SUMÁRIO
1.

DIREITO DAS SUCESSÕES. CONCEITOS FUNDAMENTAIS E REGRAS
GERAIS ..............................................................................................................................
1.1 Introdução. O Direito das Sucessões e seus fundamentos. A função social das heranças............................................................................................
1.2 Das modalidades gerais de sucessão mortis causa e suas premissas básicas ................................................................................................................
1.3 Do momento da abertura da sucessão. Modalidades de morte civil. O
droit de saisine e suas consequências .........................................................
1.4 Do local da abertura da sucessão ...............................................................
1.5 A aplicação das normas sucessórias no tempo. Preceitos fundamentais
de direito intertemporal sucessório ...........................................................
1.6 Das modalidades de herdeiros no Código Civil brasileiro de 2002.......
1.7 Do conceito de herança. O espólio e a sua legitimidade processual.
Reflexões sobre a herança digital ...............................................................
1.8 Da herança como bem imóvel e indivisível. A cessão de direitos hereditários ...........................................................................................................
1.9 A responsabilidade dos herdeiros até as forças da herança. O art. 1.792
do Código Civil e a máxima intra vires hereditatis ..................................
1.10 Do prazo para abertura do inventário e para o seu encerramento. O
administrador provisório do inventário ...................................................
1.11 Da herança jacente e da herança vacante ..................................................
1.12 Da vocação hereditária e os legitimados a suceder ..................................
1.13 Da aceitação e renúncia da herança ...........................................................
1.13.1 Conceitos básicos. A ideia de delação sucessória .....................
1.13.2 Das regras específicas da aceitação ou adição da herança ......
1.13.3 Das regras específicas da renúncia à herança ...........................

Tartuce_Direito civil – vol 6 – 14ed.indb 13

1
1
9
10
27
31
34
41
52
60
64
68
77
92
92
93
96

30/12/2021 15:44:05

XIV

| DIREITO CIVIL • VOL. 6 – Flávio Tartuce
1.13.4

2.

Das regras comuns à aceitação e à renúncia à herança............

106

1.14 Dos excluídos da sucessão. Indignidade sucessória e deserdação. Semelhanças e diferenças.................................................................................

111

1.14.1

Conceitos elementares..................................................................

111

1.14.2

Das hipóteses legais de indignidade e de deserdação..............

113

1.14.3

Dos efeitos jurídicos da indignidade sucessória e da deserdação...............................................................................................

122

1.15 Da ação de petição de herança....................................................................

127

1.16 Resumo esquemático....................................................................................

141

1.17 Questões correlatas.......................................................................................

147

Gabarito.....................................................................................................................

162

DA SUCESSÃO LEGÍTIMA.................................................................................

163

2.1

Introdução. As relações de parentesco e a sucessão legítima..................

164

2.2

Panorama geral das inovações introduzidas pelo Código Civil de 2002
quanto à sucessão legítima. Primeiras anotações sobre a decisão do STF
a respeito da inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil...........

175

Da ordem de vocação hereditária do art. 1.829 do Código Civil. A introdução da concorrência sucessória do cônjuge no sistema sucessório nacional. Análise crítica, com a inclusão do companheiro na norma, diante
da decisão do STF, de maio de 2017 (Informativo n. 864 da Corte)............

182

Da sucessão dos descendentes e a sua concorrência com o cônjuge
e o companheiro. Análise das principais polêmicas. As controvérsias
relativas à concorrência nos regimes da comunhão parcial e da separação de bens.................................................................................................

190

Da reserva da quarta parte da herança para o cônjuge ou companheiro na concorrência com os descendentes. O problema da concorrência híbrida na sucessão do cônjuge ou companheiro com os
descendentes.............................................................................................

216

2.6

Da sucessão dos descendentes e do direito de representação..................

