se o legado for absorvido pelas 

dívidas, caduca o legado. 

A Fazenda Pública não necessita habilitar-se, porque a partilha não 

pode ser homologada sem prova da quitação tributária de todos os bens do 

espólio e de suas rendas (CTN, art. 192). 

De acordo as partes com a admissão de crédito exigível (CPC, art. 1017, 

§2º), o juiz declara habilitado o credor e manda que se faça a separação do 

dinheiro ou de bens suficientes para o pagamento. Feita a separação, o §3º 

determina que o juiz os aliene por praça ou leilão, sem impedir que a venda se 

faça por alvará. 

O credor pode pedir a adjudicação, o que se defere se todos forem 

maiores, capazes e concordarem. Se houver incapaz, deve haver a fiscalização 

apropriada. 

O art. 1021 do CPC permite que os herdeiros autorizem o inventariante a 

nomear os bens reservados a penhora, no processo de execução contra o 

espólio. 

O credor do herdeiro fará a penhora no rosto dos autos (CPC, art. 674). 

Se as dívidas absorverem todo o ativo da herança, caberá ao 

inventariante requerer a instauração do processo de insolvência. Qualquer 

credor, também, poderá requerê-lo. 

 

4.3 Dívidas da massa hereditária: dívidas póstumas. Dívidas com 

privilégio geral. 
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São póstumas as dívidas do próprio espólio e serão pagas em ordem 

anterior às dívidas do falecido. 

Do espólio sairá o pagamento das despesas funerárias, haja ou não 

herdeiros legítimos. Os sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança 

quando previstas em testamento ou codicilo. 

A ordem de classificação dos créditos segue o art. 965 do CC: 

a) o crédito por despesas do seu funeral, feito sem pompa, segundo as 

condições do finado e o costume do lugar; 

b) crédito por custas judiciais, ou por despesas com a arrecadação ou 

liquidação da massa; 

c) créditos por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos 

do de cujus, se forem moderadas. Incluem-se as despesas com 

anúncios fúnebres e comunicações; 

d) despesas referentes à doença de que faleceu o devedor, no 

semestre anterior à sua morte; 

e) quem arcou com os gastos necessários à mantença do devedor 

falecido e sua família, no semestre anterior ao falecimento. Se foi um 

dos herdeiros, a despesa deve ser rateada entre todos. 

f) os créditos da Fazenda Pública gozam de privilégio especial, quando 

devidos no ano corrente e no anterior; 

g) crédito por salário dos empregados e demais pessoas do serviço 

doméstico, nos seis meses derradeiros de vida do de cujus. Estes 

devem ser atendidos antes dos demais créditos da herança. 

 

4.4 Responsabilidade dos herdeiros 

 

Uma vez ultimada a partilha, a responsabilidade de cada herdeiro 

circunscreve-se a seu quinhão. Se o credor não acionou o espólio, só pode 

cobrar de cada herdeiro proporcionalmente à sua parte na herança. 

Não se estabelece solidariedade entre os herdeiros. 
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O legatário não é responsável pelas dívidas da herança. Concorre com 

as despesas para a entrega do legado, se não dispôs diferentemente o 

testador. 

O art. 1999 determina que, na ação regressiva entre os vários herdeiros, 

a parte do herdeiro insolvente deve ser dividida em proporção entre os demais. 

Todos suportam igual prejuízo. 

O art. 2001 determina que só haverá compensação do herdeiro devedor 

com o que tem a receber no espólio se a maioria dos demais consentirem. 

 

4.5 Pedido de separação do patrimônio feito por legatários e 

credores (CC, art. 2000). 

 

Os credores podem ter interesse na divisão do patrimônio, com 

discriminação completa, por se mostrarem as declarações do inventário 

insuficientes para tal finalidade. 

O objetivo é possibilitar o pagamento de credores da herança, sem 

interferência dos bens do herdeiro. 

Os credores da herança têm preferência sobre os credores do herdeiro. 

O legatário também recebe antes dos credores do herdeiro. 

 

5 – Partilha. Garantia dos quinhões. Invalidade da partilha. 

 

5.1 Partilha. Conceito. Início do procedimento. 

 

Terminado o inventário ou arrolamento, quando já existe um quadro 

completo do monte sucessório, seguir-se-á a partilha, isto é, a divisão dos bens 

entre os herdeiros e legatários e a separação da meação do cônjuge. 



371 
 

No arrolamento, já se apresenta um plano de partilha, quando todos os 

interessados são capazes. 

