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O direito das sucessões em conformidade 

com o Código de Processo Civil

INTRODUÇÃO

O Presente trabalho tem por finalidade demonstrar as principais alterações nos direitos sucessórios de acordo

com o Código de Processo Civil de 2015. Assim é sabido que o direito das sucessões é o conjunto de normas

que disciplinam a transferência do patrimônio de alguém, depois de sua morte, através de lei ou testamento.

CONCLUSÃO

Segundo Gonçalves (2014), a palavra “sucessão”,

em sentido amplo, significa o ato pelo qual uma

pessoa assume o lugar de outra, substituindo-a na

titularidade de determinados bens.

Figura 1: 

http://diegofrancaadvogados.com.br/?page_id=5
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Pelas alterações mencionadas percebemos que o

Código de Processo Civil buscou dar celeridade ao rito

do inventário, assegurando, inclusive, uma maior

participação dos herdeiros incapazes, como por

exemplo, em sua nomeação como inventariante.

De acordo com Guimarães (2016), a primeira

inovação deste rito é referente à abertura do

processo, agora, independentemente do local do

óbito, apenas se o autor da herança não possuir

domicílio certo é que prevalecerá o foro de situação

dos imóveis segundo o artigo 48, parágrafo único,

inciso I, da Lei 13.105 de 2015.

Os legitimados para requerer a abertura do

inventário permanecem os mesmos, com a inserção

apenas do companheiro supérstite, de acordo com

o artigo 616, I, do Código Processo Civil.

Uma das mais importantes mudanças é a

possibilidade trazida pelo parágrafo único do artigo

647 do Novo CPC, que permite ao Magistrado

deferir antecipadamente aos herdeiros o direito de

usar e fruir de determinado bem, contanto que, ao

término do inventário. (GUIMARÃES, 2016).

Outra novidade trazida foi a possibilidade do

herdeiro menor, representado ou assistido, e os

cessionários do herdeiro ou legatário, serem

nomeados inventariantes (art. 617, IV e VI).
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