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 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Cláusula Testamentária Sujeita a Termo: Princípio da 

Perpetuidade do Título 

- Art. 1.898: ”A designação do tempo em que deva começar ou 

cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições 

fideicomissárias, ter-se-á por não escrita” 

- Fideicomisso: art. 1.951 e seguintes 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Exemplo: José (fideicomitente) falece, deixando em seu 

testamento uma casa para Mira (fiduciário) e estabelece que a 

prole eventual de Aparecida receberá a mesma casa 

(fideicomissário). José morre. Nasce Eduardo, filho de 

Aparecida.  

- Substituição fideicomissária por morte do fiduciário, por certa 

condição ou termo 

- Dupla vocação hereditária 

 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Propriedade Resolúvel  

- Art. 1.799, I 

- Fideicomissário renuncia: art. 1.955 

- Fiduciário renuncia: art. 1.800 

- Nascimento do fideicomissário antes da morte do 

fideicomitente: art. 1.952, § ú 

 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Art. 1.959: “São nulos os fideicomissos além do segundo grau” 

- Prazo para o concepturo nascer: art. 1.800, § 4º 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Nomeação por Certo Motivo: “O erro na designação da pessoa 

do herdeiro, do legatário, ou da coisa legada anula a 

disposição, salvo se, pelo contexto do testamento, por outros 

documentos, ou por fatos inequívocos, se puder identificar a 

pessoa ou coisa a que o testador queria referir-se” (art. 1.903) 

- Cláusulas Testamentárias Restritivas: arts. 1.911 e 1.848 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

Substituição Testamentária (arts. 1.947/1.960) 

- Substituição Vulgar/Ordinária 

- Substituição Fideicomissária 

- Substituição Recíproca 

 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Invalidade: arts. 1.900 (nulidade), 1.909 (anulabilidade) e 166 

- Revogação: arts. 1.969/ 1.972 

- Rompimento: arts. 1.973/1.975 

 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Caducidade: pré-morte ou comoriência do herdeiro 

testamentário ou legatário – renúncia, sem a indicação de um 

substituto – testamentos especiais, sem que o testador venha 

a falecer durante a viagem ou o período de guerra – 

superveniência da morte do beneficiário, sem o cumprimento 

da condição suspensiva 

 



 Sucessão Testamentária – Testamento, Codicilo e Legado 

- Testamenteiro 

- Arts. 1.976 e seguintes do CC 

- Nomeação e omissão do testador: art. 1.984 

- Testamenteiro dativo 

- Pessoas jurídicas  

- Atuação remunerada: art. 1.987 


