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 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

Testamento 

- Conceito: negócio jurídico unilateral, pelo qual a pessoa dispõe 

de seus bens em todo ou em parte e estabelece a quem serão 

destinados por ocasião de sua morte, além de se facultar 

outras declarações de vontade. 

- Beneficiários: herdeiros testamentários e legatários 

- Testador  

 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Disciplina legal: arts. 1.857/1.990 

- Conteúdo patrimonial ou existencial  

- Testamento Vital: Resolução 1.995/2.012 do CFM  

 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Personalíssimo: “O testamento é ato personalíssimo, podendo 

ser mudado a qualquer tempo” (art. 1.858) – autofeitura do 

testamento 

- Art. 1.963: ”É proibido o testamento conjuntivo, seja 

simultâneo, recíproco ou correspectivo”  



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Unilateral 

- Gratuito/benéfico (art. 114) 

- Eficácia post mortem 

- Formalidades exigidas em lei   

- Revogável a qualquer tempo  



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

Capacidade Testamentária Ativa (art. 1.860 § ú) 

- Pródigo 

- Ébrios habituais e viciados em tóxicos   

- Art. 1.861: ”A incapacidade superveniente do testador não 

invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida 

com a superveniência da capacidade” – tempus regit actum  



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

Capacidade Testamentária Passiva (Legitimação Sucessória) 

- Art. 1.798: “Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já 

concebidas no momento da abertura da sucessão” 

- Princípio da Coexistência e Legitimação Condicional 

- Enunciado 267 do CJF 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Art. 1.799: “Na sucessão testamentária podem ainda ser 

chamados a suceder: I - os filhos, ainda não concebidos, de 

pessoas indicadas  pelo testador, desde que vivas estas ao 

abrir-se a sucessão;  II - as pessoas jurídicas; III - as pessoas 

jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob a 

forma de fundação”. 

 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Art. 1.800, § 4º: ” Se, decorridos dois anos após a abertura da 

sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens 

reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão 

aos herdeiros legítimos.” 


