
1999 4" tiragem 

1999 

2000 
2000 

2001 


- 2001 2" tiragem 

2002 3" tiragem 

2004 
2006 
2007 

2008 2a tiragem 

2012 

ra Koogan, Santos, Roca, 
sitária, que publicam nas 

m catálogos inigualáveis. 
~ no aperfeiçoamento de 
ração. Direito, Enferma
;:ão Física e muitas outras 

lÍ-lo de maneira flexível e 
autores, docentes. livrei

ilidade social e ambiental 
;em comprometer o cres-

ORLANDO GOMES 

Professor Emérito na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 


Professor Honorário na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador. 


Professor Catedrático da Universidade Federal da Bahia. 

Doutor Honoris Causa da Universidade de Coimbra. 


,."" 

SUCESSOES 

16a Edição 

Revista e atualizada 

Mario Roberto Carvalho de Faria 
Advogado. Professor da cadeira de Direito Civil da Pontifícia 


Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor da Escola da Magistratura 

do Estado do Rio de Janeiro e da Escola Superior de Advocacia. 


Membro do Instituto dos Advogados do Brasil. 


*** ~ 
FORENSE~ 

Rio de Janeiro 

STJ00100790 



• 	 A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua 
edição (impressêo e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo 
e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais 
danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra. 

Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é 
proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico 
ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem 
permissêo por escrito do autor e do editor. 

Impresso no Brasil - Printed in Brazil 

• 	 Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa 
Copyright © 2015 by 
EDITORA FORENSE LTDA. 
Uma editora integrante do GEN I Grupo Editorial Nacional 
Travessa do Ouvidor, 11 Térreo e 6° andar - 20040-040 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 3543-0770 - Fax: (21) 3543-0896 
forense@grupogen.com.br I www.grupogen.com.br 

• 	 O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma 
utilizada poderá requerer a apreensêo dos exemplares reproduzidos ou a suspensêo da 
divulgaçêo, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998). 
Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar 
obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, 
vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente 
responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como 
contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 
da Lei n. 9.610/98). 

• 	 Capa: Danilo Oliveira 
Foto de capa: Fundação Oliando Gomes 

1& edição - 1970 
168 edição - 2015 

• 	 CIP - Brasil. Catalogação na fonte. 
Sindicato Nacional dos Editores de RJ. 

G615s 

Gomes, Oliando, 1909-1988 

Sucessões 1 Oliando Gomes. - 16. ed. rev. e atual. 1 por Mario Roberto Carvalho de 
Faria - Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

ISBN: 978-85-309-5695-0 

1. Herança e sucessêo. I. Faria, Mario Roberto Carvalho de. 11. Titulo. 

04-1337. 	 CDU: 341.6 

STJ00100790 

www.grupogen.com.br


duto no que conceme à sua 
:onsumidor bem manuseá-lo 
ponsabilidade por eventuais 
a presente obra. 

Jarda os direitos autorais. é 
lOr qualquer meio, eletrônico 
fotocópia e gravação, sem 

- Rio de Janeiro - RJ 

gada ou de qualquer forma 
duzidos ou a suspensêo da 
~ei n. 9.610, de 19.02.1998). 
tiver em depósito ou utilizar 
Ide de vender, obter ganho, 
outrem, será solidariamente 
Identes, respondendo como 
xlução no exterior (art. 104 

l.1ario Roberto Carvalho de 

. Titulo. 

CDU: 341.6 

íNDICE ANALfTICO DAS MATÉRIAS 

Obras do Autor ........................................................................................................ XXVII 


Prólogo ..................................................................................................................... XXIX 


Palavras do Coordenador da Equipe de Atualizadores ........................................ XXXIII 


Capítulo I 
GENERALIDADES 

I. Generalidades - Conceito de Direito das Sucessões. Âmbito. Localização. 
Autonomia. Divisão .......................................................................................... .. 

2. Justificação do Direito das Sucessões - Posição negativista. Lassalle, Saint 
Simon, Menger. Defensores. A justificação de Cimbali. Fundamento raci~ 
nal ....................................................................................................................... . 2 

3. Evolução Histórica - A sucessão no Direito Romano. No Direito germânico 
primitivo. No Direito pátrio, até 1907. A Lei n. 1.839. O Código Civil. A Lei 
n. 883. O estatuto da mulher casada. A Constituição Federal de 05.10.1988. 
A Lei n. 8.971. A Lei n. 9.278. Lei n. 10.406, de 10.01.2002...................... 3 

4. Acepções da Palavra "Sucessão" Modificação das relações jurídicas. Su
cessão inter vivos e mortis causa. Sucessão hereditária, sentidos objetivo e 
subjetivo.............................................................................................................. 5 

5. Sucessão a Título Universal e a Título Singular Sucessão a título universal; 
conceito. No direito romano. Continuação da pessoa do finado. Sucessão a 
título singular.............................................................. ...... ............................. ..... 6 

6. Herança e Legado Sucessores a título universal e a título singular. Conceito 
de herança. Natureza. Conteúdo. Conceito de legado. Distinção entre herdeiro 
e legatário.. ................................................ ......................................................... 7 

7. Espécies de Sucessão Sucessão legal e testamentária. Sucessão legitimária. 
Quando ocorre a sucessão legal ou legítima. Sucessão testamentária. Codi
cilo. Proibição dos pactos sucessórios. Distinção entre sucessão legítima e 
testamentária, pelo título da vocação e pelos efeitos .................................... .. 8 

8. Formas Fundamentais Sistemas: concentração obrigatória, divisão necessária, 
liberdade testamentária. Primogenitura. Herdeiros necessários. Liberdade de 
testar. Posição do direito pátrio ........................................................................ . 9 

STJ00100790 



VI SUCESSOES Orlando Gomes 

9. Pressupostos da Sucessão - Morte do de cujus e vocação hereditária. Morte 
. presumida. Vocação legal e testamentária.............. ...................... .............. ....... 10 

10. Conteúdo Limitação. Direitos que compreende. Obrigações intransmissí
veis ..................................................................................................................... 11 

Capítulo 2 
ABERTURA DA SUCESSÃO E DELAÇÃO 

li. Momentos do Fenômeno Sucessório Abertura da sucessão, delação e adição. 
Que é abertura da sucessão. Conceito de devolução sucessória. Aquisição 
da herança. Simultaneidade .............................................................................. 13 

12. Abertura da Sucessão  Morte e abertura, distinção. Transmissão automática 
do domínio e da posse de herança.................................................................. 14 

13. Tempo da Abertura - Morte: prova. Atestado de óbito. Comorientes; pre
sunção legal. Importância prática da determinação do momento de abertura 
da sucessão. ................... ........ .......... ............... ................ .................... ............... 14 

14. Lugar da Abertura Último domicilio do falecido. Interesse da determinação 
do lugar e da abertura da sucessão. Foro do inventário e das ações relativas 
à herança............................................................................................................ 15 

15. Devolução Sucessória  Transmissão da herança; a ficção legal. Consequências 
da devolução automática ............. ............. ... .................................. ................... 16 

16. Fonte A lei como fonte exclusiva. O testamento, pressuposto dos efeitos 
legais da sucessão testamentária.......... ...................... ............ ................. ......... 16 

17. Aspectos da Delação - Aspecto objetivo e subjetivo. Delação e adição. 
Delação e vocação hereditária. Delação indireta. Designação concreta........ 17 

18. Efeitos  Principal efeito, aceitação ou repúdio da herança. Delação sucessiva, 
substituição fideicomissária. Instituição condicional do herdeiro .................. 17 

Capítulo 3 
AQUISIÇÃO DA HERANÇA 

19. Momento da Aquisição  Quando se dá. Teorias, aquisição ipso jure; aquisi
ção com a aceitação; aquisição sob condição suspensiva; aquisição da posse. 
Momento cronológico e momento juridico ..................................................... 19 

20. Transmissão Ipso Jure da Herança - Doutrina da saisine. Finalidade da 
regra. Aquisição antes de aceitação. A saisine no Direito pátrio. Valor da 
aceitação. Superioridade do sistema de aquisição ipso jure .......................... 20 

21. Efeitos da Aquisição - Ingresso do herdeiro na posição juridico-econõmica 
do de cujus. Pluralidade de herdeiros ............................................................. 21 

22. Direito de Deliberar  Declaração de aceitação. Pronunciamento provocado; 
prazos. Transmissão do direito de deliberar.................................................... 22 

STJ00100790 



~ereditária. Morte 
10 

,ões intransmissí
11 

;ÃO 

. delação e adição. 
$sória. Aquisição 

13 

nissão automática 
14 

:::omorientes; pre
nento de abertura 

14 

e da determinação 
las ações relativas 

15 

ai. Consequências 
16 

IpoSto dos efeitos 
16 

)elação e adição. 
;ão concreta ........ 17 

)elação sucessiva, 
rdeiro ................ .. 17 

ipso jure; aquisi
~uisição da posse. 

