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1º CASO -  Data da entrega: até 05/04/2019                  Presenças: 04 aulas 

 
Juvenal casou-se com Aparecida em 24/06/1985. O casal teve dois filhos: Juvenal 
Júnior e Jucida. Antes do casamento, Aparecida já possuía uma chácara, hoje 
avaliada em R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). Durante a constância 
do casamento foi adquirido pelo casal um patrimônio no importe de R$ 686.000,00 
(seiscentos e oitenta e seis mil reais). No dia 10/01/2019, Jucida veio a óbito deixando 
quatro filhos: Janice, Jane, Joel e Jesiel. Em 31/03/2019, o Sr. Juvenal foi vítima de 
um latrocínio e morreu ab intestato. 
 
Diante das informações supra, proceda a partilha dos bens entre os herdeiros, nas 
seguintes condições: 
 
1) Se o regime de bens entre Juvenal e Aparecida for o da comunhão universal. 
2)  Se regime de bens entre Juvenal e Aparecida for o da separação convencional de 
bens. 
3) Se Juvenal tiver dois filhos anteriores ao casamento, devidamente conhecidos e 
reconhecidos.  

_______________________________________________________________

2º CASO -        Data da entrega: até 04/06/2019             Presenças: 04 aulas 

Cleusa, solteira e sem descendentes ou ascendentes, deixou todos os seus bens, em 
partes iguais, para suas duas primas, Maria e Antônia, por meio de testamento 
cerrado. Por ocasião da morte da testadora, Maria já havia falecido, deixando como 
herdeiros necessários seus filhos, João e Pedro. Antônia, uma das beneficiárias do 
testamento promove a abertura do inventário. Considerando a situação hipotética 
apresentada, responda. 

1. A disposição testamentária é válida e pode produzir efeitos em face da morte 
da beneficiária? 
2. Os filhos de Maria sucederão, nesse caso, por direito de representação? Por quê? 
3.  A cláusula testamentária que determinou que os bens ficariam em partes 
iguais para Maria e Antônia deve ser interpretada como disposição conjunta? Por quê? 
4. Se as duas primas de Cleusa falecessem antes dela, a quem seria atribuída a 

herança? 


