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Disposições testamentárias 

A partir art. 1897. Para estudarmos esses assuntos, traçaremos um paralelo com contratos. Percebemos que 

em um contrato costumeiramente temos as clausulas contratuais, várias e o testamento também temos 

diversas cláusulas. Henrique meu herdeiro, reconheço Mariana minha filha, ou seja, várias disposições de 

cunho patrimonial e extrapatrimonial. Um testamento pode ter em seu conteúdo várias disposições 

testamentárias. 

 

Dentre essas disposições temos aqueles de nomeação de herdeiros. 

 

Quais são as espécies de nomeação? 

1. Nomeação pura e simples: aquelas sobre a qual não pende condição ou termo ou encargo. Quando um 

negocio jurídico não tem nenhum elemento acidental (condição, termo e encargo) ele é classificado assim. 

Ex: nomeio Henrique meu herdeiro. 

 

2. Nomeação condicional: aquela que traz uma condição. Condição é um evento futuro e incerto 

Ex: José será meu herdeiro se passar no vestibular ou desde que cole grau.  

 

3. Nomeação modal (com encargo): encargo pode ser cuidar de um animal, cuidar de uma casa de caridade. 

Ex: nomeio Henrique meu herdeiro que deverá cuidar do meu cachorro ou que deverá cuidar de uma casa 

de caridade. 

 

4. Nomeação por certo motivo: aquela o testador vai narrar as razões da nomeação, por qual motivo ele 

nomeia. 

Ex: nomeio Henrique, pessoa que salvou a minha vida. 

 

 

Próximo artigo 

Se eu nomeio José por ter salvo minha vida, esou dizendo por qual razão o nomeiei, ou seja, se ficar aprovado 

posteriormente a feitura do testamento e a morte do testador que não foi José o salvador mas sim o Thiago, 

Thiago que receberá, porque ele não quis presentear a José, mas sim a pessoa que realizou aquele 

determinado ato = devemos sempre buscar a real intenção do testador. 

 

Art. 1903 - Para darmos vida a esse artigo, vamos ver um exemplo: Uma pessoa mantém um jardineiro há 20 

anos. Carinhosamente, apelido o jardineiro de Zé, sem se preocupar qual o seu nome. No testamento o caro 

entregou as ferramentas de jardinagem para o Zé. O juiz olhando, vai buscar saber quem é Zé, ai chega o 

jardineiro dizendo que é o Zé, mas na verdade ele chama Thiago. Mas ai tem bilhestes, carteira de trabalho 

assinada, esse conjunto probatório faz com que o juiz identifique que de fato o Thiago é o Zé. 

 

Outro exemplo é deixou bens para a igreja! Dá para ter diversas interpretações, pode ser a católica, ortodoxia, 

era igreja instituição ou era aquela situada na frente de sua casa ou qualquer outra. Que igreja é? Mas 

elementos externos indicarão que destinou para aquela igreja do lado da sua chácara, ele ajudou a construir, 



que mencionava aos filhos que quando morrer gostaria de ajudar aquela igreja. Então tem que dar um norte 

pelo o que aparenta ser dado pelo testador. 

 

= tudo isso demonstrando que deverá ser prestigiado a vontade do testador, a ultima vontade. 

 

Artigo 1900 

Posso acompanhado de minha esposa, ir ao tabelionato de notas e fazer um testamento contemplando nossa 

vontade? NÃO! Testamento é ato de mão única! 

O testamento conjuntivo é VEDADO! 

 

Posso eu e minha esposa ir em um tabelião de notas e eu fazer o meu testamento e ele fazer o dele? Sim! 

Posso nomear ela minha herdeira e ela me nomear? Sim! Para não ter possibilidade dos herdeiros litigarem, 

quererem tirar o cônjuge sobrevivente do lar em que viviam. 

 

O que não pode segundo esse dispositivo? 

I -> “Nomeio a Taís minha herdeira, desde que a mim ela tenha nomeado no seu testamento” – NÃO PODE. 