223

2.7

Da sucessão dos descendentes socioafetivos. Análise a partir da recente decisão do STF sobre o tema, em repercussão geral (recurso extraordinário 898.060/SC, julgado em 21 de setembro de 2016, publicado
no seu Informativo n. 840)...........................................................................

228

2.8

Da sucessão dos ascendentes e a concorrência do cônjuge e do companheiro..............................................................................................................

242

2.9

Da sucessão do cônjuge ou companheiro, isoladamente. Do cônjuge
e do convivente como herdeiros de terceira classe, após a decisão do
STF, de maio de 2017....................................................................................

246

2.3

2.4

2.5

Tartuce_Direito civil – vol 6 – 14ed.indb 14

30/12/2021 15:44:05

SUMÁRIO

2.10 Das condições para o cônjuge ou companheiro herdar isoladamente
ou em concorrência. O polêmico art. 1.830 do Código Civil. A herança do cônjuge e o casamento putativo........................................................
2.11 Do direito real de habitação como direito sucessório do cônjuge..........
2.12 Da sucessão dos colaterais. Do direito de representação transversal.....
2.13 Da sucessão do companheiro e suas controvérsias. A inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal e suas consequências. As primeiras decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema............................................................................
2.13.1 A sucessão do companheiro antes do Código Civil de 2002.....
2.13.2 Do polêmico art. 1.790 do Código Civil. Visão geral até a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
Os primeiros julgados sobre o tema, prolatados pelo Superior
Tribunal de Justiça em 2017...........................................................
2.13.3 Da sucessão do companheiro quanto aos bens adquiridos a título gratuito não havendo outros herdeiros. O cerne da inconstitucionalidade. O problema da concorrência com o Estado......
2.13.4 Da concorrência do companheiro com os descendentes na
sucessão híbrida. As teorias anteriores existentes e sua superação.......................................................................................
2.13.5 Da hipótese de concorrência sucessória entre o cônjuge e o
companheiro..................................................................................
2.13.6 Do direito real de habitação do companheiro..........................
2.13.7 Os direitos sucessórios do concubino e o problema das uniões estáveis plúrimas....................................................................
2.13.8 Das teses anteriores de inconstitucionalidade do art. 1.790 do
Código Civil. O estado da arte na doutrina e na jurisprudência brasileira até a declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal..............................................................
2.14 Análise de casos sucessórios concretos. Aprofundamento das regras
da sucessão legítima......................................................................................
2.15 Resumo esquemático....................................................................................
2.16 Questões correlatas.......................................................................................
Gabarito.....................................................................................................................
3.

DA SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA..................................................................
3.1 Do conceito de testamento e seu conteúdo. Das dificuldades práticas
de sua elaboração no Brasil..........................................................................
3.2 Das principais características do testamento.............................................
3.3 Regras fundamentais a respeito do testamento no Código Civil de 2002
e a capacidade de testar. O prazo para invalidar o testamento. Hipóteses
de invalidade testamentária..........................................................................