19 

1e. Finalidade da 
I pátrio. Valor da 
5? •••••••••• H~ ••••••••••••• 20 

uidico-econômica 
21 

nento provocado; 
22 

fNDICE ANALlTICO DAS MATtRIAS VII 

23. Aceitação da Herança - O negócio juridico de aceitação; natureza. Decla
ração de vontade não receptícia. Actus legítimus. Proibição de aceitação 
parcial. Irrevogabilidade da aceitação; quando pode, entre nós, ser retratada. 
Caducidade do direito de aceitar. Aceitação anulável... ............................... .. 22 

24. Espécies de Aceitação - Aceitação expressa ou tácita. Aceitação presumida. 
Atos que não induzem aceitação ................................................................... .. 23 

25. Aceitação a Beneficio de Inventário Beneficio de inventário, que é. Fina
lidade do privilégio. Responsabilidade intra vires hereditatis. Consequências 
da aceitação a beneficio de inventário .......................................................... .. 24 

26. Renúncia da Herança Conceito. Negócio juridico unilateral, formal, retra
tável por vício da vontade. Eficácia retroativa. Efeitos da renúncia nas duas 
espécies de sucessão. Caráter abdicativo da renúncia ................................... . 25 

Capítulo 4 

CAPACIDADE SUCESSÓRIA 

27. Conceito e Espécies - Regras comuns às duas espécies de sucessão. Inca
pacidades especiais na sucessão testamentária. Pessoas inexistentes. Indig
nidades .............................................................................................................. . 29 

28. Capacidade Sucessória das Pessoas Físicas - Concepturus. Premortos. 
Nasciturus, prova da concepção; pendência. Sucessão do fideicomissário. 
Prole eventual ................................................................................................... . 30 

29. Capacidade Sucessória das Pessoas Jurídicas Designação em testamento. 
Pessoas constituídas e pessoas por se constituírem. Instituição de fundação. 
Sociedades de fato ........................................................................................... . 31 

30. Indignidade - Herdeiro indigno. A indignidade no direito romano. Conse
quências da indignidade. Declaração por sentença; officio judicis. Fundamento 
da indignidade. Sanção. A privação do direito de suceder .......................... .. 31 

31. Natureza Jurídica - Teoria da incapacidade. Teoria da exclusão. A regra: 
potest capere sed non retinere ......................................................................... 33 

32. Casos de Indignidade - Os indignos de suceder. Homicidas, caluniadores e 
difamadores; crimes contra a vida ou a honra do autor da herança. Atentado 
à liberdade de testar. Enumeração taxativa dos casos ................................. .. 34 

33. Efeitos Exclusão do herdeiro. Substituição do excluído; na sucessão legal 
e testamentária. Restituição dos frutos. Usufruto e administração dos bens 
que aproveitariam indiretamente ao indigno. Prescrição .............................. .. 35 

34. Declaração de Indignidade - Ação e sentença. Legitimação ativa. Litiscon
sórcio. Natureza da sentença. Juiz competente. Efeitos da declaração ......... 36 

35. Reabílitação - Perdão do autor da herança. Natureza da reabilitação. Rea
bilitação expressa e tácita. Irretratabilidade. Impugnação. Recuperação da 
capacidade de herdar ...................................................................................... .. 37 

STJ00100790 



VIII I SUCESSOES - Orlando Gomes 

Capítulo 5 
SUCESSÃO LEGÍTIMA 

36. Generalidades  Fonte da sucessão ab intestado. Quando ocorre. Devolução 
sucessória. Ordens, classes e graus. Precedência, a questão.... .......... ........... 39 

37. Herdeiro Legítimo - Herdeiro legitimo e testamentário. Herdeiro necessário 
ou legitimário; noção. Herdeiro facultativo. Quais são os herdeiros necessá
rios. Fundamento da qualificação dos herdeiros legítimos: jus familiae, jus 
sanguinis. jus conjugii........ ...... ...... ......... .... ........ ..... ... ............ .... ... .... ......... ..... 40 

38. Ordem da Vocação Hereditária - Regras. A ordem no direito pátrio: des
cendentes, ascendentes, cônjuge, colaterais, Estado. Preferência pelo grau de 
parentesco. Vocação direta e indireta. Chamamento virtual e real. Sentidos 
da expressão vocação hereditária..................................................................... 42 

39. Modos de Suceder  Os três modos: jure proprio, jure representationis, jure 
transmissionis. Modo de partilhar a herança: in capita, in stirpes, in /ineas. 
Nexos entre os modos de suceder e partilhar ..... ....... .......... ... ... ............ ........ 44 

40. Direito de Representação - Conceito; âmbito. Direito de representação e 
de transmissão. Natureza, teorias: ficção, conversão, sub-rogação, unidade 
orgânica, substituição ex lege. Fundamento .................................................... 46 

41. Pressupostos do Direito de Representação - Pressupostos: sucessão legal, 
incapacidade de quem deveria suceder, descendência. Concurso entre filhos 
e netos e entre tios e sobrinhos....................................................................... 48 

42. Causas do Direito de Representação - Causas: pré-morte. indignidade, 
deserdação. Renúncia ........................................................ '" .............. ............... 49 

43. Efeitos  Sucessão por substituição. Proibição de saltos na cadeira sucessória. 
Relação externa e interna; subestirpe ............. .............. ................ ...... ... ..... ..... 50 

44. Unicidade de Estirpe - Estirpe única e direito de representação. Rejeição 
em atenção à finalidade do instituto. Solução do direito pátrio.................... 52 

45. Ordem da Sucessão Legítima  Classes sucessíveis. Concurso de sucessores 
de classes diversas. Classes plurais. Ordem estabelecida .............................. 53 

Capítulo 6 
SUCESSÃO DOS PARENTES 

46. Parentes Sucessíveis Parentes em linha reta. A regra proximier exc/udit 
remotiorem. Subdivisão dos parentes sucessíveis, herdeiros necessários e 
facultativos......................................................................................................... 55 

47. Sucessão dos Descendentes - Prioridade; fundamento. Indistinção de pri
mogenitura, sexo e leito. Qualidade do parentesco. Filhos ilegítimos, os 
adulterinos. Filhos de desquitados. Filho adotivo........................................... 56 

48. Regras Sucessão por direito próprio. Divisão hereditária em partes iguais. 
Sucessão dos netos. Direito à legítima; proteção legal. Conversão dos bens 
da legítima......................................................................................................... 56 

STJ00100790 



INDICE ANAUTICO DAS MAT~RIAS ,IX 

(RA) 49. Concorrência do Cônjuge com os Descendentes (RA) ........................ 
 58 

50. 	 Sucessão dos Ascendentes - Linhas, paterna e materna. Mesma distância 

e distinção desigual. Igualdade e grau de diversidade de linhas. Divisão.I ocorre. Devolução 
tão •........................ 39 

Herdeiro necessário 
; herdeiros necessá
IS: jus familiae, jus 

40 

direito pátrio: des
rência pelo grau de 
lal e real. Sentidos 

42 

presentationis, jure 
fi stirpes, in lineas. 

44 

de representação e 
b-rogação, unidade 

46 

os: sucessão legal, 
Incurso entre filhos 

48 
norte, indignidade, 

49 

cadeira sucessória. 

50 
:sentação. Rejeição 
pátrio ................... . 52 

:urso de sucessores 
53 

proximier exc/udit 
iros necessários e 

55 

ndistinção de pri
nos ilegítimos, os 

56 

l em partes iguais. 
Jnversão dos bens 

56 

Concurso. Herdeiros legitimários .................................................................... . 


(RA) 51. Concorrência do Cônjuge com os Ascendentes (RA) ......................... . 


52. 	 Sucessão dos Parentes Colaterais - Irmãos. Tios e sobrinhos. Limitação 

do grau de parentesco. Quando são chamados. Exclusão dos mais remotos. 

Irmãos germanos e unilaterais; fórmula para calcular a divisão. Colaterais 

de terceiro grau ................................................................................................ . 

53. Direito de Representação na Linha Colateral- Limitação aos filhos e irmãos. 

Concorrência de tios e sobrinhos. Subdivisão interna .................................. .. 

