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Modos De Extinção

Morte - real, simultânea (comoriência), civil, 

presumida.

Real: a morte em si, com prova pelo 

atestado de óbito. O sujeito deixa de ter 

direitos e obrigações. Ex.: extingue o poder 

familiar, vínculo matrimonial, abertura da 

sucessão.



Modos De Extinção

Art. 6º: A existência da pessoa natural 

termina com a morte; presume-se esta, 

quanto aos ausentes, nos casos em que a 

lei autoriza a abertura de sucessão 

definitiva.



Modos De Extinção

Simultânea: chamada de comoriência (art. 

8º, CC). Quando duas ou mais pessoas 

(comorientes) morrem na mesma ocasião, 

sem saber precisar quem morreu primeiro. 

Presume-se que morreram 

SIMULTANEAMENTE!!!



Modos De Extinção

► Mesma Ocasião: não necessariamente 

mesmo lugar.

Obs: a comoriência só tem validade para 

efeitos sucessórios, ou seja, quando há 

presunção de morte simultânea de pessoas 

reciprocamente herdeiras.



Modos De Extinção

Art. 8º: Se dois ou mais indivíduos 

falecerem na mesma ocasião, não se 

podendo averiguar se algum dos 

comorientes precedeu aos outros, presumir-

se-ão simultaneamente mortos.



Modos De Extinção

Civil: existiu na Idade Média, para os 

condenados a pena de morte por questões 

religiosas. Não é mais recepcionada no Brasil!

Hoje: Art. 1814, CC: herdeiro que é afastado da 

herança. Ele possui personalidade civil, mas por 

determinadas razões é considerado como morto 

para efeitos de herança.



Modos De Extinção

Art. 1.814: São excluídos da sucessão os 

herdeiros ou legatários:

I - que houverem sido autores, co-autores

ou partícipes de homicídio doloso, ou 

tentativa deste, contra a pessoa de cuja 

sucessão se tratar, seu cônjuge, 

companheiro, ascendente ou descendente;



Modos De Extinção

II - que houverem acusado caluniosamente em 

juízo o autor da herança ou incorrerem em 

crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou 

companheiro;

III - que, por violência ou meios fraudulentos, 

inibirem ou obstarem o autor da herança de 

dispor livremente de seus bens por ato de última 

vontade.



Modos De Extinção

Presumida: com ou sem declaração de 

ausência.

- com declaração: art. 6º, 2ª parte, CC -

ausentes, presumem-se mortos nos 

casos em que a lei autoriza a abertura da 

sucessão.



Modos De Extinção

Art. 6º: A existência da pessoa natural 

termina com a morte; presume-se esta, 

quanto aos ausentes, nos casos em que 

a lei autoriza a abertura de sucessão 

definitiva.



Modos De Extinção

- sem declaração: art. 7º, Código Civil:

I, II e § único: esgotadas as buscas e a 

sentença tem que fixar a data provável do 

falecimento.



Modos De Extinção

Art. 7º: Pode ser declarada a morte 

presumida, sem decretação de ausência:

I - se for extremamente provável a morte de 

quem estava em perigo de vida;

II - se alguém, desaparecido em campanha 

ou feito prisioneiro, não for encontrado até 

dois anos após o término da guerra.



Modos De Extinção

P. único: A declaração da morte 

presumida, nesses casos, somente poderá 

ser requerida depois de esgotadas as 

buscas e averiguações, devendo a 

sentença fixar a data provável do 

falecimento.



Ausência

Ausente: pessoa que desaparece de seu 

domicílio, sem dar notícia de seu paradeiro, 

nem deixa representante para administrar seus 

bens (arts. 22/23, CC).

→ destinar a proteger que os bens se 

deteriorem ou pereçam, e futuramente 

resguardar o interesse dos herdeiros.



Ausência

Não Presença + Falta De Notícias + 

Decisão Judicial = AUSÊNCIA



Fases Da Ausência

1. Curadoria Dos Bens Do Ausente: 

nomeia-se um curador para gerir o 

patrimônio, a lei procura resguardar os 

bens, para eventual retorno;



Fases Da Ausência

2. Sucessão Provisória: após 1 ou 3 anos 

da arrecadação dos bens, quando a 

ausência se prolonga no tempo, os bens do 

ausente passam a compor o patrimônio dos 

herdeiros mais ainda não de forma definitiva 

(prestar garantia);



Fases Da Ausência

3. Sucessão Definitiva: ausência por longo 

período de tempo, fica autorizado o 

levantamento das cauções prestadas e a 

consolidação dos bens em definitivo ao 

patrimônio dos herdeiros.



