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RESUMO 

 

 

 

JARMELO, Ricardo Augusto Micheletti. Breves considerações sobre o instituto da 

colação. 

 

 

O presente estudo busca abordar de forma breve e crítica o instituto da colação, 

dando atenção aos pontos polêmicos. Uma vez que ele é objeto de análises 

superficiais e contraditórias por causa das previsões das leis que o regulamentam. 

Serão analisados seis temas principais. Inicialmente expõe-se o conceito e os 

fundamentos da colação. Em ato contínuo, apresenta-se os herdeiros obrigados a 

colacionar. Em seguida, trata-se de quais são os bens que serão levados à colação. 

O próximo tema, concerne a forma e o meio pelo qual deve ser colacionado os bens 

doados. O penúltimo tema, consiste em abordar sobre a legítima, seu conceito, 

fundamentos, cálculos e valores dos bens, hipótese de dispensa da colação e a 

redução por inoficiosidade. E por fim, o procedimento judicial para efetivar a colação, 

bem como, a polêmica prescrição do direito de exigir a colação. 
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ABSTRACT 

 

 

JARMELO, Ricardo Augusto Micheletti. Briefly considerations about the institute 

of collation.  

 

 

The present study seeks to briefly and critically to approach the collation institute, 

paying attention to te controversial points. Since it is the subject of superficial and 

contradictory analyzes because of the predictions of the laws that regulate it. Six major 

themes are analyzed. Initially the concept and the foundations of the collation are 

exposed. In a continuous act, the heirs are forced to collate. Then it is about which 

goods will be brought to the collation. The next theme concerns the form and means 

by which donated goods are to be collated. The penultimate theme consists of 

approach the inheritance share of one´s parents, its concept, hundamentals, 

calculations and values of goods, hypothesis of exemption from collation and reduction 

by harmlessness. And finally, the judicial procedure of effect the collation, as well as 

the controversial prescription of the right to demand the collation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca abordar de forma breve e crítica o instituto da 

colação, dando atenção aos pontos polêmicos. Uma vez que ele é objeto de análises 

superficiais e contraditórias na doutrina, um dos motivos disso são as leis que o 

regulamentam.  

 

Serão abordados seis temais principais. 

 

Inicialmente expõe-se o conceito e os fundamentos do instituto da colação. 

Logo em seguida, no próximo tema, apresenta-se os herdeiros obrigados a colacionar, 

bem como, aos herdeiros que não são obrigados em virtude da lei, como os 

ascendentes. Além disso neste tema, aborda-se questões interessantes, como a 

obrigação de colacionar do nascituro, do adotado, e nos casos de filiação post mortem. 

 

O terceiro tema, busca debater sobre os bens que são sujeitos a colação, então 

aborda-se por exemplo se o seguro de vida é obrigado a colacionar, ou casos em que 

o bem doado perece. E ainda, trata sobre as doações que não são obrigadas a 

colacionar. 

 

O próximo tema analisado refere-se aos meios e as formas de se efetivar a 

colação, bem como, a questão deveras debatida, quanto ao momento em que será 

conferido o valor dos bens doados.  

 

O penúltimo tema, trata sobre a legítima, mostrando o conceito, os 

fundamentos, debatendo sobre a dispensa da colação, e ainda explicando sobre a 

redução por Inoficiosidade. 

 

E por fim, o último tema, versa sobre o procedimento judicial em que se efetua 

a colação, demonstrando, os procedimentos judiciais para se colacionar, os 

momentos, as pessoas legitimas, e legitimados, e ainda o que ocorre quando não leva 

os bens recebidos a colação, ou seja, os efeitos da sonegação, e por fim, o prazo 

prescricional para se exigir a colação. 
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1. CONCEITO DE COLAÇÃO 

 

1.1 CONCEITO E FUNDAMENTOS DA COLAÇÃO 

 

A colação é um instituto presente no ordenamento jurídico brasileiro no qual 

objetiva igualar as legítimas. O herdeiro irá restituir ao monte-mor ou trazer ao 

inventário o valor referente aos bens recebidos por ato de liberalidade do “de cujus” 

em vida, a fim de igualar as quotas hereditárias. 

 

Nesse sentido, vejamos a definição de colação segundo Arnaldo Rizzardo:  

 

“Significa trazer ao inventário os bens recebidos em vida, a título gratuito. 
Vem a propósito, ainda, a colocação de Washington de Barros Monteiro: “O 
que os sucessores receberam em vida de seus ascendentes, direta ou 
indiretamente, se devolve ao acervo, que assim se recompõe, para depois 
partilhar-se novamente entre os herdeiros.””1 

 

Da mesma forma, Mario Roberto Carvalho de Faria, define a colação sendo: “A 

devolução ao acervo hereditário dos bens recebidos por doação pelos herdeiros para 

inclusão na partilha, a fim de que esta se realize com a maior igualdade”. E ainda, o 

referido doutrinador informa que o ato de igualar as legítimas decorre da teoria da 

vontade presumida, ou seja, presume-se que o autor da herança gostaria que todos 

os beneficiários de sua herança recebam de forma igualitária. Senão vejamos: 

“Decorre da teoria da vontade presumida, segundo a qual o autor da herança não 

desejaria que um descendente seu fosse mais beneficiado que outro, mantendo a 

igualdade entre todos”.2 

 

O Código de Civil de 2002, prescreve nos artigos 2.002 e 2.003, 

respectivamente, os seguintes termos: “Os descendentes que concorrem à sucessão 

do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das 

 
1 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 11. ed. Rio de Janeiro: Florence, 2019, p. 328. Apud 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, Direito das Sucessões. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1962. 
2 FARIA, Mario Roberto Carvalho de. Direito das Sucessões: Teoria e Prática. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 
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doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação”3 e “A colação tem por 

fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes 

e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do 

falecimento do doador, já não possuírem os bens doados”4. 

 

Essas doações recebidas em vida em favor de herdeiros e/ou de cônjuges 

(recebendo doação do outro), importa em adiantamento do que lhe cabe por herança. 

Conforme, verifica-se no artigo 544 do Código Civil: “A doação de ascendentes a 

descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por 

herança”5. Portanto, todos os bens doados em vida devem ser conferidos no 

inventário, sob pena de sonegação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 20 ago 2019. 
4 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 20 ago 2019. 
5 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 20 ago 2019. 
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2. DEVER DE COLACIONAR 

 

2.1 DESCENDENTES 

 

Inicialmente, o primeiro sujeito obrigado a colacionar os bens recebidos a título 

gratuito do falecido, então em vida, é o descendente. Este terá de conferir todos os 

bens recebidos, a fim de equilibrar a legítima. Portanto, os filhos, herdeiros do falecido, 

sempre serão obrigados a trazer os bens recebidos para colacionar. 

 

Desse modo, prescreve o artigo 2.002 do Código Civil de 2.002: “Os 

descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, 

para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, 

sob pena de sonegação”6. 

 

Observa-se do próprio artigo acima, no final de seu “caput”, que determina uma 

sanção a quem ocultar ou esconder os bens que recebeu, qual seja, a pena de 

sonegados. 

 

A pena de sonegados, não deve ser interpretada de forma restritiva, ou seja, 

não está sujeito a essa penalidade apenas os herdeiros que ocultarem os bens 

recebidos, segundo Sílvio de Salvo Venosa, essa penalidade recai também ao: “[...] 

cessionário que nega ter recebido bens da herança também prática sonegação. O 

testamentário também pode sonegar bens cuja posse lhe tenha sido confiada, assim 

como o administrador provisório”.7 

 

E ainda, um dos requisitos para configurar o instituto da sonegação é ser 

herdeiro / credor da herança. O herdeiro que ocultar ou esconder os bens do espólio, 

terá a pena prevista no artigo 1.992 do Código Civil de 2.002, segundo a disposição 

legal:  

 

 
6 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 22 ago 2019. 
7 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 18. ed. v. 6. São Paulo: Atlas, 2017. p. 417. 
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“O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário 
quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, 
ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-
los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.” 8 

 

Faz-se necessário registrar que, o requisito essencial para configurar essa 

sanção é a ocultação dolosa do bem pertencente ao espólio, seja pela ação ou 

omissão. E ainda, importante informar que a penalização não se transfere aos 

sucessores, ou seja, é personalíssima. 

 

Dessa forma, podemos concluir também que a penalização pelo ato de ocultar 

ou esconder o bem recebido por doação, recai a qualquer herdeiro, e não somente ao 

descendente. 

 

Retornando ao dever de colacionar do descendente, Flávio Tartuce salienta 

que: “Os filhos sempre terão o dever de colacionar. O direito de requerer a colação 

pelos irmãos é reconhecida mesmo não estando o filho preterido sequer concebido”9. 

Desta maneira, portanto, torna-se irrelevante, o momento do nascimento do herdeiro 

em relação a doação, e, do mesmo modo, se é irmão germano, unilateral e até 

superveniente. 

 

Nesse sentido, importante destacar as palavras do Ministro Marco Aurélio 

Belizze, no julgamento da Resp 1.298.864/SP, vejamos:  

 

“O filho do autor da herança tem o direito de exigir de seus irmãos a colação 
dos bens que receberam via doação a título de adiantamento da legítima, 
ainda que sequer tenha sido concebido ao tempo da liberalidade. De fato, 
para efeito de cumprimento do dever de colação é irrelevante se o herdeiro 
nasceu antes ou após a doação, não havendo também diferença entre os 
descendentes, se são eles irmãos germanos ou unilaterais ou se 
supervenientes à eventual separação ou divórcio do doador. O que deve 
prevalecer é a ideia de que a doação feita de ascendente para descendente, 
por si só, não é considerada inválida ou ineficaz pelo ordenamento jurídico, 
mas impõe ao donatário obrigação protraída no tempo, de à época do óbito 
do doador, trazer o patrimônio recebido à colação, a fim de igualar as 
legítimas, caso não seja aquele o único herdeiro necessário (arts. 2.002, 
parágrafo único, e 2.003 do CC). Importante destacar que o dever de 

 
8 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 22 ago 2019. 
9 TARTUCE, Flávio. Direito das Sucessões. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 638. 
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colacionar os bens recebidos a título de liberalidade só se dispensa por 
expressa manifestação do doador, determinando que a doação seja extraída 
da parte disponível de seus bens, o que também não ocorre na hipótese em 
análise, na qual a liberalidade de fato configura adiantamento da legítima” 
(STJ, Resp. 1.298.864/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Julg. 19.05.2015, 
DJe 29.05.2015).10 

 

Assim, também se aplica para os herdeiros supervenientes, ou seja, na 

hipótese em que os ascendentes doam bens para os descendentes então existentes, 

e após esse ato, geram outros descendentes, da mesma maneira devem ser 

colacionados esses bens doados, a fim de igualar a legítima. 

 

 

 

2.1.1 NASCITURO 

 

O nascituro, por sua vez, é aquele concebido, mas que há de nascer. E, tem 

reconhecido a seu favor, direitos que não dependem de seu nascimento. Direitos, que 

foram reconhecidos no artigo 2º do Código Civil Brasileiro: “A personalidade civil da 

pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 

os direitos do nascituro”11. 

 

E o Código Civil no artigo 542, estabelece expressamente que o nascituro pode 

receber doação, sendo que será aceita pelo seu representante legal. Vejamos: “Art. 

542. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal”12. 

 

 
10 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial 2011/0291796-0. REsp. 
1.298.864. Recurso Especial. Direito das Sucessões. Inventário. Omissão do Acórdão Recorrido. 
Inexistência. Doação em vida de todos os bens imóveis aos filhos e cônjuges feita pelo autor da herança 
a sua espessa. Herdeiro necessário que nasceu posteriormente ao ato de liberalidade. Direito à 
Colação. Percentual dos bens que deve ser trazido à conferência. Recurso parcialmente provido. 
Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. 19 de mario de 2015. LEX: jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, São Paulo, DJe 29/05/2015, RDDP vol. 151 p. 179, REVPRO vol. 248 p. 450, RT vol. 961 p. 
501, 2015 
11 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 22 ago 2019. 
12 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 22 ago 2019. 
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Porém, não há dispositivo legal prevendo a obrigação do nascituro em 

colacionar. Entretanto, há possibilidade de ser beneficiado de doação por parte de seu 

genitor, o que o obrigará, desde que nasça com vida, a colacionar o bem quando do 

falecimento do doador e se existentes herdeiros de mesma linha sucessória e/ou 

cônjuges / companheiros herdando em concomitância. 

 

Por outro lado, poderá, ainda, o nascituro, após nascer com vida, exigir a 

colação de todos os bens previamente doados pelo genitor a outro descendente, 

aplicando-se a regra geral de descendentes supervenientes à doação. 

 

 

 

2.1.2 FILIAÇÃO POST MORTEM 

 

A filiação “post mortem” consiste no reconhecimento ou presunção, após o 

falecimento do pai, de filhos havidos por técnica de reprodução assistida, seja ela 

derivada da inseminação artificial ou da fertilização de proveta (fertilização in vitro - 

FIV)  

 

O atual Código Civil estabeleceu em seu artigo 1.597, incisos III e IV, nos 

seguintes termos:  

“Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 

III – havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 
marido; 

IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, 
decorrentes de concepção artificial homóloga; 

V – havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido”13. 

 

Sendo assim, presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos 

havidos por inseminação artificial homóloga, aquele que utilizou material genético do 

casal (art. 1.597, III, CC). 

 

 
13 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 29 ago 2019. 
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Por outro lado, a segunda situação, prevista no inciso IV do referido artigo, trata 

dos embriões excedentários aqueles que remanescem de uma inseminação artificial 

feita anteriormente. 

 

Importante frisar que, para a realização da inseminação artificial é essencial a 

existência de manifestação expressa da vontade do pai em autorizar a inseminação 

artificial após a sua morte. 

