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PRÁTICA DE PARTILHA 
SUCESSÃO LEGÍTIMA | ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA 
Prof. Denis Paulo Rocha Ferraz 

 
Os falecimentos ocorreram no dia 15 de fevereiro de 2018.  
Possíveis dúvidas quanto à falta de informação podem ocorrer. Solicite esclarecimentos.  
Ao efetuar a partilha, anote os artigos do Código Civil utilizados. 
 

Antonio vivia em união estável com Bruna. O patrimônio de Antônio era de R$800.000,00, adquirido onerosamente na constância da união 
estável e possuía 4 filhos (F1, F2, F3 e F4), frutos de uma relação conjugal já dissolvida com Cinthia. Com o falecimento de Antônio, responda: 
 
a. Na qualidade de advogado/a do Espólio, apresente o plano de partilha. 

b. Suponha que F1, F2, F3 e F4 eram filhos comuns de Antônio e Bruna. Na qualidade de advogado/a, apresente o plano de partilha. 
c. Suponha que F1 e F2 eram filhos de Antônio e Cinthia e F3 e F4 eram filhos de Antônio e Bruna. Na qualidade de advogado/a, apresente o plano de 

partilha. 
 

Diego era casado com Eduarda, pelo regime de separação obrigatória de bens (CC/02, 1641). O patrimônio de Diego era de R$600.000,00, 
adquirido onerosamente na constância do casamento, e possuía 4 filhos (F1, F2, F3 e F4), frutos de uma relação conjugal já dissolvida com 
Fabiana. Com o falecimento de Diego, responda: 
 

a. Na qualidade de advogado/a de Eduarda, apresente o plano de partilha. 
b. Qual o valor da taxa judiciária a ser recolhida? 
c. Qual o valor do ITCMD a ser recolhido? 
d. Pela tabela de honorários editada pela OAB/SP e considerando que você é advogado somente da viúva Eduarda (os demais herdeiros têm outros 

patronos), qual o valor dos honorários? 
 

Enunciado da questão II, alterando o regime matrimonial para separação convencional de bens, destacando que dos R$600.000,00, 
R$100.000,00 era de Diego e R$500.000,00 de Eduarda. 
 
 

a. Na qualidade de advogado/a do Espólio, apresente o plano de partilha. 
 

Os bens deixados pelo jovem Gustavo, adquiridos durante seu casamento, foram: uma pequena casa (R$200.000,00), um veículo 
(R$40.000,00) e uma poupança (R$20.000,00). Heloísa, a esposa, casou-se com 15 anos, grávida de Inácio, que hoje conta com 3 anos 
de idade. Com o falecimento de Gustavo, responda: 
 

a. Na qualidade de advogado/a do Espólio, apresente o plano de partilha. 
b. Suponha a existência de um testamento público outorgado por Gustavo a benefício do amigo de Júlio, em 100% da parte disponível do patrimônio. 

Apresente o plano de partilha. 
 

Os avós paternos e a avó materna ainda eram vivos quando Luíza faleceu. Deixou ela patrimônio de R$1.400.000,00. Não possuía 
descendentes, nem pais vivos. Não era casada e não vivia em situação de união estável. Com o falecimento de Luíza, responda: 
 
 

a. Na qualidade de advogado/a do Espólio, apresente o plano de partilha. 
b. Suponhamos que Luíza era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com Maurício. O patrimônio de ambos, adquirido onerosamente na 

constância do casamento era de R$1.200.000,00, sendo que ela tem patrimônio particular de R$800.000,00. Na qualidade de advogado/a 
designado, apresente o plano de partilha. 

 
A título de curiosidade: Suponhamos que Nadir vivia em união estável com Otávio, com quem teve dois filhos (F1 e F2), hoje maiores 
e capazes O patrimônio particular de Nadir era de R$800.000,00, sendo que o casal adquiriu onerosamente mais R$200.000,00 na 
constância do relacionamento. Com o falecimento de Nadir, responda: 
 

a. Na qualidade de advogado/a, apresente o plano de partilha adotando o (inconstitucional) art. 1790, do CC. 
b. Apresente o plano de partilha, agora adotando o art. 1829, do CC. 
 

Plínio era casada com Quésia pelo regime de comunhão parcial de bens, mas estavam separados de fato há 3 anos pelo motivo 
de Quésia abandonar o lar e os três filhos comuns (F1 , F2 e F3). Por sua vez, o F1 possuía dois filhos, netos de Plínio (N1 e N2). O 
patrimônio de Plínio, adquirido antes do casamento com Quésia, era de R$600.000,00. Com o falecimento de Plínio, responda: 
 

a. Na qualidade de advogado/a do Espólio, apresente o plano de partilha. 
b. Em sendo declarada por sentença a indignidade do F1 e a tendo o F2 renunciado à herança, como ficará o plano de partilha? 
 

Não havia muito a ser acrescentado, a consulta foi breve: Rosana sempre fora uma pessoa reservada, poucos amigos, fiel ao 
lar e seus afazeres diários, sempre cuidou de dois seus dois filhos (F1 e F2), que atualmente contavam com 10 e 12 anos, 
respectivamente. Já há três anos e meio estavam distantes do pai, Saulo, que deixara o lar sem dar notícias do porquê. Ele 
sempre contribuía com R$4.000,00/mês a título de alimentos e as últimas notícias que se tem de Saulo é a de estava morando 

em São Paulo com Tatiana, com quem se apresentava no high society paulistano como se casados fossem, apesar de nunca pedir a separação de 
Rosana, e a notícia de sua morte, por repentino ataque cardíaco. Por levantamento do patrimônio de Saulo (ainda sem a verificação da possível 
meação), pouco foi acrescentado após sua saída do lar em Campinas: (a) um apartamento no centro (R$500.000,00), (b) dois terrenos no Bairro 
Guanabara (R$600.000,00 cada), (c) uma casa no Guarujá (R$1.000.000,00) e (d) três veículos (R$60.000,00 – Ford, R$80.000,00 – Fiat e 
R$160.000,00 - BMW). Os bens foram adquiridos na constância do seu casamento com Rosana, à exceção do BMW, adquirido no último ano e dos 
dois terrenos, estes adquiridos quando solteiro. Todos os bens estavam em nome do falecido e o regime adotado com Rosana era o de comunhão 
parcial de bens. Com o falecimento de Saulo, responda: 

 
a. Na qualidade de advogado/a de Rosana, apresente o plano de partilha. 
b. Na qualidade de advogado/a de Tatiana, oriente-a se possui algum direito na sucessão de Saulo, indicando os fundamentos. 
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