CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Abertura da Sucessão
A abertura da sucessão é o momento de transmissão da herança. A sucessão causa mortis se abre com o
falecimento do sucedido. Os direitos do falecido, que podem ser transferidos, o são desde logo, com a
abertura da sucessão.
O Código não estabeleceu quando se opera a transferência dos direitos, afirmando, apenas, que isso
acontece com a abertura da sucessão. Não há discussão, entretanto, sobre coincidir esse momento com o
da morte do sucedido.
2. Foro Competente
Este seria o melhor local para se saber dos negócios do sucedido e onde existe maior facilidade para a
arrecadação e administração dos bens que serão objeto da sucessão.
Não estabeleceu o legislador, como local da abertura da sucessão, o da morte do sucedido, mas o de seu
domicílio, justamente porque aqui é que, normalmente, encontram-se seus bens e negócios.
3. Espécies
A sucessão é legítima quando feita pelas regras legais. É Sucessão Testamentária quando a divisão ou a
destinação patrimonial obedece à vontade do sucedido.
4. Conflito de lei no tempo
A questao é mais simples para a sucessão legítima e mais complexa é para a sucessão testamentária.
Aqui, dois momentos distintos exercem grande influência na transmissão patrimonial do falecido: o
momento da feitura do testamento e o momento da abertura da sucessão.
Surge aqui a necessidade de se apurar sobre dever a capacidade estar presente na feitura do ato
testamentário ou no momento da abertura da sucessão, ou em am- bos, como ocorria no Direito Romano.
5. Liberdade de Testar
O direito não permitiu, a exemplo do que ocorre em outros países (Inglaterra), a liberdade completa de
disposição dos bens, nem para depois da morte, nem durante a vida.
A parte disponível, na simplicidade da redação do art. 1.789, corresponderia à metade da herança. Há que
se lembrar, entretanto, que se casado for o testador, primeiro se há de apurar sua meação
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CAPITULO II - DA HERANÇA E DE SUA ADMINISTRAÇÃO
1. A unidade da herança
Por uma ficção legal, a morte do titular do patrimônio, a abertura da sucessão e a transmissão da herança
aos herdeiros ocorrem num só momento. O art. 1.791 reafirma duas ideias fundamentais:
a) a da entrega unitária da herança aos herdeiros;
b) a noção de indivisibilidade do monte hereditário, no momento da abertura da sucessão, até a
partilha final.
2. “Benefício do Inventário”
O “benefício do inventário” é, pois, uma medida de acautelamento do herdeiro contra o excesso das dívidas.
3. Cessão de direitos hereditários
A cessão de direitos hereditários é negócio jurídico translativo inter vivos, pois só pode ser celebrado depois
da abertura da sucessão. Não se admite esta transação.
A cessão de direitos hereditários, gratuita ou onerosa consiste na transferência que o herdeiro, legítimo ou
testamentário a outrem de todo quinhão ou de parte dele, que lhe compete após a abertura da sucessão.
3.1 Conteúdo e Forma
Ao afirmar que tanto "o direito à sucessão aberta" como "o quinhão de que disponha o coerdeiro" podem
ser objeto de cessão por escritura pública, refere-se a duas situações distintas, embora geradoras das
mesmas consequências.
Cede direito à sucessão aberta o herdeiro que ainda não tenha declarado, de forma expressa ou tácita,
aceitar a herança. Por outro lado, cede o quinhão de que dispõe o herdeiro que já a tenha aceitado.
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3.2 Direito de preferência do coerdeiro
Sendo o direito dos coerdeiros indivisível, e aplicando-se-lhes as normas relativas ao condomínio, não podia
ser diferente o posicionamento do novel legislador, a não ser o prescrever que o coerdeiro não poderá
ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro herdeiro a quiser, tanto por tanto.
A preferência, todavia, só pode ser exercida nas cessões onerosas, como se depreende da expressão
"tanto por tanto" (art. 1.794), Não há direito do coerdeiro se a transferência da quota hereditária é feita
gratuitamente.
4. Do Inventário
4.1 Obrigatoriedade do Inventário
Há casos porem em que não se necessita do inventário, sendo necessário apenas, em alguns casos, o
alvará judicial:
- valores do FGTS ou do PIS-PASEP não pagos em vida serão pagos em cotas iguais àqueles
dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou, não havendo, aos sucessores previstos no
CC;
- restituição de imposto de renda e outros tributos
- saldos bancários, cadernetas de poupança, fundos de investimento, quando não houver outros bens a
inventariar;
4.2 Inventário Negativo.
Há casos que o de cujus não deixou patrimônio ativo aos herdeiros, mas eles necessitam demonstrar tal
situação, por exemplo:
- o CC determina a causa suspensiva para novas núpcias enquanto não fizer o inventário dos bens
do de cujus.
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- O herdeiro responde pelas dívidas deixadas na herança na proporção e limite do quinhão recebido,
então, tem interesse em demonstrar que nada recebeu, para nada ter de pagar aos credores do de
cujus.
4.3 Matéria de Alta Indagação em Inventário.
Como a lei impede que no inventário e partilha, dada as suas peculiaridades, se instaure discussão a
respeito de fatos cuja prova demande de uma fase adequada para tanto (audiência de testemunhas, perícia,
por exemplo), o juiz decidirá todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se
achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação
ou dependerem de outras provas.
4.4 Prazo de abertura do inventário
O inventário e a partilha devem ser requeridos dentro de 30 (trinta) dias a contar da abertura da sucessão,
ultimando-se nos 6 (seis) meses subseqüentes. O juiz poderá, a requerimento do inventariante, dilatar este
último prazo por motivo justo.
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4.5 Administrador Provisório
Desde a morte do autor da herança seus bens são transmitidos aos herdeiros, mas como o espólio só será
representado após a nomeação e compromisso do inventariante, entre a morte e o inventário se constitui
um administrador provisório, pois a massa de bens não pode ficar sem ninguém que a mantenha e
administre. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio.
4.6 Legitimidade para Requerer o Inventário
Incumbe requerer o inventário e a partilha, em primeiro lugar, ao administrador provisório. O juiz
determinará, de ofício, que se inicie o inventário, se nenhuma das pessoas mencionadas nos artigos
antecedentes o requerer no prazo legal.
4.7 Inventariante
Incumbe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, até a
finalização do inventário e da partilha.
a) Legitimidade
Existem duas modalidades de inventário: legitima e dativa.
-Legitima: é conferida àquelas pessoas enumeradas no art. 990. Nesta modalidade cabe ao
inventariante com exclusividade a administração e representação do espólio.
-Dativa: quando não há nenhuma das pessoas enumeradas no art. 990, ou elas não tiverem
idoneidade ou não podem, por motivo justo, reconhecido pelo juiz, ser inventariante, o juiz indicará
um inventariante judicial. Se não houver inventariante judicial na comarca, o juiz nomeará qualquer
pessoa idônea alheia ao inventário. (art. 990, V e VI).
b) Deveres
Determinados atos o inventariante tem livre autonomia para praticar, outros, precisa de previa manifestação
dos interessados e autorização judicial.
c) Remoção.
Remoção é diferente de destituição. Em ambos os casos o inventariante perde seu cargo. A remoção se dá
quando o inventariante pratica um ato faltoso dentro do processo de inventário. A desconstituição se verifica
quando há um fato exterior ao inventário, por exemplo, uma condenação criminal.