 

Nesse sentido, importante transcrever os enunciados nº 106 e 107 da I Jornada 

de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: 

 

Nº 106: “Para que seja presumida a paternidade do marido falecido, será 
obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução 
assistida com o material genético do falecido, esteja na condição de viúva, 
sendo obrigatório, ainda que haja autorização escrita do marido para que se 
utilize seu material genético após sua morte”14. 

Nº 107: “Finda a sociedade conjugal, na forma do art. 1.597, a regra do inciso 
IV somente poderá ser aplicada se houver autorização prévia, por escrito, dos 
cônjuges, para a utilização dos embriões excedentários, só podendo ser 
revogada até o início do procedimento de implantação desses embriões”15. 

 

E ainda, quanto as técnicas de reprodução assistidas heterólogas emana os 

seguintes enunciados do CEJ: 

Nº 104: “No âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo o 
emprego de material fecundante de terceiros, o pressuposto fático da relação 
sexual é substituído pela vontade (ou, eventualmente, pelo risco da situação 
jurídica matrimonial) juridicamente qualificada, gerando presunção absoluta 
ou relativa de paternidade no que tange ao marido da mãe da criança 
concebida, dependendo da manifestação expressa (ou implícita) de vontade 
no curso do casamento”16.  

Nº 258: “Não cabe a ação prevista no art. 1.601 do Código Civil se a filiação 
tiver origem em procriação assistida heteróloga, autorizada pelo marido nos 
termos do inc. V do art. 1.597, cuja paternidade configura presunção 
absoluta”17. 

 
14 BRASIL. I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF. Enunciado nº 106. 
Brasília. DF: Coordenador Geral: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Disponível em: 
http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/737. Acesso em: 22 ago 2019. 
15 BRASIL. I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF. Enunciado nº 107. 
Brasília. DF: Coordenador Geral: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Disponível em: 
http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/738. Acesso em: 22 ago 2019. 
16 BRASIL. I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF. Enunciado nº 104. 
Brasília. DF: Coordenador Geral: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Disponível em: 
http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/735. Acesso em: 22 ago 2019. 
17 BRASIL. I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF. Enunciado nº 258. 
Brasília. DF: Coordenador Geral: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Disponível em: 
http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/506. Acesso em: 22 ago 2019. 
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Portanto, não há dúvida, quanto a presunção de filiação nas referidas hipóteses 

do artigo 1.597, descritas acima; e, a necessária manifestação expressa da vontade 

do falecido. Porém, questão interessante, é se o filho gerado post mortem, é 

resguardado pelo direito sucessório. 

 

A esse respeito, há diversos posicionamentos, o jurista Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama, defende que existe vínculo parental, em razão da verdade 

biológica, contudo, esse ato não gera efeitos sucessórios. Nos seguintes termos: 

 

“[...] haverá diferenças no que pertine aos efeitos de tal paternidade-filiação 
relativamente aos outros filhos deixados pela pessoa do falecido e que foram 
concebidos e nascidos durante a vida deste. No direito brasileiro, nos termos 
dos artigos 1.717 e 1.718, do Código Civil de 1916, somente as pessoas que, 
ao menos, tenham sido concebidas antes da morte do autor da sucessão, 
teriam aptidão para suceder – tal regra é inserida no âmbito do artigo 1.798 
do Código Civil de 2002, de forma mais técnica porque se refere tanto à 
sucessão testamentária -, sendo que no caso da técnica conceptiva post 
mortem ainda sequer havia embrião no momento do falecimento do ex-
cônjuge ou ex-companheiro. (...) no Código Civil de 2002, o artigo 1799, inciso 
I, admite o chamamento, na sucessão testamentária, dos filhos ainda não 
concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que tais pessoas 
estejam vivas à época da abertura da sucessão.  

... Ao se admitir a possibilidade de disposição testamentária em favor da prole 
eventual decorrente do recurso às técnicas de reprodução assistida 
homologa, deve-se considerar que o tratamento é diferenciado, no campo 
sucessório, entre os filhos, já que ao menos os filhos concebidos após a morte 
do pai somente poderão herdar na sucessão testamentária, e não na 
sucessão legítima.18 

 

Segundo o entendimento do referido doutrinador, a esposa, autorizada a utilizar 

o sêmen do marido, poderá ter reconhecido a paternidade post mortem ao seu filho, 

porém, este último, não fará jus a efeito patrimonial. 

 

Por outro lado, segundo Maria Helena Diniz: “o mesmo raciocínio jurídico 

relativo ao nascituro é aplicável analogicamente ao embrião congelado (artigo 2º do 

Código Civil), que tem capacidade sucessória sob condição resolutiva”.19 

 

 
18 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o biodireito e as relações parentais: o 
estabelecimento da parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida 
heteróloga. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 732-733. 
19 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Direito das sucessões. v. 6. p. 50. 
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Diante de todo o exposto, conclui-se que os filhos concebidos por inseminação 

artificial post mortem deverão ter as mesmas condições do direito sucessório que 

qualquer outro filho havido pelos meios naturais. Podendo assim, exigir a colação de 

bens recebidos em adiantamento da herança, pelos demais descendentes ou pelo 

cônjuge/companheiro. 

 

 

 

2.1.3 ADOÇÃO 

 

A adoção já produzia efeitos sucessórios antes mesmo do advento do Código 

Civil de 1916, que sem disciplina específica à época, reconhecia ao filho adotivo o 

direito à sucessão do adotante.  

 

Com o então Código Civil de 1916, o adotado concorria com os filhos 

consanguíneos, porém recebia a metade do que cabia a eles. Conforme ensinamento 

de Caio Mário da Silva Pereira:  

 

“O filho adotivo herdava do adotante (Código Civil de 1916, art. 1.605), 
atendendo à convocação na classe dos descendentes. Vale dizer, excludente 
dos demais sucessores. Mas se concorria com filhos legítimos, 
supervenientes, recebia a metade do que a eles viesse a caber (art. 1.605, 
§2º) procedendo-se à partilha na forma esquemática já deduzida acima para 
a sucessão do adulterino (nº 433, supra), com a representação dos legítimos 
pelo algarismo 2 e do adotado, pelo algarismo 1. Esta limitação dos direitos 
hereditários não deveria prevalecer. Criava uma desigualdade de tratamento 
que se não justificava, em face dos princípios. Pelo disposto no art. 227, §6º, 
da constituição, acima transcrito, a equiparação em direitos, de todos os 
filhos, eliminou o distanciamento hereditário dos filhos adotivos”.20 

 

E ainda, dispunha o artigo 377 do Código Civil de 191621, que caso o adotante 

tivesse filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos, não haveria relação sucessória 

com o adotado. 

 

 
20 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de direito civil: direito das sucessões – Vol. VI. 25. 
ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 96. 
21 BRASIL. Código Civil. Lei nº 3.071, de 1 de janeiro de 1916. Brasília. DF: Presidência da República, 
1916. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm. Acesso em: 29 ago 2019. 
“Artigo 377. A adoção produzirá os seus efeitos ainda que sobrevenham filhos ao adotante, salvo se, 
pelo fato do nascimento, ficar provado que o filho estava concebido no momento da adoção”. 
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E mais, Caio Mário da Silva Pereira ainda relata que a desigualdade 

consagrada no Código Civil de 1916 era mais agravada, “estabelecendo-se na 

sucessão do adotivo desta forma: a) era herdeiro da classe dos descendentes; b) se 

concorresse com filho superveniente à adoção receberia a metade do que tocasse a 

este; c) se existissem filhos legítimos, legitimados ou naturais reconhecidos ao tempo 

em que ocorreu a adoção, e concorressem eles à sucessão do pai, o adotivo não teria 

direitos sucessórios”.22 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, §623, a 

adoção recebeu a atribuição de filho ao adotado, derrubando toda a restrição aplicada 

pelos Códigos anteriores, o que leva a igualdade entre os filhos, o que também se 

aplica ao direito sucessório. 

 

E ainda, o Código Civil de 2.002 acabou com qualquer vínculo entre os pais e 

parentes consanguíneos do adotado, salvo no que diz respeito aos impedimentos 

matrimoniais (art. 1.619, Lei 12.010/2.009, c/c com o artigo 41 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente). Sendo assim, não há relação sucessória com os parentes 

biológicos. 

 

Nesse sentido, registre-se o entendimento jurisprudencial: 

 

“CIVIL E PROCESSO CIVIL - SUCESSÃO - INVENTÁRIO E PARTILHA - 
FILHO ADOTADO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA 
SUCESSÃO DO PAI BIOLÓGICO - COMPANHEIRA SOBREVIVENTE - 
FALTA DE DESCENDENTES E ASCENDENTES - TOTALIDADE DA 
HERANÇA - LEI Nº 8.971/94. 1. A adoção atribui a condição de filho ao 
adotado, com direitos e deveres, desligando-o de qualquer vínculo com 
os pais e parentes, não podendo, portanto, participar da sucessão do 
pai biológico aquele que foi adotado, máxime se já participou da 
sucessão de seus pais adotivos. 2. De acordo com o disposto no artigo 2º, 

 
22 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de direito civil: direito das sucessões – Vol. VI. 25. 
ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 97. 
23 Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. § 6º. “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão 
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação”. BRASIL. Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Brasília. DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 29 ago 2019. 
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inciso III, da Lei nº 8.971/94, a companheira sobrevivente terá direito à 
totalidade da herança na falta de descendentes e ascendentes. 3. RECURSO 
IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.” (Acórdão n.280652, 
20040111168458APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: 
ARNOLDO CAMANHO, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2007, 
publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/09/2007. Pág.: 98)24 g.n. 

 

Logo, surge a discussão, quanto ao direito intertemporal, ou seja, o adotado, 

que teve a sua adoção efetivada antes de 1988, e que o falecimento do adotante 

ocorreu sob a vigência da Constituição Federal de 1988, questiona-se sobre 

possibilidade de o filho adotivo herdar em igualdade de condições com os legítimos. 

 

Nesse ponto, importante fazer duas ressalvas: i) no caso do falecimento do 

adotante antes da Constituição Federal de 1988, que em virtude do princípio da 

saisine25, uma vez que, ausente normas que ensejasse igualdade entre os filhos 

consanguíneos e os adotivos, não haverá presente a configuração do direito à 

herança, aplicando-se o disposto no artigo 377 do Código Civil de 1916. ii) se o óbito 

do adotante ocorreu na vigência da Constituição Federal de 1988, interpretando-se 

dispositivos de forma harmônica, a capacidade para suceder e o direito a herança são 

conferidos conforme a lei do tempo à abertura da sucessão. Dessa forma, ocorre a 

retroatividade mínima ou eficácia imediata das disposições constitucionais sobre o 

Direito de Família, assim sendo, como bem determinou o artigo 227, §6º, da CF/88, a 

igualdade entre filhos, mesmo que havidos por adoção. 

 

Portanto, diante de todo o exposto, atualmente, tanto os filhos adotivos, quanto 

os filhos consanguíneos não possuem qualquer tipo de discriminação sucessória. 

Herdam em igualdade de condições com os demais filhos. Nesse sentido, o artigo 41 

do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069, de 1990) determina: “A adoção 

atribui a situação de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 

 
24BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma) Acórdão nº .280652, 20040111168458APC. Civil e 
Processo Civil - Sucessão - Inventário e Partilha - Filho Adotado - Impossibilidade de Participação da 
Sucessão do Pai Biológico - Companheira Sobrevivente - Falta de Descendentes e Ascendentes – 
Totalidade da Herança - Lei nº 8.971/94. Relator: Humberto Adjunto Ulhôa, Revisor: Arnaldo Camanho. 
Data de Julgamento: 15/08/2007, publicado no DJU seção 3: 20/09/2007. Pág.: 98). 
25 A lei que rege a sucessão é a vigente à época do momento de sua abertura, pois a data do óbito é o 
momento que determina a legislação aplicável à sucessão. 
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sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes salvo os 

impedimentos matrimoniais”.26 

 

 

 

2.1.4 NETOS, BISNETOS E TRINETOS 

 

O artigo 2.009 do Código Civil, determinou que os netos, quando representarem 

seus pais na herança de seus avós, deverão trazer à colação os bens que deveriam 

ser trazidos pelos seus pais, até mesmo na hipótese de não possui mais esses tais 

bens.27 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que tal regra se aplica a todos os 

descendentes, tais como, bisnetos, trinetos e assim por diante, conforme explica 

Carlos Roberto Gonçalves: “Embora o retrotranscrito art. 2.009 só faça referência aos 

netos, é certo que a disposição é aplicável a bisnetos, trinetos etc.”28 

 

No tocante ao artigo referido acima, Silvo de Salvo Venosa, reafirma o que 

segue: “Os netos devem colacionar, quando representarem seus pais, na herança do 

avô, o mesmo que seus pais teriam de conferir (art. 2.009).” E ainda, explica o caso 

em que o neto não está obrigado a colacionar se a doação for oriunda de seu avô, 

sendo que o herdeiro é o seu pai, vejamos:  

 

“Isso porque o representante receberia tudo que caberia o representado. 
Contudo, não está o neto obrigado a colacionar o que recebeu de seu avô, 
sendo herdeiro seu pai, e não havendo representação. Quando o herdeiro-

 
26 BRASIL. Estatuto da Criança e Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Brasília. DF: 
Presidência da República, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. 
Acesso em: 01 set 2019. 
27 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 01 set 2019. Art. 2.009: “quando os netos, representando os seus pais, sucederem aos avós, serão 
obrigados a trazer à colação, ainda que não o hajam herdado, o que os pais teriam de conferir”. 
28 Gonçalves, Carlos Roberto, Direito civil brasileiro,: direito das sucessões, v. 7, ed. 9, São Paulo, 
Saraiva, 2015 
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pai falecer, não haverá dever do neto colacionar, porque recebeu herança do 
ascendente-avô, e não de seu pai.”29 

 

Nessa tangente, Carlos Roberto Gonçalves, aponta os esclarecimentos de 

Silvio Rodrigues: 

“A regra se inspira na ideia de que o representante recebe tudo o que o 
representado receberia, mas apenas o que ele receberia (CC, art. 1.854). E 
prossegue: “Ora, se o neto ficasse dispensado de conferir as doações 
recebidas por seu pai apenas porque estas não lhe vieram às mãos, seu 
quinhão, na herança do avô, excederia ao cabente a seu pai, o que destoa 
do princípio acima proclamado, de que ao representante só cabe o que 
caberia ao representado”30. 

