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Termo
Beneficiário
Companheiro

De cujus
Doação

Fato gerador
Meeiro
Quinhão
Sobrepartilha

Definição
Aquele que recebe o bem/direito
A condição de companheiro deverá ser considerada a partir das regras do
Código Civil, que define como união estável a existente "entre homem e
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família". Para se reconhecer
a condição de companheiro é necessário que nenhum dos conviventes seja
impedido de se casar, exceto na hipótese que se encontre casado e estiver
separado de fato ou judicialmente do parceiro anterior.
É uma expressão forense que se usa no lugar do nome do falecido, ou
autor da herança, nos termos de um inventário. Não recebe flexão de
gênero, sendo usada para masculino ou feminino.
Ato de liberalidade pelo qual a pessoa dispõe, a título gratuito, de bens ou
vantagens integradas em seu patrimônio. Mas depende da aceitação do
donatário, a qual pode ser tácita ou expressa, quando não se exija uma
aceitação categórica, como quando a doação é sujeita a encargos. A
doação deve ser sempre manifestada por escrito, por instrumento público
ou particular (se para a transferência do bem, de que é objeto, não for de
sua essência a escritura pública). Em certos casos, considerada como
presente ou dádiva que se cumpre pela simples tradição da coisa, pode ser
verbal.
É uma expressão utilizada em Direito tributário que representa um fato ou
conjunto de fatos a que o legislador vincula o nascimento da obrigação
jurídica de pagar um tributo determinado.
É aquele que tem direito à metade dos bens de seu cônjuge ou do seu
companheiro.
O valor da parte que cabe a cada beneficiário.
Quando relacionada à herança direito das sucessões significa nova partilha
de bens que não constaram na partilha conforme artigo 1.040 do CPC
abaixo transcrito:
Partilha que se processa depois de outra partilha. Assim, sobrepartilha, em
realidade, é a segunda partilha ou a nova repartição de bens ou de coisas,
que não se partilharam antes.

Transmitente
Usufruto

Aquele que transmite o bem/direito.
É o direito real sobre coisas alheias, conferindo ao usufrutário. a
capacidade de usar as utilidades e os frutos de uma coisa, ainda que não
seja o proprietário. No Usufruto, o proprietário (denominado nu-proprietário)
perde a posse sobre a coisa. O titular do usufruto é determinado
individualmente e, por isso, o direito se extingue, o mais tardar, com a
morte do usufrutuário (usufruto vitalício). Pode ser constituído por certo
prazo também (usufruto temporário), mas a morte do titular extingue-o
mesmo antes do vencimento do prazo estabelecido.