Capítulo 7 

SUCESSÃO DO CÔNJUGE E DO COMPANHEIRO 

54. Pressupostos Lugar na ordem. Pressupostos: casamento válído, permanência 

da sociedade conjugal. Casamento putativo. Estado de desquitado. Inftuência 

do regime matrimonial. O cônjuge, herdeiro facultativo ............................. .. 

55. 	Natureza do Direito do Cônjuge Sucessão em propriedade, em habitação. 

Quando adquire em propriedade. A meação .................................................. . 

(RA) 56. Direito de Habitação (RA) Pressupostos. Imóvel único. Prédio 

residencial. Direito vitalício ............................................................................ . 

57. 	Proteção do Cônjuge Sobrevivente - Bens de estrangeiro situados no país. 

Brasileira casada com estrangeiro. Súmula 377 do STF ............................. .. 

(RA) 58. Sucessão dos Companheiros (RA) - Histórico. Concorrência com 

descendentes, ascendentes e outros herdeiros. Prova .................................... . 

Capítulo 8 

SUCESSÃO DO ESTADO 

59. 	Vocação do Estado Devolução da herança ao Estado. Quando se dá. Ne

cessidade de sentença judicial. Vacância ........................................................ . 

60. 	 Natureza do Direito do Estado - Negação da sua qualídade de herdeiro; 
jus imperiti, ocupação. Direito sucessório; aceitação compulsória. Aceitação 

e beneficio de inventário. Sucessor a título universal. Fundamento técnico

-juridico ............................................................................................................. . 

61. 	Momento da Aquisição Inaplicabilidade da saisine. Devolução imediata e 

sucessiva. Herança jacente .............................................................................. . 

59 

60 

61 

63 

65 

66 

67 

68 

69 

73 

74 

75 

STJ00100790 



X SUCESSOES - Orlando Gomes 

62. Herança Jacente - No direito romano. No direito moderno. Quando a he
rança é jacente. Guarda, conservação e administração do acervo hereditário. 
O curador........................................................................................................... 76 

63. Natureza da Herança Jacente - Teorias: da pessoa juridica; do patrimônio 
autônomo ou núcleo unitário. Massa unitária de bens administrada proviso
riamente ............................................................................................................. 77 

64. Arrecadação da Herança - Modo por que se procede. Convocação dos her
deiros. Inventário dos bens mediante arrolamento. Declaração de vacância... 78 

65. Herança Vacante  Declaração de vacância, efeitos. Quando se torna definitiva 
a aquisição pelo Estado. Incorporação dos bens vagos ao Estado. Prazo da 
reclamação ..... .............. .......... ............. .......... ............................................ ......... 78 

Capítulo 9 
PROTEÇÃO DA LEGÍTIMA 

66. Localização da Matéria - Orientação habitual; porque não se justifica. Res
trição ao poder de dispor. Liberalidades excedentes. Redução das disposições 
testamentárias. ........................................ ................................ ......... ................... 81 

67. Liberalidades Inoficiosas - Conceito. Cálculo da legítima. Liberalidade em 
vida do testador. Liberalidade no testamento. Momento da apuração. Cálculo 
da parte disponível................................................................. ................. .......... 82 

68. Redução Finalidade. Quando se configura a situação. Ação de redução; 
pressupostos. Legitimação ativa e passiva. Interesse de agir. Objeto. Res
tituição do excesso. Inadimplemento da obrigação de restituir. Prazo da 
pretensão ....................................... ... .......... ............... ..... ............. ... .............. ...... 84 

69. Ordem de Redução - Regras para as liberalidades testamentárias. Redução 
das quotas dos herdeiros; redução nos legados. Como se faz a redução. 
Ordem nas doações; a última liberalidade ..................................................... 86 

Capítulo 10 
SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA 

70. Generalidades Importáncia. Relevo técnico. Localização. Instituição de 
herdeiros e legatários. Legatário universal. Testamento e pacto sucessório. 
Partilha em vida............................. ........ ............ .............. ............... ................... 89 

71. Antecedentes Históricos - Direito Romano. Período clássico, direto justi
nianeu; formas de testamento. Direito anterior, espécies de testamento..... 91 

72. Conceito Que é sucessão testamentária. Título. Testamento e sucessão 
legal. Sucessão codicilar ........... ............. ........... ........... ............ ................ 92 

73. Lei Reguladora Testamenti factio activa e passiva. Capacidade do 
testador. Forma extrínseca do testamento. Capacidade para suceder 
testamentariamente. Eficácia das disposições testamentárias. Condição 
suspensiva ................................................................................................. 93 

STJ00100790 



mo. Quando a he
acervo hereditário. 

76 
ica; do patrimônio 
ninistrada proviso

77 

mvocação dos her
lÇão de vacância... 78 
) se torna definitiva 
) Estado. prazo da 

78 

J se justifica. Res
ão das disposições 

81 
l. Liberalidade em 
apuração. Cálculo 

82 
Ação de redução; 
agir. Objeto. Res
'Cstituir. prazo da 

84 

lentárias. Redução 
se faz a redução. 

86 

!lo. Instituição de 
pacto sucessório. 
............................ 89 
sico, direto justi
je testamento ..... 91 

!lento e sucessão 
•• u ••••••••••••••••••••• 92 

Capacidade do 
le para suceder 
tárias. Condição 
......................... 93 

INDICE ANALlTICO DAS MATÉRIAS ; XI 

74. 	 Pressupostos - Pressupostos de validade, capacidade ativa e passiva, 
testamento, observância das limitações à liberdade de testar ............... . 94 

75. 	Capacidade Ativa - Causas determinantes de incapacidade. Influência da 
idade e da saúde. Anomalia mental. Incapacidade acidental. Senectude. 
Nulidade do testamento ........................................................................... . 95 

76. 	Indisponibilidade Relativa Incapacidade especial, falta de legitimação. 
Casos de indisponibilidade relativa ........................................................ . 97 

77. 	Capacidade Passiva Imprecisão técnica. Pessoas inexistentes. O nas
cituro. Entes coletivos. Fundações. Falta de legitimação. O concepturus. 
Dúvidas reinantes ................................................................................... .. 
 98 

78. 	 Testamento Conceito. Conteúdo. Disposições extrapatrimoniais. Ca
racteres, negócio jurídico personalíssimo, unilateral, gratuito, formal, 
mortis causa, revogável ......................................................................... .. 101 

79. 	 Codicilo Que era e que é. Negócio autônomo. Raridade. Forma ..... . 103 

Capítulo 1I 
FORMAS DE TESTAMENTO 

80. 	 Proteção da Vontade de Testar A forma como segurança. Escritura
ção. Língua em que pode ser escrito. Importância da data. Lugar do 
testamento. Assinatura do testador ........................................................ .. 105 

81. 	 Formas de Testamento Testamentos comuns e especiais. Testamento 
público, cerrado e particular. Testamento militar e marítimo aeronáutico. 
Distinção entre as formas comuns e especiais. Testamento per relatio
nem ...................................................... ..................................................... . 106 

82. 	 Testamento de Mão Comum - Proibição. Formas: simultâneo, recípro
co, correspectivo. Instituição dos membros herdeiros em instrumentos 
distíntos..................................................................................................... 108 

83. 	 Testamento Nuncupativo Testamento oral. O testamento militar ........ 109 


84. 	Reconstituição do Testamento Soluções do problema. Dificuldade para 
justificar a reconstituição. Omissão do direito pátrio. Admissão por 
analogia.............. ............. ........... ........ ............ ...................... ............ ..... .... 110 

Capítulo 12 
TESTAMENTO PÚBLICO 

85. 	Variedade de Formas Testamentárias - Várias formas de testamento comum; 
raz.ão de ser. O atendimento a condições pessoais. Formalidades distintas.... 113 

86. Testamentos Comuns Intervenção, ou não, do tabelião. Testamento público . ~ Testamento cerrado. Testamento particular. Elementos extrínsecos............... 114 


STJ00100790 



XII 	 1 SUCESSOES - Orlando Gomes 

87. Testamento Público 	- Noção. Preferência por esta forma. Quem não pode 
empregá-la. Quem o lavra. Onde pode fazer-se. Unidade do ato. Apresen
tação, inscrição e registro........................................... ...................................... 115 

88. 	Formalidades Essenciais Lavratura pelo tabelião. Testemunhas instrumen
tárias. Leitura. Assinatura. Formalidades indeclináveis .................................. 117 

89. 	Como se Faz o Testamento Público Preâmbulo. Declarações do testador. 
Leitura em voz alta. Atestação do cumprimento das formalidades. Ordem 
das assinaturas.............. ....................................... ........... .................. ................. 118 