 

Por outro lado, na situação hipotética em que o neto não herda do pai, mas 

recebe herança do avô, em representação ao pai falecido, não deverá o neto arcar 

com o seu próprio patrimônio (fica limitado ao valor do quinhão do representado na 

herança do avô), colacionar do bem que o pai recebera em decorrência de doação, e 

que já se desfez. 

 

Desse modo, os netos estarão obrigados a colacionar quando representarem 

seus pais na herança do avô, o mesmo que seus pais teriam de conferir. Uma vez 

que, herdarem por direito próprio, ou seja, somente se concorrerem com herdeiros do 

mesmo grau, no caso outros netos. 

 

 

 

2.2. CÔNJUGE SUPÉRSTITE 

 

Embora o Código Civil vigente ser contraditório a respeito da obrigação dos 

cônjuges, ele deverá colacionar os bens recebidos por ato de liberalidade, quando: (i) 

houver concorrência com outros herdeiros; e, (ii) quando ocorrer doações a ambos os 

cônjuges. 

 
29VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 18. ed. v. 6. São Paulo: Atlas, 2017. 

p. 432. 
30 Gonçalves, Carlos Roberto, Direito civil brasileiro,: direito das sucessões, v. 7, ed. 9, São Paulo, 

Saraiva, 2015. p. 547. In: Apud. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  
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Nesse sentido, vale destacar a lição de Silvio de Salvo Venosa: “O cônjuge 

também tem esse dever, se concorrer na herança com descendentes”.31 

 

Da mesma forma, Caio Mario da Silva Pereira explica que as doações aos 

cônjuges estão em função do regime de bens. Para a situação de comunhão universal 

de bens, estão obrigados a conferir, mas na situação de comunhão parcial ou de 

separação de bens, não conferem. Vejamos nos exatos termos:  

 

“As doações feitas ao cônjuge do herdeiro poderão ser ou não sujeitas à 
colação, na dependência do regime de bens no matrimônio: se for o da 
comunhão universal, conferem-se; mas se for de comunhão parcial ou de 
separação, não se colacionam. Daí dizer-se, procedentemente, que a colação 
pelo cônjuge do herdeiro está em função do regime de bens, não da doação 
em si mesma.32  

 

E ainda de forma clara e objetiva para Flávio Tartuce, o cônjuge tem o dever de 

colacionar, nestes termos ele ensina que:  

“Não é razoável e justo que ele não fique obrigado a trazer à colação os 
valores de bens que recebeu em doação do ‘de cujus’, enquanto os 
descendentes têm este dever. Se forem chamados os descendentes e o 
cônjuge sobrevivente à herança do falecido, os descendentes precisam 
restituir o que receberam em doação do ‘de cujus’, enquanto que as 
liberalidades feitas em vida pelo falecido ao cônjuge não estão sujeitas a 
colação”.33 

 

O ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 2.002 do Código Civil, deixou de 

obrigar o cônjuge a colacionar, por outro lado, o artigo 544 do mesmo código, 

prescreve que a doação de um cônjuge a outro importa em adiantamento da legítima. 

Nesse ponto, expõe Arnaldo Rizzardo:  

 

"Há uma grave incongruência do Código relativamente ao cônjuge, eis que, 
pelas várias normas que tratam da matéria, também ele deve colacionar. 
Ocorre que, pelo artigo 544 do Código Civil, a doação ao cônjuge importa em 
adiantamento. Além disso, o artigo 2.003 impõe que se igualem as legítimas 
dos descendentes e do cônjuge sobrevivente. Daí a imposição de se levar à 
colação a doação que favoreceu o cônjuge, malgrado a restrição do art. 2.002 
aos descendentes”.34 

 
31 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Família e Sucessões. Vol. 5. 19º. ed. São Paulo: Atlas. 
2019. p. 991. 
32 PEREIRA, Caio Mario da Silva.p. 374 
33 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Sucessões. V. 6. 11. Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2018. 
p. 607. 
34 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 11. ed. Rio de Janeiro: Florence, 2019. p. 620. 
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Em ato contínuo, Arnaldo Rizzardo cita os ensinamentos de Eduardo de Oliveira 

Leite: 

“A questão que se impõe aqui é a de saber se o cônjuge sobrevivente virá 
colacionar os bens que lhe foram doados pelo de cujus, uma vez que o 
Código Civil silenciou sobre a questão de ser o cônjuge obrigado ou não a 
colacionar, se recebeu alguma liberalidade do falecido Mas não é só, diante 
da leitura do texto dos artigos 2.002 e 2.003 ressalta veemente uma 
contradição normativa, de resto, aumentada se atentarmos ao disposto no 
art. 544 do Código Civil, quando estabelece que ‘a doação de ascendentes a 
descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento, do que lhes 
cabe por herança’. 

Ora, o artigo 2.002 dispõe que os ‘descendentes’ são obrigados, para igualar 
as legítimas, ‘a conferir o valor das doações’, que dele em vida receberam, e 
o artigo 2.003 dispõe que a colação tem por fim igualar as legítimas dos 
‘descendentes’ e do ‘cônjuge sobrevivente’. Ou seja, o artigo 2.002 refere-se 
tão somente aos descendentes, mas no artigo subsequente reporta-se ao 
cônjuge sobrevivente, resgatando a ideia da necessidade de conferência das 
liberalidades feitas também ao cônjuge sobrevivente e que por disposição 
legal (art. 544) são considerados ‘adiantamento’. 

A impressão inicial, dada pela lei civil, é a de que apenas os descendentes e 
o donatário deveriam colacionar. O cônjuge sobrevivente teria o direito de 
exigir a conferência das liberalidades para resguardar a sua quota legitimária, 
mas, tal como o ascendente, não estaria compelido a conferir o valor da 
doação recebida em vida pelo de cujus. 

Entretanto, se atentarmos ao disposto no já citado artigo 544 do Código Civil, 
a exegese pende, necessariamente, em direção oposta: se estão obrigados 
a conferir os que receberam adiantamento da legítima, tanto o descendente 
quanto o cônjuge sobrevivente, por força dos artigos 544, 2002 e 2.003, são 
obrigados a colacionar o valor da doação. 

Com efeito, conforme procedentemente apontado por Maria Helena Diniz, há 
aqui ‘um defeito de técnica legislativa e uma contradição normativa entre os 
artigos 2.002, 2.003 e 544’, concluindo a civilista paulista que sempre haverá 
colação quando houver adiantamento da legítima. É a correta interpretação 
dos artigos sob análise, e de acordo com o sistema sucessório brasileiro”.35 

 

Desta feita, no sistema sucessório vigente, por força da interpretação dos 

artigos 2.002, 2.003 e 544 do Código Civil a doação a cônjuge importa em 

adiantamento da herança, motivo pelo qual, deverá o cônjuge colacionar. Caso 

contrário, estaríamos diante de uma violação ao princípio basilar da colação, que é a 

igualdade das legítimas. 

 

Nesse sentido, o enunciado 270 da III Jornada de Direito Civil do Conselho de 

Justiça Federal, confirma que “o artigo 1.829, I, do Código Civil só assegura ao 

 
35 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 11. ed. Rio de Janeiro: Florence, 2019, p. 620. Apud. 
OLIVEIRA LEITE, Eduardo de. In: Comentários ao Novo Código Civil – Do Direito das Sucessões, 
Rio de Janeiro, Forense, 2003. 
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cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da 

herança quando casados no regime de separação convencional de bens ou se 

casados nos regimes da comunhão parcial ou separação final nos aquestos, o falecido 

possuísse bens particulares, hipótese em que a concorrência se restringe a tais bens, 

devendo os bens comuns (meação) serem partilhados exclusivamente entre os 

descendentes”36. 

 

Interessante fazer menção as legislações italianas e portuguesas; no código 

civil italiano, se o cônjuge recebe doação e concorre com seus filhos, terá o dever de 

colacionar. Em Portugal, ocorre da mesma maneira, pelo Decreto-Lei nº 496/77, 

incluindo o cônjuge no rol de herdeiros necessários, conforme artigo 2.15737, 

ocorrendo com descendentes e ascendentes, nos termos dos artigos 2.13338, 2.15939 

, e 2.16140. 

 
36 BRASIL. III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF. Enunciado nº 270. 
Brasília. DF: Coordenador Geral: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Disponível em: 
http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/531. Acesso em: 11 set 2019. 
37 PORTUGAL. Código Civil Português. Decreto-Lei nº 47.344, de 25 de novembro de 1966. 
Ministério da Justiça, 25 de novembro de 1966. O Ministro da Justiça, João de Matos Antunes Varela. 
1966. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/123928118/201909262222/73749746/diploma/indice?p_p_state=maximized. Acesso em: 14 de set 
2019. “Art. 2.157º: São herdeiros legitimários o cônjuge, os descendentes e os ascendentes, pela 
ordem e segundo as regras estabelecidas para a sucessão legítima”. 
38PORTUGAL. Código Civil Português. Decreto-Lei nº 47.344, de 25 de novembro de 1966. 
Ministério da Justiça, 25 de novembro de 1966. O Ministro da Justiça, João de Matos Antunes Varela. 
1966. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/123928118/201909262211/73749715/diploma/indice?p_p_state=maximized. Acesso em: 14 de set 
2019. “Art. 2.133º: 1. A ordem por que são chamados os herdeiros, sem prejuízo do disposto no título 
da adopção, é a seguinte: a) Cônjuge e descendentes; b) Cônjuge e ascendentes; c) Irmãos e seus 
descendentes; d) Outros colaterais até o quarto grau; e) Estado, 2. O cônjuge sobrevivo integra a 
primeira classe de sucessíveis, salvo se o autor da sucessão falecer sem descendentes e deixar 
ascendentes, caso em que integra a segunda classe. 3. O cônjuge não é chamado à herança se a data 
da morte do autor da sucessão se encontrar divorciado ou separado judicialmente de pessoas e bens, 
por sentença que já tenha transitado ou venha a transitar em julgado, ou ainda se a sentença de divórcio 
ou separação vier a ser proferida posteriormente àquela data, nos termos do nº 3 do artigo 1.785º”. 
39 PORTUGAL. Código Civil Português. Decreto-Lei nº 47.344, de 25 de novembro de 1966. 
Ministério da Justiça, 25 de novembro de 1966. O Ministro da Justiça, João de Matos Antunes Varela. 
1966. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/123928118/201909262224/73749748/diploma/indice?p_p_state=maximized. Acesso em: 14 de set 
2019. “Art. 2.159º: 1. A legitimado cônjuge e dos filhos, em caso de concurso, é de dois terços da 
herança. 2. Não havendo cônjuge sobrevivo, a legítima dos filhos é de metade ou dois terços da 
herança, conforme exista um só filho ou existam dois ou mais”. 
40 PORTUGAL. Código Civil Português. Decreto-Lei nº 47.344, de 25 de novembro de 1966. 
Ministério da Justiça, 25 de novembro de 1966. O Ministro da Justiça, João de Matos Antunes Varela. 
1966. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/123928118/201909262224/73749750/diploma/indice?p_p_state=maximized. Acesso em: 14 de set 
2019. “Art. 2.161º: 1. A legítima do cônjuge e dos ascendentes, em caso de concurso, é de dois terços 
da herança. 2. Se o autor da sucessão não deixar descendentes nem cônjuge sobrevivo, a legítima dos 
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Nesse sentido, Rabindranath Capelo de Souza, citado na obra de Nelson Pinto 

Ferreira, apresenta de forma mais detalhada os prós e contras de cinco possíveis 

soluções: a) cônjuge e descendente ficam sujeitos à colação; b) apenas os 

descendentes ficam sujeitos à colação, beneficiando também o cônjuge da 

conferência; c) apenas os descendentes ficam sujeitos a colação, mas fazendo-se a 

conferência entre eles com base em todo o remanescente da herança; d) idêntica 

solução, porém fazendo-se a igualação apenas no âmbito dos respectivos quinhões 

legítimos e todos os herdeiros ficam isentos da colação.41 

 

E ainda, para Nelson Pinto Ferreira, o ideal seria se o Código Civil de 2002 

seguisse a linha da legislação italiana. Nos seguintes termos: “Melhor seria se o 

Código Civil de 2002 seguisse a orientação da legislação italiana, com o que evitaria 

divergências doutrinárias, evitando levar a solução ao judiciário, como ocorre com a 

legislação portuguesa, como mostrado”.42 

 

Com todo o exposto, o cônjuge herdará de forma concorrente com os 

descendentes nas hipóteses de casamento pelo regime de bens de separação 

convencional, de participação final nos aquestos ou de comunhão parcial, desde que 

nestes dois últimos casos exista bens particulares. 

 

Logo, com o propósito de evitar desigualdades entre os quinhões de herdeiros 

necessários, o instituto da colação também deverá se aplicar as doações realizadas 

em favor do cônjuge, herdeiro necessário.  

 

 

 

 
ascendentes é da metade ou de um terço da herança, conforme forem chamados os pais ou os 
ascendentes do segundo grau e seguintes”. 
41 FERREIRA, Nelson Pinto. Da colação no direito civil brasileiro e no direito civil comparado: 
Reflexos nas doações dos pais aos filhos, nas separações judiciais e no divórcio. Outras 
questões de incidência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002. p. 131. In: Apud. CAPELO DE 
SOUZA, Rabindranath. Lições de direito das sucessões. vol. II. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora 
Ltda, 1993. p. 339 e segs. 
42 FERREIRA, Nelson Pinto. Da colação no direito civil brasileiro e no direito civil comparado: 
Reflexos nas doações dos pais aos filhos, nas separações judiciais e no divórcio. Outras 
questões de incidência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002. p. 133. 
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2.3. COMPANHEIRO SUPÉRSTITE 

 

O artigo 1.790 do Código Civil, mencionado pelo agravante em suas razões 

recursais, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dessa 

forma, não há distinção entre os cônjuges e os companheiros no que tange à sucessão 

hereditária. Sendo assim, poderá a companheira, herdar inclusive os bens particulares 

do falecido, sem a necessidade de ter contribuído para tanto. 