Com a partilha terá início a separação dos bens necessários aos 

credores habilitados. Após esta separação, os interessados têm prazo de 10 

dias para pedirem o seu quinhão. 

Por meio da partilha é que desaparece o espólio e surge o direito 

individualizado de cada herdeiro ou legatário. 

A sentença que homologa a partilha tem caráter declaratório. Não se 

confunde com a ação de divisão, porque nesta, necessariamente, acaba a 

comunhão, e na partilha, os herdeiros podem continuar em condomínio, se for 

do seu interesse, ou se a coisa não permitir a divisão. 

Na partilha, atinge-se o estado processual em que cessará o estado pro 

indiviso da herança, quando vai desaparecer a universalidade do patrimônio. 

Qualquer herdeiro pode requerer a partilha, ainda que o testador tenha 

disposto em contrário (CC, art. 2013). Também os cessionários e credores do 

espólio podem requerê-la. 

Não existe compulsoriedade no requerimento do inventário, como 

também não há para a partilha. Mas o pedido é direito potestativo, qualquer 

herdeiro, cessionário ou credor pode pedi-la enquanto persistir a comunhão. 

Quando todos os herdeiros forem maiores e capazes, apresentando eles 

o plano de partilha, assim será homologado, porque não há qualquer dissensão 

a ser discutida. 

Havendo incapazes, a partilha dependerá sempre da deliberação do 

juiz. 

Homologada a partilha, o direito de cada herdeiro fica circunscrito aos 

bens que lhe couberem (CC, art. 2023). 
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5.2 Espécies de partilha 

 

O art. 2015 permite aos herdeiros maiores e capazes fazer partilha 

amigável. Esse negócio jurídico pode ser ultimado por escritura pública, por 

termo nos autos do inventário ou escrito particular, homologado pelo Juiz. 

Não podem deliberar contra disposições de ordem pública. 

A partilha por escritura pública também deve ser homologada para 

expedição de formal (CPC, art. 1031). 

O art. 2016 exige que a partilha seja sempre judicial, se os herdeiros 

divergirem, assim como se algum deles for menor ou incapaz. Se incapaz no 

tempo da morte, e na da partilha, capaz, não se impede a partilha amigável. 

Quando da partilha judicial, já terão ocorrido as colações e o pagamento 

ou separação de bens, para garantir as dívidas do espólio. Cabe ao partidor 

organizar o esboço da partilha, de acordo com a orientação dada pelo juiz 

(CPC, art. 1023), observando nos pagamentos: 

- dívidas atendidas; 

- meação do cônjuge; 

- meação disponível 

- quinhões hereditários, a começar pelo co-herdeiro mais velho; 

 

Feito o esboço, as partes terão o prazo comum de cinco dias para se 

manifestar. Não havendo oposição, a partilha será lançada nos autos. 

Com o trânsito em julgado da homologação, cada herdeiro receberá os 

bens que lhe tocarem constantes de um formal de partilha, documento hábil a 

ser registrado no Registro de Imóveis, e comprova a propriedade do sucessor 

(CPC, art. 1027). 
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Quando se trata de herdeiro único, ou único cessionário de todos os 

bens, expede-se auto de adjudicação, com os mesmos requisitos básicos do 

formal. 

O art. 1028 do CPC permite que se retifique a partilha, quando houver 

erro de fato na descrição dos bens, convindo a todas as partes. As inexatidões 

materiais podem ser corrigidas de ofício. 

Se as partes não estiverem de acordo com a mera retificação da 

partilha, deverão recorrer à ação anulatória ou rescisória (CPC, arts. 1029 e 

1030). 

A partilha gera efeitos entre os que participaram do processo. Não toca 

direitos de terceiro, para quem é res inter alios acta. 

 

5.3 Regras a serem observadas na partilha 

 

Se não for possível a divisão material dos bens, a divisão eqüitativa 

exigirá a divisão em partes ideais e poderá ocorrer um inevitável condomínio 

(CC, art. 2017). 

A venda judicial de bens, quando não for possível a divisão cômoda da 

herança, somente deverá ser feita quando não houver acordo entre os 

interessados (CC, art. 2019). 

Pode-se concordar com a venda independentemente de hasta. Os 

herdeiros têm a preferência na aquisição, repondo em dinheiro as diferenças 

(§1º). Se a adjudicação for pedida por mais de um herdeiro, serão observadas 

as regras da licitação (§2º). 