Fases Da Ausência

Curadoria Dos Bens Do Ausente:

Art. 22: Desaparecendo uma pessoa do seu 

domicílio sem dela haver notícia, se não houver 

deixado representante ou procurador a quem 

caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a 

requerimento de qualquer interessado ou do 

Ministério Público, declarará a ausência, e 

nomear-lhe-á curador.



Fases Da Ausência

Art. 23, CC: também considerado ausente.

Art. 23: Também se declarará a ausência, e se 

nomeará curador, quando o ausente deixar 

mandatário que não queira ou não possa 

exercer ou continuar o mandato, ou se os seus 

poderes forem insuficientes.



Fases Da Ausência

Art. 24: O juiz, que nomear o curador, fixar-

lhe-á os poderes e obrigações, conforme as 

circunstâncias, observando, no que for 

aplicável, o disposto a respeito dos tutores 

e curadores.



Fases Da Ausência

Art. 25: O cônjuge do ausente, sempre que 

não esteja separado judicialmente, ou de 

fato por mais de dois anos antes da 

declaração da ausência, será o seu legítimo 

curador.



Fases Da Ausência

§ 1o Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens 

do ausente incumbe aos pais ou aos 

descendentes, nesta ordem, não havendo 

impedimento que os iniba de exercer o cargo.

§ 2o Entre os descendentes, os mais próximos 

precedem os mais remotos.

§ 3o Na falta das pessoas mencionadas, 

compete ao juiz a escolha do curador.



Fases Da Ausência

Sucessão Provisória:

Art. 26: Decorrido um ano da arrecadação dos 

bens do ausente, ou, se ele deixou 

representante ou procurador, em se passando 

três anos, poderão os interessados requerer 

que se declare a ausência e se abra 

provisoriamente a sucessão.



Fases Da Ausência

Art. 27: Para o efeito previsto no artigo 

anterior, somente se consideram 

interessados:

I - o cônjuge não separado judicialmente;

II - os herdeiros presumidos, legítimos ou 

testamentários;



Fases Da Ausência

III - os que tiverem sobre os bens do 

ausente direito dependente de sua morte;

IV - os credores de obrigações vencidas e 

não pagas.



Fases Da Ausência

Art. 28: A sentença que determinar a abertura 

da sucessão provisória só produzirá efeito 

cento e oitenta dias depois de publicada pela 

imprensa; mas, logo que passe em julgado, 

proceder-se-á à abertura do testamento, se 

houver, e ao inventário e partilha dos bens, 

como se o ausente fosse falecido.



Fases Da Ausência

§ 1o Findo o prazo a que se refere o art. 26, 

e não havendo interessados na sucessão 

provisória, cumpre ao Ministério Público 

requerê-la ao juízo competente.



Fases Da Ausência

§ 2o Não comparecendo herdeiro ou 

interessado para requerer o inventário até 

trinta dias depois de passar em julgado a 

sentença que mandar abrir a sucessão 

provisória, proceder-se-á à arrecadação dos 

bens do ausente pela forma estabelecida 

nos arts. 1.819 a 1.823.



Fases Da Ausência

Art. 30: Os herdeiros, para se imitirem na 

posse dos bens do ausente, darão 

garantias da restituição deles, mediante 

penhores ou hipotecas equivalentes aos 

quinhões respectivos.



Fases Da Ausência

§ 1o Aquele que tiver direito à posse 

provisória, mas não puder prestar a garantia 

exigida neste artigo, será excluído, 

mantendo-se os bens que lhe deviam caber 

sob a administração do curador, ou de outro 

herdeiro designado pelo juiz, e que preste 

essa garantia.



Fases Da Ausência

§ 2o Os ascendentes, os descendentes e o 

cônjuge, uma vez provada a sua qualidade 

de herdeiros, poderão, independentemente 

de garantia, entrar na posse dos bens do 

ausente.



Fases Da Ausência

Sucessão Definitiva:

Conversão da sucessão provisória em 

sucessão definitiva:

1. houver certeza de morte do ausente (art. 