 

Tendo em vista que não há na sucessão hereditária, distinção entre cônjuge e 

companheira, Paulo Lôbo, ensina que diante do princípio constitucional da igualdade 

de quinhões hereditários, o companheiro deve ser considerado como herdeiro 

necessário, sendo incluído no rol de obrigados a colacionar, nos seguintes termos: 

“sendo assim, qualquer doação que o outro companheiro lhe faça é adiantamento da 

legítima e, consequentemente, dever de colação”.43 

Concluímos, portanto, que a mesma regra já defendida para o cônjuge no item 

2.2, sendo aplicável ao companheiro, o artigo 2.002 do Código Civil de 2.002, com 

base na ordem sucessória prevista no artigo 1.829. 

 

 

 

2.4. ASCENDENTES 

 

Não há aplicabilidade do artigo 2.002 do Código Civil de 2.002 aos ascendentes 

do falecido. Como bem leciona Mario Roberto Carvalho de Faria: “Ao abordar o tema 

da colação, referiu-se o legislador expressamente aos herdeiros descendentes e ao 

cônjuge, artigo 2.003 do Código Civil.44” 

 

Essa regra já vem desde o Código Civil de 1916, que dispunha em seu artigo 

1.786, a obrigatoriedade de conferir as doações e dotes, apenas aos descendentes, 

que concorrerem à sucessão do ascendente comum. 

 
43 LOBÔ, Paulo. Dever de colação na sucessão legítima. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/25360/dever-de-colacao-na-sucessao-legitima. Acesso em: 12 de setembro 
de 2019.  
44 FARIA, Mario Roberto Carvalho de. Direito das sucessões: teoria e prática. 8. Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. p. 343. 
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Portanto, não há no ordenamento jurídico brasileiro obrigação de conferir os 

bens doados aos ascendentes. Nesse sentido, reforça o entendimento de Mario 

Roberto Carvalho de Faria, “Não tendo o legislador determinado a conferência de 

bens por parte dos ascendentes na sucessão do descendente, não há obrigação de 

os ascendentes conferirem os bens recebidos em vida por doação”.45 

 

Dessa forma, as doações realizadas em vida aos ascendentes, serão 

consideradas como feitas a estranhos. 

 

 

 

2.5. HERDEIRO RENUNCIANTE, INDIGNO OU DESERDADO 

 

Os herdeiros que renunciaram ou foram excluídos, seja por indignidade ou 

deserdação, devem conferir os bens recebidos por doação, redação dada pelo artigo 

2.008 do Código Civil de 2.002, vejamos: “Art. 2.008. Aquele que renunciou a herança 

ou dela foi excluído, deve, não obstante, conferir as doações recebidas, para o fim de 

repor o que exceder o disponível”46. 

 

Nesse sentido, Álvaro Villaça Azevedo ensina: “Tanto o que renunciar a 

herança como o que for dela excluído, indigno ou deserdado devem conferir as 

doações recebidas, para repor o que exceder a parte disponível (art. 2.008 do CC)”47. 

 

E ainda o referido doutrinador esclarece que “para efeito desse dispositivo ficam 

igualados o renunciante da herança e o excluído dela (indigno ou deserdado)”48. 

 

 
45 In: Ibidem. p. 344. 
46 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019. 
47 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de Direito Civil: Direito das Sucessões. V. 7. São Paulo: Saraiva 
Educação. 2018. p. 121. 
48 In: Ibidem. p. 121. 
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Observa-se, portanto, que por força do Artigo 2.008 do Código Civil, o herdeiro 

mesmo tendo renunciado à herança, ou ter sido excluído, ainda, deve conferir o que 

recebeu do donatário em vida, a fim de repor a parte que exceder a disponível. 

 

A maioria da doutrina entende que nessas situações cabe a redução por 

Inoficiosidade, conforme o entendimento de Salomão de Araujo Cateb: “Obriga-se a 

colacionar os filhos que renunciaram a herança, ou foram dela excluídos, devendo 

conferir as doações recebidas, para o fim de repor o que exceder o disponível. 

Considera-se inoficiosa a parte da doação, ou do dote, que exceder a legítima e mais 

a metade disponível (art. 2.008 do CC). Nenhum herdeiro é obrigado a recolher a 

herança deixada pelo ascendente comum.”49 

 

Os parágrafos do artigo 2.007 do Código Civil de 2.002, prescrevem a maneira 

que deve ocorrer essa redução. Vejamos:  

“§ 1º. O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham, 
no momento da liberalidade. 

§ 2º. A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso 
assim apurado; a restituição será em espécie, ou, se não mais existir o bem 
em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da 
abertura da sucessão, observadas, no que forem aplicáveis, as regras deste 
Código sobre a redução das disposições testamentárias”. 

§ 3º. Sujeita-se a redução, nos termos do parágrafo antecedente, a parte da 
doação feita a herdeiros necessários que exceder a legítima e mais a quota 
disponível”50. 

 

Por fim, cumpre ressaltar que nessas hipóteses de renúncia e exclusão, o 

sentido que se deve dar à liberalidade inoficiosa não é restringindo a parte excedente, 

mas sim a sua redução. 

 

 

 

 

 

 
49 CATEB, Salomão de Araújo. Direito das Sucessões. 8. Ed. São Paulo: Atlas. 2015. p. 388. 

 
50 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019. 
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3. BENS SUJEITOS A COLAÇÃO 

 

3.1 DOAÇÕES SUJEITAS A COLAÇÃO 

 

No instituto da colação, a regra geral, é que o herdeiro descendente, é obrigado 

a conferir junto com os demais descendentes, todas as liberalidades por ele recebidas 

em vida pelo falecido. Que apenas não será aplicada quando houver dispensa 

expressa pelo doador, ou na forma prevista na lei. 

 

Caio Mario reforça esse princípio, “devem ser trazidas à colação todas as 

liberalidades recebidas pelo herdeiro ou por quem o represente”. 51 

 

Carlos Maximiliano, elenca as doações que ensejam à colação, entre outras: 

doações e dotes; o que o descendente adquiriu com o produto de valores recebidos 

pelo morto, vivendo em sua companhia; rendimentos dos bens do pai desfrutados pelo 

filho; doações indiretas feitas por interposta pessoa; quantias pagas pelo ascendente 

para pensão, dotes, seguro de vida ou da coisa pertencente ao descendente; somas 

não módicas dadas de presente; perdas e danos; multas, indenizações em geral 

pagas pelo pai por atos do filho; quitação de dívida contraída pelo filho para com o 

pai, sem pagamento.52 

 

E não só isso, para Arnaldo Rizzardo, também entram nessa ordem as doações 

de móveis, instrumentos profissionais, roupas etc., vejamos: “Correspondem a uma 

prática comum, que mais significa sentimento de afeto e apoio aos filhos e a o cônjuge. 

Entram nesta ordem as doações de moveis, de instrumentos profissionais, de 

eletrodomésticos, roupas, e coisas de uso diário”.53  

 

 

 

 

 
51 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. v. VI. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense. 
2017. p. 385. 
52 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. v. III. p. 418. 
53 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 11ª ed. Rio de janeiro: Editora Forense. 2019. p. 656. 
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3.1.1 DOAÇÕES INDIRETAS 

 

Inicialmente, cumpre informar, que não devem ser colacionadas apenas as 

doações feitas diretamente ao herdeiro beneficiado, mas, também estão sujeitas, 

aquelas realizadas indiretamente. Portanto, a seguir serão demonstradas as possíveis 

doações indiretas. 

 

Portanto, a maioria da doutrina traz um rol de possíveis situações de doações 

indiretas, como podemos ver nos ensinamentos de Caio Mario da Silva Pereira: 

 

“Tais como, renúncia de direito beneficiando herdeiros, ou perdão de dívida, 
ainda que resulte de simples restituição de título ao herdeiro-devedor. [...] 
Outras hipóteses de doações indiretas são o contrato a favor de terceiro, o 
adimplemento de obrigação alheia, a assunção de dívida (Código Civil, art. 
299) e a doação mista (negotium mixtum cum donatione)”.54 

 

Tendo isso em vista, cabe ao próprio juiz da demanda da colação identificar 

atos de fraude ou abuso que causem prejuízo à legítima do herdeiro necessário, a fim 

de punir os participantes com a reposição ou restituição financeira. 

 

 

 

3.1.2 SEGURO DE VIDA 

 

O seguro de vida é um contrato entre a corretora de seguro e o autor da 

herança, com a finalidade de garantir aos beneficiários uma indenização financeira. 

 

Uma das vantagens do seguro de vida é a isenção de Imposto de Renda (IR); 

E ainda, o artigo 794 do Código Civil de 2.002, não considera o seguro de vida como 

herança para todos os efeitos de direito, conforme podemos ver na transcrição abaixo:  

 

 
54 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituto de Direito Civil: Direito das Sucessões. v. VI. 25. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2018.p. 376. 
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“Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, 
o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se 
considera herança para todos os efeitos de direito”55. 

 

Com isso, além da liberação do dinheiro ser mais rápida (até 30 dias após a 

apresentação da documentação correta); não há obrigatoriedade de pagamento de 

imposto sobre Transmissão Causa Mortis (ITCMD).  

 

A esse respeito, Mario Roberto Carvalho de Faria entende que caso não saia 

do patrimônio do falecido a importância paga pela seguradora ao beneficiário, não se 

aplica o instituto da colação ao seguro de vida. Assim, transcreve-se: 

 

“Seguro não é herança. O tema foi abordado no Capítulo XXX – 
“Primeiras Declarações”. Não saindo do patrimônio do falecido a 
importância paga pela seguradora ao beneficiário, não há falar em 
adiantamento de legítima em favor de determinado herdeiro. Doutrina 
e jurisprudência entendem que deve ser colacionado somente o valor 
das parcelas pagas à seguradora, quando o beneficiário for 
determinado herdeiro.56 

 

Para Caio Mario da Silva Pereira, não se aplica o instituto da colação ao seguro 

de vida feito pelo ascendente, sendo beneficiário um dos descendentes, uma vez que, 

seria estipulação em favor de terceiro, pois não sai o valor do seguro do patrimônio 

do falecido, mas da seguradora, motivo pelo qual não estaria rompido a paridade das 

legítimas. 

 

“O seguro instituído em favor de um herdeiro necessário não está sujeito à 
colação. Constitui estipulação em favor de terceiro (v. nº 264, supra, vol. III), 
contratada com o segurador. Deve entender-se que o valor do seguro não 
constitui um bem que haja saído do patrimônio do defunto e, 
conseguintemente, não se deve considerar rompida a paridade das 
legítimas.”57 

 

 
55 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019. 
56 FARIA, Mario Roberto Carvalho de. Direito das sucessões: teoria e prática. 8. Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. p. 342. 
57 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito das Sucessões. v. VI. 25. ed. 
Rio de Janeiro: Forense. 2018. p. 377. 
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Carlo Maximiliano vai mais além, para ele, apenas devem ser conferidas os 

valores que efetivamente saíram do patrimônio do falecido, assim, a indenização ou o 

prêmio pago pela seguradora, não devem ser colacionados, mas o valor das 

prestações pagas pelo “de cujus” estão sujeitas a colação.58 

 

Nesse sentido, de forma exemplar, porém minoritária, Nelson Pinto Ferreira, 

entende que o seguro de vida pode indicar “preferência de pais a filhos e, assim, 

aquela vontade, aquela intenção de beneficiar, vir a conduzir a contratação de seguro 

de vida com nomeação de apenas um dos descendentes, tudo a mostrar disfarçada 

doação, ainda que de forma indireta”.59 

 

Inclusive vale transcrever o trecho em que Nelson Pinto Ferreira, conclui devem 

ser colacionados os valores recebidos de indenização pelo herdeiro beneficiário em 

razão do seguro de vida pago por recursos próprios do ascendente. 

 

“Resta saber se o herdeiro recebe mesmo por direito próprio, como sustentam 
Carlos Maximiliano, Maria Helena Diniz, Pontes de Miranda e a unanimidade 
da doutrina, ou se ocorre a hipótese de liberalidade indireta que, por não se 
respeitar a legítima, exige colação. 

A nosso ver, não existindo posterior e legal dispensa de colação por parte do 
ascendente, d todo rigor a colação [...] 

Entendemos, portanto, que o dever de colação é do mais absoluto rigor, pena 
de violação do princípio da igualdade, com notório enriquecimento sem causa 
de um dos herdeiros em prejuízo dos demais descendentes. 

Entendemos, também, que, por ser a morte um acontecimento inevitável, 
aquele valor segurado se caracteriza como patrimônio do ascendente.  

Enfim, se o fundamento maior da colação é a equidade, ou seja, a igualdade 
entre os descendentes e se o seguro de vida somente pode ser exigido após 
a morte do segurado, não nos parece justo o privilégio em favor de apenas 
um dos descendentes”.60 

 

Diante de todo o exposto, compartilho do mesmo entendimento, estando diante 

do princípio básico do instituto da colação, da igualdade das legítimas, nada mais 

natural que o herdeiro que foi beneficiado pelo seguro de vida, também traga o valor 

recebido da indenização para serem conferidos. Caso contrário, estaríamos diante de 

um tratamento diferenciado entre os herdeiros, o que a colação busca afastar. 

 
58 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. v. III. p. 420. 
59 FERREIRA, Nelson Pinto. Da Colação no Direito Civil Brasileiro e no Direito Civil Comparado. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2002. p. 170 
60 In: Ibidem. p. 174. 
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3.1.3 BEM DOADO QUE PERECEU 

 

Todos os bens doados pelo falecido em vida e recebidos pelo herdeiro, se 

perecerem sem culpa do beneficiário, não precisará trazer à colação, por outro lado, 

se for causador do perecimento, será obrigado à colação. 