Prof.a. Ms. C. Vanna Coelho Cabral

TÍTULO II - DA SUCESSÃO LEGÍTIMA
CAPÍTULO I - Da Ordem da Vocação Hereditária
1. Legitimação para suceder
A legitimidade para suceder é a regra e a ilegitimidade, a exceção. No direito sucessório vigora o princípio
de que todas as pessoas têm legitimação para suceder, exceto aquelas afastadas pela lei. O CC refere-se
somente a "pessoas", não podem ser contemplados animais, salvo indiretamente, pela imposição ao
herdeiro testamentário do encargo de cuidar de um especificamente.
1.1 Legitimação para suceder por testamento
O CC indica outras pessoas quem tem legitimidade para suceder, mas agora, na sucessão testamentária.
No art. 1.798, o CC trata dos que podem suceder, de forma genérica. Aqui, as pessoas que só podem obter
a herança ou os legados por disposição de última vontade.
2. Ilegítimos para suceder
O art. 1.801 do Código Civil menciona outras pessoas que não podem ser nomeadas herdeiras nem
legatárias. As hipóteses não são de incapacidade relativa, mas de falta de legitimação, pois as pessoas
mencionadas não podem ser beneficiadas em determinado testamento, conquanto possam sê-lo em
qualquer outro.
3. Simulação
Se, apesar das proibições essas pessoas forem contempladas, de modo direto ou mediante simulação,
nulas se tornarão as disposições testamentárias. A nulidade da deixa testamentária pode revestir-se de
duas formas:
a) o testador dissimula a liberalidade sob a aparência de contrato oneroso; ou
b) recorre a interposta pessoa para beneficiar o proibido de suceder.
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CAPÍTULO II - ACEITAÇÃO E RENÚNCIA DA HERANÇA
1. Conceito de Aceitação.
Aceitação ou adição da herança é o ato pelo qual o herdeiro anui à transmissão dos bens do de cujus.
Trata-se de uma confirmação, uma vez que a aquisição dos direitos sucessórios não depende da aceitação,
dado o principio da saisine.
A doutrina chama efetivamente esse período de fase de deliberação.
2. Espécies de aceitação
2.1 Quanto à sua forma
a) Expressa
A aceitação é o que normalmente ocorre, portanto é o ordinário. Por isso é infornal, admite-se seja tácita e
às vezes se presume. A renúncia, ao contrário, é excepcional e por isso tem de ser expressa e formal.
b) Tácita
A aceitação tácita resulta de qualquer ato que demonstre intenção de adir a herança, como a intervenção
no inventário, a cessão de seus direitos a outrem; a participação em defesa dos interesses do espólio.
c) Presumida
O interessado pode ser o legatário, algum credor e também aquele que eventualmente sucederia, em
substituição, se consumasse a renúncia (CC, art. 1.947). Como o nosso direito não marca prazo para
deliberar, por isso, o prazo é o comum da prescrição de dez anos (art. 205).
2.2 Quanto ao agente
a) Direta: Direta é a que provém do próprio herdeiro.
b) Aceitação pelos sucessores: Trata-se de sucessão hereditária do direito de aceitar. O herdeiro
que falece antes de aceitar, morre na posse de um direito. E este direito, que faz parte do seu
patrimônio, é, como os demais direitos, transmissível por sucessão hereditária
c) Aceitação por mandatário: A doutrina é unânime em admitir a aceitação da herança por
mandatário,mas não o é quanto ao gestor de negócios.
d) Aceitação pelo tutor ou curador
e) Aceitação pelos credores.: Não é possível renunciar o recebimento de doação quando isto
importar em prejuízo aos credores.
3. Características
Se o herdeiro é também legatário, pode, porém, aceitar a herança renunciar ao legado, e vice-versa.
4. Anulação da Aceitação
A aceitação pode ser anulada se, depois de manifestada, apurar-se que o aceitante não é herdeiro, como
na hipótese de ser chamado um ascendente e verificar-se posteriormente a existência de um descendente
vivo.
5. Renúncia
Desde o momento, porém, em que manifesta a aceitação, os efeitos desta retroagem à data da abertura da
sucessão. O mesmo ocorre com a renúncia. O herdeiro que renuncia é havido como se nunca tivesse sido
herdeiro.
6. Forma da renúncia
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A renuncia é um ato solene, formal. Não pode ser tácita ou presumida. A renuncia pode ser feita através de
simples menção nos autos do processo. A lei não exige que seja homologada pelo juiz. Embora a doutrina
se posicione a favor da homologação, a jurisprudência a dispensa.
7. Espécies de renúncia
A renúncia pode ser de duas espécies:
-

abdicativa ou propriamente dita
translativa, cessão ou desistência

8. Requisitos para renunciar
a) Capacidade jurídica do renunciante.
b) Anuência do Cônjuge casado com regime outro que separação de bens.
9. Efeito da Renúncia
Se o de cujus tinha vários filhos e um deles é premorto, a sua parte passará aos seus filhos, netos do
primeiro. Se não morreu, mas renúnciou à herança, a sua quota passará aos seus irmãos, em prejuízo de
seus filhos, pois o renunciante e sua estirpe são considerados como se nunca houvessem existido.
10. Irretratabilidade da Aceitação e da Renúncia
No CC 1916 era possível se retratar.
11. Ineficácia da Renúncia
a) Invalidade Absoluta
- não houver sido feita por escritura pública ou ou termo judicial
- manifestada por pessoa absolutamente incapaz não representado, e sem autorização judicial.
b) Invalidade Relativa
- decorrente de erro, dolo ou coação
- realizada sem a anuência do cônjuge, se o for casado em regime que não seja o da separação
absoluta de bens
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CAPÍTULO V DOS EXCLUÍDOS DA SUCESSÃO

1. Indignidade
A sucessão hereditária assenta em uma razão de ordem ética: a afeição presumida do defunto ao herdeiro
ou legatário. A quebra dessa afetividade, mediante a prática de atos inequívocos de menosprezo para com
o autor da herança, torna o herdeiro ou o legatário indignos de recolher os bens hereditários.
2. Indignidade x Ilegitimidade para Suceder.
Aberta a sucessão, a herança é transmitida aos sucessores que tenham legitimidade para tanto. Os que
não a têm não adquirem, não adquirem os bens deixados pelo falecido, ao passo que, nos casos de
indignidade, o indigno adquire a herança e a conserva até que passe em julgado a sentença que o exclui da
sucessão.
3. Fundamentos da Indignidade
Presumida vontade do de cujus, que excluiria o herdeiro se houvesse feito declaração de última vontade.
Existe a possibilidade de o autor da herança perdoar ou reabilitar o indigno, por testamento ou outro ato
autêntico, afastando por sua exclusiva vontade a causa da exclusão.
Prevenir ou reprimir o ato ilícito, impondo uma pena civil ao transgressor, independentemente da sanção
penal.
4. Pressupostos da Indignidade
a) seja o herdeiro ou legatário incurso em casos legais de indignidade;
b) não tenha ele sido perdoado pelo de cujus;
c) haja uma sentença declaratória da indignidade.
5. Causas de Exclusão por Indignidade
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;

Não se exige que o herdeiro seja autor do homicídio ou tentativa deste. A sua participação no crime como
coautor ou partícipe, por qualquer forma, é suficiente para comprometê-lo.
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;
Contempla duas hipóteses: a) denunciação caluniosa do de cujus em juízo e b) prática de crime contra a
sua honra.
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.
Violência = ação física. Fraude = ação psicológica.
6. Procedimento de Exclusão
A exclusão do indigno depende de propositura de ação específica, intentada por quem tenha interesse na
sucessão, sendo decretada por sentença, de natureza declaratória. O herdeiro não será excluído da
sucessão ipso jure, automaticamente.

Prof.a. Ms. C. Vanna Coelho Cabral

6.1 Rito
O CC não especifica qual o rito do procedimento da ação de exclusão. Considera-se que seguirá o padrão:
rito ordinário.
6.2 Legitimação
O CC não especifica quem tem legitimidade para requerer a exclusão. Entende-se que qualquer um que
tenha interesse, isto é, que irá se beneficiar com a exclusão.
6.3 Prazo
O prazo é decadencial. O Projeto de Lei n. 6.960, de 12 de junho de 2002, (Deputado Ricardo Fiúza),
pretende reduzir o prazo para 2 anos.
6.4 Atos praticados pelo indigno antes da exclusão
Os efeitos da sentença operam, ex nunc. Em conseqüência, válidas serão as alienações de bens
hereditários efetuadas pelo excluído antes da sentença, como prescreve o art. 1.817, bem como os atos de
administração praticados anteriormente.
7. Efeito da Exclusão
a) Pessoalidade: A exclusão, tendo natureza punitiva, não pode prejudicar os descendentes daquele
que foi excluído pela sentença de indignidade, e o sucedem, por representação, como se o indigno
morto fosse. A situação do excluído equipara-se à do herdeiro premorto.
b) Retroatividade: Os efeitos da sentença retroagem à data da abertura da sucessão, portanto o
indigno deve devolver os bens e seus frutos.
c) Perda do Usufruto e da Administração dos Bens: Se o pai/mãe foi considerado indigno a herdar,
não teria sentido que pudesse usufruir deste mesmo bem do qual foi excluído (e por conseqüência
de sua exclusão, herdado pelo seu filho).
8. Perdão ao Indigno
O perdão é ato solene e irretratável. Mesmo revogado o testamento que contém o perdão, permanece
válida a cláusula que reabilita o indigno.
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CAPÍTULO VI - Da Herança Jacente
1. Introdução.
O domínio e a posse do de cujus transmitem-se, desde logo, aos seus herdeiros. Funciona a morte, por si
só, como o fato jurídico que transmite a herança, como declara o do Código Civil.
A herança é jacente apenas "quando não há herdeiro certo e determinado, ou quando não se sabe da
existência dele, ou, ainda, quando é renunciada".
2. Legitimidade.
Tem legitimidade para promover a ação: MP, Fazenda Pública, interessado (credor do falecido) ou qualquer
pessoa. Pode ser instaurada a ação de oficio pelo juiz (mas o juiz não tem legitimidade, pois não será parte
na demanda).
3. Procedimento.
De inicio o juiz procederá com a arrecadação dos bens e com a nomeação do curador.
4.1

Nomeação do Curador

Para instaurar o procedimento, o juiz baixará portaria nomeando curador para a herança jacente e
designando data e horário para a diligência da arrecadação.
4.2

Arrecadação dos bens

Acompanhado do escrivão e do curador, o juiz comparecerá à residência do falecido, onde será feito o
levantamento de todos os bens ali encontrados, lavrando-se auto circunstanciado (art. 1.145).
Se o curador não tiver sido nomeado antes da arrecadação, ou se o nomeado não puder participar da
diligência, os bens arrolados serão entregues a um depositário provisório, mediante termo nos autos (art.
1.145, § 1 °).
4.3

Habilitação dos herdeiros e sucessores e credores.

O surgimento de cônjuge, herdeiro ou testamenteiro notoriamente conhecidos será empecilho à realização
da arrecadação, ou provocará sua suspensão, se já iniciada.
Antes, porém, de deliberar sobre a pretensão aos bens, o juiz ouvirá o curador, os eventuais interessados já
presentes no processo, o órgão do Ministério Público e o representante da Fazenda Pública (art. 1.151).
4.4

Declaração de Vacância.

