AS NOVAS PERSPECTIVAS DO
DIREITO DAS SUCESSÕES:
em tempos de modernidade e pós-modernidade

CONSELHO EDITORIAL
Alex Primo – UFRGS
Álvaro Nunes Larangeira – UTP
Carla Rodrigues – PUC-RJ
Cristiane Freitas Gutfreind – PUCRS
Erick Felinto – UERJ
Edgard de Assis Carvalho – PUC-SP
J. Roberto Whitaker Penteado – ESPM
João Freire Filho – UFRJ
Juremir Machado da Silva – PUCRS
Michel Maffesoli – Paris V
Muniz Sodré – UFRJ
Philippe Joron – Montpellier III
Pierre le Quéau – Grenoble
Renato Janine Ribeiro – USP
Sandra Mara Corazza – UFRGS
Sara Viola Rodrigues – UFRGS
Tania Mara Galli Fonseca – UFRGS

AS NOVAS PERSPECTIVAS DO
DIREITO DAS SUCESSÕES:
em tempos de modernidade e pós-modernidade

Carlos Silveira Noronha
Organizador

© Autores, 2011
Capa:
Letícia Lampert
Projeto gráfico e editoração:
Niura Fernanda Souza
Revisão:
Caren Capaverde
Revisão gráfica: Miriam Gress
Editor: Luis Gomes

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Bibliotecária Responsável: Denise Mari de Andrade Souza – CRB 10/960
N936
As novas perspectivas do direito das sucessões: em tempos de modernidade
e pós-modernidade / organizado por Carlos Silveira Noronha. – Porto
Alegre: Sulina, 2011.
319 p.
ISBN: 978-85-205-0637-0
1. Direito das Sucessões. 2. Direito de Família. 3. Herança e Sucessão
– Direito. I. Noronha, Carlos Silveira
CDU: 347.65
CDD: 346
A grafia desta obra está atualizada segundo o Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Todos os direitos desta edição reservados são reservados para:
EDITORA MERIDIONAL LTDA.
Editora Meridional Ltda.
Av. Osvaldo Aranha, 440 cj. 101 – Bom Fim
Cep: 90035-190 – Porto Alegre/RS
Fone: (0xx51) 3311.4082
Fax: (0xx51) 2364.4194
www.editorasulina.com.br
e-mail: sulina@editorasulina.com.br
Dezembro/2011

SUMÁRIO

Apresentação .................................................................................................................... 7
Carlos Silveira Noronha
Reflexões doutrinárias acerca do direito das sucessões .................................................... 9
Carlos Silveira Noronha
Testamento cerrado ......................................................................................................... 21
Albenir Itaboraí Querubini Gonçalves
O imposto sobre transmissões causa mortis e seus
aspectos polêmicos ......................................................................................................... 45
André Pedreira Ibañes
Entre a dogmática e o “neoconstitucionalismo”: reflexões a partir
de um exemplo do direito das sucessões ........................................................................ 69
Bruno Hermes Leal
Da sucessão legítima: o novo Código Civil sob a
luz da pós-modernidade ................................................................................................101
Carlos Maurício Gallo Cabrera
A condição do cônjuge supérstite no Código Civil de 2002 –
aspectos polêmicos .......................................................................................................119
Eduardo Oliva Palma
Direito sucessório e conjugalidades homossexuais: considerações sobre o sistema de
vocação concorrente entre cônjuge e companheiro no direito brasileiro ....................139
Fabiane Simioni

A disciplina jurídica dos legados no direito civil brasileiro ............................................161
Fernando Costa de Azevedo
A crise dos legados ........................................................................................................191
Luiz Henrique Machado Cordeiro
A sucessão do cônjuge sobrevivente .............................................................................215
Jeronimo Basil Almeida
O cônjuge como herdeiro: ponderações acerca dos efeitos da
escolha do regime de bens na questão sucessória ........................................................233
Manoel Gustavo Neubarth Trindade
Um estudo panorâmico da sucessão legítima no atual
direito brasileiro ............................................................................................................259
Monaliza Costa de Souza
Instituto da indignidade e da deserdação ...................................................................... 291
Sulanita Santos Rosário
Sobre os autores ...........................................................................................................318

APRESENTAÇÃO
Carlos Silveira Noronha

Com a presente obra coletiva, pretende-se divulgar as posições doutrinárias de um
grupo formado por mestrandos e doutorandos da Faculdade de Direito da UFRGS. Este livro
é fruto das pesquisas realizadas acerca do direito das sucessões durante o período de
desenvolvimento de suas atividades discentes e aborda situações fático-jurídicas da atualidade
sucessória. É importante salientar que esses trabalhos não estão vinculados às dissertações
e teses elaboradas como etapa final da conclusão dos respectivos cursos.
Os textos jurídicos publicados e os autores que os elaboraram são os seguintes:
“Testamento cerrado”, de autoria de Albenir Itaborai Querubini Gonçalves; “O imposto sobre
transmissão ‘causa mortis’ e seus aspectos polêmicos”, de autoria de André Pedreira Ibañes;
“Entre a dogmática e o neoconstitucionalismo: reflexões a partir de um exemplo do direito das
sucessões”, da autoria de Bruno Hermes Leal; “Da sucessão legítima: o novo Código Civil sob
a luz da modernidade”, de autoria de Carlos Maurício Gallo Cabrera; “A condição do cônjuge
supérstite no Código Civil de 2002: aspectos polêmicos”, de autoria de Eduardo Oliva Palma;
“Direito sucessório e conjugalidades homossexuais: considerações sobre o sistema de vocação
concorrente entre cônjuge e companheiro no Direito brasileiro”, de autoria de Fabiane Simioni;
“A disciplina jurídica dos legados no direito civil brasileiro”, de autoria de Fernando Costa de
Azevedo; “A crise dos legados”, de autoria de Luiz Henrique Machado Cordeiro; “A sucessão do
cônjuge sobrevivente”; de autoria de Jerônimo Brasil Almeida; “O cônjuge como herdeiro:
ponderações acerca dos efeitos da escolha do regime de bens na questão sucessória”, de
autoria de Manoel Gustavo Neubarth Trindade; “Um estudo panorâmico da sucessão legítima
no atual Direito brasileiro”, de autoria de Monaliza Costa de Souza; e “Instituto da indignidade
e da deserção”, de autoria de Sulanita Santos Rosário.
Tais autores abordam com clareza e sustentabilidade diversas posições da doutrina,
empenhadas no esclarecimento em prol da aplicabilidade atual de transatos e novos
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reconhecimentos de institutos do direito sucessório plasmados na codificação de 2002, em
vigor desde 11 de janeiro de 2003.
A par dessas considerações, deve ser salientado que as produções científico-culturais
antes referidas constituem, valiosas contribuições, deveras relevantes, na área do direito
das sucessões, as quais vêm florescendo com significativo vigor, com o propósito de perpassálo de uma realidade histórica de larga longevidade para situá-lo diante de uma realidade
atual, que venha dar efetividade a determinadas aspirações humanas.
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