 

5.4 Frutos dos bens hereditários (CC, art. 2020) 
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Os herdeiros, cônjuge e inventariante devem trazer ao acervo os frutos 

que perceberem desde a abertura da sucessão. Incluem-se na obrigação os 

estranhos que vierem a recebê-los. 

O possuidor responderá, perante o espólio, pela perda ou deterioração 

da coisa a que deu causa, por culpa ou dolo. 

Têm esses possuidores direito ao reembolso das despesas úteis e 

necessárias feitas na coisa. 

 

5.5 Partilha feita em vida 

 

Permite-se que se faça a partilha em vida do titular do patrimônio. 

Duas são as formas de partilha em vida: por ato entre vivos, uma forma 

de doação, e por ato de última vontade, inserta dentro de um testamento. 

Em qualquer forma de partilha, deve ser protegida a legítima dos 

herdeiros. Se o negócio prejudicar o direito de qualquer dos herdeiros 

necessários, será ineficaz, ficando os bens indivisos após a morte, 

aguardando as formas ordinárias de partilha. 

Se sobrevier herdeiro necessário que o partilhante não o tinha ou não 

conhecia, rompe-se a disposição, como se rompe o testamento (CC, art. 1973). 

Se feita sob a forma de partilha-doação (entre vivos), equivale a um 

adiantamento da legítima. Devem ser obedecidos os requisitos da doação. 

Esta última exige a mesma capacidade para os atos e negócios jurídicos 

em geral e pode ser anulada por vícios de vontade. 

Quando não houver perfeita igualdade entre os vários herdeiros, aberta 

a sucessão, cada um deve trazer os bens recebidos à colação, para o 

acertamento das legítimas. 

A partilha-testamento (última vontade) deve, também respeitar a 

legítima. Por ter eficácia somente com a morte, é plenamente revogável. Esta 
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última vontade deve ser obedecida tanto quanto não ofenda direitos de 

herdeiros necessários. 

Deve constar de testamento válido. 

Se terceiros forem agraciados, estes só concorrerão dentro da parte 

disponível. 

Todos os descendentes sucessíveis devem ser incluídos, inclusive os 

netos que representam filho premorto. 

Mesmo a partilha em vida não dispensa o inventário. 

Os bens que não se incluem na partilha, por não existirem, ou 

propositadamente deixados de lado, são partilhados pelas formas ordinárias. 

O testamento que inclui uma partilha pode instituir outros herdeiros ou 

legatários, mas estas são disposições testamentárias que refogem à partilha e 

não podem prejudicar os herdeiros necessários. 

 

5.6 Sobrepartilha 

 

Se, feita a partilha, restarem bens que não foram nela incluídos, devem 

ser feitas uma ou mais partilhas adicionais. 

A sobrepartilha implica uma descrição adicional dos bens, noutro 

inventário. 

Sujeitam-se a ela os bens: 

- litigiosos, ou de liquidação difícil e morosa; 

- situados em locais remotos da sede do juízo onde se processa o 

inventário; 

- sonegados; 

- descobertos após a partilha. 
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Proceder-se-á novo inventário, ou arrolamento, nos mesmos autos, que 

serão desarquivados, se for o caso. 

Todos os bens excluídos da partilha ficam sujeitos à sobrepartilha. 

 

5.7 Garantia dos quinhões hereditários. Responsabilidade pela 

evicção. 

 

O art. 2023 diz que “julgada a partilha, fica o direito de cada um dos 

herdeiros circunscritos aos bens de seu quinhão”. 

O direito do herdeiro fica já circunscrito, delimitado, ainda que prossiga a 

comunhão com outros herdeiros no mesmo bem, a qual pode ser extinta a 

qualquer tempo por iniciativa do condômino ( e não mais co-herdeiro). 

Se a perda do bem hereditário, por ato judicial ou legítimo de 

autoridade, devem-se à causa anterior à morte, ou à partilha, o herdeiro não é 

prejudicado. 

Os co-herdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se, no caso 

de evicção dos bens aquinhoados (CC, art. 2024). 

Divide-se entre todos o prejuízo. 

O art. 2026 determina que o evicto seja indenizado na proporção das 

cotas hereditárias dos herdeiros. Todos suportam a perda, como se o bem 

nunca tivesse sido atribuído. Desconta-se a cota do próprio evicto, que também 

suportará a perda em proporção. 