O procedimento da arrecadação da herança jacente é uma preparação da incorporação, pelo Poder
Público, dos bens do morto sem herdeiro.
Por isso, aguarda-se o prazo de um ano após a primeira publicação do edital previsto no art. 1.152, na
expectativa de que apareça algum sucessor para habilitar-se. Passado, porém, esse prazo e não havendo
herdeiro habilitado nem habilitação pendente, o juiz declarará, por sentença a vacância da herança,
ordenando a entrega dos bens à Fazenda Pública (art. 1.157).
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CAPÍTULO VII - Da petição de herança
1. Conceito

O verdadeiro sucessor pode ter sido preterido, por exemplo, porque não era conhecido, ou por se
tratar de filho não reconhecido.
Nem sempre a omissão do nome do herdeiro no curso do inventário, justifica o ajuizamento de
uma ação, conforme dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse caso o juiz ouvirá as
partes no prazo de dez dias e decidirá. Se não acolher o pedido, remeterá o requerente para os
meios ordinários, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído,
até que se decida o litígio.
2. Herdeiro Aparente
O herdeiro aparente, que se encontra de boa-fé, na posse da herança, como se esta efetivamente
lhe pertencesse, tem seus atos protegidos por lei em benefício de terceiros de boa-fé. Se se
limitou, de boa-fé, a cumprir os legados constantes do testamento, está isento de qualquer
responsabilidade.
3. Parte Legítima
3.1 Legitimidade Ativa

Cabe tal ação a quem se intitula herdeiro e reivindica esse título, com o objetivo de obter a
restituição da herança, no todo ou em parte.
3.2 Legitimidade Passiva
Legitimado passivamente é o possuidor dos bens hereditários, com o título de herdeiro ou outra
qualificação, ou mesmo sem título. Réu nessa ação é, assim, a pessoa que está na posse da
herança, como se fosse herdeiro.
4. Efeitos
Reconhecida a qualidade hereditária do autor da petição de herança, defui como efeito natural e
principal a transmissão da titularidade do patrimônio deixado em seu favor.
a) Quanto ao herdeiro aparente.
b) Quanto ao terceiro adquirente
5. Prescrição.
A prescrição da ação sujeita-se a todas as causas que suspendem ou interrompem a prescrição.
Tem incidência na hipótese, destarte, a ressalva expressa no art. 198, I, do Código Civil,

TÍTULO II - Da Sucessão Legítima
CAPÍTULO I - Da Ordem da Vocação Hereditária
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1. Introdução
Quando o de cujus falece ab intestato, a herança, ‘e deferida a determinadas pessoas. O
chamamento dos Sucessores é feito, porém, de acordo com uma sequência denominada ordem
da vocação hreditária.
Consiste esta, portanto, na relação preferencial pela qual a lei chama determinadas pessoas à
Sucessão hereditária.
2. Ordem da Sucessão: Descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente
2.1 Descendentes.

A primeira classe a ser chamada é a dos descendentes.
O legislador, ao estabelecer a ordem de vocação hereditária, funda-se na vontade presumida do
falecido. Os descendentes devem ser sempre o primeiro grupo chamado a herdar, pois, segundo
o senso comum da sociedade, o amor do falecido era, certamente, mais forte em relação a eles.
2.2 Concorrência do Cônjuge/Companheiro
O cônjuge sobrevivente permanece em terceiro lugar na ordem de vocação hereditária, mas
passa a concorrer em igualdade de condições com os descendentes do falecido, salvo quando já
tenha direito à meação em face do regime de bens do casamento.
Na falta de descendentes, concorre com os ascendentes.
3. Ordem da Sucessão: Ascendentes, em concorrência com o cônjuge.
3.1 Ascendentes

Somente não havendo herdeiros da classe dos descendentes é que são chamados à sucessão os
ascendentes, em possível concorrência com o cônjuge sobrevivente.
3.2 Ausência de representação

Se não há prole, herdam os genitores do falecido, em partes iguais, por direito próprio. Se apenas
um dos ascendentes está vivo (por ex., a mãe), recebe a totalidade da herança, ainda que
estejam vivos os pais do genitor falecido (por ex., os avós paternos), pois na linha ascendente,
não há direito dc representação.
3.3 Concorrência com o cônjuge
O viúvo, portanto, terá direito:
a) a um terço, se concorrer com os pais do falecido;
b) à metade, se concorrer com um dos pais;
c) à metade, se concorrer com avós ou ascendentes de maior grau.
4. Ordem da Sucessão: Cônjuge sobrevivente
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Na falta de ascendentes, a herança de pessoa que tenha falecido enquanto casada ou separada
de fato há menos de dois anos será deferida, por inteiro, ao cônjuge sobrevivente, que ocupa
sozinho a terceira classe da ordem da sucessão hereditária.
5. Ordem da Sucessão: Companheiro
A posição da sucessão do companheiro, nas “Disposições Gerais” e não na “Vocação Hereditária”
revela um certo preconceito com a União Estável.
5.1 Concorrência do Companheiro com o Descendente
Tendo em vista que o caput do dispositivo restringe a participação do companheiro aos bens
adquiridos onerosamente na vigência da união estável, a concorrência com os filhos comuns darse-á somente nesses bens.
5.2 Concorrência do Companheiro com outros parentes
a) Concorrência com Ascendentes
A regra se mostra razoável no tocante ao concurso com os ascendentes do de cujus. Se
estiverem vivos os pais do de cujus, eles e o companheiro levam cada um 1/3.
b) Concorrência com Colaterais
Não se compreende a sujeição, imposta pela disposição legal, do companheiro à concorrência
com os demais parentes sucessíveis, quais sejam, os colaterais até o quarto grau.
5.3 Concorrência do Companheiro com o Cônjuge Sobrevivente
A concorrência do companheiro com o cônjuge sobrevivente é matéria polêmica. O legislador
procurou afastá-Ia, dando primazia ao direito sucessório do companheiro.
6. Ordem da Sucessão: Colaterais
O Código Civil de 1916 contemplava, de início, os colaterais ate o sexto grau. Posteriormente, o
Decreto-Lei n. 9.461, de 15 de julho de 1946 restringiu ao quarto grau. Saliente-se que os
colaterais até o quarto grau são herdeiros legítimos, mas não são herdeiros necessários (art.
1.845).
7. Recolhimento da Herança pelo Ente Público
O dispositivo só se aplica aos casos em que o de cujus morre ab intestato, pois tal devolução
pode ser evitada mediante disposição testamentária.
O Poder Público não é herdeiro, não lhe sendo, por isso, reconhecido o direito de saisine.
8. Direito Real de Habitação do Cônjuge
Se houver dois ou mais imóveis residenciais, não se pode falar em direito real de habitação.
Esse benefício perdurará enquanto o cônjuge sobrevivente permanecer viúvo e não viver em
união estável.
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CAPÍTULO II - DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS
1. Introdução
A inclusão do cônjuge no rol dos herdeiros necessários constitui uma das mais relevantes
inovações introduzidas pelo aludido Código.
O Projeto de Clóvis Beviláqua já previa tal inclusão, no anseio de proteger o consorte sobrevivo,
seguindo uma tendência que se observava em outros países.
2. Conceito
A expressão "herdeiro necessário" é diferente de "herdeiro legítimo”. Todo herdeiro necessário é
legítimo, mas nem todo herdeiro legítimo é necessário.
Herdeiros legítimos são aqueles listados no art. 1.829
3. Legítima
Aos herdeiros necessários a lei assegura o direito à legítima, que corresponde à metade dos bens
do testador, ou à metade da sua meação, dependendo do regime de bens.
A outra, denominada porção ou quota disponível, pode ser deixada livremente.
Se não existe descendente, ascendente ou cônjuge, o testador desfruta de plena liberdade,
podendo transmitir todo o seu patrimônio (que, nesse caso, não se divide em legítima e porção
disponível) a quem desejar, exceto às pessoas não legitimadas a adquirir por testamento (arts.
1.798 e 1.801).
No sistema brasileiro a proteção da família se impôs, pendendo a balança a favor da propriedade
4. Restrições sobre a Legítima
4.1 Histórico.
Em nosso direito pré-codificado a legítima era uma quota da herança, reservada aos herdeiros
necessários sem qualquer limitação.
4.2 Cláusula de Inalienabilidade
A crítica doutrinária, já presente desde o CC de 1916, afirma que os bens do de cujus deviam ser
transmitidos aos seus herdeiros tal como se encontravam no patrimônio do de cujus.
4.2.1 Justa Causa
4.2.2 Restrição exclusiva da legítima
4.2.3 Duração da restrição.
4.2.4 Espécies
4.3 Efeito da restrição da cláusula de inalienabilidade no tempo.

Para as sucessões que se abrirem antes de um ano da entrada em vigor do CC 2002, a clausula
de inalienabilidade, mesmo sem justa causa, é admitida.
4.4 Conversão dos bens da legítima
O CC proíbe sem ressalvas, de forma absoluta, a conversão dos bens da legítima em outros de
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espécie diversa, por exemplo, a venda dos imóveis para a aquisição de ações de determinada
empresa.
4.5 Sub-rogação do vinculo de incomunicabilidade
O § 2 do art. 1.848 do Código Civil permite a sub-rogação do vínculo, mediante autorização
judicial e havendo justa causa, alienando-se os bens gravados e convertendo-se o produto em
outros bens, que ficarão sub-rogados nos ônus dos primeiros.
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CAPÍTULO III - DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO
1. Conceito
Tal direito já existia na Antiguidade e era admitido pelos romanos.
Há duas maneiras de suceder: por direito próprio (jure proprio) e por representação (jure
representationis).
-

Jure proprio: quando a herança é deferida ao herdeiro mais próximo, seja em virtude de
seu parentesco com o falecido, seja por força de sua condição de cônjuge ou
companheiro.