90. 	 Testemunhas Instrumentárias São necessárias, pelo menos, duas. Devem 
saber assinar o próprio nome. Não se exige, porém, que saibam ler. Precisam 
entender, no entanto, a língua nacional. Se o testador não sabe, ou não pode 
assinar, a seu rogo deve fazê-lo uma das testemunhas.................................. 118 

91. 	 Testamento do Analfabeto Pode o analfabeto testar publicamente. Quem 
assina o rogo do testador é uma das testemunhas instrumentárias. Se o testador 
alegou não poder assinar sem razão alguma, nulo será o testamento ............ 119 

92. 	 Testamento do Surdo - Surdo que sabe ler e que não sabe. Testemunha 
extranumerária; obrigatoriedade. Quem assina a cédula testamentária ......... 120 

(RA) 	93. Testamento do Mudo (RA) - Proibição de testar pela forma pública. 
Surdo-mudo. Mudo analfabeto ................................................ ......................... 120 

94. 	 Testamento do Cego Testamento público, forma autorizada com exclusi
vidade. Dupla leitura. Assinatura..................................................................... 121 

Capítulo 13 


TESTAMENTO CERRADO 


95. Noção 	e Formalidades - Noção. Vantagens e inconvenientes. Intervenção 
do oficial. Particularidades. Formalidades, na cédula testamentária e no auto 
de aprovação...................................................................................................... 123 

96. Cédula Testamentária Quem pode escrevê-Ia. Exigência de ser manuscrita; 
proibição de escrituração mecânica. Quem pode fazer testamento cerrado. 
Quem não pode fazer testamento cerrado. Testamento de estrangeiro ......... 124 

97. 	Formalidades da Cédula Escrituração. Testador que sabe e pode escrever. 
Entrega da cédula; testemunhas. Assinatura............. .......... .................... ......... 125 

98. Auto de Aprovação - Onde começa. Elaboração. Conteúdo do auto de apro
vação. Encerramento. Fechamento, como se procede. Lançamento da nota 
de aprovação. Entrega do testador................................................................... 126 

99. 	Cerramento Técnica da operação de cerramento. Desdobramento, fecha
mento e costura... ................ ............... ......... ...... ... ................ ............................. 128 

100. Abertura - Quem abre. Auto de abertura. Registro. Finalidade das exigências 
solenes. Tradução. Regras processuais........................................................... 128 

STJ00100790 



Quem não pode 

do ato. Apresen

115 

unhas instrumen

117 

lções do testador. 
lalidades. Ordem 

118 

lOS, duas, Devem 
bam ler. Precisam 
:abe, ou não pode 

118 

llicamente. Quem 

rias. Se o testador 
~stamento ......... , .. 119 

,abe. Testemunha 
,tamentária ......... 120 

la forma pública. 
120 

ada com exc\usi

121 

:ntes, Intervenção 
lentária e no auto 

123 

le ser manuscrita; 
,tamento cerrado. 
estrangeiro .., ...... 124 

~ e pode escrever. 
125 

do auto de apro
Içamento da nota 

126 

)bramento, fecha

128 

lde das exigências 

128 

fNDICE ANALfTICO DAS MATtRIAS I XIII 

101. 	 Incolumidade do Testamento Cerrado Ausência de sinais de violação, 
Vícios extrinsecos, Insubsistência do testamento violado, Denegação do 

cumprimento"".""""""".""""", .."",."",."".""",., .... , ... ,."""" ..""",., ........ , ... , 129 

I 02. 	Diferença entre Testamento Cerrado e Particular Quanto à escrituração. 
Quanto à ingerência de oficial público, Impossibilidade de conversão no 
direito pátrio"",." .. ,.",.. ,.",.""".", ......."",.""""., ... ,."",."".".".,' .. ,.. ,.. , .......... ,. 130 

Capítulo 14 


TESTAMENTO PARTICULAR 


103, 	Generalidades Noção. Denominações. Simplicidade do testamento parti
cular. Virtudes. Inconvenientes. Requisitos da validade e eficácia ............ .. 133 

104. 	Requisitos Essenciais de Validade - Autografia da cédula, Leitura às tes
temunhas. Assinaturas. Escrituração em língua estrangeira, Intervenção das 
testemunhas .", .. ,." ..".,., .. ,., .. ,.."."." .. ,.." ..... "." ... ,.,.".",." .."."." .. "."."., .. ,."."., 134 

105. 	Formalidades Não Essenciais - Exigências em outras legislações. A data, 
O lugar. Reconhecimento da firma, Depósito oficial do testamento ......... .. 135 

106. 	Requisitos de Eficácia - Cumprimento do testamento particular, Formali
dades; publicação em juízo, citação dos herdeiros legítimos, confirmação 
pelas testemunhas. Impugnação, Prazo. Conveniência de simplificar as 
formalidades ..... ,., ... , ... , ............. , .......................................................... , ........... . 136 

107.lneficácia 	 Confirmação pelas testemunhas, Quantas bastam para a confirma
ção; redução. Desaparecimento das testemunhas. Depoimentos contestes .. 138 

(RA) 108, Testamento sem Testemunhas (RA) - Requisitos, Confirmação ........ 139 

Capítulo 15 


TESTAMENTOS ESPECIAIS 


109. 	Classificação - Testamento militar. Testamento maritimo. Testamento aero
náutico. Testamento em caso de calamidade pública. Traços comuns, prazo 
de eficácia e formalidades complementares ............................. , .., ................. . 141 

llO. Testamento Marítimo - Noção. Modalidade, público e secreto, Requisitos 
essenciais da forma pública, Requisitos essenciais da forma secreta, Quem 
pode fazer testamento marítimo. Quando pode ser feito ........... , .. , ................ , 142 

(RA) 111, Testamento Aeronáutico (RA) - Noção. Regras ......... , .......... , ...... , ..... , 143 

112, Caducidade Eficácia temporária, Prazo. Caducidade, Formalidades com

plementares"",., .. ,.. ,..""""",.",.. ,.""""."""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 143 

ll3, Testamento Militar - Noção, Formas públicas, particulares, nuncupativas, 
Formalidades de cada qual. Caducidade, Inexigência de formalidades com
plementares ..... , .." .. ,.. ",." .. ,.. ,.. , ...... , .... " .."", ........ , .. , .... ," ........ ', .... ", .... ', .. , .... , .. , 144 

114, Testamento Nuncupativo - Quando se admite, Testemunhas, modo de pro
ceder, Redução a escrito, Eficácia." .. , ............... , .. ,.. ,.. ",." .. , .............. , .. ,.. """, 145 

STJ00100790 



XIV : SUCESSCES Orlando Gomes 

Capítulo 16 
INVALIDADE DOS TESTAMENTOS 

115. Formalismo - O testamento ato solene. Sentido das eXlgenclas formais. 
Invalidação por vício de forma. Finalidade das prescrições formais. Justi
ficação do formalismo testamentário.............................................................. 147 

116. Distinções Necessárias Testamentos nulos e anuláveis. Nulidade do tes
tamento e invalidade de disposições testamentárias. Invalidade, revogação, 
caducidade........................................................................................................ 149 

117. Nulidade do Testamento - Causas extrinsecas e intrínsecas. Testamento de 
incapaz. Incapacidade acidental. lnelasticidade das formas testamentárias. 
Uso obrigatório de determinada modalidade. Testamentos proibidos. Inca
pacidade das testemunhas. Pronunciamento de oficio .................................. 150 

118. Nulidade das Disposições Testamentárias  Cláusulas proibidas. Disposições 
inválidas............................................................................................................ 151 

119. Anulabilidade do Testamento Vício da vontade do testador. O erro obs
tativo e a violência.......................................................................................... 152 

120. Anulabilídade das Disposições Testamentárias - Anulabilidade por erro, nos 
motivos, na designação da pessoa, na indicação de bens. Dolo. Captação. 
Coação, prova. Interposição fraudulenta. Simulação..................................... 152 

121. IneficáCia Legal Proibição de nomear herdeiros a termo. Limitação que 
se tem por não escrita..................................................................................... 155 

Capítulo 17 
DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS 

122. Conteúdo e Interpretação do Testamento - Disposição para regular a de
volução dos bens hereditários. Outras declarações. Instituição de herdeiros 
e legatários. Disposições a título universal e particular. Interpretação das 
cláusulas testamentárias. Norma legal; particularismo do direito das suces
sões. Interpretação "naturaliter". Testamento e contrato. Normas específicas: 
critérios ...... ....................................................................................................... 157 

123. Disposições à Pessoa Incerta  Que é pessoa incerta. Pessoa determinável; 
meios de determinação. Erro na designação. Disposição a favor dos pobres. 
Disposição a favor da alma do testador. Quando vale a disposição a favor 
de pessoa incerta ............................... ....... ...................... ...... .... ....................... 161 

124. Classificação das Disposições Testamentárias Puras, condicionais, a 
termo, modais. Disposições simples e conjuntas. Disposições patrimoniais 
e extrapatrímoniais.................................... ....................................................... 162 

125. Disposições Puras e Simples - Momento da eficácia. Modalidades........... 163 

126. Disposições Condicionais Condição suspensiva e resolutiva. Herdeiro sob 
condição suspensiva; direito eventual; atos conservatórios. Herdeiro sob 
condição resolutiva. Condição impossível, condição ilícita: consequências 
Condições imorais. Pendências. Expectativa de direito................................ 164 

STJ00100790 



s 

.igências fonnais. 
es fonnais. Justi

147 

Nulidade do tes
idade, revogação, 

149 

1S. Testamento de 
as testamentárias. 
s proibidos. Inca

150 
>idas. Disposições 

151 
adoro O erro obs

152 
dade por erro, nos 
. Dolo. Captação. 