Estou tentando cooptar a vontade da Taís, ou seja, para a Taís se ver minha herdeira ficaria tentada a me 

nomear, o que lesa a vontade = NULO! 

 

Ou senão, “nomeio ela minha herdeira desde que ao meu filho ela tenha nomeado no seu testamento” = 

NULO. 

 

Podemos condicionar a cuidar de algo, passar em uma prova, mas NUNCA CONDICIONAR A SER TAMBÉM 

HERDEIRA DELA, OU MEU FILHO SER HERDEIRO DELA. 

 

II -> faço o testamento e indico uma pessoa cuja identidade não se possa averiguar. Isso não pode, porque por 

falta de identificação essa disposição de ultima vontade não poderá ser atendida. 

 

III e IV -> ambas o testador dá a uma terceira pessoa a tarefa de indicar quem é o herdeiro e quanto receberão 

os herdeiros, como se houvesse uma espécie de procuração! Só que o testamento é um ato personalíssimo e 

não admite procuração. NINGUÉM PODERÁ DEFINIR QUEM NEM QUANTO NO LUGAR DO TESTADOR. 

 

Afinal o que não posso? 

Não posso falar para tal pessoa escolher quem nem quanto, mas é possível que eu digo “Edson dentro dos 

alunos da sala escolha um”, estou pedindo para que dentro de um situação especifica, dentro de um limite 

estabelecido, escolha determinada pessoa. 

 

Ex: se eu fala para tal pessoa determinar o quanto receberá a enfermeira cuidou de mim, será usado o que de 

fato uma enfermeira receberia, o salário que ela recebia, esse é o teto! 

 

 

V – concubina do testador casado, a testemunha do casamento e a pessoas que escreveu o testamento. 

 

 

Formas de interpretação ou definir os quinhões diante de disposições testamentárias 



Art. 1904 

 

- se eu nomear meus herdeiros, mas sem estipular o quinhão de cada, alei resolver dividindo em cotas iguais 

pelos três. 

 

Art. 1905 

Nomeio Mário, os primos de Henrique e os sobrinhos de Maria. Como há divisão? Um 1/3 para o Mário, 1/3 

para dividir entre os primos de Henrique e 1/3 entre os sobrinhos de Maria. 

 

Art. 1906 

Se eu faço a disposição: “nomeio Antonio 1/6, José 1/12 e Thiago 1/6”, isso tudo são 5/12, para eu ter 12/12 

que é 1 inteiro faltam 7/12, esse restante como não está definido para ninguém seguirá a ordem de vocação 

hereditária. 

 

Art. 1907 

Uns eu determino o quinhão e os demais que estão lá também não indiquei, se sobrou 60% da herança, divido 

entre os três de forma igual. 

 

Art. 1908 

Sequer SAR uma coisa certa e determinada é um legado, se eu quero dar herança é tudo, mas aqui no caso 

quero dar tudo, mas exclui determinado bem. 

 

Art. 1911 

Pai vendo que a filha vai casar, quer dar um segurança, quer dar uma casa. Só que o pai não sabe qual o 

regime de bens do casal, não sabe quais serão os ajustes desse casamento. Então ele dará o apartamento para 

a filha, mas só quer dar a ela. O pai grava a doação com a clausula de inalienabilidade. Automaticamente fica 

junto com a alienabilidade a incomunicabilidade (se comunica os não os bens no casamento). Então se a filha 

não pode dispor daquele bem, também não pode comunicar, pois se pudesse estaria disponde de metade (por 

ex, no regime de comunhão universal). E também não poderá penhorar (porque não podendo penhorar, não 

vai poder vender para ganhar dinheiro). 

= inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade! 

 

Há possibilidade de derrubar a cláusula? 

Sim! Preciso comer, preciso fazer uma cirurgia para viver, precisa educar os filhos, ou seja, mas importante, ai 

derruba a clausula poderá vender o bem, o dinheiro fica em juízo e poderá ir usando nos procedimentos 

cirúrgicos por ex. 