-

Jure representationis: quando chamado a suceder em lugar de parente mais próximo do
autor da herança, porém prémorto, ausente ou incapaz de suceder.

2. Representação x Transmissão
Distingue-se a sucessão por direito de representação da que ocorre por transmissão (jure
transmissionis), quando se substitui o herdeiro pertencente à classe chamada à sucessão depois
de sua abertura.
3. Pressupostos
3.1 Viventis non datur repraesentatio (pessoa viva não se representa)
O representado deve ter falecido antes do representante, salvo as hipóteses de ausência,
indignidade e deserdação.
3.2 Representante ser descendente do Representado
A representação se caracteriza, com efeito, pela chamada do descendente para substituir o
ascendente em uma sucessão.
3.3 Encadeamento dos graus
Não pode o neto saltar sobre o pai vivo a fim de representá-lo na herança do avô, salvo em caso
de ausência, indignidade ou deserdação do pai.
3.4 Legitimação para herdar do representado
O representante deverá ter legitimação para herdar do representado no momento da abertura da
sucessão.
3.5 Existência de herdeiro na linha
É necessário que reste, no mínimo, um filho do de cujus ou, na linha colateral, um irmão do
falecido.
4. Estirpe
Herdar por estirpe é o mesmo que herdar por direito de representação.
O quinhão cabente à estirpe dividir-se-á entre os representantes. A estirpe é chamada em
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conjunto (ex. os netos do herdeiro prémorto), mas, dentro de cada estirpe, o quinhão é dividido
igualmente entre os seus membros.
5. Cabimento da representação
Na linha colateral, a representação ocorre em favor dos filhos do irmão do falecido (dos sobrinhos)
quando com irmãos deste concorrem.
6. Colações.
Os netos, representando os pais, devem levar à colação as doações que estes receberam do avô
(de cujus)
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TITULO III - DA SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA
CAPITULO I - DO TESTAMENTO EM GERAL
1. Introdução.
A sucessão testamentária decorre de expressa manifestação de última vontade, em testamento
ou codicilo.
Em nosso país prepondera, do ponto de vista quantitativo, a sucessão legitima sobre a
testamentária. Isso se deve, além de razões de ordem cultural e psicológica, à forma por que o
legislador disciplinou a primeira, pois contempla justamente as pessoas da família do de cujus que
este, comumente, desejaria contemplar.
2. Partilha em vida
Embora não se admitam os pactos sucessórias, que têm por objeto herança de pessoa viva,
considera-se válida a partilha em vida, sob a forma de doação do ascendente aos descendentes.
3. Conceito de testamento
O atual CC não conceitua testamento, como o fez o de 1916:
CC 1916 Art. 1.626. Considera-se testamento o ato revogável pelo qual
alguém, em conformidade com a lei, dispõe, no todo ou em parte, do seu
patrimônio, para depois da sua morte.
4. Características.
4.1 Personalíssimo
4.2 Unilateral
4.3 Solene
4.4 Gratuito
4.5 Revogável.
4.6 Causa Mortis
5. Invalidade do Testamento
Somente após a morte do testador se poderá questionar sobre a validade do ato de última
vontade, pois se trata de negócio jurídico mortis causa.
Do contrário estar-se-ia permitindo a instauração de litígio acerca de herança de pessoa viva.
6. Anulabilidade por dolo
Hipótese de dolo relacionado ao testamento é a captação da vontade do testador, que o torna
anulável por vício do consentimento.
Consiste a captação no emprego de artifícios para conquistar a benevolência de alguém, no
intuito interessado de obter liberalidades de sua parte, em favor do captante ou de terceiros.
CAPÍTULO II - DA CAPACIDADE DE TESTAR
1. Capacidade Testamentária
A capacidade testamentária pode ser ativa (testamenti factio activa) e passiva (testamentifactio
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passiva). A primeira diz respeito aos que podem dispor por testamento; a segunda indica os que
podem adquirir por testamento.
2. Incapacidade
2.1 Incapacidade em Geral
2.1.1

Incapacidade Absoluta

Os privados do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil são absolutamente
incapazes e, por esse motivo, inibidos de testar.

2.1.2

Incapacidade Relativa

O art. 1.860 do Código Civil, ao falar “alem dos incapazes”, não faz qualquer distinção entre os
absolutamente incapazes e os relativamente.
Assim, também, os relativamente incapazes, exceto os maiores de 16 anos não podem testar.
2.1.3

Incapacidade Testamentária e Interdição.

É possível pronunciar a nulidade do testamento feito pelo absolutamente incapaz, mesmo antes
da decretação judicial de sua interdição.
2.2 Idade Inferior aos 16 anos
É natural que o legislador não considere a vontade de pessoas que ainda não têm maturidade e
firmeza suficiente para dispor de seus bens.
2.3 Falta de discernimento
A situação desses indivíduos não se confunde com a do art. 3o. II.
3. Capacidade
Os casos de incapacidade testamentária ativa são fixados pelo Código Civil em tom excepcional,
taxativo.
3.1 Senilidade
3.2 Moribundo
3.3 Enfermidade Grave
3.4 Forte emoção
3.5 Suicídio
3.6 Silvícolas
4. Fixação da Capacidade
A capacidade testamentária ativa é exigida no momento em que se redige ou se elabora o
testamento.
Se o testador, no ato de testar, tinha pleno discernimento, o testamento será válido mesmo que
ele venha a perder, posteriormente, a lucidez.

Prof.a. Ms. C. Vanna Coelho Cabral

CAPÍTULO III - DAS FORMAS ORDINÁRIAS DO TESTAMENTO
1. Disposições Gerais
O Código Civil de 2002 admite três formas de testamentos ordinários e, também, três de
testamentos especiais: marítimo, aeronáutico e militar.
Os testamentos ordinários caracterizam-se pela exigência do cumprimento de várias
formalidades, destinadas a dar seriedade e maior segurança às manifestações de última vontade.
2. Proibição de Testamento Conjuntivo
Testamento conjuntivo, de mão comum ou mancomunado é aquele em duas ou mais pessoas,
mediante um só instrumento, fazem disposições de última vontade acerca de seus bens.
3. Do Testamento Público
3.1 Conceito
O testamento público é escrito pelo tabelião em seu livro de notas, de acordo com as declarações
do testador, feitas em língua nacional, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos,
em presença de duas testemunhas, que devem assistir a todo o ato.
3.2 Requisitos
3.3 Situações especiais do Surdo e do Cego
4. Do Testamento Cerrado
4.1 Conceito
Testamento cerrado, secreto ou místico, outrora também chamado de nuncupação implícita, é o
escrito pelo próprio testador, ou por alguém a seu rogo e por aquele assinado, com caráter
sigiloso, completado pelo instrumento de aprovação ou autenticação lavrado pelo tabelião, em
presença do disponente e de duas testemunhas.
4.2 Formalidades
4.3 Cerramento
4.4 Situação especial do Analfabeto
4.5 Situação especial do Surdo-mudo
5. Do Testamento Particular
5.1 Conceito
Denomina-se testamento particular ou hológrafo o ato de disposição de última vontade escrito de
próprio punho, ou mediante processo mecânico, assinado pelo testador, e lido por este a três
testemunhas, que o subscreverão, com a obrigação de, depois da morte do disponente, confirmar
a sua autenticidade.
5.2 Formalidades
5.3 Confirmação das testemunhas.
5.4 Dispensa de testemunhas
6. Perda do Testamento
A cédula testamentária, perdida ou destruída, não comporta reconstrução, pelos riscos que tal
atividade encerra e pela possibilidade de encobrir articulações fraudatórias da vontade do morto
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Sem o acesso à cédula testamentária não se pode recompor a vontade do testador. Haveria, sem
dúvida, interferências estranhas à vontade testamentária.
7. Testemunhas Instrumentárias
7.1 Restrição à herança ou legado

O legislador de 2002 proibiu que fossem nomeadas herdeiras ou legatárias pessoas que
participaram de alguma forma do testamento.
7.2 Aplicação da Parte Geral do CC
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Menores de 16 anos e pessoas provadas de discernimento (incisos I e II).
Cegos e Surdos (inciso III)
Mudo
Analfabeto.
Amigo íntimo ou o inimigo capital (inciso IV)
Cônjuge e parentes
Funcionários do Cartórios e outros
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CAPÍTULO IV - DOS CODICILOS
1. Conceito

Codicilo é ato de última vontade, destinado a disposições de pequeno valor ou recomendações
para serem atendidas e cumpridas após a morte. Trata-se de instituto pouco utilizado na prática,
sendo o Brasil um dos últimos países a admiti-lo.
2. Conteúdo do codicilo
Só é permitido em Codicilo liberalidades de pequeno valor, mas a lei não estabelece um critério
para a aferição do pequeno valor.
A doutrina sugere que considere “pequeno valor” aquele que não ultrapasse 10% do valor do
acervo hereditário.
3. Capacidade Ativa
Quanto à capacidade, aplica-se o art. 1.860, que regula a capacidade de testar. Destarte, quem
pode testar, pode fazer codicilo.
4. Relação entre Codicilo e Testamento
Pode ocorrer de o testamento posterior simplesmente silenciar e não fazer nenhuma referência ao
codicilo. Nesse caso, não tendo confirmado ou modificado o codicilo anterior, este será
considerado tacitamente revogado.
5. Revogação do Codicilo
Nem sempre o codicilo posterior revoga o anterior. Podem completar-se e trazer disposições
diversas.
6. Forma
A forma do codicilo é a hológrafa simplificada. A cédula deve ser totalmente escrita, datada e
assinada pelo seu autor. Por isso, o disponente tem de saber e poder escrever.