Se um dos herdeiros estiver insolvente, todos os demais responderão 

proporcionalmente à sua cota, subtraindo-se a cota do evicto. 
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 A obrigação é afastada se os herdeiros assim convencionarem (o evicto 

assume o risco da perda), ou quando a evicção ocorrer por culpa do evicto, ou 

fato posterior à partilha (CC, art. 2025). 

Não se presume que o herdeiro tenha assumido o risco pela evicção. 

O prazo entre os herdeiros é de 10 anos para que se mova a ação de 

evicção, a partir da sentença ou ato administrativo que concluiu pela perda da 

coisa. 

Deve a ação ser proposta contra todos os demais co-herdeiros e 

respectivos sucessores causa mortis. 

Quando o herdeiro é demandado pela evicção, é conveniente que 

denuncie da lide os demais herdeiros. Essa denunciação é feita com base no 

art. 70, III do CPC, e não com base no inciso I do dispositivo: o herdeiro que 

perde a coisa, mesmo que não denuncie da lide, não está obstado de pedir 

indenização proporcional, porque a evicção não é sua, é do espólio. 

A garantia aqui tratada abrange tão-só os herdeiros, não cabendo aos 

legatários, nem se estende aos vícios redibitórios. 

 

5.8 Invalidade da partilha: nulidade e anulação. Rescisão da 

sentença de partilha. 

 

A partilha, uma vez feita e julgada, só é anulável pelos vícios e defeitos 

que invalidam, em geral, os atos jurídicos (CC, art. 2027). 

O CPC estipulou dois prazos quanto aos atos que objetivam atingir a 

validade da partilha (CPC, arts. 1029 e 1030). 

O art. 1029 diz respeito à anulação de partilha amigável, que pode ser 

anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, no prazo 

de 1 ano, contado: 

- na coação, do dia em que cessou; 
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- no erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato; 

- quanto ao incapaz, quando cessar a incapacidade. 

A competência para essa ação é o próprio juízo do inventário. 

A partilha pode ser anulada também por lesão, vício recém-introduzido, 

quando houver desproporcionalidade entre os quinhões. 

O art. 1029 do CPC também refere a intervenção do incapaz, limitando-

se ao incapaz relativo, pois o absolutamente incapaz intervindo é causa de 

nulidade, que nunca convalesce (CC, art. 169). 

Já o art. 1030 do CPC trata da rescisão da partilha. A sentença que 

decidiu a partilha é rescindível na forma, modos e prazo da ação rescisória 

(CPC, art. 485). 

Afora os casos que permitem a rescisória em geral, autoriza o art. 1030: 

- os casos do art. 1029; 

- preterição das formalidades legais; 

- preterição de herdeiro ou inclusão de quem não o seja; 

O prazo da rescisória é de decadência, e não de prescrição. 

Os herdeiros excluídos do inventário e da partilha, não tendo dela 

participado, devem utilizar-se da ação de nulidade ou de petição de herança. 

São, assim, as seguintes possibilidades e prazos para se atacar a 

partilha: 

a) ação para anular a partilha (CPC, art. 1029 e CC, art. 2027), que 

caduca em um ano. Ataca a partilha amigável, que é meramente 

homologada. Não ataca a decisão que homologa. Cabível em todas 

as situações em que o negócio jurídico é anulável. 

b) quando a partilha amigável for negócio nulo, a ação é a de nulidade; 
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c) quando se tratar de partilha judicial, onde há sentença, a partilha só é 

atacável por ação rescisória (CPC, art. 1030). O prazo é decadencial 

de dois anos. 

d) o herdeiro que não tomou parte no processo pode recorrer à petição 

de herança, com caráter reivindicatório e prazo prescricional de 10 

anos. Cabível tanto ao herdeiro excluído da partilha amigável, 

quando da partilha judicial. 

Com a invalidação, os bens voltam ao estado anterior de indivisibilidade, 

voltam ao monte. 

 Outra partilha deve ser elaborada, procurando-se manter os 

montes já atribuídos. 

 

CAPÍTULO XXII – ACIDENTE DE TRABALHO: O DANO 

E SUA INDENIZAÇÃO 

 

1- Conceito 

 

O art. 19 da Lei 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho como o que 

ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do 

trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho. 

É preciso que, para a existência do acidente de trabalho, exista um nexo 

entre o trabalho e o efeito do acidente; mesmo que haja lesão, mas que esta 

não venha a deixar o segurado incapacitado para o trabalho, não haverá 

qualquer direito a prestação acidentária (causalidade direta ou acidente-tipo). 