152 
10. Limitação que 

155 

)ara regular a de
lÍção de herdeiros 
Interpretação das 
direito das suces
ormas específicas: 

157 

:soa detenninável; 
favor dos pobres. 
lisposição a favor 

161 
, condicionais. a 
ções patrimoniais 

162 
odalidades .......... . 163 
tiva. Herdeiro sob 
os. Herdeiro sob 
ta: consequências 

164 

fNDICE ANALfTICO DAS MATtRIAS XV 

127. Disposições a Termo - Impossibilidade de instituir herdeiro a tenno. Inefi
cácia da disposição a tenno. Substituição fideicomissária. Legatário a tenno. 
Argumentos contra a proibição legal ........................................................... .. 

128. Disposições Modaís Efeito do modo. Legado modal e legado condicio
nal. Consequência da impossibilidade de cumprir o encargo. Exigibilidade 
do cumprimento; a ação; legitimação. A quem pode ser imposto o ônus. 
Consequências do inadimplemento ................................................................ . 

129. Cláusula Cominatória - Noção. Validade. Quando é ineficaz ................... .. 

165 

166 
168 

130. Disposições Motivadas e Restritivas Declaração do motivo da liberalidade. 
Falsidade. Cláusula anulável. Distinção entre disposição motivada e cláusula 
modal .............................................................................................................. .. 169 

Capítulo 18 
DISPOSIÇÕES CONJUNTAS E DIREITO DE ACRESCER 

131. Disposições Conjuntas Vocação conjunta de herdeiros ou legatários. Modos 
de conjunção: re tantum. re et verbis. Conjunção real, conceito e traços 
característicos. Conjunção verbal. Conjunção mista. Em que conjunções se 
verifica o direito de acrescer ......................................................................... . 171 

132. Direito de Acrescer - Conceito. Substituição, representação e direito de 
acrescer. Localização. O instituto no direito anterior. Justificação. Natureza: 
substituição vulgar presumida, vocação única .............................................. . 173 

133. Fundamento - Teorias, vontade da lei, vontade do testador. A doutrina do 
efeito legal da vocação conjunta. A presumida vontade do testador. Fun
damento sociológico. Abolição do instituto .................................................. . 

134. Pressupostos - Os quatro pressupostos; conjunção real, ou mista; falta de 
herdeiro, ou legatário; existência de coerdeiros, ou colegatários; inexistência 
de substituto nomeado ................................................................................... .. 

175 

175 

135. Aplicação do Direito de Acrescer Quando se verifica entre coerdeiros. 
Direito de acrescer entre colegatários .......................................................... .. 176 

136. Regime do Usufroto O legado de usufruto, regime especial. Falta de um 
usufrutuário, ou de um nu-proprietário. Usufruto simultâneo e reversão 
sucessiva. Falta de um usufrutuário depois de obtida a posse ................... . 178 

Capítulo 19 
CLÁUSULAS RESTRITIVAS 

137. Classificação - Cláusulas pennitidas: inalienabilidade, incomunicabilidade, 
impenhorabilidade, administração. Imposição isolada e conjuntiva justa 
causa ............................................................................................................... .. 181 

138. Cláusula de inalienabilidade Em que consiste. Inalienabilidade absoluta 
e relativa. Inalienabilidade temporária. Objeções à cláusula. Inalienabilidade 
da legítima; critica .......................................................................................... . 182 

STJ00100790 



XVI I SUCESSOES - Orlando Gomes 

\39. Espécies Inalienabilidade absoluta, em que consiste. Inalienabilidade 
subjetiva e objetivamente relativa. Inalienabilidade vitalícia, Inalienabilidade 
dos bens da legítima; cautela SocinL........................................................... 184 

140. Natureza Teorias: incapacidade do proprietário; obrigação de não fazer; 
indisponibilidade da coisa. Inalienabilídade e proibição de alienar. Indispo
nibilidade real e proibição de alienar, Ônus reaL........................................ 185 

141. Efeitos - A proibição de alienar; atos voluntários. Imprescritibilidade. 
Impenhorabilidade. Incomunicabilidade; controvérsia. Dívidas tributárias. 
Sub-rogação. Sanção, anulabilidade, nulidade ............................................... 186 

142. Sub-rogação de Bens Inalienáveis - Quando é autorizada. O pressuposto 
da necessidade. Necessidade objetiva e subjetiva. Conveniência real do 
proprietário. Autorização judicial, processo. Conversão em outro bem ...... 188 

143. Cláusula de Incomunicabilidade Em que consiste. Inalienabilidade e 
incomunicabilidade .............. , .. ", .. ,.. , .................... , ..",.,' .. ' ............................... , 189 

144. Cláusula de Impenhorabilidade - Cláusula implícita. Prescrição isolada. 
Oponibilidade. Sanção .,................................................................................... 190 

145. Cláusula de Conversão Conversão dos bens de legítima em outras espé
cies. Justificação. Omissão do legislador ....................................................... 190 

(RA) 146. Cláusula de Administração (RA) Administração da mulher. Admi
nistração e incomunicabilidade. Inutilidade da cláusula............................... 190 

Capítulo 20 
LEGADOS 

147. Conceito e Caracteres Diversas acepções do vocábulo legado. Disposi
ção a título particular. Liberalidade. Conteúdo da disposição. Definição de 
Modestino. Caracteres. Prelegado. Sublegado. Capacidade ativa e passiva.... 193 

148. Sujeitos Disponente e legatário. Legado precípuo. O onerado, quem 
pode ser ................................................................................................... 195 

149. Objeto  Coisas. Direitos. Prestações de fazer. Objeto possível. Importância 
de determinação do objeto.............................................................................. 196 

150. Classificação - Legado de coisas, de direito real, de crédito, de dívida. 
Legado de coisa alheia. Legado de coisa genérica. Legado de coisa existente 
em determinado lugar. Legado alternativo. Legado de alimentos................ 196 

151. Legado de Coisas  Coisas existentes, próprias e determinadas. Legado de coisa 
alheia, quando é eficaz. Legado de coisa pertencente a herdeiro, ou legatário. 
Legado de coisa individuada. De quantidade. Acréscimos da coisa.................. 197 

152. Legado de Usufruto - Constituição de direito real limitado por legado. 
Modos de legar o usufruto. Legado vitalício. Usufruto sucessivo .............. 199 

STJ00100790 



· Inalienabilidade 
a. Inalienabilidade 

184 

çào de não fazer; 
e alienar. Indispo

185 

nprescritibilidade. 
ívidas tributárias. 