CAPÍTULO V - DOS TESTAMENTOS ESPECIAIS
1. Disposições Gerais
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Os testamentos ordinários são de livre escolha do disponente capaz e que tenha a legitimação
exigida para a respectiva forma.
O Código Civil prevê também formas especiais de testamento, que não são livremente escolhidas
por qualquer pessoa, mas determinadas por circunstâncias e situações excepcionais em que se
encontra a pessoa e que justificam a diminuição de formalidades e exigências legais.
Por estes motivos as legislações de todos os países cultos admitem os testamentos especiais
2. Do Testamento Marítimo e do Testamento Aeronáutico
2.1 Testamento Marítimo

O testamento marítimo pode, assim, ser elaborado por passageiros e tripulantes, nas viagens em
alto-mar e em viagem fluvial ou lacustre, diante do surgimento de algum risco de vida e da
impossibilidade de desembarque em algum porto onde o disponente possa testar na forma
ordinária.
i.
ii.

Requisitos do testamento marítimo
Forma

2.2 Testamento Aeronáutico
A necessidade de elaborar o seu testamento pode surgir em vôos transcontinentais, de percursos
muito longos, em casos de doença ou indisposição súbita e iminência de morte próxima. O
testamento aeronáutico constitui inovação do Código Civil de 2002
O art. 1.889 determina que se observe o disposto quanto ao marítimo, observadas, as
peculiaridades de cada um.
2.3 Validade dos Testamentos Marítimo e Aeronáutico
2.4 Caducidade dos Testamentos Marítimo e Aeronáutico.
3. Do Testamento Militar
3.1 Capacidade testamentária
Testamento militar é o elaborado por militar e outras pessoas a serviço das Forças Armadas em
campanha, como médicos, enfermeiros, engenheiros, capelães, telegrafistas, inclusive, como
voluntários, diplomatas, correspondentes de guerra etc., que estejam participando de operações
de guerra, dentro ou fora do País.
3.2 Requisitos
3.3 Formas
O testamento nuncupativo é o feito de viva voz perante duas testemunhas, por pessoas
empenhadas em combate ou feridas.
Constitui uma exceção à regra de que os atos solenes são sempre celebrados por escrito.
3.4 Caducidade
Na contagem dos 90 dias seguidos, não se requer que sejam “seguidos, na mesma cidade”, caso
contrário, o testamento jamais caducaria, se o testador, passasse quinze dias numa cidade, em
que possa testar pela forma ordinária, cinco ou dez dias noutra...
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CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS
1. Introdução
O testamento, além da nomeação de herdeiro ou legatário, pode encerrar outras disposições. As
de cunho patrimonial superam as de natureza pessoal.
Estas dizem respeito, em regra, à nomeação de tutor para filho menor, ao reconhecimento de filho
havido fora do casamento, imposição de cláusula restritiva se houver justa causa, à educação de
filho, à reabilitação do indigno, a recomendações sobre enterro e sobre sufrágio religiosos em
benefício da própria alma etc.
2. Testamento condicional
O ato do testamento não é suscetível de termo ou de condição; as disposições é que podem ser
afetadas de termos e condições.
3. Nomeação de herdeiro ou Legatário
3.1 Nomeação Pura e Simples
3.2 Nomeação sob Condição
Admitida a condição no âmbito do testamento, são válidas todas as restrições contra ela
estabelecidas na Parte Geral do Código Civil.
O implemento da condição suspensiva produz efeito retro-operante (ex tunc), considerando-se
existente o direito desde a abertura da sucessão.
3.3 Nomeação para certo fim ou modo
Trata-se de nomeação mediante encargo ou nomeação modal.
Pode a herança ou legado vir subordinada a um encargo ou disposição modal, que o favorecido
terá de cumprir, em decorrência natural da aceitação.
3.3.1

Descumprimento do encargo

Sustentam alguns doutrinadores a possibilidade de qualquer interessado promover a declaração
de ineficácia da deixa testamentária, em caso do descumprimento do encargo.
Outros entendem, todavia, que isso não é possível, salvo se no testamento esta sanção tiver sido
expressamente consignada. É que não há disposição específica para o caso de descumprimento
de encargo imposto em testamento, como existe nas doações (CC, arts. 555 e 562).
3.4 Nomeação por certo motivo
Toda obrigação tem um motivo. O testador não é obrigado a dar as razões pelas quais favorece
certa pessoa. Se o fizer, o herdeiro não precisa provar que elas são verdadeiras.
3.5 Nomeação a termo
O termo pode ser inicial ou suspensivo (dies a quo) e final ou resolutivo (dies ad quem).
A proibição reafirma o principio da saisini, sendo assim, aberta a sucessão o herdeiro nada tem
que aguardar pois transmite-se a ele, incontinenti, o direito sucessório
4. Interpretação dos testamentos
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Toda manifestação de vontade necessita de interpretação para que se saiba o seu significado e
alcance.
4.1 Vocábulos
4.2 Identificação do beneficiário
4.3 Identificação de Bens
4.4 Instituições particulares x Instituições Publicas
4.5 Erro quanto à pessoa ou quanto à coisa
A interpretação deve emergir diretamente do testamento, não podendo em princípio, ser buscada
fora dele, exceção feita aos casos de erro.
4.6 Herdeiros e Quotas
Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será
dividida em tantas quotas quantos forem os indivíduos e os grupos designados.
4.7 Ineficácia conseqüente.
A ineficácia de uma disposição testamentária importa a das outras que, sem aquela, não teriam
sido determinadas pelo testador.
5. Nulidades
5.1 Condição Captatória
A nulidade da condição captatória, não prejudica os demais.
5.2 Referência a pessoa incerta
Sem a identificação do beneficiado não há como cumprir a vontade do testador, salvo se a pessoa
for determinável.
5.3 Favorecimento de pessoa incerta identificável por terceiro
A liberalidade, na hipótese, perderia o seu caráter personalíssimo, passando a constituir ato de
terceiro. O testamento é ato privativo do autor da herança.
5.4 Delegação a outrem da prerrogativa de fixa o valor do legado
Igualmente, nesse caso, a disposição deixa de ser ato exclusivo do testador.
5.5 Favorecimento de pessoas a que se referem os arts. 1.801 e 1.802
6. Cláusula de inalienabilidade
A imposição de cláusula de inalienabilidade não impede a ação dos credores por dívidas do de
cujus. O ônus só atinge a herança propriamente dita.
6.1 Exceções à inalienabilidade
a) Desapropriação
b) Alienação, por conveniência econômica
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CAPÍTULO VII - DOS LEGADOS
1. Conceito
Legado é coisa certa e determinada deixada a alguém, denominado legatário, em testamento ou
codicilo.
Difere da herança, que é a totalidade ou parte ideal do patrimônio do de cujus.
Existem, portanto, os herdeiros necessários, herdeiro nomeado e os legatários.
2. Terminologia
Pouco importa o nome que no testamento se dê à liberalidade. Não há palavras sacramentais. O
que conta é a essência da disposição. Toda vez que se deixa certo bem, trata-se de legado.
a) Legatário
É quem recebe a liberalidade
b) Colegatários
Se o mesmo objeto cabe a vários beneficiados, eles se denominam colegatários.
c) Prelegado
Quando o legado é atribuído a herdeiro legítimo (que passa a cumular as qualidades de herdeiro e
legatário), denomina-se prelegado (praelegatum) ou legado precípuo (praecipuum).
d) Onerado
O herdeiro encarregado de cumprir o legado é chamado de onerado ou gravado. É o que deve
pagar o legado.
e) Sublegado e Sublegatário
Se a um legatário é imposta a entrega de outro legado, de sua propriedade, a este se denomina
sublegado, e sublegatário, à pessoa a que o bem se destina.
Por conseguinte, o onerado tanto pode ser um herdeiro como um legatário.
3. Objeto
Podem ser objeto do legado coisas corpóreas (imóveis, móveis, semoventes), bens incorpóreas
(títulos ações, direitos), alimentos, créditos, dívidas, todas as coisas, enfim, que não estejam fora
do comércio e sejam economicamente apreciáveis.
3.1 Legado de Coisa Alheia
Existe em atenção ao princípio geral de que ninguém pode dispor de mais direitos do que tem.
O Código Civil refere-se à ineficácia do legado de coisa, que não pertença ao testador no
momento da abertura da sucessão.
3.2 Legado de Coisa Comum
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Se a coisa legada for comum, no restante, ela será alheia, e é ineficaz o legado de coisa certa que
não pertença ao devedor.
3.3 Legado de Coisa Determinada pelo Gênero
É uma exceção á regra do art. 1.912, pois o testador está dispondo sobre coisa que não é sua.
3.4 Legado de coisa singularizada
Se o testador especificar a coisa por suas características, individualizando-a dentre todas as
coisas que existam no mesmo gênero (Ex. determinado quadro ou determinado imóvel), o legado
só será eficaz se a coisa for encontrada e ainda pertencer ao de cujus ao tempo de sua morte.
3.5 Legado de coisa localizada
O legado de coisa que deva encontrar-se em certo lugar só terá eficácia se ela for achada, "salvo
se removida a título transitório".
Trata-se de coisas que habitualmente permanecem em determinado lugar.
3.6 Legado de Crédito e de Quitação de dívida
Pode o legado ter por objeto um crédito (legatum nominis) ou a quitação de uma dívida (legatum
liberationis).
3.6.1

