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Introdução 

É da tradição do nl 
cessário. As Ordenaçõe: 
qualificado uma parcel;, 
lutamente isenta de cIáu 

Com o Decreto n. 1. 
Feliciano Penna, o direib 
da herança restringir a h 
a conversão de bens qUE 
ainda permitindo que se 
e as condições de inalier 

O Código Civil de 1 
do herdeiro necessário, 
redação do artigo 3° da 
lecendo no artigo 1.676 
pensa das cláusulas rest 
do patrimônio. Com iss 
que defendiam a clausu 
aqueles que se posiciona 
to} pois entendiam que 
herdeiro necessário. 

I Decreto n. 1.839, de 31 de dezem 
artigo precedente, não impede qu, 
cies os bens que constituírem a lef 
mulher herdeira a livre administr; 
vitalida, a qual Mio prejudicará a 1 
dos bens aos herdeiros legítimos" 

2 Dirdlo das Sucessões. 2. ed. Rio d< 

3 Esludos sobre Sucessão Trslamclltá 
Código Civil, no art. 1627, não a 
admissão, uma vez que o <'Iemell/! 
não é a IIIC11S legisll1/oris, senão alI, 

mitida às expressas no Código d( 
virtual ou impllcita passou a ser p 
manda apenas verifique ° juiz 'ser 

Justa Causa Testamentária 

 

 