 

Nesse sentido, transcreve-se a defesa de Caio Mario da Silva Pereira: 

”Se a coisa recebida em doação perece sem culpa do beneficiado, não está 
sujeito a conferir-lhe o valor no inventário do donante, vigorando a 
“praesumptio” de que ocorreria ainda que a doação se não tivesse cumprido. 
Mas, se culposa a perda, subsiste a obrigação de colacionar o valor da coisa 
ou a sua estimativa”.61 

 

Tendo em vista, a previsão do artigo 2.003 do Código Civil de 2.002. em que os 

donatários devem se obrigam a colacionar ainda que não tenham mais o bem no 

momento da abertura da sucessão. Nada mais natural que, colacione os bens 

recebidos mesmo que tenha perecido sem culpa. 

 

E ainda, o artigo seguinte, 2.004, § 2º do Código Civil de 2.002, que diz: 

 

“Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou 
estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. § 1º Se do ato de doação 
não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens 
serão conferidos na partilha pelo que estão se calcular valessem ao tempo 
da liberalidade. § 2º Só o valor dos bens doados entrará em colação; não 
assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro 
donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim 
como os danos e perdas que eles sofrerem”. 

 

O que causa questionamento, é se mesmo se o bem doado possuísse seguro 

teria que colacionar, para Caio Mario da Silva Pereira: 

 

“Na afirmativa, argumenta-se que a indenização se sub-roga no lugar da 
coisa e se sujeita ao mesmo destino dela. Em contrário, objeta-se com 
vantagem que o valor do seguro entrou para o patrimônio do herdeiro por 
uma causa diversa da liberalidade, e foi por ele recebido a título de contrato 
oneroso, celebrado com terceiro. Para a herança, houve a perda casual do 
objeto, que o subtrai à conferência. Não se deve agravar a situação do 
herdeiro, por ter sido cauteloso e prudente.62 

 
61 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito das Sucessões. v. VI. 25. ed. 
Rio de Janeiro: Forense. 2018. p. 377. 
62 In: Ibidem. p. 377. 
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3.2 DOAÇÕES EXCLUÍDAS DA COLAÇÃO POR PREVISÃO LEGAL 

 

A regra geral para as doações sujeitas a colação, é a feita de ascendente a 

descendente, e ao cônjuge ou companheiro. Entretanto, há previsões que excluem a 

obrigatoriedade da colação na doação. 

 

 

 

3.2.1 GASTOS ORDINÁRIOS COM DESCENDENTES MENORES 

 

A primeira previsão legal que exclui expressamente a colação está presente no 

artigo 2.010 do Código Civil de 2.002:  

 

“Artigo. 2.010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com 
o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudos, sustento, 
vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas 
de casamento, ou as feitas no interesse de sua defesa em processo-crime”.63 

 

Nesse sentido, segundo o entendimento de Caio Mario da Silva Pereira, as 

despesas ordinárias previstas no artigo 2.010 do Código Civil,. só serão conferidas se 

forem desproporcionais. vejamos:  

 

“As despesas ordinárias que os pais fizerem com os filhos, enquanto 
menores, para seus alimentos, educação, tratamento, de enfermidade; 
enxoval e despesas com casamento, inclusive festa nupcial; as feitas no 
interesse de sua defesa em processo-crime (Código Civil, art. 2.010). 
Somente se apresentam à conferência, quando desproporcionais à fazenda 
do ascendente”.64 

 

Álvaro Villaça Azevedo por sua vez, explica que esses gastos, são deveres 

naturais da família, não podendo ser confundidos com liberalidades. Nesse sentido: 

“Esses gastos, nesse artigo mencionados, realizam-se por deveres naturais, de 

 
63 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019. 
64 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito das Sucessões. v. VI. 25. ed. 
Rio de Janeiro: Forense. 2018. p. 376. 
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família, que se enquadram no âmbito jurídico, não podendo ser confundidos com 

liberalidades”.65 

 

 

 

3.2.2 DOAÇÕES REMUNERATÓRIAS DE SERVIÇOS 

 

A segunda previsão legal que exclui o dever de colacionar, trata das doações 

remuneratórias de serviços, e está presente no artigo 2.011 do Código Civil de 2.002, 

senão vejamos: “As doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente 

também não estão sujeitas a colação”66. 

 

Para Flávio Tartuce:  

 

“As doações remuneratórias, nos termos do artigo 540 da Norma Geral 
Privada, não constituem atos de liberalidade pura, como regra, mas sim, 
valores pagos por um serviço prestado. A liberalidade somente está presente 
no montante que exceder o serviço executado. Se o serviço for feito pelo 
descendente no interesse do ascendente, não haverá necessidade de 
colacionar o bem doado”.67 

 

Importante destacar do ensinamento de Flávio Tartuce, é que tudo aquilo que 

exceder o valor equivalente aos serviços remunerados, devem ser colacionados. E 

ainda, eventuais simulações também devem ser sujeitas à colação.  

 

 

 

3.2.3 FRUTOS E RENDIMENTOS DOS BENS DOADOS 

 

Os frutos e rendimentos dos bens doados não são colacionáveis, conforme 

lição de Carlos Maximiliano: “Frutos e rendimentos do objeto da liberalidade, quer os 

 
65 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de Direito Civil: Direito das Sucessões. v. 7. São Paulo, Saraiva 
Educação. 2019. p. 123. 
66 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019. 
67 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Sucessões. v. 6. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2019. 
p. 645. 
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percebidos antes, quer os colhidos ou recebidos depois do óbito; assim como os 

móveis ou imóveis adquiridos com a renda dos bens dados ou doados, não se 

conferem, não entram no cômputo da legitima geral” 68 

 

Por outro lado, no Código Civil anterior, em seu artigo 1.77869, os herdeiros em 

posse dos bens da herança eram obrigados a trazer ao acervo os frutos que 

perceberam, e ainda teriam reembolso as despesas necessárias e úteis, além de 

responder por danos que derem causa. 

 

Embora o Código Civil de 2.002 tenha mantido as mesmas disposições do 

referido artigo acima, no artigo 2.020 do Código Civil de 2.00270, a questão é 

pacificada sendo os frutos e rendimentos pertencentes ao herdeiro donatário. 

Inteligência do artigo 2.004, § 2º do Código Civil de 2.00271.  

 

O entendimento não só da doutrina, mas também da jurisprudência é no sentido 

de que prevalece o artigo 2.004, §2º do Código Civil, não devendo colacionar os frutos 

e rendimentos do bem doado. 

 

 

 

 
68 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. v. III. p. 457. 
69 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019. “Art. 1.778. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cabeça-de-casal e o 
inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que, desde a abertura da sucessão, 
perceberam, têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis, que fizeram, e respondem 
pelo dano, a que, por dolo, ou culpa, deram causa”. 
70 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019. “Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o 
inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da 
sucessão; têm direito a reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo 
dano a que, por dolo ou culpa, deram causa”. 
71 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019. “Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimado, que 
lhes atribuir o ato de liberalidade. §1º Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver 
estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular 
valessem ao tempo da liberalidade. §2º Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o 
das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta 
deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem”. 
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3.3 DISPENSA DA COLAÇÃO 

 

O Código Civil de 2.002 em seu artigo 2.005 prescreve que: “São dispensadas 

da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contando 

que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação”72. 

 

Em ato contínuo, o artigo 2.006, do mesmo Codex dispõe que: “A dispensa da 

colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de 

liberalidade”73. 

 

Os referidos artigos determinam expressamente o doador terá a faculdade de 

decidir se a doação que realizará será dispensada da colação, desde que saia da 

parte disponível, contanto que não a excedam. 

 

Desse modo, ainda que a doação não exceda o que o doador poderia dispor no 

momento da liberalidade, sem expressa referência de que a doação saiu da parte 

disponível, obriga-se ao donatário a conferência dos bens recebidos. 

 

Nesse sentido, para Carlos Maximiliano a dispensa deve estar exarada no 

próprio ato, vejamos: 

 

“A dispensa da colação haveria de ficar exarada no próprio ato, em que se 
consignou a liberalidade, ou em testamento. Inserida em escritura posterior, 
ou declarada oralmente, embora a respeito de alguns dons manuais, nada 
vale. A dispensa posterior só em ato de última vontade apareceria com 
eficiência, pois seria mera disposição causa mortis, não mais se pode 
fazer”.74 

 

Sobre o tema, e no mesmo caminho, Pontes de Miranda, citado na obra de 

Arnaldo Rizzardo, esclarece que o de cujus pode determinar que não se sujeite a 

colação o que ele está atribuindo, vejamos:  

 
72 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019. 
73 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019. 
74 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. v. III. p. 442. 
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“Segundo Pontes de Miranda, ao enfrentar a matéria, ‘o de cujo pode 
determinar que não se sujeite à colação o que ele está atribuindo, 
gratuitamente, ao herdeiro descendente, ou mesmo se já o atribuíra. Se, após 
a doação da liberalidade, o de cujo quer que não haja o dever de colacionar, 
pode fazê-lo em cláusula expressa ou legando ao herdeiro legitimo 
necessário aquilo que lhe adora’ (...)  

Novamente Pontes de Miranda, a respeito, assim leciona: ‘O que se doa, ou 
se dá em dote, ou se dá em outro ato de benefício, ao descendente, herdeiro 
legítimo necessário, tem de ser colacionado, porque se entende em 
adiantamento. Para que se afaste a incidência do princípio, basta que no 
próprio título da liberalidade ou no testamento se diga que o objeto do 
benefício é tirado daquilo que podia dispor, no momento da liberalidade, o 
doador ou beneficente”75. 

 

Diante do exposto, nota-se a necessidade de constar de maneira expressa, na 

doação ou no testamento, a dispensa da colação, para que produza efeitos jurídicos 

a dispensa de colação. Nesse sentido o entendimento da jurisprudência do TJ-SP:  

 

“Inventário. Colação de bens. Possibilidade, salvo em relação aos bens em 
que houve expressa dispensa pelo doador, porque pertencente ao patrimônio 
disponível. Necessidade, todavia, quanto aos demais bens, de a questão ser 
dirimida nas vias próprias, sobretudo diante da incerteza dos bens que devem 
ser colacionados. Inteligência do artigo 612 do CPC. Agravo provido em 
parte.  

(TJ-SP – AI: 21506506920168260000 SP 2150650-69.2016.8.26.0000, 
Relator: Natan Zelienschi de Arruda, Data de Julgamento: 18/05/2017, 4ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017)”.76 

 

E ainda, para que a dispensa seja totalmente aplicável, deverá não exceder a 

parte disponível do patrimônio do doador. 

 

 

 

3.4 AUSÊNCIA DE COLAÇÃO: BENS OBJETO DE PARTILHA EM VIDA OU DE 

TESTAMENTO. 

 

A partilha em vida é o ato entre vivos, antecipando o que os herdeiros 

receberiam no inventário. Conforme podemos constatar no artigo 2.018 do Código 

 
75RIZZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2019. p. 625. Apud. 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, 1997. vol. 
XIII. 1º. ed. Rio de Janeiro: Forense. 197. Volumes XIV e XVI. 
76BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. (4ª Câmara de Direito Privado) AI: 
21506506920168260000 SP 2150650-69.2016.8.26.0000. Relator: Natan Zelienschi de Arruda. Data 
de Julgamento: 18/05/2017, Data de Publicação: 19/05/2017). 
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Civil de 2.002: “É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última 

vontade, contando que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários”. 

 

Carlos Roberto Gonçalves afirma que a partilha em vida realmente constitui 

uma sucessão ao inventário antecipado, conforme se depreende do trecho a seguir:  

 

“A partilha por ato inter vivos, ou partilha em vida, é feita pelo pai ou qualquer 
ascendente, por escritura pública ou testamento, não podendo prejudicar a 
legítima dos herdeiros necessários”.77 

 

O Código Civil regula em seu artigo 2.018 aprovando a validade do negócio 

jurídico, desde que respeite a legítima dos herdeiros necessários. Carlos Roberto 

Gonçalves acrescenta que no caso de ofensa a legítima dos herdeiros necessários, 

haverá a redução dos quinhões.78 

 

Entretanto, o fato de a legítima ser respeitada, não impede que a partilha da 

parte disponível seja realizada com desigualdade. Valendo a vontade, contudo, a 

vontade de não igualar os quinhões. 

 

Cumpre esclarecer que deve ter a aceitação expressa de todos os herdeiros 

beneficiários da partilha. E ainda, não há oportunidade para colação, conforme 

esclarece Carlos Maximiliano, que: “não é um inventário que se repara o erro 

concernente à legítima”. 79 

 

Há duas maneiras de efetivar a partilha em vida, por meio do testamento ou 

pela escritura pública. No que diz respeito a sucessão testamentária 

 

 

 

 

 

 

 
77 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito das sucessões. v. 7. 9º. ed. 

São Paulo: Saraiva. 2015. p. 564 
78  Ibidem. p. 565. 
79 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. v. III. p. 315. 
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4. FORMA DE SE EFETIVAR A COLAÇÃO E VALOR DOS BENS DOADOS 

 

4.1. DISCUSSÃO HISTÓRICA 

 

No Código Civil de 1.916 havia muita discussão quanto a forma de se 

colacionar, se era em substância ou por estimação, da mesma forma, causava grande 

debate o valor do bem levado à colação (se era pela data da liberalidade ou da 

abertura da sucessão). 

 

Havia parte da doutrina defendendo o artigo 1.78780 do referido código, o qual 

era interpretado da seguinte forma: Se o donatário ainda possuísse o bem doado, 

levará o bem à colação, dessa forma, se dará em subsistência, levando-se o bem 

doado ao acervo hereditário; por outro lado, caso não possuísse o bem, deveria trazer 

à colação o valor do bem doado. 