186 

ia. O pressuposto 
veniência real do 
m outro bem ..... . 188 

Inalienabilidade e 
189 

'rescrição isolada. 
190 

a em outras espé
190 

da mulher, Admi
190 

) legado. Disposi
ição. Definição de 
ativa e passiva .... 193 

) onerado, quem 
195 

sível. Importância 
196 

rédito, de dívida. 
de coisa existente 
imentos .............. .. 196 

IS. Legado de coisa 
:leiro, ou legatário. 
I •
ia COisa ................. . 197 

itado por legado. 
llcessivo ............ .. 199 

fNDICE ANALfTICO DAS MATÉRIAS XVII 

153. Legado de Alimentos  Disposição legal casuísta. Que abrange o legado de 
alimentos. Detenninação da quota; indetenninação. Alimentosjure sanguinis 
e jure testamenti. Extinçào. Variação ............................................................ . 200 

154. Legado Alternativo - Em que consiste. A quem cabe a escolha. Quando o 
legatário tem a opção. Conversão em legado simples. Regime .................. . 200 

155. Legado de Crédito - Legatum nominis. Efeitos. Cumprimento. Limite de 
eficácia. Juros. Legatum Iiberationis ............................................................ .. 201 

156. Legado de Débito Validade. Dívida fictícia, real e referida .................... . 202 

157. Outros Legados - Legado de renda. Legado de dinheiro. Legado de pres
tações periódicas. Legado in faciendo. Condicional e modal .................... .. 203 

Capítulo 21 

AQUISIÇÃO E EFEITOS DOS LEGADOS 

158. Aquisição dos Legados Momento da aquisição, Aceitação. Aquisição recta 
via da propriedade da coisa legada, Aquisição da posse. Direito de pedir o 
legado, Legado puro e simples, Legado condicional. Renúncia, Legado de 
gênero; alternativo, De coisa pertencente a terceiro ..,.." .. " .. " ..................... . 205 

159. Aceitação e Renúncia Desnecessidade da aceitação. Quando o legatário 
pode renunciar. Irrevogabilidade da renúncia. Proibição de renúncia parciaL 
Efeito da renúncia............................................................................................ 207 

160. Direito de Pedir o Legado - Natureza. Obligatio ex testamento Obligatio 
ex lege. Pretensão do legatário. Entrega da coisa legada. Quando pode ser 
exercida a pretensão. Contra quem se exerce. Tempo e lugar da execução. 
Legado condicional. Modo de prestação do legado ..................................... . 207 

161. Pagamento do Legado Que compreende o legado. Acessórios da coisa. 
Frutos. Retardamento da entrega. Despesas com o pagamento. Riscos. 
Transmissão dos ônus reais .......................................................................... .. 209 

162. Cumprimento do Legado de Coisas Legado de coisa indetenninada. 
Opção; do legatário, do onerado, de terceiro. Legado alternativo .............. . 210 

163. Extinção dos Legados Causas extintivas, gerais e especiais. Prescrição, 
caducidade, incapacidade do legatário. Causas peculiares, adenção, trans
lação. Causas de caducidade. Revogação do legado, adenção expressa e 
tácita. Translação dos legados; quando ocorre. Substituição ....................... . 211 

164. Garantia dos Legados - Ação de reivindicação. Ação ex testamento. Se
questro Busca e apreensão. Cauções: muciana e Legatomm servandomm 

causa. Juiz competente ................................................................................... . 213 

STJ00100790 



XVIII SUCESSOES - Orlando Gomes 

Capítulo 22 
SUBSTITUIÇÕES 

165. Generalidades Conceito de substituição. O substituto ou suplente. Subs
tituição sucessiva; fideicomisso. Vocação indireta. Origem do instituto. 
Designação in concreto............ ................ ..... .......... ..................... ..... .............. 215 

166. Classificação Espécies; vulgar, recíproca e fideicomissária. Substituição 
compendiosa..................................................................................................... 

167. Substituição Vulgar - Vocação direta. Combinações. Chamamento con
temporâneo e sucessivo na pluralidade de substitutos. Quando ocorre a 
substituição vulgar; interpretação. Quando caduca........................................ 

216 

217 

168. Natureza da Substituição Vulgar - Instituição de herdeiro sob condição 
suspensiva. Codicio juris, teoria..................................................................... 218 

169. Fundamento - Utilidade da substituição. Fundamento prático. Aversão 
injustificável ..................................................................................................... 

170. Pressupostos Falta de herdeiro e existência de substituto. Herdeiro que 
não pode e herdeiro que não quer. Designação e aceitação. Herdeiro legítimo 
designado substituto. Necessidade de expressa designação.......................... 

171. Efeitos De quem o substituto é sucessor. Quando se defere a sucessão. 
Herdeiro instituído sob condição. Pluralidade de substitutos. Encargos im
postos ao substituído...... ............... ... ............. ..................... ............ .... .......... ... 

219 

219 

220 

172. Substituição Recíproca Configuração. Substituição total ou parciaL Her
deiros chamados em partes iguais ou desiguais. Regras. Mais substitutos 
do que herdeiros instituídos; solução ...................... ............... ........................ 

173. Substituição Fideicomissária - Vocação sucessiva. Importância da substi
tuição fideicomissária.......................... ............................... ............... .............. 

221 

222 

Capítulo 23 
FIDEICOMISSO 

174. Generalidades Em que consiste o fideicomisso. Fideicomitente, fiduciário 
e fideicomissário. Polêmica sobre o instituto; defensores. Posição do direito 
pátrio. Distinção de institutos afins. Fideicomisso inter vivos ..................... 223 

175. Conceito Substituição fideicomissária. Caracterização. Conexão das posições 
do fiduciário e fideicomissário, teorias; titularidade temporária, relação modal, 
transmissão diferida. Momento em que se assume as duas posições ............ 226 

176. Elementos Históricos Direito Romano. A figura do intermediário. Idade 
média, feudalismo. Direito moderno .............................................................. 227 

177. Elementos Constitutivos - Dupla vocação, ordem sucessiva e ônus de con
servar para restituir. Disposição do bem duas vezes. Sequência de vocações. 
Obrigação de conservar e devolver ................................................................ 228 

STJ00100790 



o ou suplente. Subs
>rigem do instituto. 

215 

lissária. Substituição 
216 

Chamamento con
s. Quando ocorre a 

217 

rdeiro sob condição 
218 

to prático. Aversão 
219 

tituto. Herdeiro que 
o. Herdeiro legitimo 
ção ......................... . 219 

! defere a sucessão. 
,tutos. Encargos im

220 

Ital ou parcial. Her
1S. Mais substitutos 

221 

portância da substi
222 

omitente, fiduciário 
. Posição do direito 
vivos ................... .. 223 

Clnexão das posições 
'ária, relação modal, 
as posições ........... . 226 

ltermediário. Idade 
227 

iva e ônus de Con
lência de vocações. 

228 

INDICE ANAUTICO DAS MATÉRIAS i XIX 

178. Posição do Fiduciário - Titular de propriedade restrita e resolúvel. Facul
dades, poderes e obrigações do fiduciário. Poder de dispor. Faculdade de 
usufruir. Direito às acessões. Benfeitorias. Obrigação fundamental. Respon
sabilidade. Prestação de caução. Outras obrigações ..................................... . 229 

179. 	Posição do Fideicomissário - Concepturos. Direito eventual e adquirido; 
direito deferido. Atos de conservação. Poder de dispor da titularidade do 
direito. Conversão em usufruto. Intransmissibilidade mortis causa do direito 
eventual. Direito aos acrescidos .................................................................... . 230 

180. Caducidade - Ineficácia da disposição. Causas de caducidade. Incapacidade. 
Exclusão. Premorte. Renúncia. Perecimento do objeto ................................ . 231 

181. Ineficácia - Proibição do fideicomisso além do segundo grau. Graus de vocação 
e da substituição. Consequências da proibição. Nulidade e ineficácia ........... . 233 

182. Fideicomisso e Usufruto - Distinção pela estrutura e pelos efeitos. Critérios 
distintivos. Liberalidades simultâneas e sucessivas. Interpretação gramatical 
da cláusula. Primado da intenção do testador. Relevância prática da distinção. 
Diversidade de efeitos .................................................................................... . 235 

Capitulo 24 

DESERDAÇÃO 


183. 	Conceito - Que é deserdação. Odiosidade do instituto. Deserdação e in
dignidade. Privação da legitima. Restrições legais. Motivação .................. .. 239 

184. 	 Pressupostos - Existência de herdeiros necessários, testamento válido, 
declaração de causa. Necessidade de capitulação num dos incisos legais .. 240 

185. 	Comprovação Prova do motivo alegado pelo testador. Como se produz. 
Ação; legitimação. Prazo de prescrição. Ineficácia da disposição ............... 241 

186. 	 Casos - Grupos, comuns à indignidade, prescritos para a exclusão dos 
descendentes, ou dos ascendentes. Discriminação......................................... 242 

187. 	Casos Especiais - Prática de ofensas fisicas. Injúria grave; particularização . 
Desamparo em grave enfermidade ............................................................... .. 243 

188. 	 Efeitos - Pessoalidade dos efeitos, controvérsia. Sucessão dos descen
dentes. Reintegração na legítima, quando improcedente. Deserdação de 
ascendentes .................................................................................................. . 244 

Capítulo 25 

REVOGAÇÃO DO TESTAMENTO 


189. Faculdade de Revogação - Revogação, forma própria. Ineficácia da "cláusula 
derrogatória". Revogação e ineficácia. Substituição do testamento. Revogação 
pura e simples e condicional. Negócio juridico de revogação ...................... . 247 