Legado de Crédito

No legado de crédito, O devedor é terceiro, caracterizando-se uma cessão, em que o legatário
substitui o testador e primitivo credor e pode promover a respectiva cobrança.
O espólio do devedor não responde pela exigibilidade do crédito.
3.6.2

Legado de Quitação de dívida

O §2o. é evidente, se as dívidas não existiam na ocasião do testamento, não poderiam ser objeto
da liberalidade. Não há empecilho a que o testador inclua expressamente, no legado, os débitos
posteriores ao testamento.
3.7 Legado em favor de credor do testador
O legado não funcionará como pagamento da divida deixada pelo de cujus, a menos que assim
tenha o testador dito expressamente.
A regra é a prevalência da liberalidade, sem prejuízo da dívida que tem o testador para com o
legatário.
3.8 Legado de Alimentos
O testador é quem deve fixar o valor da pensão alimentícia. Se não o fizer, a tarefa cabe ao juiz,
que levará em conta as forças da herança, a condição social e a necessidade do legatário.
Se não houve disposição expressa quanto ao período que abrange o Iegado de alimentos,
entende-se que são vitalícios.
3.9 Legado de Usufruto
3.10
Legado de Imóveis
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O princípio adotado é que o legado abrange a coisa com os acessórios.
Não se compreendem nele as ampliações ou acréscimos externos ao imóvel não classificados
como benfeitorias.
4. Efeitos do Legado
4.1 Aquisição do Legado
Pelo princípio da saisine (art. 1.784) aberta a sucessão, o herdeiro, legítimo ou testamentário,
adquire desde logo a propriedade e a posse da herança. O mesmo não ocorre no tocante ao
legatário.
4.2 Cumprimento do Legado
As despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser
diversamente o testador.
5. Caducidade do Legado
Caducidade é quando a disposição, antes válida, se tornou inválida. Não se trata de nulidade, pois
nesta, a disposição já nasceu inválida.
5.1 Modificação da coisa legada
Transformações feitas por terceiros, à revelia do testador, ou decorrentes de caso fortuito ou força
maior não acarretam a caducidade.
Só caducará quando as modificações são efetuadas pelo testador, pois se assim ele agiu era
porque tinha a intenção de revogar o legado.
5.2 Alienação da coisa legada
A alienação gratuita feita ao próprio legatário acarreta a caducidade, eis que é uma antecipação
da liberalidade
É controvertida, quando a alienação é a título oneroso ao próprio legatário.
5.3 Perecimento ou evicção da coisa
5.3.1

Perecimento

Se a coisa perece, o legado fica sem objeto, qualquer que seja a causa.
Ex. destruição do veículo, incêndio do prédio, morte do
5.3.2

Evicção

Verificada a evicção caduca o legado, visto que o seu objeto pertence a outrem e é ineficaz o
legado de coisa alheia
5.3.3

Culpa

O CC impõe a caducidade na hipótese de não ter havido culpa do herdeiro ou legatário incumbido
do cumprimento do legado.
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Caso contrário, o beneficiário está autorizado a postular o ressarcimento.
5.4 Exclusão do legatário
Trata-se de ele ser considerado indigno.
5.5 Prémorte do legatário
Desaparece o sujeito da liberalidade. O legado não é transmitido aos herdeiros pois o legado é
personalíssimo e como morreu antes de aberta a sucessão, ele não adquiriu direito para que
possa passar aos seus herdeiros.
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CAPÍTULO VIII: Do Direito de Acrescer entre Herdeiros e Legatários
1. Conceito
Dá-se o direito de acrescer quando o testador contempla vários beneficiários (coerdeiros
ou colegatários), deixando-lhes a mesma herança, ou a mesma coisa determinada e
certa, em porções não determinadas e um dos concorrentes vem a faltar.
O direito de acrescer verifica-se quer entre coerdeiros, quer entre colegatários, pois o
Código não distingue a herança e o legado.
2. Requisitos do Direito de Acrescer
a) Nomeação de coerdeiros, ou colegatários, na mesma disposição testamentária,
não necessariamente na mesma frase:
b) Deixa dos mesmos bens ou da mesma porção de bens
c) Ausência de quotas hereditárias determinadas.
d) Coerdeiro ou Colegatário “não puder” ou “não quiser” a herança/legado.
3. Espécies de disposições conjuntas
a) Conjunção real (re tantum): Quando os diversos instituídos são chamados, por
frases distintas, a suceder na mesma coisa, sem discriminação dos quinhões.
b) Conjunção mista (re et verbis): Quando o testador, na mesma frase, designa
vários herdeiros ou legatários para a mesma coisa, sem distribuição de partes.
c) Conjunção verbal (verbis tantum):Quando o testador, na mesma disposição,
designa herdeiros ou legatários especificando o quinhão de cada um.
4. Manutenção do Encargo.
Os co-herdeiros ou co-legatários, aos quais acresceu o quinhão daquele que não quis ou
não pôde suceder, ficam sujeitos às obrigações ou encargos que o oneravam.
5. Direito de Acrescer e Disposição do Legado/Herança.
Se um dos herdeiros aliena a sua quota e, posteriormente, outro herdeiro vem a faltar, o
adquirente será favorecido pelo direito de acrescer?
6. Direito de acrescer na Sucessão Legitima
Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à dos outros herdeiros da mesma
classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subseqüente.
7. Direito de acrescer na Sucessão Testamentária
7.1 Direito de Acrescer entre Coerdeiros
É necessário:
1 - que ocorra nomeação conjunta dos herdeiros pela mesma disposição testamentária.
2 - que a deixa verse sobre os mesmos bens, ou sobre a mesma porção de bens, sem
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discriminação das quantias pertencentes a cada coerdeiro.
3 - qualquer deles não puder ou não quiser aceitar
7.2 Direito de Acrescer entre Colegatários
É necessário:
1 - que ocorra nomeação conjunta dos legatários pela mesma disposição testamentária.
2 - que a coisa legada seja uma só, determinada e certa, ou que se não possa dividir,
sem risco de se desvalorizar.
3 - qualquer deles não puder ou não quiser aceitar
7.3 Direito de Acrescer em Usufruto
Legado um só usufruto conjuntamente a duas ou mais pessoas, a parte da que faltar
acresce aos co-legatários.
8. Repúdio ao Acréscimo
O coerdeiro ou colegatário só pode repudiar o que acresceu se renunciar também à
herança ou legado.
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CAPÍTULO IX -

Das Substituições

1. Conceito
A lei confere à pessoa capaz o direito de dispor de seus bens, respeitada a legítima dos
herdeiros necessários. O legislador concede ao testador direito de não só instituir herdeiro
ou legatário em primeiro grau, como também de lhes indicar substituto.
O Código Civil admite a designação de substitutos tanto para herdeiros instituídos como
para legatários.
É a disposição, mediante a qual o testador chama, em lugar do herdeiro ou legatário, um
outro, que se diz substituto.
2. Hipóteses de Cabimento
O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário nomeado, para o caso
de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança ou o legado, presumindo-se
que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a
uma se refira
3. Espécies
a) Vulgar ou Ordinária: que se divide em simples (ou singular), coletiva (ou plural) e
recíproca;
b) Fideicomissária: que pode ser compendiosa quando combinada com a vulgar.
1. Substituição Vulgar
Dá-se a substituição vulgar quando o testador designa uma ou mais pessoas para ocupar
o lugar do herdeiro, ou legatário, que não quiser ou não puder aceitar o benefício.
Foi assim denominada em virtude de sua frequência no direito romano.
1.1.

Características

a) Condicional: é estabelecida para o caso de o beneficiário não querer ou não poder
recolher a herança ou o legado.
b) Subsidiária: só terá aplicação se a disposição principal não produzir efeito.
c) Estabelece Vocação Direta: o substituto herda diretamente do de cujus, de quem
é sucessor e não do substituído. Não há dois sucessores sucessivos, pois ou herda
o nomeado ou, à falta deste, o substituto designado.
1.2.

Espécies

a) Simples ou Singular: Quando é designado um só substituto para um ou muitos
herdeiros ou legatários.
b) Coletiva ou Plural: Quando há mais de um substitutos a serem chamados
simultaneamente.
c) Recíproca: Se, entre muitos co-herdeiros ou legatários de partes desiguais, for
estabelecida substituição recíproca, a proporção dos quinhões fixada na primeira
disposição entender-se-á mantida na segunda; se, com as outras anteriormente
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nomeadas, for incluída mais alguma pessoa na substituição, o quinhão vago
pertencerá em partes iguais aos substitutos.
1.3.

