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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO  

(baseado no exercício da Profª Ana Carolina Brochado) 

 
1. Casado pelo regime de separação total (convencional) de bens, o de cujus deixou seis netos, filhos 

de seus filhos pré-mortos (um do primeiro filho, dois do segundo filho, três do terceiro filho), 
deixou viúva, seu pai e um irmão. Como será a sucessão, se deixou um patrimônio de R$ 
400.000,00? 

2. “A”, casado com “B” pelo regime de separação total de bens, não tem pais vivos. Tem bisavô 
paterno e avós maternos vivos. Em dado momento, morre “A”. Quem herda, tendo ele deixado 
um patrimônio no valor de R$ 120.000,00? 

3. O casal tem 4 filhos e um patrimônio comum de R$ 120.000,00. O casamento foi celebrado pelo 
regime de comunhão parcial de bens. Além do patrimônio comum, o varão adquiriu através de 
herança mais R$ 120.000,00. Com a morte do varão, como será feita a partilha? E se o 
relacionamento fosse uma união estável? 

4. Aktiá, casado com Maravilha sob o regime de separação total de bens, faleceu deixando um 
patrimônio no valor de R$ 100.000,00, que recebeu de herança do seu pai. São filhos do casal: 
Boajete e Concuneo. São netos do de cujus, Spaghati, Zonzo, Moro e Eva, filhos de Concuneo. Um 
dia após a abertura da sucessão, os filhos do de cujus renunciaram à herança através de escritura 
pública. Como será feita a partilha? 

5. Romário tinha 3 filhos: Romarinho, Romarinha (mãe de Romária Neta e Romário Neto) e 
Romarildes. Romarinha morre, logo em seguida morrendo Romário. Como será distribuída a 
herança deste último, no valor de R$ 120.000,00? 

6. “A” tinha 3 filhos, B, C e D. B tinha 2 filhos: E e F. C tinha 1 filho; D não tinha filhos. Primeiro 
morreu B, depois, morreu A e, por último, morreu C. Como será distribuída a herança de A, no 
valor de R$ 120.000,00? 

7. “A” tem pais e avós vivos. Em dado momento, morre A. Em seguida morre seu pai. Como será 
distribuída a herança de A, no valor de R$ 120.000,00? 

8. “A” casado com B, não tem pais vivos. Tem avô paterno e avós maternos vivos. Em dado 
momento, morre A. Para quem irá sua herança no valor de R$ 120.000,00? E se A vivesse em 
união estável com B? 

9. “A” tinha dois irmãos: B (germano) e C (unilateral). B morreu deixando 2 filhos: D e E. Em 
seguida, morreu A. Como será partilhada a herança de A, no valor de R$ 60.000,00? 

10. “A” tinha dois sobrinhos, B e C. B morreu deixando um filho, D. Logo depois, morreu A. Como 
será distribuída sua herança? 

 

 