STJ00100790 



XX I SUCESSÓES - Orfando Gomes 

190. Classificação - Revogação expressa e tácita. Revogação total e parcial. 
Revogação presumida; caducidade. Forma da revogação............................. 248 

191. Revogação Expressa - Requisitos intrínsecos e extrínsecos. Testamento 
posterior, desnecessidade de ser da mesma espécie. Sobrevivência de cer
tas disposições testamentárias. Revogação parcial. Nulidade do testamento 
revogatório........................................................................................................ 249 

192. Revogação do Testamento Revogatório. - Dedução dos princípios gerais. 
Recuperação do testamento revogado. Desnecessidade de repetir disposições 
não revogadas. Revigoramento ....................................................................... 250 

193. Revogação Tácita - Incompatibilidade entre disposições testamentárias. 
Dilaceração de testamento cerrado. Alienação da coisa legada. Contrariedade 
e incompatibilidade. Testamentos com a mesma data .................................. 251 

194. Inutilização do Testamento Cerrado Fato concludente. Presunção, natureza. 
Testamento particular....................................................................................... 252 

195. Alienação da Coisa Legada Revogação parcial e presumida. Manifestação, 
em contrário, da vontade do testador. Transformação da coisa legada....... 253 

Capítulo 26 
CADUCIDADE DO TESTAMENTO 

196. Natureza  Ineficácia. Revogação e rompimento. Voluntas testatoris e opção 
de política legislativa. Caducidade, hipóteses................................................ 255 

197. Classificação - Circunstâncias determinantes da caducidade dos legados. 
Quando caduca o testamento. Rompimento................................................... 256 

198. Rompimento por Superveniência Superveniência de descendente. Elementos 
de caracterização da hipótese. Existência ignorada. Filho póstumo. Filho 
ausente .............................................................................................................. 257 

199. Descendente Sucessível Significado da expressão. Descendentes ilegítimos. 
Ignorância. Reconhecimento coativo. Repulsa à paternidade. Filhos havidos 
fora do casamento. Filho adotivo................................................................... 258 

200. Ignorância da Existência de outros Herdeiros Herdeiros necessanos. 
Ignorância de existência de ascendentes ........................................................ 259 

201. Sobrevivência do Herdeiro Falecimento do herdeiro ignorado antes do 
testador. Consequência ................................................. '" ........ ... ...................... 260 

202. Como se Dá o Rompimento Controvérsias. Ação especial; sentença. 
Caducidade de pleno direito. Necessidade de pronunciamento judicial. 
Declaração de ineficácia.................................................................................. 260 

203. Exclusão da Caducidade Quando o testador prevê a existência, ou super
veniência, de herdeiro necessário. Previsão presumida. Disposições a favor 
unicamente de estranhos.................................................................................. 261 

STJ00100790 



lÇão total e parcial. 
lo ............................ . 248 

ínsecos. Testamento 
)brevivência de cer
idade do testamento 

249 

)s princípios gerais. 
e repetir disposições 

250 

;ôes testamentárias. 
gada. Contrariedade 

251 

i>resunção, natureza. 
252 

mida. Manifestação, 
a coisa legada ...... . 253 

~O 

~ testatoris e opção 
255 

:idade dos legados. 
256 

endente. Elementos 
ho póstumo. Filho 

257 

:ndentes ilegítimos. 
!de. Filhos havidos 

258 

eleiros necessários. 
259 

ignorado antes do 
260 

especial; sentença. 
ciamento judicial. 

260 

jstência, ou super
lisposições a favor 

261 

rNDICE ANALlTICO DAS MATt:RIAS XXI 

Capítulo 27 
TESTAMENTEIRO 

204. Testamentaria  A figura do executor testamentário; necessidade do testamen
teiro. Nomeação. Testamenteiro universal e particular. Intransmissibilidade 
da testamentaria. Os que não podem ser testamenteiros ............................. . 263 

205. Natureza Jurídica  Teorias, mandato, representação, tutela, oficio privado. 
Critica. A testamentaria como um munus ..................................................... . 264 

206. Testamenteiro - Nomeação conjunta ou separada. Cabeça de casal. Testa
menteiro dativo. Nomeação sucessiva. Aceitação ........................................ . 266 

207. Aceitação - Aceitação expressa e tácita. Recusa. Renúncia. Assunção dos 
nomeados sucessivamente. Testamenteiro dativo ......................................... .. 267 

208. Atribuições, Direitos e Obrigações Execução do testamento. Apresentação 
do testamenteiro, registro. Prazo de cumprimento. Fiscalização. Sustentação 
da validade. Atribuição de cabeça de casal. Direitos. Poderes do testamento 
particular. Obrigações. Prestações de contas. Responsabilídade ................. .. 267 

209. Vintena ou Prêmio  Que é. Natureza. Fixação. Quem não faz jus à vintena. 
Testamenteiro-meeiro. Pagamento da vintena-dedução. Perda da vintena... 269 

210. Extinção - Em que caso se extingue o direito à vintena. Remoção do tes
tamenteiro. Remoção ex officio e provocada. Culpa. Escusa, incapacidade 
superveniente e morte ..................................................................................... . 271 

Capítulo 28 

PETIÇÃO DE HERANÇA 

211. Finalidade da Ação Contestação da qualidade do herdeiro. Ação de petição 
de herança. Herdeiro aparente. Fim de ação ............................................... .. 

212. Natureza - Escopo prático da petição hereditatis. Em que se distingue da 
ação reivindicatória. Distinção da ação de estado. Ação real; natureza da 
sentença ........................................................................................................... . 

273 

274 

213. Legitimação - Quem pode propor a ação. Contra quem deve ser proposta; 
o possuidor dos bens hereditários. Relevância da aparência ....................... . 275 

214. Herdeiro Aparente Quem o é. Validade dos atos que pratica. Exclusão 
do herdeiro aparente ....................................................................................... . 276 

215. Relações entre o Herdeiro Real e o Aparente Herdeiro de boa-fé e her
deiro de má-fé. Título putativo. Legatário. Restituição dos bens; frutos .... 276 

216. Relações entre o Herdeiro Real e o Adquirente de Bem Hereditário Va
lidade de alienação feita pelo herdeiro aparente. Alienação a título oneroso 
e gratuito. Estado psicológico do adquirente e do alienante. Proteção à 
boa-fé .................................................................................................................. .. 277 

STJ00100790 



XXII SUCESSÓES - Orlando Gomes 

217. Particularidades da Ação Ação proposta antes ou depois da partilha. 
Cumulação com a investigatória de paternidade. Medidas acautelatórias; 
a reserva de bens. Prescritibilidade da ação. O título de herdeiro e suas 
consequências patrimoniais ............................................................................. 279 

Capítulo 29 
CESSÃO DE HERANÇA 

(RA) 218. Generalidades (RA) Acepções do vocábulo cessão. Contrato de 
cessão. Substituição de posição jurídica. A cessão de herança.................... 283 

219. Cessão de Herança Dissensão conceitual. Concepção atomística. Con
cepção unitária. Natureza da cessão de herança. Transmissão da qualidade 
de herdeiro ... ...... ... ... .... ...... .... ... ... ... ... ... ....... ............. ... ... ... ...... ...... ............. ..... 284 

220. Momento da Cessão - Cessão antes da aceitação da herança; a herdeiro e 
a estranho. Cessão posterior à aceitação; dupla transmissão ....................... 285 

221. Pressupostos e Requisitos - Regras. Cessão a título oneroso, ou gratuito. 
Capacidade e legitimação. Forma, a escritura pública.................................. 286 

222. Particularidades - Garantia do cedente, indenizações, alienação, conteúdo, 
Restituição de frutos............. ..... ........................... ................................... ........ 286 

223. Efeitos - Principal efeito. Transcríção do título. Cessão de quinhão here
ditário. Preferência dos coerdeiros ................................................................. 287 

Capítulo 30 
INVENTÁRIO 

224. Inventário - Sentidos da palavra. Finalidades do inventário. Natureza do 
processo. Foro competente. Atividade neutra do administrador. Legitimidade 
para requerer o inventário. Começo e fim. Inventário negativo .................. 291 

(RA) 224-A. Inventário e Partilha por Escritura Pública ................................... 293 

225. Inventariante A quem incumbe a administração. Inventariante. Cabeça do 
casal. Atribuições do inventariante. Nomeação. Pessoas indicadas. Em quem 
deve recair a nomeação, ordem sucessiva. Cônjuge sobrevivente. Herdeiro 
na posse dos bens. Preferência pela idoneidade. Testamenteiro .................. 295 

226. Representação Legal Representação ativa e passiva do espólio. Inventa
riante dativo. Natureza do espólio. A representação passiva........................ 296 

227. Bens Sujeitos a Inventário Bens hereditários. Bens do casal. Poderes do 
inventariante ........................................... .......................................................... 298 

228. Prestação de Contas - Quando deve prestá-las. Prestação após a partilha. 
O que se inclui na prestação. Aprovação. Sanção. Gratuidade do cargo.... 298 

STJ00100790 



• 

depois da partilha. 
idas acautelatórias; 
de herdeiro e suas 

essão. Contrato de 
erança ................... . 