 

Segundo Washington de Barros Monteiro, os artigos 1.787 e o artigo 1.79281 

ambos do Código Civil de 1.916 eram contraditórios, o primeiro previa a colação por 

subsistência, já o segundo, por outro lado, previa a colação por estimação.82 

 

Por outro lado, a outra parte da doutrina entendia que a regra geral era a 

colação sendo realizada por estimação, uma vez que, o entendimento na época já era 

no sentido de que a antecipação da legítima, consistia em o bem doado continuar 

pertencente ao donatário, conferindo-se na colação apenas o seu valor. 

 

E ainda, o referido artigo 1.792 do Código Civil anterior, quanto ao valor do bem, 

estabelecia que seria o valor do bem na data da sua doação. A controvérsia na época 

 
80 BRASIL. Código Civil. Lei nº 3.071, de 1 de janeiro de 1916. Brasília. DF: Presidência da 
República, 1916. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm. Acesso em: 19 
set 2019. “Artigo 1.787. No caso do artigo antecedente, se ao tempo do falecimento do doador, os 
donatários já não possuíssem os bens doados, trarão à colação o seu valor”. 
81 BRASIL. Código Civil. Lei nº 3.071, de 1 de janeiro de 1916. Brasília. DF: Presidência da República, 
1916. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm. Acesso em: 19 set 2019. 
“Artigo 1.792. Os bens doados, ou dotados, imóvel ou móveis, serão conferidos pelo valor certo, ou 
pela estimação que deles houver sido feita na data da doação. 
82 MONTEIRO. Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Sucessões. p. 311 a 313. 
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era no que tange a inflação, que poderia causar uma diferencia enorme no valor do 

bem doado. 

 

Logo em seguida, com o advento do Código de Processo Civil de 1.973, passou 

a regular a questão, em seu parágrafo único do artigo 1.01483. que calcular-se-ão pelo 

valor que tinham no tempo da abertura da sucessão. Dessa feita, revogou a lei 

anterior, o artigo 1.78884 em sua parte final, que prevalecia que o valor conferido na 

colação seria o do tempo da doação, e o artigo 1.792, ambos do Código Civil de 1.916. 

 

Dessa forma, prevalecia o entendimento de que seria mais condizente a 

conferência dos bens pelo seu valor no momento da abertura da sucessão, e não o 

valor no momento da doação. 

 

 

 

4.2. PREVISÃO ATUAL DA FORMA DE COLACIONAR E DO VALOR APLICÁVEL 

 

Com o advento do Código Civil em 2.002, foi adotada uma nova corrente quanto 

a forma de se colacionar, prevista no artigo 2.00385, parágrafo único, dessa forma, o 

bem doado terá seu valor conferido com base no valor do bem da época da doação. 

E ainda, apenas se não houver bens suficientes no acervo hereditário para igualar as 

 
83BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1976. Brasília. DF: 
Presidência da República, 1973. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm. 
Acesso em: 19 set 2019. “Artigo 1.014. No prazo estabelecido no art. 1.000, o herdeiro obrigado à 
colação conferirá por termo nos autos os bens que recebeu ou, se já os não possuir, trar-lhes-á o valor. 
Parágrafo Único. Os bens que devem ser conferidos na partilha, assim como as acessões e benfeitorias 
que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão”. 
84BRASIL. Código Civil. Lei nº 3.071, de 1 de janeiro de 1916. Brasília. DF: Presidência da República, 
1916. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm. Acesso em: 19 set 2019. 
“Artigo 1.788. São dispensados da colação os dotes ou as doações que o doador determinar que saiam 
de sua metade, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação”. 
85BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019.  “Artigo 2.003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, 
as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao 
tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo único. Se, computados 
os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes 
para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em 
espécie, ou, quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade”. 
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legítimas, deverá ser trazido ao monte, por substância, e mais, se o donatário não 

possuir mais o bem recebido, deverá ser colacionado o seu valor. 

 

Já quanto ao valor dos bens que deverão ser trazidos a colação o Código Civil 

de 2.002 alterou o critério novamente. Estabelecendo em seu artigo 2.00486, que os 

bens doados serão conferidos na colação pelo valor que tinham no ato da liberalidade, 

sendo certo ou estimado.  

 

Esse assunto causou muitas discussões na comunidade jurídica, se deveria ser 

aplicada a previsão do artigo 2.004 do Código Civil de 2.002 ou o artigo 1.014, 

parágrafo único do Código de Processo Civil de 1.973, tanto é que o temo foi debatido 

na I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho de Justiça Federal – CJF, com 

o Enunciado nº 119, que diz:  

 

“Para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será efetuada com base 
no valor da época da doação, nos termos do caput do art. 2.004, 
exclusivamente na hipótese em que o bem doado não mais pertença ao 
patrimônio do donatário. Se, ao contrário, o bem ainda integrar seu 
patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura 
da sucessão, nos termos do art. 1.014 do CPC, de modo a preservar a quantia 
que efetivamente integrará a legítima quando esta se constituiu, ou seja, na 
data do óbito (resultado da interpretação sistemática do art. 2.004 e seus 
parágrafos, juntamente com os arts. 1.832 e 844 do Código Civil)”.87 

 

Nesse sentido, expõe o professor Luiz Paulo de Vieira de Carvalho:  

 

“Essa dicotomia de critérios é, como todas as vênias, inadequada à hipótese 
presente, não se coadunando nem com a vontade do falecido, nem com a 
mens legislatoris. [...] enunciado não é lei, não sendo, portanto, dotado de 
força obrigatória; assim sendo, não pode contrariar a lei e o sistema adotado 

 
86 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 15 set 2019. “Artigo 2.004. Código Civil de 2.002. O valor de colação dos bens doados será aquele, 
certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. §1º Se do ato de doação não constar valor 
certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então 
se calcular valessem ao tempo da liberalidade. §2º Só o valor dos bens doados entrará em colação; 
não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também 
à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem”. 
87 BRASIL. I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF. Enunciado nº 119. 
Brasília. DF: Coordenador Geral: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Disponível em: 
http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/762. Acesso em: 20 de set 2019. 

 



45 

pelo legislador (a representar a vontade do jurisdicionado no contexto em que 
a regra se apresenta) ao regulamentar a matéria”88. 

 

Diante de todo o exposto, o professor ainda conclui:  

 

“Não se mostra possível a utilização de critérios diversos para a obtenção do 
valor da conferência, consoante estampado no referido Enunciado n. 119, 
que leva em conta, a uma, os bens que ainda estão situados no patrimônio 
dos donatários; e, a duas, aqueles que já não o estão, mesmo porque também 
cabível aqui a aplicação do vetusto brocardo (ainda, porém, com hodierna e 
plana aplicabilidade): ‘ o que a lei não restringe, não cabe ao interprete 
restringir’”89. 

 

E se não bastasse, em 2015 com o advento do novo Código de Processo Civil, 

em parágrafo único no artigo 63990, acabou causando uma antinomia com artigo 2.004 

do Código Civil de 2.002; o Código processual estabeleceu que os bens a serem 

conferidos por colação devem ser calculados pelo valor que tiverem ao tempo da 

abertura da sucessão, nessa toada, ressurge a mesma regra que vinha sendo 

estabelecida no Código de Processo Civil de 1.973. 

 

Importante ressaltar que o novo diploma, as colações serão realizadas em 

substância ou in natura. Dessa forma, passou-se então a impor que o valor para 

conferência seja o apurado na época da sucessão e não com base no valor do bem 

no momento da liberalidade. 

 

Nesse sentido, a lição de Caio Mario: “O Código de Processo Civil de 2015, ao 

contrário, consagra a colação em substância (“os bens que [o herdeiro] recebeu”), 

mas admite a colação em valor na hipótese em que a coisa doada já não mais integre 

o patrimônio do donatário”.91 

 
88 CARVALHO. Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. 3. ed. São Paulo: Atlas. 2017. p. 975. 
89 In: Ibidem. p. 978. 
90 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Brasília. DF: 
Presidência da República, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 21 set 2019. “Artigo 639. No prazo estabelecido no art. 627, o 
herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará 
os bens que recebeu ou, se já não os possuir trar-lhe-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem 
conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão 
pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão”. 
91 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil: Direitos das Sucessões. vol. VI. 24. 
ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017. 
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E ainda para o Professor Luiz Paulo de Vieira de Carvalho, o mais aceitável 

diante da antinomia referida supra, seria a previsão processual: “Parece mais 

aceitável a previsão processual, considerando-se natural a desvalorização do bem 

quando o cálculo é realizado à época da liberalidade. (STJ, 3ª Turma, Resp. 

595.742/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 06.11.2003, p. 356)”.92 

 

Já para Arnaldo Rizzardo:  

“Nem uma nem outra forma faz justiça, se encaradas literalmente, visto que 
permitem a intercalação de um período de tempo sem reajuste de valor, numa 
realidade inflacionária, embora não acentuada, que determina a mudança de 
preços em quase todos os meses, a qual nem sempre é resposta pelos 
índices da correção monetária. De modo que o valor para fins de conferência 
das legítimas será o vigente na mesma data em que se dá o valor aos demais 
bens”.93 

 

 

 

4.3. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA DOAÇÃO 

 

Outro ponto interessante é quanto a incidência de atualização monetária no 

cálculo do valor a ser objeto de colação. Para Rizzardo, não se mostra coerente a 

fixação de valor desacompanhada de correção monetária.  

 

“Não se mostra coerente, e muito menos justa, a fixação do valor pelo 
momento do ato da liberalidade – Art. 2.004, ou da abertura da sucessão – 
parágrafo único do art. 639 do CPC, desacompanhada da correção 
monetária”94. 

 

Apesar de não haver previsão expressa na legislação brasileira, a doutrina e a 

jurisprudência entendem que deve incidir correção monetária para preservar a 

igualdade dos quinhões legitimários. 

 

Nesse sentido, vale a lição de Caio Mario da Silva Pereira, in verbis: 

 

 
92 CARVALHO. Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. 3. ed. São Paulo: Atlas. 2017. p. 980. 
93 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 632. 
94 In: Ibidem. p. 632. 
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“Determinando que se apure o valor que os bens trazidos à colação tinham 
“ao tempo da liberalidade” (art. 2.004, §1º), o Código, todavia, não deve ser 
interpretado no sentido de que prevaleça o valor nominal ou histórico, da 
doação. A avaliação, nesse caso, é “retrospectiva”, mas encontrado aquele 
valor, procede-se à sua atualização monetária, sem a qual será impossível 
compará-lo aos dos demais bens, avaliados no curso do inventário, e, sem 
consequência, repartir igualitariamente o patrimônio hereditário”.95 

 

 

 

4.4. BENFEITORIAS E ACESSÕES FEITAS PELO DONATÁRIO 

 

O Código Civil em seu artigo 2.004, § 2º, prevê que não entrará na colação, 

dessa forma pertencerão ao donatário, todas as benfeitorias acrescidas, os 

rendimentos ou lucros e os danos e perdas que sofrer. 

 

Isso decorre do princípio da proibição ao enriquecimento sem causa, ou seja, 

os demais herdeiros iriam se beneficiar da valorização que o imóvel recebeu do 

esforço empregado apenas pelo donatário e não pelo doador. 

 

Cumpre destacar, ainda, conforme parágrafo único do artigo 639 do Código de 

Processo Civil, que as acessões96 também serão conferidas, assim como as 

benfeitorias. 

 

 

 

4.5. DIREITO INTERTEMPORAL 

 

Conforme já mencionado neste trabalho, no item “4.1. Discussão Histórica”, 

com o advento dos novos códigos, criou-se uma discussão relativo ao direito 

intertemporal, no que tange a legislação que será aplicável a doação realizada. 

 

 
95 PEREIRA, Cario Mario da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito das Sucessões. vol.VI. 24º 
ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017. 
96 A acessão significa a união de uma coisa acessória à principal, aumentando o volume desta última. 
Conforme exemplos presentes no artigo 1.248 do Código Civil. 
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Isso porque, antes da vigência do novo Código de Processo Civil. a regra que 

estabelecia o valor a ser levado à colação estava previsto no Código Civil de 2.002; 

sendo assim, para as sucessões abertas antes da vigência do novo Código de 

Processo Civil e posteriores a vigência do Código Civil de 2.002, deverá obedecer a 

regra da data da liberalidade.  

 

Do mesmo modo, as sucessões abertas após a vigência do novo Código de 

Processo Civil, serão regidas pela regra prevista no artigo 639, assim sendo, o valor 

a ser levado à colação será condizente com o valor que os bens tiverem ao tempo da 

abertura da sucessão. 

 

Uma vez que a regra geral está prevista no artigo 1.787 do Código Civil, regula 

que a lei aplicável a sucessão é aquela existente ao tempo da abertura daquela 

(princípio da saisine). 
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5. LEGÍTIMA E COLAÇÃO 

 

5.1. LEGÍTIMA: CONCEITO E FUNDAMENTOS 

 

A legítima nada mais é que a composição da herança equivalente a reserva da 

metade dos bens deixados pelo de cujus aos herdeiros necessários que se insere na 

titularidade da relação jurídica, conforme dispõe o artigo 1.84697 do Código Civil, 

podendo dispor livremente o autor da herança sobre a metade, observado no artigo 

1.78998 do Código Civil. 

 

Assim, há indisponibilidade da cota da herança correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) dos patrimônios, caso haja herdeiros necessários, ou seja, parte 

da herança gravada. 

 

Entende-se por herdeiros necessários os ascendentes e os descendentes, 

sejam: pais, avós, bisavós, bisnetos, filhos, neto, bem como o cônjuge, também 

designados como legitimários reservatórios. 

 

Havendo a legítima, metade do patrimônio do de cujus deverá ser gravado a 

indisponibilidade, seja em vias de testamento ou doação. 