Temos que o acidente-tipo ocorre quando o empregado se encontra no 

exercício do trabalho da empresa. 

 



380 
 

2-Causalidade indireta 

 

O art. 21 da Lei 8.213/91 equipara também ao acidente de trabalho 

outras hipóteses em que o empregado venha a sofrer uma lesão que é 

relacionada com sua atividade laboral: 

a) acidente sofrido no local de trabalho e no local de trabalho, 

proveniente de: 

- ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros ou 

companheiro de trabalho; 

- ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa 

relacionada com o trabalho; 

- ato de negligência, imprudência ou imperícia, inclusive de terceiros, ou 

de companheiro de trabalho; 

- ato de pessoa privada do uso da razão; 

- desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes 

de força maior. 

b) doença proveniente de contaminação acidental do empregado 

no exercício de sua atividade; 

c) acidente sofrido, ainda que fora do local e horário de trabalho: 

- na execução de ordem ou na realização de serviços sob a autoridade 

da empresa; 

- na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe 

evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 

- viagem de serviço da empresa, inclusive para estudo, quando 

financiada por esta, dentro de seus planos para capacitação, 

independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de 

propriedade do empregado; 
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- percurso da residência para o local de trabalho, qualquer que seja o 

meio de locomoção. 

No último caso, o pequeno desvio de percurso não descaracteriza o 

acidente in itinere, a interrupção deve ser tal de maneira que desapareça a 

relação com o trabalho. 

Se o empregado é assaltado no percurso do trabalho e morre, existe o 

acidente de trabalho. 

O dolo do acidentado excluirá a configuração do acidente de trabalho. 

 

3-Responsabilidade civil 

 

A reparação do dano decorrente de acidente no trabalho vem sendo 

coberta por um seguro coletivo a cargo do empregador, pelo que se transfere 

ao segurador – no caso, o INSS – o encargo de efetuar a indenização, 

independente de qualquer decisão sobre a culpa. 

O empregado tem apenas que provar a relação de emprego, o dano 

decorrente do acidente e que o mesmo ocorreu no trabalho ou por ocasião em 

que para ia ou dele vinha. 

Serve de fundamento para a indenização por acidente de trabalho a 

teoria do risco integral; de sorte que nem mesmo as causas de exclusão de 

nexo de causalidade – culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito 

ou força maior – afastam o direito do obreiro. 

Havendo dolo ou culpa do empregador, o acidentado fará também jus à 

indenização comum ilimitada, consoante o art. 7º, XXVIII da CF. 

O seguro de acidente de trabalho exonera de responsabilidade o 

empregado apenas em relação aos acidentes que ocorrerem sem qualquer 

parcela de culpa de sua parte. 

Havendo culpa, em qualquer de suas modalidades, ainda que leve, o 

empregador terá dever de indenizar. 
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Existem, pois, duas indenizações autônomas e cumuláveis: a 

acidentária, fundada no risco integral – que deve ser exigida do INSS; e a do 

patrão, fundada na culpa, ainda que leve. 

A responsabilidade civil do empregado é subjetiva, não havendo sequer 

presunção de dolo ou culpa, isto é, estas devem ser provadas pelo empregado. 

Sendo o empregador responsável, é possível a acumulação das 

indenizações acidentária e comum, não são verbas compensáveis. 

Com o pagamento da contribuição para o custeio de acidente de 

trabalho, o empregador fica coberto, em caso de infortúnio, pelo benefício 

previdenciário que será concedido ao empregado,. 

A responsabilidade civil do empregador pode ser demonstrada se não 

cumpre as normas de segurança e medicina do trabalho, não fornecer e 

fiscalizar o uso e validade dos EPIs. 

A indenização pela responsabilidade civil do empregador pode abranger 

perdas e danos, lucros cessantes, despesas médico-hospitalares, etc. 

A responsabilidade civil do empregador não fica caracterizada quando: 

- empregado desobedecer a ordens do patrão; 

- o empregado provocou intencionalmente o acidente, como na hipótese 

em que o empregado coloca um dedo na máquina visando provocar o 

acidente e receber o benefício previdenciário. 

Se o acidente do trabalho for praticado por terceiro, aquele que sofreu o 

infortúnio não ficará privado de seus benefícios previdenciários, as o terceiro irá 

responder civil e criminal, se for o caso. 

 

4-Concausalidade 
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É admitida no inciso I do art. 21 da Lei 8.213/91, quando se equipara ao 

acidente de trabalho o acidente, ligado ao trabalho, que embora não tenha sido 

a causa única, haja contribuído diretamente para o dano. 