.0 atomística. Con
lissão da qualidade 

rança; a herdeiro e 
ssão ...................... . 

leroso, ou gratuito. 

lienação, conteúdo, 

) de quinhão here-

ItáriO. Natureza do 
'adoro Legitimidade 
~gativo .................. 

•••••••••• u ................. 


:ariante. Cabeça do 
Idicadas. Em quem 
·evivente. Herdeiro 
enteiro .................. 

J espólio. Inventa
.iva........................ 

casal. Poderes do 

•••••••••••••• ...... u ....... 


lo após a partilha. 
IÍdade do cargo .... 

279 


283 


284 


285 


286 


286 


287 


291 


293 


295 


296 


298 

"

298 


fNDICE ANALlTICO DAS MATtRIAS . XXIII 

229. Remoção do Inventariante Causas relativas ao processo de inventário, e 

ao exercício da administração. Discriminação ............................................. .. 299 


230. O Procedimento de Inventário Judicial - Conceito de sonegação. Modali
dades. Perda do cargo de inventariante; como se impõe a pena ................ . 300 


Capítulo 31 


COLAÇÃO 


231. 	 Localização - Conceito de colação. A obrigação de conferir. Pessoas 

obrigadas à colação. Sucessão legítima e testamentária. Onde deve ser 

disciplinada a colação .................................................................................... .. 303 


232. Fundamento 	 Controvérsias: teorias: vontade presumida do doador, igualda

de entre os descendentes; com propriedade familiar, antecipação da herança, 

interesse superior da família ......................................................................... .. 304 


233. Natureza 	 A obrigação de restituir. Reconstituição do acervo hereditário 

relictum e donatum ......................................................................................... . 305 


234. 	 Pressupostos Ocorrência de liberalidade. Participação do donatário na 

sucessão do doador. Concurso entre o donatário e outros descendentes 

sucessíveis do doador ..................................................................................... . 306 


235. Sujeitos 	 Descendentes sucessíveis. Netos do autor da herança. Herdeiros 

excluídos. Genro ............................................................................................ .. 307 


236. Objeto - Que doações se conferem. Perecimento do bem doado. Alienação 

do donatário. Liberalidades. Excetuam-se gastos, as doações remuneratórias, 

acessões e benfeitorias, frutos .................................. ...................................... 309 


237. Modos 	 Colação in natura e por imputação. Conferência em substância. 

Bens móveis. Redução a termo. Regras a se observar na colação por im
putação............................................................ .................................................. 310 


(RA) 238. Valor dos Bens Doados (RA) Valor histórico. Avaliação. Doação 

em dinheiro. Orientação de Códigos modernos. Desvalorização ................. 311 


Capítulo 32 


ENCARGOS DA HERANÇA 


239. Discriminação dos Encargos - Encargos por que responde a herança. Des

pesas funerárias. Vintena do testamenteiro. Dívidas do falecido. Legados. 

Como se atende...... ................................ ........................ ................................. 313 


240. Pagamento das Dívidas 	- Beneficio de inventário. Cobrança das dívidas. 

Iniciativa dos credores. Separação de bens ..................... .............................. 314 


STJ00100790 



XXIV I SUCESSOES - Orlando Gomes 

241. Separação de Bens do Espólio Direito dos credores. Separação e reserva. 
Dação em pagamento. Dívidas não impugnadas. Quando deve ser requerida 
a separação. Bens que devem ser separados; ordem. Legitimação ............. 315 

242. Discriminação de Patrimônios - Direito de exigi-la; quem tem. Finalidade 
de medida......................................................................................................... 316 

243. Dívida do Herdeiro 	- Partilha. Imputação no seu quinhão. Insolvência do 
devedor. Censuras à regra da divisão entre todos................ .............. ........... 317 

244. 	Responsabilidade dos Herdeiros Responsabilidade depois da partilha. 
Fracionamento. Legatário. Usufrutuário. Evicção.......................................... 317 

Capítulo 33 

SONEGADOS 


245. 	Conceito - Conceito de sonegação. Que constitui sonegação. Finalidade 
das disposições legais. Omissão dolosa. Pena civil........ .............................. 319 

246. Pena - Em que consiste. Inventariante sonegador; remoção do cargo. Quando 
se aplica a pena. Condenação. Quem incorre na pena; controvérsias......... 320 

247. Caracterização - Divergências doutrinárias quanto à prova e o momento da 
arguição O requisito subjetivo. Interpelação. Arguição depois de encerrado 
o inventário ...................................................................................................... 321 


248. Ação de Sonegados 	 Vias ordinárias. Legitimação ativa e passiva. Sentença, 
efeitos pessoais. Prescrição ............................................................................. 322 

249. Efeitos 	- Restituição dos bens sonegados. Posse de má-fé. Alienação dos 
bens, consequências Culpa do sonegador no perecimento da coisa ............ 323 

Capítulo 34 
PARTILHA 

250. 	Comunhão Hereditária - Comunhão incidente; caracteres. O estado cir
cunstancial de indivisão. Meação. Regime da comunhão hereditária.......... 325 

251. Direito de Exigir Partilha 	 Quem pode exercê-lo. Estrutllra, natureza e 
caracteres. lrrenunciabilidade. Prolongamento da indivisão ......................... 326 

252. Modalidades 	 Partilha amigável e litigiosa. Pressupostos da partilha ami
gável. Partilha extrajudicial. Despacho de deliberação da partilha; a que 
deve atender. Rescisão da partilha. Partilha em vida ................................... 327 

253. Regras - Formação dos quinhões; o princípio da igualdade. Prevenção da 
contitularidade. Comodidade dos herdeiros. Observância das regras .......... 329 

254. 	 Partilha Testamentária - Atribuição qualificada; extensão. Validade da 
estimativa. Composição da legítima. Validade da partilha testamentária.... 330 

STJ00100790 



Separação e reserva. 
jo deve ser requerida 
Legitimação ............ . 

luem tem. Finalidade 
......... ........... ......... ....~ 

ahão. Insolvência do 

depois da partilha. 
................................. 


,negação. Finalidade 

ão do cargo. Quando 
controvérsias ........ . 

Dva e o momento da 
depois de encerrado 

e passiva. Sentença, 

,á·fé. Alienação dos 
Ito da coisa ........... . 

eres. O estado cir· 
o hereditária ......... . 


,trutura, natureza e 

,ão ........................ . 


os da partilha ami· 

da partilha; a que 


Jade. Prevenção da 

I das regras .......... 


nsão. Validade da 
la testamentária.... 

315 

316 

317 

317 

319 

320 

321 

322 

323 

325 

326 

327 

329 

330 

fNDICE ANALfTICO DAS MAT!:RIAS I XXV 

255. Partilha em Vida Conceito. Natureza. Inconvenientes. Modalidades, divisio 
parentum inter liberas, tes(amenlum parentum inter liberos. Antecipação 
da sucessão. Forma da partilha-doação. Influência do regime matrimonial. 
Partilha testamentária ...................................................................................... . 331 

256. Modos de Partilhar Partilha por linhas e cabeça; quando se procedem. 
Parti lha por estirpe ......................................................................................... . 333 

257. Efeitos da Partilha  Principal efeito. Retroatividade da sentença divisória. 
O formal de partilha; força executiva ........................................................... . 334 

258. Tornas e Licitação Processos para atender à exigência de igualdade da 
partilha. A reposição, quando cabe. Venda judicial. Licitação, conceito . 
Preferência do herdeiro .................................................. '" ............................ .. 335 

259. Sobrepartilha Motivos determinantes, necessária e conveniente. Regras 337 

260. Anulação e Rescisão da Partilha - Anulabilidade; partilha amigável. Ação 
rescisória. Regras concernentes à rescisão. Efeitos da anulação e da resci
são .................................................................................................................... . 338 

Índice Alfabético de Assuntos ............................................................................... .. 343 


STJ00100790 