 

A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXX, garante o direito de 

herança no que concerne o impedimento que a causa mortis seja suprimida a 

sucessão hereditária.99 

 

 
97 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 23 set 2019.“Artigo 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens 
da herança, constituindo a legítima”. 
98 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 23 set 2019. “Artigo 1.789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade 
da herança”. 
99 NEVARES, Ana Luiza Mala. A sucessão do cônjuge e do companheiro na perspectiva do direito 
civil-constitucional. 2º. ed. São Paulo: Átlas. 2015. p. 18. 
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Nesse sentido, Rolf Madaleno, possui o entendimento de que, a sucessão 

legítima é uma proteção mínima destinada aos herdeiros necessários com a finalidade 

social e econômica. Vejamos:  

 

“A ideia de patrimônio conduz à sucessão legítima testamentária, inclusive 
como direito fundamental, assim como a organização da família conduz à 
sucessão legítima e, dentro dela, à noção de sucessão necessária para a 
proteção mínima dos herdeiros, parentes e familiares m ais próximos ao 
sucedido, preservando, dentro da família, as riquezas patrimoniais e com ela 
a sua organização, além de pela via reflexa manter um Estado forte e 
economicamente estável”.100 

 

Associado a sociedade brasileira, inicialmente noticiada a possível origem vem 

da legislação romana de 40 a.C. Lex Falcidia, ao mencionar especificamente a 

destinação obrigatória de um percentual mínimo à figura dos herdeiros, a qual 

limitava-se a três quartos da porção do patrimônio que podia dispor livremente, 

estabelecendo a quarta debita portionisou, como também é denominada, a quarta 

facídia, que deveria obrigatoriamente ser destinada aos herdeiros legitimários.101 

 

No mesmo sentido, no direito muçulmano explicito no Alcorão, se refere a 

obrigação do de cujus em legar uma parte de sua propriedade em vida: Aos filhos 

varões corresponde uma parte do que tenham deixado os seus pais e parentes. Às 

mulheres também corresponde uma parte do que tenham deixado os pais e parentes, 

quer seja exígua ou vasta – uma quantia obrigatória.102 

 

A legítima tem relação com a proteção dos direitos de cônjuge, companheiro e 

herdeiros com mecanismo de equalização da totalidade ou das quotas hereditárias, 

onde opera-se por virtude da disposição legal, denominado ab intestato. Para Mario 

roberto Carvalho de Faria a proteção da legítima “Tutela-se a legítima não somente 

contra excessivas liberalidades testamentárias, mas, igualmente, contra as 

 
100 MADALENO, Rolf. Sucessão legítima. Rio de Janeiro: Forense. 2019. p. 9. 
101 LIMA, Diego Papini Teixeira; SOARES, Olavo. Breves Apontamentos sobre a Evolução Histórica 
do Instituto Jurídico da Legítima no Direito Brasileiro. Revista Jus Navegandi. Disponível em 
https://jus.com.br/artigos/69802 Acesso em: 04 de setembro de 2019. In: Apud DOMINGO Rafael. 
Elementos de Direcho Romano. In: The global law collection. The basics of law séries. 1ª. ed. Cizur 
Menor: aranzadi/Thomson. 2010. 
102 In: Ibidem. Acesso em: 04 de setembro de 2019 apud ALCORÃO. As Mulheres (4:7) Disponível em 
http://www.islambrasil.com/kurantxt/4.htm. Acesso em 01 de agosto 2017. 
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liberalidades excedentes que se efetuam por negócio inter vivos, a doação direta, a 

indireta, a simulada e o negotio mixtum cum donatione.103 

 

A qualificação da legítima consiste em três ordens de família: (i) jus familiae – 

por direito de família; (ii) jus sanguinis – direito de sangue; e, jus conjugli – direito 

matrimonial. Considerando a ordem de chamamento disposta no artigo 1.829 do 

Código Civil:  

 

1 – Descendentes; 

2 – Ascendentes; 

3 – Cônjuge sobrevivente; 

4 – Colaterais. 

 

Constata-se que um herdeiro necessário é um herdeiro legítimo, mas nem todo 

herdeiro legítimo é necessário. Como por exemplo os colaterais, eis que se não houver 

herdeiros necessários, não haverá a proteção de quinhão de quinhões hereditários, 

dessa forma, a terá a disponibilidade para testar todo o seu patrimônio. 

 

 

 

5.2. A LEGÍTIMA NA HIPÓTESE DE COLAÇÃO 

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o § 6º do artigo 227 da Constituição Federal 

garante a igualdade absoluta entre os filhos, não se admitindo quaisquer distinções. 

Dessa forma, os filhos terão o tratamento igual, tanto formal quanto material. 

 

A colação abordada no decorrer do trabalho, tem como objeto a equiparação 

da quota de cada legítima, assim como conceitua Maria Helena Diniz: “No direito 

pátrio, o Código em vigo emprega o termo colação, no art. 2.002, exatamente com o 

 
103 FARIA, Mario Roberto de Carvalho. Direito das Sucessões. 9ª. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2018. 
p. 61. 
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significado indicado pelo conceituado dicionarista, pois diz respeito à obrigação de 

conferir o valor das doações”104. 

 

No mesmo sentido, Silvio de Salvo Venosa:  

 

“Então deduz-se que a natureza da colação está na obrigação dos coerdeiros 
de partilharem inclusive aquilo que receberam para atingir-se o direito de 
todos à igualdade absoluta na partilha dos bens. E aí se chega ao fundamento 
determinante deste instituto, isto é, à igualdade, a qual decorre da lei, 
especificamente no art. 2.003, que preceitua: “A colação tem por fim igualar, 
na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do 
cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do 
falecimento do doador, já não possuírem os bens doados”. Isto porque o ato 
do disponente que, contemplando, a título gratuito, um dos herdeiros, 
prejudica o princípio da igualdade. E a colação é o meio de emendar a ofensa 
à igualdade”. 105 

 

E ainda, deve-se separar a eventual meação do cônjuge ou companheiro 

supérstite, uma vez que não se confunde com herança. Além disso, também precisa 

abater da herança deixada pelo falecido as dívidas e as despesas com o funeral, para 

que assim, possa separar a herança remanescente em disponível e legítima. 

 

 

 

5.3. A LEGÍTIMA NA HIPÓTESE DE DISPENSA DE DOAÇÃO DE COLAÇÃO 

 

A regra geral determina que sejam conferidas em colação todas as doações 

recebidas pelos herdeiros em vida. Porém, a previsão final do artigo 2.005 do Código 

Civil, permite ao autor da herança, a dispensa do herdeiro à colação. Contudo, deve 

ser analisado o patrimônio do doador no momento da liberalidade com a finalidade de 

verificar se é possível a dispensa da colação. 

 

 
104 DINIZ, Maria Helena coord. et al. Sucessão do Cônjuge, do Companheiro e Outras Histórias. 1. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2013 
105 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Família e Sucessões. v. 5. Rio de Janeiro: Atlas. 2019. 
p. 616. 
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Nesse ponto, Nelson Pinto Ferreira, afasta a interpretação literal do artigo 2.005 

do Código Civil, defendendo a verificação com o objetivo de afastar a disparidade 

entre os herdeiros.106 

 

Sobre o consentimento do donatário entende Paulo Lôbo: 

 

“Admitindo-se que a dispensa da colação possa ser feita em ato posterior à 
doação, discute-se se, nesta hipótese, haveria a necessidade de 
consentimento do donatário. Entendemos que não, porque a dispensa da 
colação é negócio jurídico unilateral, inserido em negócio jurídico bilateral 
(doação), ou em outro negócio jurídico unilateral (testamento), ou em ato 
isolado autônomo. O negócio jurídico unilateral caracteriza-se justamente por 
ingressar no mundo jurídico a partir da vontade unilateral de quem o declara, 
sem necessidade de manifestação de outra pessoa que o aceite. 

A dispensa da colação, inserida na doação, é irrevogável. A doação é negócio 
jurídico bilateral que depende da manifestação de vontade do proponente 
doador e da manifestação de vontade do aceitante donatário. O doador 
vinculou-se, em negócio jurídico bilateral, não lhe sendo dado romper 
unilateralmente a relação jurídica que se estabeleceu. A única exceção 
admitida em lei é a revogação por ingratidão do donatário, nas hipóteses 
previstas. A dispensa da colação é negócio jurídico unilateral, mas sua 
inserção na doação torna-a acessória desta; a sorte da doação é a sorte da 
dispensa da colação. Se inserida em testamento, segue a sorte deste: 
revogado o testamento, revogada estará a dispensa da colação”.107 

 

 

 

5.4. A LEGÍTIMA NA HIPÓTESE DE REDUÇÃO POR INOFICIOSIDADE 

 

Inicialmente, importante conceitualizar a doação inoficiosa. Trata-se de doação 

que excede a parte que o doador poderia dispor, em razão da existência de herdeiros 

necessários. Nessa hipótese, a doação é nula. Uma vez que este instituto busca evitar 

o prejuízo aos herdeiros necessários. 

 

No entanto, quanto a disposição testamentária, situação em que o testamento 

invade a legítima, tem o herdeiro necessário a faculdade de redução das disposições, 

para que possa preservar seu direito hereditário. 

 

 
106 FERREIRA, Nelson Pinto. Da Colação no Direito Civil Brasileiro e no Direito Civil Comparado. 
São Paulo: Juarez de Oliveira. 2.002. p. 196. 
107 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. v. 6. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 110. 
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Caso fique caracterizado o excesso, haverá redução apenas da parte que 

ultrapassou a parte disponível. 

 

Vale transcrever o ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira, quanto a não 

confusão entre colação e redução de liberalidades: 

 

“Não há, porém, confundir a colação com a redução das liberalidades. A 
colação é mera conferência de valores como antecipação de legítima, para o 
fim de serem igualados os quinhões, complementando-se as quotas 
hereditárias dos que tenham sido prejudicados pelas doações do defunto. 
Diversamente a redução traduz, como visto acima, a anulação do excedente, 
podendo alcançar em parte apenas a liberalidade, ou fulminá-la totalmente: à 
distinção entre uma e outra (redução das liberalidades e colação)”.108 

 

Ainda, Caio Mario da Silva Pereira, explica que de acordo com o novo Código 

de Processo Civil de 2.015, os bens doados serão calculados pelo valor que tiverem 

na abertura da sucessão (art. 639, parágrafo único): 

 

“Doações inoficiosas. As doações que beneficiam os descendentes estão 
sujeitas à colação de seus valores, para o fim de se obter o nivelamento das 
legítimas, salvo se o testamento dispensar os donatários de trazê-las. De 
acordo com o novo Código de Processo Civil (de 2015), os bens doados 
“calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão” 
(art. 639, parágrafo único). Tal dispositivo revoga, pois, o art. 2004, caput, e 
seu § 1º do Código Civil de 2002, incompatíveis com aquele”.109 

 

Por fim, importante ressaltar que os parágrafos do artigo 640110, do Código de 

Processo Civil, prevê que o donatário poderá escolher, tantos bens quantos bastem 

para perfazer a legítima e a disponível (§ 1º). E ainda, em caso de imóvel indivisível, 

procederá a licitação entre os herdeiros, tendo o donatário a preferência em igualdade 

de condições (§ 2º). 

 

 

 
108 PEREIRA, Caio Mário do Silva. Instituições de Direito Civil: Direito das Sucessões. v. VI. 24º. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 336. 
109Ibidem. P. 338.  
110 Art. 640. Código de Processo Civil. O herdeiro que renunciou à herança ou o que dela foi excluído 
não se exime, pelo fato da renúncia ou da exclusão, de conferir, para o efeito de repor a parte inoficiosa, 
as liberalidades que obteve do doador. §1º. É lícito ao donatário escolher, dentre os bens doados, tanto 
quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para 
ser dividido entre os demais herdeiros. § 2º. Se a parte inoficiosa da doação recair sobre o bem imóvel 
que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda a licitação entre os 
herdeiros. 
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6. PROCEDIMENTO DA COLAÇÃO 

 

6.1. MOMENTO E MEIO PARA SE COLACIONAR 

 

Trata-se da forma e do momento correto para se efetivar a colação. É essencial 

para aplicação do instituto saber quando deve ser feita, esse momento está previsto 

nos artigos 639 a 641 do Código de Processo Civil.  

 

Portanto, o herdeiro deve comparecer espontaneamente desde a abertura do 

inventário e partilha e comunicar as liberalidades recebidas com a devida descrição 

do que foi recebido. Todavia, na prática não é sempre que isso ocorre.  

 

É importante destacar que o inventário possui as seguintes fases: (i) pedido de 

abertura de inventário; (ii) nomeação do inventariante; (iii) primeiras declarações, com 

a devida descrição dos bens do falecido, bem como, a existência de créditos e dívidas 

do espólio, a existência de testamento, atribuições de valores e descrição dos 

herdeiros; (iv) citação dos interessados ainda não representados nos autos, da 

Fazenda Pública e do Ministério Pública, se necessário; (v) avaliação dos bens, se for 

o caso; (vi) últimas declarações; (vii) cálculo do imposto de transmissão causa mortis, 

homologação pelo juiz e recolhimento; (viii) pedido de quinhões, deliberação de 

partilha, esboço e auto de partilha; (viii) homologação de partilha; (ix) expedição do 

formal de partilha. 

 

Com isso em vista, vale lembrar que o prazo de 15 dias previsto no artigo 627 

do Código de Processo Civil, é previsto a contar da citação procedida após a 

apresentação das primeiras declarações. Assim, para Arnaldo Rizzardo: “A simples 

citação, ou cientificação, de que iniciou o inventário, a rigor seria suficiente para o 

comparecimento nos autos e comunicar as liberalidades ou favores”.111 

E o referido doutrinador, continua esclarecendo que esse prazo não é conferir, 

o que acontecerá após as avaliações ou perícias, chegando ao valor total do 

hereditário e de todos os bens doados. Vejamos:  

 

 
111 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 11º. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 638. 
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“Este prazo é para tão somente referir as doações. Não para conferir – o que 
se dará depois, com as avaliações ou perícias, quando se chegará ao valor 
total do patrimônio hereditário e dos bens transferidos aos herdeiros antes do 
decesso”.112 

 

E ainda, esclarece os procedimentos para o incidente de colação, a seguir 

transcrito: 

 

“O inventariante ou qualquer herdeiro provocará o incidente, requerendo a 
citação do obrigado a colacionar. Mas, ao receber a citação, não raramente 
o herdeiro dirige-se aos autos do inventário e nega qualquer recebimento ou 
procura apresentar outra causa de exclusão de sua responsabilidade, com a 
finalidade remuneratória da doação, a dispensa de colação e o não 
recebimento dos bens. 