 

 

Direito de acrescer (Art. 1941) 

Esse direito tem uma situação certa, tem que haver uma cláusula com determinado requisitos para ensejar o 

direito de acrescer. 

 

Somos todos nomeados pelo testador, ou seja, somos todos herdeiros, mas algumas pessoas não querem, 

outro morreu, então vamos olhando e a lei dizendo “esse não quer, esse não pode” então a parte deles fica 

com o resto ”sobra mais para os outros”. A lei faz isso, mas dentro de alguns requisitos: 



 

1. Que sejamos mais de um, ou seja, pluralidade de herdeiros; 

2. Nomeação conjunta na mesma disposição; 

3. Não haver quinhão definido; 

4. Que um dos herdeiros não queira ou não possa receber; 

5. Que não haja previsão de substituição. 

 

Porque quando um não quer ou não pode, vai para os demais? Porque esta na mesma disposição, são mais de 

um, estão nomeados sem quinhão definido e não há previsão de substituição. 

 

Você que é herdeiro e esta recebendo o acréscimo, ou recebe tudo ou nada! Ou seja, voc~e não pode aceitar a 

quota parte e repudiar o acréscimo. 

 

Exceção -> se o acréscimo estiver onerando por conta de um encargo. 

Ex: nomeio x, y e z, esta que deverá cuidar de um animal. Para quem tem o encargo? Para z, se ela não quiser 

ou não puder, quem levar a parte dela ficará com o encargo. Só pode não querer o acréscimo se ele vier com 

um encargo, caso contrário ou leva tudo ou repudia tudo. Se o x e y aceitarem fica dividido a quota de z de 

forma igualitário + a obrigação de cuidar do cachorro. Se um deles aceitar e outro recusa, só o que aceitou vai 

levar a quota de z e o encargo. 

 

 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

O testador ao elaborar um testamento ele pode prever que a pessoa por ele escolhida para atuar como 

herdeira ou legatário não queira ou não possa receber a herança. Assim, ao prever isso ele nomeia outra 

pessoa! “Nomeio José que se não puder ou não quiser será substituído por Maria”. 

 

Porque se torna necessária a substituição? 

Porque não existe direito de representação na sucessão testamentária. 

 

Não é preciso nomear substituto para todos, pode ser que uma pessoa tenha, como pode ser que ninguém 

tenha. A substituição é uma faculdade! 

 

SE FAZ NECESSARIO A SUBSTITUIÇÃO PORQUE A PESSOA MORTE NA SUCESSAO TESTAMENTARIA NÃO DÁ 

DIREITO À REPRESENTAÇÃO 

 

Essa modalidades é a SIMPLES. 

 

Existem duas espécies de substituição: (i) simples e (ii) fideicomissária. 

A simples eu nomeio alguém, essa pessoa não pode, teremos outros. A fideicomissária é diferente! 

 

Situação da prole eventual -> nomeava herdeiro uma pessoa que ainda não existia, o filho de alguém. Esperava 

2 anos, nasceu herdou, não nasceu passou. O meu herdeiro é o filho do Caio, se o Caio não tem filho é valido o 

testamento? Sim! Estou nomeando uma pessoa que não existe ainda, mas é valido. O Caio passa pela 

herança? Não!!!  

 



Assim na fideicomissária, primeiro a herança para o Caio e depois passa ao filho. Quando o caio é substituído 

pelo filho? Quando o testador falar! Quando completar quando nascer, quando tiver 18 anos, quando passar 

no vestibular. 

 

Qual a vantagem? Quando eu morro na prole eventual a herança não tem dono, está na espera do dono. Na 

fideicomissária, a herança tem dono que é o Caio, porque depois que ele vai passar para o filho. Lá na outra 

temos o prazo de 2 anos, aqui não tem prazo, porque o testador que vai estabelecer qual o prazo (ex: quando 

completar 18 anos). 

 

E se ele morrer sem ter filho? A herança é do Caio, não existe a substituição e fica no patrimônio dele para 

posterior sucessão. 