Transmissão do Encargo

O substituto assume, assim, o lugar do substituído, com os mesmos direitos e deveres.
Sujeita-se à condição ou encargo imposto ao substituído, mas somente se o testador não
manifestar intenção diversa, ou não resultar de condição ou do encargo de natureza
estritamente pessoal.
1.4.

Caducidade

a) quando o primeiro nomeado aceita a herança ou o legado;
b) quando o substitito falece antes do instituído ou do testador;
c) quando não se verifica a condicao suspensiva imposta à substituição;
d) quando o substituto se torna incapaz de receber por testamento, ou vem a renunciar a
herança ou o legado.
2. Substituição Fideicomissária
2.1.

Conceito e Partes

Repousa o fideicomisso na confianca, na fiducia, que o testador deposita no fiduciário, a
quem entrega os hens, com obrigação de transmiti-los ao fideicomissário.
Ex. Joao deixa heranca para X, que quando morrer deixará para a prole de Z.
Testador: Joao
Fiduciário ou Gravado: X
Fideicomissario: prole de Z.
2.2.

Modalidades

Quanto á Duração:
a) Vitalício: A substituição ocorre com a morte do fiduciário.
b) A termo: Quando ocorre no momento prefixado pelo testador
c) Condicional: se depender do implemento de condição resolutiva.
Quanto ao alcance:
a) Universal: quando sua instituição disser respeito à totalidade da herança ou a
uma quota ideal desta
b) Particular: incide sobre coisa certa e determinada do acervo hereditário
2.3.

Substituição Fideicomissa x Substituição Vulgar
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A substituição fideicomissária distingue-se da vulgar porque o fiduciário recebe a
liberalidade, ocupando efetivamente o lugar de sucessor, exercendo os respectivos
direitos, e, posteriormente, por ocasião de sua morte, ou ao fim de certo tempo, ou, ainda,
realizada certa condição, a transmite ao fideicomissário, havendo, assim, vocações
sucessivas.
2.4.

Requisitos

Exigem os arts. 1.951 e 1.952 quatro requisitos:
a) Dupla Vocação
b) Ordem Sucessiva
c) Instituição em favor de pessoas não concebidas ao tempo da morte do testador;
d) Obrigação de conservar para depois restituir.
3. Substituição Compendiosa
Alguns autores chamam a substituição fideicomissária também de compendiosa. Na
verdade, ela constitui misto de substituição vulgar e de substituição fideicomissária.
4. Fideicomisso
4.1

Propriedade Resolúvel do Fiduciário.

O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel. Resolvida a
propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se
também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em
cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou
detenha.
4.2

Indenização por Benfeitorias

Tem o fiduciário o direito de receber indenização pelas benfeitorias uteis e necessárias
que aumentarem o valor da coisa fideicomitida, podendo exercer o direito de retenção.
4.3

Doação em modo “Fideicomisso”.

É controvertida a possibilidade de se constituir o fideicomisso por ato inter vivos, como a
doação, em que o doador faz a liberalidade a favor de determinada pessoa, para que
esta, após certo tempo, a transmita a outrem, desde logo indicado.
4.4

Aceitação e Renuncia ao Fideicomisso

Pode o fiduciário renunciar expressamente ao fideicomisso por escritura pública, pois não
está obrigado a aceitar a liberalidade. Repudiada a herança ou o legado, o domínio
passa ao fideicomissário, a quem defere o poder de aceitar.
4.5

Direitos e Deveres do Fiduciário
a) Direitos do Fiduciários
- Ser titular de propriedade restrita e resolúvel.
- Exercitar todos os direitos inerentes ao domínio.
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- Receber indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias
- Renunciar expressamente ao fideicomisso
- Sub-rogar o fideicomisso para outros bens, desde que haja prévio
consentimento do fideicomissário.
- Ajuizar todas as ações que competem ao herdeiro, inclusive a de petição de
herança.
b) Deveres do Fiduciário:
- Proceder ao inventário dos bens gravados
Prestar caução de restituir os bens fideicomitidos
Responder pelas despesas do inventário e pelo pagamento do
imposto de transmissão causa mortis
Responder pelas deteriorações da coisa que provierem de culpa ou
dolo. Não tem de indenizar, todavia, as decorrentes de uso regular.
- Conservar e administrar o bem sujeito ao fideicomisso
- Restituir a coisa fideicomitida.
4.6

Direitos e Deveres do Fideicomissário
a) Direitos do Fideicomissário:

- Ajuizar medidas cautelares, de conservação dos bens, antes de verificada a
substituição.
- Exigir, correlatamente ao dever do fiduciário, que este proceda ao inventário
dos bens gravados e preste caução de restituí-los.
- Recolher a herança ou o legado, como substituto do fiduciário, quando este
falecer antes do testador, renunciar a sucessão, ou dela for excluído, ou se a condição
sob a qual o mesmo fiduciário foi nomeado não se verificar.
- Renunciar a herança ou legado e, com isso, caducará fideicomisso. Se o
fideicomitente (testador), indicar um substituto ao fideicomissário caso ele renuncie, não
opera a caducidade do fideicomisso.
- Aceitar a herança ou o legado, se o fiduciário renunciá-los.
b) Deveres do fideicomissário.
- Responder pelos encargos da herança.
- Indenizar o fiduciário pelas benfeitorias uteis e necessárias.
4.7

Caducidade

Caduca o fideicomisso nas seguintes hipóteses:
a) Se faltar o fideicomissário, por morrer depois do testador, mas antes do fiduciário,
ou antes do advento do termo ou da realização da condição resolutória do direito
deste último.
b) Se faltar o fideicomissário, pela falta de legitimação, exclusão por indignidade ou
pela morte deste antes do testador.
c) Se faltar a coisa, em caso de perecimento, sem culpa do fidulciário.
d) Se houver renúncia do fideicomissário
e) Se houver renúncia ou não aceitação da herança pelo fiduciário
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4.8

Nulidade

São nulos os fideicomissos instituídos sobre a legítima, bem como os que ultrapassam o
segundo grau.

.
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CAPÍTULO X - Da Deserdação
1. Histórico
Já existis no Código de HAMMURABI, 2000 anos antes de Cristo.
Clovis Beviláqua o abolira como odioso e inútil, exclamando: Odioso porque imprime à última
vontade do indivíduo a forma hostil do castigo.
2. Conceito
Deserdação é o ato unilateral pelo qual o testador herdeiro necessário, mediante disposição
testamentária motivada em uma das causas previstas em lei.
3.
a)
b)
c)
d)

Requisitos
Existência de herdeiros necessários
Testamento válido
Expressa declaração de causa prevista em lei.
Propositura de ação ordinária.

4. Deserdação x Indignidade
a) Autoridade
b) Atuação
5. Hipóteses de Deserdação
O CC trata separadamente a deserdação do ascendente contra o descendente e a do
descendente contra o ascendente, mas omitiu-se com relação à deserdação do cônjuge, quem
incluiu entre os herdeiros necessários.
5.1 Ascendentes contra descendentes
a) I - Ofensa Física
Caracteriza-se a causa de deserdação ainda que tenha acarretado somente lesões corporais de
natureza leve e independentemente de condenação criminal (Art. 935).
b) II - Injúria Grave
Não basta qualquer injúria, pois o adjetivo "grave" exige que seja atingido seriamente a dignidade
do testador.
c) III - Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto;
Não é necessário que não tenha havido coito ou cópula carnal para caracterizar “relações ilícitas”.
d) IV - Desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade.
Não se caracteriza desamparo se o herdeiro não tem possibilidade de fornecer os recursos
necessários para custear o tratamento.
5.2 Descendentes contra ascendentes
As causas aqui mencionadas correspondem às do art. 1.962, com poucas diferenças.
a) I - Ofensa física
b) II - Injúria Grave
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c) III - relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o
marido ou companheiro da filha ou o da neta;
d) IV - desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade.