Ao verificar o juiz o teor da recusa, mandará ouvir as partes em quinze dias. 
Proferirá, a seguir, a decisão, tudo em consonância com o art. 641 do CPC: 
“Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, 
o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, decidirá à vista 
das alegações e das provas produzidas”. 

Uma vez proferida a decisão, definindo se é ou não caso de colação, intimam-
se todos os interessados, no lapso de tempo de quinze dias. O recurso 
cabível para modificar a decisão é o agravo, visto que não findo o processo 
de inventário (art. 1.015, parágrafo único, última parte, do CPC. 

Se improcedente a oposição ao pedido de colacionar, incumbe que se tragam 
os bens em quinze dias, sob pena de sequestro – tudo em consonância com 
§ 1º do art. 641 do CPC: “Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, não proceder à conferência, o 
juiz mandará sequestra-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens 
sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já 
não os possuir”.113  

 

 

 

6.2. LEGITIMADOS PARA EXIGIR A COLAÇÃO 

 

Os legitimados para exigir a colação são os herdeiros que estão sujeitos à 

colação, bem como, aos que da colação se beneficiam. Ou seja, os legitimados para 

pedir a colação são os descendentes e o cônjuge. 

Dessa forma, exclui-se da legitimidade os ascendentes, os colaterais, os 

credores, os herdeiros testamentários, os legatários, os que renunciaram à herança 

e/ou os excluídos. 

 

 
112 In: Ibidem. p. 638. 
113 In: Ibidem. p. 638. 
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Quanto aos legatários e os testamentários não há possibilidade de pleitear a 

colação, uma vez que o objetivo do instituto é igualar as legítimas, e dessa forma, não 

aumentaria a metade disponível.  

 

Da mesma forma, para os credores, os objetos doados não servirão para solver 

as dívidas contraídas, uma vez que o objetivo do instituto da colação é a divisão 

igualitária da legítima entre os herdeiros. E mais, caso fique provado fraude contra 

credores ou má-fé, a colação não é a via adequada, e sim o ingresso com a 

competente ação pauliana, a fim de anular a doação ou a venda. 

 

 

 

6.3. EFEITOS DA SONEGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COLAÇÃO 

 

Os efeitos da sonegação serão abordados neste tópico, restringidos a hipóteses 

relacionadas a colação. A sonegação está prevista no Código Civil em seu artigo 

1.992114.  

 

Para Arnaldo Rizzardo, a sonegação consiste em “ocultação ou falta de 

descrição de bens do espólio, por ocasião das declarações do inventariante. Omite-

se parte do patrimônio com o objetivo provável de se apropriar indevidamente da 

mesma”.115 

 

Portanto, os herdeiros que forem obrigados a colacionar os bens que 

receberam por ato de liberalidade do de cujus, se não o fizerem praticarão a 

sonegação. Ficando sujeitos à pena da perda do direito sobre o bem que receberam, 

prevista no final do artigo 1.992 do Código Civil. 

 
114 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 24 set 2019. “Artigo 1.992. Código Civil. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os 
descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou com o seu conhecimento, no de outrem, 
ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que 
sobre eles lhe cabia”. 
115 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 11º. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 559. 
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E ainda, caso o sonegador for o inventariante, este além da pena de sonegados, 

perderá a função de inventariante, conforme artigo 1.993 do Código Civil116, a arguição 

de sonegação do inventariante só poderá ocorrer depois de encerrada a descrição 

dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros bens a 

inventariar.117 

 

E por fim, quem detém a legitimidade para propor a ação de sonegados são os 

herdeiros e os credores da herança, conforme artigo 1.994 do Código Civil118. 

 

 

 

6.4. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE EXIGIR A COLAÇÃO 

 

Esse é o ponto de muita importância neste trabalho, uma vez que é motivo de 

muita discussão na doutrina e jurisprudência acerca do prazo de prescrição e do seu 

dies a quo. Vejamos. 

 

Uma das formas de exigir a colação que não foi realizada de forma espontânea 

é a ação de sonegados, o prazo de prescrição para a propositura desta ação é de 10 

anos, segundo artigo 205119 do Código Civil de 2.002. mas já teve o prazo prescricional 

de 20 anos no Código Civil de 1.916 em seu artigo 117. 

 

 
116 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 23 set 2019. “Artigo 1.993. Além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonegador for o 
próprio inventariante, remover-se-á, em se provando a sonegação, ou negando ele a existência dos 
bens, quando indicados”. 
117 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 23 set 2019. “Artigo 1.996. Só se pode arguir de sonegação o inventariante depois de encerrada a 
descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, 
assim como arguir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui”. 
118 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 23 set 2019. “Artigo 1.994. A pena de sonegados só se pode requerer e impor em ação movida 
pelos herdeiros ou pelos credores da herança”. 
119 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília. DF: Presidência da 
República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 24 set 2019. “Artigo 205. Código Civil. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja 
fixado prazo menor”. 
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Para Sílvio de Salvo Venosa:  

 

“Essa ação prescrevia em 20 anos, na falta de prazo específico, no sistema 
de 1916 (Pereira, 1984, v.6:286). Iniciando-se o prazo a partir de quando a 
ação podia ser proposta, ou seja, o momento de negativa peremptória da 
entrega dos bens pelo sonegador, ou da última oportunidade que teve para 
fazê-lo, no curso do inventário. Na falta de outro termo, melhor entender que 
a ação é exercível a contar da homologação da partilha. No atual Código, se 
aplica o prazo máximo de 10 anos”.120 

 

No mesmo sentido Luiz P. V. de Carvalho: 

 

“Nada impede que se alegue sonegação e se ajuíze a respectiva demanda, 
em nosso sentir de cunho real, cujo objetivo principal é obter a restituição ao 
monte dos bens sonegados, após o encerramento do inventário e mesmo 
após ser ultimada a partilha, observado o prazo prescricional, que, segundo 
a doutrina, é de 10 (dez) anos, nos moldes do art. 205 do CC”.121 

 

E ainda continua o referido autor, quanto ao momento em que inicia a contagem 

do prazo, que é a partir da ocultação dos bens recebidos. Vejamos:  

 

“Tal prazo deve ser contado, pensamos, a partir da ocultação feita pelo 
inventariante, isto é, depois de encerrada a descrição dos bens, como a 
declaração, por ele externada, de não existirem outros por inventariar e 
partir, conforme artigo 1.996, 1º parte, do Código Civil, e art. 621 do Código 
de Processo Civil e 994 do Código de Processo Civil anterior”.122 

 

Importante ressaltar a citação de Caio Mario da Silva Pereira, que menciona em 

sua obra, que tem quem proclame pela imprescritibilidade da ação de sonegados, 

quando quem sonega é o inventariante, com o fundamento de não prescrever ações 

contra mandatários ou administradores, todavia, conclui dizendo que a ação de 

sonegados, está sujeita a prescrição longi temporis, extinguindo-se em 10 anos. 

Vejamos o trecho a seguir: 

 

“Tem-se proclamado a sua imprescritibilidade, quando dirigida contra o 
inventariante, sob fundamento de não perecer a ação contra os mandatários 
e administradores (Teixeira de Freitas, Coelho da Rocha). 

(...) 

 
120 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. v. 6. 18º. ed. São Paulo: Atlas, 
2017. p. 417. 
121 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 929. 
122 Ibidem. p. 929. 
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Sendo, entretanto, avesso aos direitos imprescritíveis o nosso sistema, a 
ação de sonegados estará sujeita à prescrição longi temporis, extinguindo-
se, portanto, no prazo de dez anos (Código Civil, art. 205)”.123 

 

E ainda, quanto ao direito intertemporal Caio Mario da Silva Pereira, faz uma 

ressalva deveras importante:  

 

“Se o prazo prescricional se iniciara ainda na vigência do Código anterior e 
estava em curso quando da entrada em vigor do atual diploma, deve-se 
observar a regra do art. 2.028 deste último; assim, uma de duas: (a) se o 
tempo passado até a entrada em vigor do Código de 2002 era superior a dez 
anos (metade do prazo da lei revogada), a prescrição simplesmente 
continuará a fluir, a partir de 11 de janeiro de 2003, por período necessário a 
que se completo o prazo do Código de 1916; (b) se, ao contrário, o tempo 
decorrido até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 era superior ou igual 
a dez anos, terá aplicação o prazo da lei nova, a partir de 11 de janeiro de 
2003.124 

 

E conclui que em qualquer das hipóteses:  

 

“conta-se o prazo prescricional a partir da declaração, pelo inventariante, de 
não existirem outros bens por inventariar, ou, no caso de sonegação pelo 
herdeiro, a partir de sua declaração, no inventário, de não possuir os bens 
sonegados; se no último caso, não houver manifestação formal do herdeiro o 
termo inicial será o dia de sua interpelação (Eduardo de Oliveira Leite, 
Comentários..., com. ao art. 1996), pois somente a partir dele é que se poderá 
falar em pretensão (art. 189)”.125 

 

Já para Arnaldo Rizzardo, o prazo prescricional é de 15 anos, a contar da 

oportunidade de arrolar o patrimônio. Vejamos: 

 

“O prazo para o ingresso entende-se, atualmente, por quinze anos, a contar 
do momento oportunizado para o arrolamento do patrimônio. A utilização 
desse prazo decorre de ser o prazo estabelecido para a aquisição prescritiva 
de direitos imobiliários, previsto para o usucapião extraordinário. Justamente 
por constituir o lapso temporal máximo que a lei fixou a fim de reconhecer o 
domínio em favor de quem exerce a posse, transpõe-se essa inteligência para 
aquele que está na posse de bens sonegados”.126 

 

 
123 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito das Sucessões. 24ª. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2017. p. 374. 
124 Ibidem. p. 374. 
125 Ibidem. Apud. (Eduardo de Oliveira Leite, Comentários..., comentário ao art. 1.994. 
126 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 11º. ed. Rio de Janeiro: forense, 2019. p. 562. 
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Ainda o próprio doutrinador Arnaldo Rizzardo, cita a obra de Leonardo de Faria 

Beraldo, em que entende que o prazo se inicia da ciência da sonegação, sendo 

inclusive de 10 anos. Nos seguintes termos:  

 

“Concluímos, assim, no sentido de que o prazo prescricional, na ação de 
sonegados, é de 10 anos, contado do dia em que o herdeiro lesado teve 
ciência da existência do bem ocultado, existindo presunção juris tantum em 
favor da vítima, quanto à data em que descobriu a sonegação perpetrada pelo 
inventariante ou herdeiro”.127 

 

Conclui-se com base nos entendimentos citados acima, no sentido de que o 

prazo prescricional para exigir a colação, é o mesmo apresentado para a ação de 

sonegados, ou seja, 10 anos, contados do dia em que o herdeiro lesado teve ciência 

da existência do bem ocultado, existindo presunção juris tantum, em favor da vítima, 

seja ele da negativa peremptória pelo sonegador ou, pela não inclusão do bem 

sonegado, no momento da partilha nos autos do inventário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 11º. ed. Rio de Janeiro: forense, 2019. p. 562.. Apud. 
BERALDI, Leonardo de Faria.  O termo inicial da prescrição da ação de sonegados e algumas 
questões práticas de ordem processual e matéria. Revista Forense, 2012. p. 274 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo abordou o instituto da colação, de forma crítica e teórica da 

lei, apresentando as interpretações doutrinárias e jurisprudenciais existentes. 

Inclusive com a demonstração da aplicação prática. 

 

Inicialmente, buscou demonstrar que a colação objetiva conferir as doações 

realizadas em vida pelo ascendente aos descendentes, antecipando a herança, de 

modo a apurar todos os bens que o falecido possuía, a fim de verificar se a doação 

atingiu a parte indisponível. 

 

No que tange aos herdeiros obrigados a colacionar, foi apresentada as 

hipóteses em que os cônjuges e companheiros devem colacionar. O primeiro 

decorrente da inclusão no rol de herdeiros necessários, dada pela redação do Código 

Civil de 2.002. E este último, após o reconhecimento da igualdade sucessória, pelo 

Supremo Tribunal Federal - STF. 

 

E ainda, destaca-se também, a obrigatoriedade do neto em colacionar, 

representando seu pai em herança do avô, trazer à colação os bens que seu pai 

recebeu em adiantamento de herança de seu avô. 

 

Vale destacar que nas hipóteses de gastos ordinários do ascendente com o 

descendente, despesas de casamento, defesa em processo-crime, doações 

remuneratórias de serviços, estariam afastados da obrigatoriedade de trazer a 

colação.  

 

Outro ponto importante está previsto no artigo 2.005 do Código Civil, em que 

não entrará na colação a doação que por previsão expressa saia da parte disponível. 

Importante destacar, que essa previsão somente fará efeitos após o falecimento do 

doador, devendo ainda depender da existência de bens suficientes para garantir a 

legítima. 

 

Importante também, é não confundir a colação com a redução por 

Inoficiosidade, este, está presente no ordenamento jurídico para limitar a parte 
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disponível para doação, inclusive em favor de terceiros, e caso atinja a parte 

indisponível, terá a redução da doação. Já, a colação visa igualar as quotas 

hereditárias da legítima. 

 

Por seu turno, o procedimento para a efetivação da colação, podendo a 

conferencia dos valores doados requerido nos próprios autos do inventário, ou em 

ação de colação, aplicando-se o mesmo prazo prescricional da ação de sonegados, 

ou seja, 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, contados da negativa de 

recebimento de doações por parte do sonegador, ou então, da não inclusão do bem 

sonegado, no momento da partilha. 
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