 

A lei só permite essa situação com o fiduciário vivo e o fideicomissário “ainda não nascido”. Se eu fizer o 

testamento com o Caio vivo e o filho não nascido é valido. 

 

DESERDAÇÃO 

Guarda relação com a exclusão por indignidade na medida em que afasta o herdeiro da participação do 

acervo. 

 

O deserdado é afastado do acervo pelo testador no testamento. “eu deserdo meu filho”. Só há deserdação de 

herdeiro necessário!!! 

 

Porque? Porque o legislador entende desnecessário deserdar herdeiro que não seja necessário e sim legítimo. 

 

Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legitima ou deserdados em todos os casos em que podem 

ser excluídos da sucessão (atentado a vida, honra e a liberdade de testar, ofensa física, injuria grave, relações 

ilícitas com a madrasta ou padrasto). Ex: “olha filho se você casar com essa moça eu te deserdo”, não tem 

guarida na lei! Agora se o filho ofende o pai, sai com a esposa do pai, abando o pai quando se encontra 

enfermo, poderá deserdar. 

 

Basta eu coloca deserdo o meu filho porque ele me agrediu? 

Não!!! Após a morte é necessário propor a “Ação de deserdação”. 

 

Art. 1961 – 1967: Deverá fazer prova do que aconteceu, discorrer de forma minuciosa. No dia x, tal local, de 

forma tal meu filho me agrediu, tudo isso no boletim de ocorrência n° tal, assistido por tal testemunha. 

 

 

REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS 

- Redução: 

Todos nós temos herdeiros necessários, seja descendentes, ascendentes ou cônjuge. Com isso só podemos 

dispor de 50%! Podemos nada dispor? Sim! Ai vai para a sucessão legítima. 

 

Posso dispor 10%? Sim! O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos. 

 

E se extrapola e resolve dispor 70%? É nulo ou anulável? 



A lei corta o excesso = REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS, ou seja, corta de forma proporcional 

até chegar aos 50% 

 

Faço um testamento deixando 50% para x, 30% para z e 20% para y, ou seja, isso é 100% e assim teremos que 

cortar pela metade. Z receberá 25%, z ganha 15% e y ganha 10%. 

 

 

REVOGAÇÃO DO TESTAMENTO 

Revogação está ligado a ideia de oportunidade e conveniência, eu revogo porque eu quis, daquela eu forma eu 

não quero. Como revogo um testamento? Por outra revogação. 

 

Revogo – mudou de ideia 

Anula – quando há vicio 

Rompimento – decorre da lei e a origem é um fato superveniente. Qual fato? Ter ou conhecer ter um herdeiro 

necessário. Ex: eu desconheço a existência de um filho, faço um testamento, 50% para minha irmã, 50% para a 

casa de caridade. Morro, surgiu um filho, a lei pensa que se eu tivesse filho não teria testado da forma que 

testei. 

 

Só há uma situação em que não haverá rompimento -> tenho 2 filhos e deixo os outros 50% para caridade, ai 

se aprece um terceiro filho ele entre na briga com os 2 e não da parte disponível (caridade). Afinal, já temos 

presentes os filhos e provavelmente seria da mesma maneira. 

 

 

TESTAMENTEIRO 

Testamenteiro é o personagem do testamento, é um personagem facultativo pode ser sido nomeado um 

testamenteiro pelo testador ou não. Quando uma pessoa faz um testamento ela tem essa faculdade, pode ou 

não indicar um testamenteiro. 

 

Qual atribuição do testamenteiro? 

Executar as disposições testamentárias e por isso é chamado de executor testamentário. 

Executar as disposições é concretizar, materializar no mundo dos fatos aquilo que está estampado no 

testamento. 

 

Se o testador fala que deverá ser entregue um cavalo ao José,o testamenteiro concretiza essa disposição 

testamentária. 

 

O que essa pessoas recebe? 

UM PRÊMIO DE 1 A 5% DA HERANÇA LIQUIDA 

 

Se o testamenteiro for herdeiro ou legatário, não faz jus ao PRÊMIO, pois entende-se que trata de um 

ENCARGO.  