5.3 Ausência de deserdação do cônjuge
O companheiro sobrevivente, não sendo herdeiro necessário, não está sujeito à penalidade da
deserdação.
6. Efeitos da Deserdação
6.1 Efeitos sobre os herdeiros do deserdado
A indignidade atinge o culpado, não podendo alcançar terceiros.
O Código Civil , todavia, não faz referência, no capítulo concernente à deserdação, a esse efeito
previsto para os casos de indignidade.
6.2 Efeitos sobre os bens do testador
Indaga-se a respeito da posse dos bens do de cujus, cujo testamento contém a cláusula
deserdativa, até que passe em julgado a sentença que confirma a deserdação.
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CAPÍTULO XI - Da Redução das Disposições Testamentárias
1. Conceito
Para assegurar a intangibilidade da legítima, impedindo que a quota disponível deixada a terceiros
ultrapasse o limite de 50%, a lei confere aos interessados o direito de redução das disposições
testamentárias, pelo qual se cerceiam as liberdades excessivas.
2. Legitimidade
Podem os herdeiros necessários, seus sucessores ou credores, ou ainda os cessionários, intentar
ação de redução para recompor a legítima.
Falta qualidade para agir ao que deixa de aceitar a herança.
3. Redução por Partilha em Vida
Muito embora a matéria esteja disciplinada no direito das sucessões as suas regras aplicam-se
também à partilha em vida.
4. Redução por doações inoficiosas
A mesma solução é assegurada em casos de doações feitas em vida pelo de cujus que venham a
afetar a legítima de seus herdeiros necessário.
O aludido dispositivo declara "nula" somente a parte que extrapola tal limite, e não toda a doação.
5. Termo para Propositura da Redução
5.1 Excesso em negócio causa mortis: Testamento
Quando o excesso resultar de posição testamentária, a referida ação só pode ser ajuizada após
aberta a sucessão.
5.2 Excesso em negócio inter vivos: doações.
É bastante controversa a questão a concernente ao momento em que a ação de redução deve ser
proposta.
a) Somente quando da abertura da Sucessão.
Sustenta que o direito do reclamante advém da herança, além do que é contra os princípios do
direito litigar a respeito de herança de pessoa viva.
b) Mesmo em vida do doador
Argumenta que o art. 549 do Código Civil declara as doações nulas desde logo.
6. Ordem das Reduções.
Quando o testador deixar parte disponível maior do que os 50% a que a lei o autoriza, o CC
estabelece a ordem de quem irá ceder “seus” bens para recompor os 50% da legítima.
6.1 Cálculo da Legítima
Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as
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dividas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor da colação.
6.2 Primeiro atingido: herdeiros instituídos
O testador, deixou parte disponível maior do que os 50% a He a lei o autoriza. O primeiro a ceder
seus bens à parte dos herdeiros necessários será o herdeiro instituído.
6.3 Segundo atingido: Legatário
Se essa redução não bastar, passar-se-á aos legados, na proporção de seu valor, até que se
complete a legítima dos herdeiros necessários.
6.4 Terceiro atingido: doações inoficiosas
Se ainda assim não se inteirar a porção legitimária, recorrer-se à redução das doações (CC, art.
549), começando pelas mais novas. Se da mesma data, a redução será proporcional.
6.5 Prédio divisível x Prédio indivisível
a) Prédio Divisível
b) Prédio Indivisível
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CAPÍTULO XII - Da Revogação do Testamento
1. Conceito
Ato pelo qual se manifesta a vontade consciente do testador, com o propósito de torná-lo ineficaz
Uma das características do testamento é ser essencialmente revogável. Pode o testador revogar
o testamento livremente, quando lhe aprouver, até a hora de sua morte, sem necessidade de
declinar o motivo.
2. Formas
Não se deve entender que o segundo instrumento terá a mesma forma do que está sendo
revogado. Um testamento público tanto pode ser revogado por outro público como por um
cerrado, particular, marítimo, aeronáutico ou militar, e vice-versa.
2.1 Quanto à extensão
A revogação pode ser total ou parcial.
2.2 Quanto à forma
A revogação pode ser expressa, tácita ou presumida.
3. Testamento Revogatório ineficaz
Para que ocorra a revogação é que o novo testamento deverá ser válido, no fundo e na forma.
4. Testamento Revogatório revogado.
Pode o testador, depois de elaborar novo testamento (2o.) tornando inoperante o primitivo (1o.) ,
mudar de idéia e revogar o testamento revogatório (2o.). Indaga-se se o testamento anterior (1o.)
fica automaticamente revigorado ou não.
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CAPÍTULO XIII - Do Rompimento do Testamento
1. Conceito
Dá-se a ruptura do testamento nos casos em que há a superveniência de uma circunstância
relevante, capaz de alterar a manifestação de vontade do testador, como, o surgimento de um
herdeiro necessário.
2. Hipóteses
Enquadram-se no citado preceito legal três hipóteses:
a) o nascimento, adoção, ou reconhecimento posterior de filho, ou outro descendente (neto ou
bisneto)
b) o aparecimento de descendente, que o testador supunha falecido, ou cuja existência ignorava
2.1 Nascimento, adoção, ou reconhecimento posterior de descendente.
O testador dispõe de seu patrimônio, e de forma integral, com comprometimento da legítima,
porque não tinha ou não sabia da existência de herdeiros necessários.
2.2 Ignorância de outros herdeiros necessários
Estende-se a possibilidade de ruptura também no caso dos ascendentes e do cônjuge.
3. Manutenção do Testamento
A hipótese aqui tratada é diversa daquela constante no art. 1.973. Neste art. o testador dispôs de
todo o patrimônio, pois não sabia que haviam herdeiros necessários. E os havendo o testamento
é rompido por completo. Presume o legislador que, se ele o soubesse, não teria disposto daquela
forma.

Prof.a. Ms. C. Vanna Coelho Cabral

TÍTULO IV - Do Inventário e da Partilha
1. Introdução
Embora os herdeiros adquiram a propriedade desde a abertura da sucessão, os seus
nomes passam a figurar no Registro de Imóveis somente após o registro do formal de
partilha.
2. Ação Judicial.
A conceituação de inventário e partilha como sendo de procedimento especial de
jurisdição contenciosa tem gerado muitas discussões, pois, apesar de poder haver litígio,
não raro o inventário pode ser amigável.
3. Obrigatoriedade e Dispensa do Inventário.
Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial; se
todos forem capazes e concordes, poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura
pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário.
Independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no
6.858, de 24 de novembro de 1980.
3.1 Inventário Negativo.
Há casos que o de cujus não deixou patrimônio ativo aos herdeiros, mas eles necessitam
demonstrar tal situação:
-

para evitar causa suspensiva
para herdeiro provar que nada herdou, por isso nada deve pagar.
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CAPÍTULO II Dos Sonegados
1. Conceito
Sonegar é ocultar bens que devem ser inventariados ou levados à colação. Basta a
fraude incidente sobre um único objeto, não se exigindo que abranja vários bens.
2. Sonegadores
A sonegação de bens no inventário constitui infração que pode ser praticada pelo:
a) Inventariante, quando omite, intencionalmente, bens ou valores, ao prestar as
primeiras e as últimas declarações, afirmando não existirem outros por inventariar,
ou pelo
b) Herdeiro que sonega bens da herança, não os descrevendo no inventário, quando
em seu poder;
c) Cessionário do herdeiro, quando declara que não possui bens hereditários
3. Pressupostos
Sonegar é o mesmo que ocultar. Pressupõe a existência do dolo.
4. Penalidade
A pena de sonegados só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou
pelos credores da herança.
4.1 Penalidade para Herdeiros
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.
4.2 Penalidade para o Inventariante
Quando o sonegador for o inventariante, a pena de sonegados limitar-se-á à remoção da
inventariança, se não for herdeiro nem meeiro.
4.3 Penalidade para o Testamenteiro
O testamenteiro será removido e perderá o prêmio
5. Ação de Sonegados
Só se pode argüir 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 argüir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui.
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CAPÍTULO III Do Pagamento das Dívidas
1. Conceito
É o patrimônio do devedor que responde por suas dívidas (art. 391 do Código Civil)
Sendo a herança acervo de bens que constitui o património do falecido, responde ela,
consequentemente, por seus débitos.
2. Créditos do Espólio
Os créditos do espólio devem ser cobrados pelos meios regulares para serem partilhados
entre os sucessores.
3. Encargos da Herança
a) despesas funerárias (CC, art. 1.998);
b) vintena do testamenteiro (art. 1.987, parágrafo único);
c) dívidas do falecido;
d) cumprimento dos legados.
4. Dívidas do Espólio
A ultimação da partilha não pode frustrar o direito dos credores, que só se extingue pelo
pagamento ou pela prescrição. Portanto, mesmo depois de sua efetivação podem os
credores exigir dos herdeiros, proporcionalmente, o pagamento dos créditos que tenham
contra o falecido.
5. Ordem de pagamento das dívidas do espólio.
Art. 965. Goza de privilégio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do
devedor:
I - o crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do
morto e o costume do lugar;
II - o crédito por custas judiciais, ou por despesas com a arrecadação e
liquidação da massa;
III - o crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos
do devedor falecido, se foram moderadas;
IV - o crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor, no
semestre anterior à sua morte;
V - o crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido
e sua família, no trimestre anterior ao falecimento;
VI - o crédito pelos impostos devidos à Fazenda Pública, no ano
corrente e no anterior;
VII - o crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do
devedor, nos seus derradeiros seis meses de vida;
VIII - os demais créditos de privilégio geral.
6. Ação regressiva
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Se em virtude de evicção um dos herdeiros vier a perder bens que haviam sido
adjudicados na divisão, os demais herdeiros o indenizarão, na proporção de suas quotas.
7. Herdeiro devedor do Espólio
A dívida do herdeiro ao espólio é, por óbvio, um crédito da herança, que deve ser
partilhado igualmente entre os herdeiros, do mesmo modo como ocorreria se o débito
fosse de pessoa estranha à sucessão.
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CAPÍTULO IV - Da Colação
1. Conceito
Colação é o ato pelo qual os herdeiros descendentes que concorrem à sucessão do
ascendente comum declaram no inventário as doações que dele em vida receberam, sob
pena de sonegados, para que sejam conferidas e igualadas as respectivas legítimas.
2. Finalidade
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.
3. Pessoas Sujeitas à Colação
3.1 Descendentes
3.2 Cônjuge
3.3 Isenções
a) Donatário
b) Gastos do ascendente com descendente
4. Momento para colações
A oportunidade para efetuar essa conferência, por termo nos autos, é o prazo de dez dias
aberto aos herdeiros para dizerem sobre as primeiras declarações (art. 1.014 CPC).
5. Fraude à Legitima
A constituição de sociedade com atribuição de cotas ou ações em favor de herdeiros sem
o efetivo ingresso de capital por parte deles pode ser fraude à legitima.
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