 

CAPÍTULO XXII – LEI DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

(LEI 1.060/50) 

 

Art. 1º 

 A assistência judiciária aos necessitados será prestada pelos 

poderes públicos federal e estadual, independentemente da colaboração dos 

Municípios e da OAB. 

 - para obtenção do benefício, basta a declaração, feita pelo 

próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a juízo 

sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família. 

 É admissível que pessoa jurídica (microempresa ou entidade pia 

e sem fins lucrativos) possa pedir e obter a assistência judiciária. A lei não 

distingue entre os necessitado. 

 

Art. 2º 

 A assistência beneficia nacionais e estrangeiros, residentes ou 

não no país (CF, art. 5º), que necessitarem recorrer à justiça. 

 É irrelevante que tenha propriedade imóvel, importando a 

disponibilidade (ex. vencimentos líquidos) que permita o enquadramento na 

situação prevista. 

 

Art. 3º 
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 A isenção inclui a indenização devida às testemunhas, as 

despesas com publicações indispensável, além das custas regulares. 

 A publicação de edital no jornal de divulgação dos órgãos oficiais, 

dispensa a publicação em outro jornal. 

 O beneficiário está dispensado do adiantamento das despesas de 

condução do oficial de justiça, do pagamento de taxas postais, custas e 

emolumentos do registro de penhora e as despesas do cartório extrajudicial 

(averbação de sentença de separação judicial). 

 Se o autor não tem condições financeiras para obter certidão do 

Registro de Imóveis, cabe ao Juiz requisitá-la. 

 O juiz deve condenar em honorários de advogado a parte 

vencida, ainda quando beneficiária da justiça gratuita, com a ressalva, porém, 

de que verba somente poderá ser cobrada se for feita a prova de que o vencido 

perdeu a condição de necessitado. 

 A isenção legal compreende a das despesas, pessoais ou 

materiais, com a realização da perícia. O Estado deve diligenciar meios para 

provê-los ou criar dotação orçamentária para tal fim. 

 Cabe agravo da decisão que ordena o beneficiário de justiça 

gratuita a fazer o depósito prévio da remuneração do perito. 

 

Art. 4º 

 Ocorrendo substituição processual (CPC, art. 43), cabe ao 

interessado/substituto formular pleito de manutenção do benefício. 

 Para que a parte obtenha a assistência, basta a simples 

afirmação de sua pobreza, até prova em contrário, o que dispensa, desde logo, 

o preparo da inicial. 

 Cabe à parte contrária à assistida a prova da suficiência de 

recursos para o custeio do processo. 
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 O benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, inclusive em 

execução. Em processo findo, tendo a sentença transitado em julgado, é 

inadmissível a concessão do benefício. 

 Não é ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à 

comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou o cargo exercido 

pelo interessado fazem em princípio presumir não se tratar de pessoa pobre. 

 

Art. 5º 

 O recurso cabível ao deferimento ou não, nos próprios autos, é a 

apelação, que também cabe da decisão que revoga o benefício, quer em 

audiência, quer em autos apartados. 

 Os defensores públicos no exercício da função constitucional da 

assistência judiciária devem ser intimados pessoalmente. Não se encontrando 

o Defensor Público, deve ser intimado o seu substituto, não a parte. 

 Os prazos para o Defensor Público contam-se em dobro. 

 Deve ser intimado pessoalmente da sessão de julgamento da 

apelação e para isso é insuficiente a inclusão do nome no edital publicado no 

Diário Oficial. 

 O prazo em dobro só é dado ao defensor, e não para quem 

exerce função semelhante. O curador especial não tem direito a prazo em 

dobro. Limita-se aos prazos processuais, não à decadência. 

 

Arts. 6º a 8º 

 Procedimento da impugnação. 

 

Art. 12 
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 A parte beneficiária da AJG, quando vencida, sujeita-se ao 

princípio da sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários 

dela decorrentes. A condenação respectiva deve constar na sentença, ficando, 

contudo, sobrestada até e se, dentro de cinco anos, a parte vencedora 

comprovar não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida. 

 Não se pode determinar a imediata compensação, uma vez que 

a cobrança fica sujeita à alteração da condição econômica do devedor. 

 

Art. 16 

 O mandato escrito somente será necessário para os atos que 

exorbitem a cláusula “ad judicia”. 

   

 