Exceção: pode ele optar pelo premio ao invés da herança ou legado. 

 

O encargo da testamentária é INTRANSMISSIVEL ou INDELEGÁVEL. 

 



Eu posso ter um testamenteiro que vai cumprindo todas as disposições, posso ter mais de um para cumprir 

todas, como posso ter mais que um para cumprir o que é destinado a cada um.  

 

 

SONEGADOS 

Quem não paga é o inadimplente. Agora há sonegação quando não digo que recebi, omito uma informação, 

tenho a intenção de deixar de informar! 

 

Os herdeiros têm o dever de informar em juízo os bens que compõe a herança. Todos os herdeiros que 

conhecem os bens do de cujus têm essa obrigação. Desta forma, se deixa de informar de forma dolosa, são 

considerados sonegados. Serve para pagar menos tributos, para não ter divisão, achei lá e pego para mim. 

 

Pena – daquele bem sonegado ele não tem direito sobre ele, não participa da partilha! 

 

ATENÇÃO: posso desconhecer a existem de bens e quando conheço faço a sobrepartilha. 

 

Quando se caracteriza a sonegação? 

Temos 60 dias para abrir o inventário, os próximos passos é apresentar as primeira declarações, passo 

seguinte tenho as ultimas declarações. Faz a ultima declaração e nada mencionou sobre a existência de outros 

bens incorreu em sonegados. 

 

 

COLAÇÃO 

Estou na idade de casar, meu pai me dá um apartamento de presente. Antes do meu irmão casar meu pai 

falece. E agora, porque é normal o pai dar tudo que dá para um dar para o outro. 

 

Apto – 300 mil 

Pai – herança 1 milhão e 200 mil 

Essa herança divida por 2 dá 600 mil para cada. Porem, como a lei também parte do pressuposto que os pais 

prezam pela igualdade entres os filhos, somamos 1,2milhão + 300mil = 1,5, que divido por 2 é 750. Então o 

que não tem o apto recebe 750 e eu que tenho o apto recebe mais 450, como complementação do que já 

ganhei dele. 

 

 

Sou maior e as prestações da minha faculdade é colação!a lei diz que enquanto maior é sustento mesmo, 

agora quando vira maior o outro irmão já pode ficar anotando tudo o que o pai está gastando o mais velho 

(RS). Mas na realidade, acontece bastante com os filhos de pais diferentes, muitas vezes um realmente é mais 

prestigiado que o outro, então acaba tendo essa de um colecionar! 

 

Por quanto colaciona? 

Valor da época da colação. 

 

Quem pode colecionar? 

Descendentes que concorrem a sucessão do ascendentes são obrigados para igualar as legitimas a conferirem 

as doações sob pena de desigualdade. 



A colação tem por fim igualar as legitimas dos descendente e dos cônjuges sobrevivente. Se dei um imóvel a 

um amigo ele não vai participar da legitima porque não é herdeiro necessário. Se eu dei para um neto e os 

outros serão meus herdeiro porque não há filhos, ai deverá colecionar. Agora de quero presentear um neto e 

ainda há filhos, o neto não precisa colecionar. 

 

 

PAGAMENTO DAS DÍVIDAS 

Os herdeiros não assumem encargos além das forças da herança!!! 

Pode ser que o herdeiro não coloque nada no seu bolso, mas também nunca tira-lá!!! 

 

Se fizerem o inventario e a partilha e há um credor, um banco pro ex de 20 mil. 

 

Despesas funerárias 

Art. 1999. São pagas pela herança, se um dos herdeiros pagar e for cobrar do outros tudo bem. Se um deles 

não pagar, o prejuízo é dividido entre todos. 

 

 

Garantias dos quinhões 

Inventário – partilha – cada macaco no seu galho. 

Os coerdeiros são reciprocamente obrigados a resolver os problemas da evicção. Fiquei de repende com um 

imóvel que não era do meu pai e perdi para a evicção, não é assim problema é meu! os demais irmãos vão 

resolver isso junto tendo uma re-divisão das coisas. 