Tartuce_Direito civil – vol 6 – 14ed.indb 15

| XV

248
257
271

281
281

285
303
304
312
315
323

341
365
376
379
397
399
399
408
411

30/12/2021 15:44:05

XVI

| DIREITO CIVIL • VOL. 6 – Flávio Tartuce
3.4

Das modalidades ou formas de testamento...............................................
3.4.1
Primeiras palavras.........................................................................
3.4.2
Dos testamentos ordinários ou comuns....................................
3.4.2.1 Do testamento público...................................................
3.4.2.2 Do testamento cerrado...................................................
3.4.2.3 Do testamento particular...............................................
3.4.3
Dos testamentos especiais............................................................
3.4.3.1 Do testamento marítimo e do testamento aeronáutico....
3.4.3.2 Do testamento militar. O tratamento relativo ao testamento nuncupativo.....................................................
3.4.4
Do denominado testamento vital ou biológico........................
3.5 Do codicilo.....................................................................................................
3.6 Das disposições testamentárias. Regras fundamentais a respeito da interpretação do testamento...........................................................................
3.7 Das cláusulas restritivas no testamento: inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade......................................................................
3.8 Dos legados....................................................................................................
3.8.1
Conceito e modalidades específicas...........................................
3.8.1.1 Do legado de coisa alheia...............................................
3.8.1.2 Do legado de coisa comum............................................
3.8.1.3 Do legado de coisa genérica..........................................
3.8.1.4 Do legado de coisa singular...........................................
3.8.1.5 Do legado de coisa localizada........................................
3.8.1.6 Do legado de crédito e de quitação de dívida.............
3.8.1.7 Do legado de alimentos..................................................
3.8.1.8 Do legado de usufruto....................................................
3.8.1.9 Do legado de imóvel.......................................................
3.8.1.10 Do legado de dinheiro....................................................
3.8.1.11 Do legado alternativo.....................................................
3.8.1.12 Do legado puro ou simples e o legado com elementos
acidentais.........................................................................
3.8.2
Dos efeitos do legado e do seu pagamento................................
3.8.3
Da caducidade dos legados..........................................................
3.8.4
Do direito de acrescer entre herdeiros e legatários..................
3.9 Das substituições testamentárias.................................................................
3.10 Da redução das disposições testamentárias...............................................
3.11 Da revogação do testamento........................................................................
3.12 Do rompimento do testamento...................................................................

Tartuce_Direito civil – vol 6 – 14ed.indb 16

422
422
426
426
444
451
460
460
464
469
476
481
495
517
517
518
520
521
522
523
523
524
527
529
531
532
533
534
539
545
550
558
562
564

30/12/2021 15:44:05

SUMÁRIO

| XVII

3.13 Do testamenteiro...........................................................................................
3.13.1 Conceito, natureza jurídica e modalidades...............................
3.13.2 Principais atribuições e efeitos da testamentaria......................
3.14 Resumo esquemático....................................................................................
3.15 Questões correlatas.......................................................................................
Gabarito.....................................................................................................................
4.

DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA. VISÃO ATUALIZADA DIANTE
DO CPC/2015.........................................................................................................
4.1 Do inventário. Conceito e procedimentos.................................................
4.2 Das espécies de inventário e seus procedimentos.....................................
4.2.1
Inventário judicial.........................................................................
4.2.1.1 Inventário judicial pelo rito ou procedimento tradicional (inventário comum)............................................
4.2.1.2 Inventário judicial pelo rito ou procedimento sumário......................................................................................
4.2.1.3 Inventário judicial pelo rito ou procedimento do arrolamento comum..........................................................
4.2.2
Inventário extrajudicial ou por via administrativa...................
4.3 Da pena de sonegados..................................................................................
4.4 Do pagamento das dívidas...........................................................................
4.5 Da colação ou conferência e redução das doações inoficiosas................
4.5.1
Colação...........................................................................................
4.5.2
Redução das doações inoficiosas................................................
4.6 Da partilha......................................................................................................
4.6.1
Partilha amigável ou extrajudicial..............................................
4.6.2
Partilha judicial.............................................................................
4.6.3
Partilha em vida............................................................................
4.7 Da garantia dos quinhões hereditários. A responsabilidade pela evicção...................................................................................................................
4.8 Da anulação, da rescisão e da nulidade da partilha..................................
4.9 Dos pedidos de alvarás em inventário........................................................
4.10 Planejamento sucessório..............................................................................
4.11 Resumo esquemático....................................................................................
4.12 Questões correlatas.......................................................................................
Gabarito.....................................................................................................................

BIBLIOGRAFIA................................................................................................................

Tartuce_Direito civil – vol 6 – 14ed.indb 17

570
570
573
581
582
595

597
597
606
606
607
640
644
649
656
662
668
668
681
686
687
688
696
698
700
705
707
719
720
727
729

30/12/2021 15:44:05