37, CC);



Fases Da Ausência

2. 10 anos após transitado em julgado a 

sentença da sucessão provisória (art. 38, 

CC);

3. o ausente à época do desaparecimento 

já contava com 80 anos de idade E já se 

passaram 5 anos das suas últimas notícias.



Retorno Do Ausente

Na Fase De Curadoria Dos Bens: a curadoria 

cessa automaticamente, recuperando o 

ausente todos os seus bens.

Na Fase Da Sucessão Provisória: recebe 

parte do patrimônio.

Na Fase Da Sucessão Definitiva: não recebe 

nada.



Retorno Do Ausente

Art. 33: O descendente, ascendente ou 

cônjuge que for sucessor provisório do 

ausente, fará seus todos os frutos e 

rendimentos dos bens que a este 

couberem; os outros sucessores, porém, 

deverão capitalizar metade desses frutos e 

rendimentos, [...]



Retorno Do Ausente

[...] segundo o disposto no art. 29, de acordo 

com o representante do Ministério Público, e 

prestar anualmente contas ao juiz competente.

Parágrafo único: Se o ausente aparecer, e 

ficar provado que a ausência foi voluntária e 

injustificada, perderá ele, em favor do 

sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos.



Retorno Do Ausente

Art. 36: Se o ausente aparecer, ou se lhe 

provar a existência, depois de estabelecida 

a posse provisória, cessarão para logo as 

vantagens dos sucessores nela imitidos, 

ficando, todavia, obrigados a tomar as 

medidas assecuratórias precisas, até a 

entrega dos bens a seu dono.



Retorno Do Ausente

Art. 39: Regressando o ausente nos dez anos 

seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou 

algum de seus descendentes ou ascendentes, 

aquele ou estes haverão só os bens existentes 

no estado em que se acharem, os sub-rogados 

em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e 

demais interessados houverem recebido pelos 

bens alienados depois daquele tempo.



Retorno Do Ausente

P. único: Se, nos dez anos a que se refere este 

artigo, o ausente não regressar, e nenhum 

interessado promover a sucessão definitiva, os 

bens arrecadados passarão ao domínio do 

Município ou do Distrito Federal, se localizados 

nas respectivas circunscrições, incorporando-se 

ao domínio da União, quando situados em 

território federal.



Retorno Do Ausente

Art. 39, CC: retorno do ausente nos 10 

anos seguintes à abertura da sucessão 

definitiva (chamada ausência quase 

definitiva).

- ocasião muito remota, o ausente haverá 

os bens no estado em que se encontram;



Retorno Do Ausente

- se já tiverem sido vendidos, receberá o 

preço por eles pagos;

- se tiverem sido vendidos por ordem 

judicial ou convertidos em título da dívida 

pública ou imóveis, passa a receber 

esses novos bens ou o produto da sua 

venda.



Observações Importantes

- a ausência só produz efeitos na ordem 

patrimonial;

- a morte presumida não extingue a 

personalidade, apenas mantém em 

suspenso; 

***



Observações Importantes

- a morte presumida rompe o vínculo conjugal 

consoante o art. 1.571, §1º, CC:

Art. 1.571: A sociedade conjugal termina:

§ 1o O casamento válido só se dissolve pela 

morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, 

aplicando-se a presunção estabelecida neste 

Código quanto ao ausente.



Observações Importantes

*** em razão da demora, pois se opera após 

10 anos, é possível requerer o divórcio 

(caminho mais útil).



Registros E Averbações

Registro: consignar por escrito.

Averbação: declaração ou nota em certos 

documentos.



Registros E Averbações

Art. 9º Serão registrados em registro público:

I - os nascimentos, casamentos e óbitos;

II - a emancipação por outorga dos pais ou por 

sentença do juiz;

III - a interdição por incapacidade absoluta ou 

relativa;

IV - a sentença declaratória de ausência e de 

morte presumida.



Registros E Averbações

Art. 10: Far-se-á averbação em registro 

público:

I - das sentenças que decretarem a nulidade ou 

anulação do casamento, o divórcio, a 

separação judicial e o restabelecimento da 

sociedade conjugal;

II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que 

declararem ou reconhecerem a filiação;



Extinção Da 

Personalidade 

Civil

D
ir
e
it
o

C
iv

il


