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APRESENTAÇÃO

Carlos Silveira Noronha

Com a presente obra coletiva, pretende-se divulgar as posições doutrinárias de um

grupo formado por mestrandos e doutorandos da Faculdade de Direito da UFRGS. Este livro

é fruto das pesquisas realizadas acerca do direito das sucessões durante o período de

desenvolvimento de suas atividades discentes e aborda situações fático-jurídicas da atualidade

sucessória. É importante salientar que esses trabalhos não estão vinculados às dissertações

e teses elaboradas como etapa final da conclusão dos respectivos cursos.

Os textos jurídicos publicados e os autores que os elaboraram são os seguintes:

“Testamento cerrado”, de autoria de Albenir Itaborai Querubini Gonçalves; “O imposto sobre

transmissão ‘causa mortis’ e seus aspectos polêmicos”, de autoria de André Pedreira Ibañes;

“Entre a dogmática e o neoconstitucionalismo: reflexões a partir de um exemplo do direito das

sucessões”, da autoria de Bruno Hermes Leal; “Da sucessão legítima: o novo Código Civil sob

a luz da modernidade”, de autoria de Carlos Maurício Gallo Cabrera; “A condição do cônjuge

supérstite no Código Civil de 2002: aspectos polêmicos”, de autoria de Eduardo Oliva Palma;

“Direito sucessório e conjugalidades homossexuais: considerações sobre o sistema de vocação

concorrente entre cônjuge e companheiro no Direito brasileiro”, de autoria de Fabiane Simioni;

“A disciplina jurídica dos legados no direito civil brasileiro”, de autoria de Fernando Costa de

Azevedo; “A crise dos legados”, de autoria de Luiz Henrique Machado Cordeiro; “A sucessão do

cônjuge sobrevivente”; de autoria de Jerônimo Brasil Almeida; “O cônjuge como herdeiro:

ponderações acerca dos efeitos da escolha do regime de bens na questão sucessória”, de

autoria de Manoel Gustavo Neubarth Trindade; “Um estudo panorâmico da sucessão legítima

no atual Direito brasileiro”, de autoria de Monaliza Costa de Souza; e “Instituto da indignidade

e da deserção”, de autoria de Sulanita Santos Rosário.

Tais autores abordam com clareza e sustentabilidade diversas posições da doutrina,

empenhadas no esclarecimento em prol da aplicabilidade atual de transatos e novos
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reconhecimentos de institutos do direito sucessório plasmados na codificação de 2002, em

vigor desde 11 de janeiro de 2003.

A par dessas considerações, deve ser salientado que as produções científico-culturais

antes referidas constituem, valiosas contribuições, deveras relevantes, na área do direito

das sucessões, as quais vêm florescendo com significativo vigor, com o propósito de perpassá-

lo de uma realidade histórica de larga longevidade para situá-lo diante de uma realidade

atual, que venha dar efetividade a determinadas aspirações humanas.