 

 

 

 

 

Medico -> 21/10 

-slides 

- resumo de até 3 folhas 

- e-mail da classe 48h antes da apresentação 

 

EXERCÍCIO 

Augusto atacado por abelhas selvagens, quando realizada manobra alheia a sua vontade vem a colidir com 

veiculo que se encontra estacionado em via pública. 

 

Houve conduta? 

Conduta é qualquer comportamento humano voluntário ou involuntário, querido ou não querido, mas sempre 

um comportamento humano. 

 

Houve uma conduta, um comportamento, não querida, mas houve. 

Não havendo conduta não há que se falar em responsabilidade civil. Sonâmbulos e em ato reflexo NÃO 

REALIZAM CONDUTAS.  

 



Se eu coloco uma arma apontada para a cabeça de uma pessoa falando para assinar um documento e ela 

assina ela se comporta, tem um conduta não querida, viciada, mas tem uma conduta. 

 

Houve culpa? 

Culpa é a inobservância de um dever de cuidado objetivo a todos nós são dados deveres de cuidado no sentido 

de transgredirmos, não lesarmos, de nos comportarmos. Quando realizamos uma conduta com todos os 

deveres de cuidado NÃO HÁ CULPA. Mas é necessário entender, observar se havia ou se era exigível um 

comportamento distinto do que houve. 

 

Atacado por abelhas selvagens ao dirigir seu carro -> não havia porque ter um comportamento distinto, 

qualquer pessoa naquela situação perderia a direção.  

 

Desta forma, não houve culpa, porque houve a observância dos atos de cuidado. 

 

Em todos os casos em que não se exigir do motorista comportamento diverso, NÃO HAVERÁ CULPA. 

Por ex, se entrou uma mosca não é comportamento do homem médio que se desespero ao ponto de perder a 

direção. 

 

Há responsabilidade civil? 

Se houve conduta + culpa + dano = HÁ RESPONSABILIDADE CIVIL. 

Temos o nexo! 

 

Como no nosso caso não houve culpa, não há responsabilidade civil. 

 

Diferença entre culpa e dolo 

Hoje o direito civil se preocupa com a divisão existente entre culpa e dono para fins de indenização. 

 

Graus da culpa 

Grave, lese e levíssima. 

 

Como se mede isso? 

Quanto mais próximo do ideal – se aproxima da culpa levíssima. 

 

Os graus da culpa são relevantes para o direito civil? 

A lei civil diz que a indenização mede-se pela extensão do dano, porém, se o juiz entender que se culpa foi 

levíssima ele poderá diminuir a sanção. Hoje, portanto, é relevante o grau da culpa. 

 

Para o direito do consumidor é importante? 

Não, porque o direito do consumidor só prevê a restituição integral do dano. Não existe permissivo legal para 

minorar a indenização. 

 

 

Pedro dirigindo, desmaia, responde pelos prejuízos causados a terceiro? 

Resposta ideal é DEPENDE. Culpa há quando há inobservância dos deveres de cuidado. 

Depende do cenário! 



Desmaia é causa de exclusão da responsabilidade civil? DEPENDE. 

Se era previsível porque ele apresentava esses quadros já, não é causa de exclusão. Agora se era imprevisível 

aconteceu no nada, não tinha histórico nem nada é SIM. 

 

DIREITO CIVIL 

 

MATERIA 3° BIMESTRE -> direito de acrescer , redução das disposições testamentárias,  colação, substituição,  

revogação, rompimento do testamento, sonegados, seminários de responsabilidade civil  (abelhas, nexo 

causal, excludentes e indenização). 

 

10 testes!!!! 

 

INDENIZAÇÃO 

1.  

2. Art. 948 

3. – 

4. 940, pagamento em dobro 

5. Há uma inversão do ônus de prova. A lei diz que ele só não respondendo se houver culpa da vitima ou caso 

fortuito. 

6. Responsabilidade objetiva – 932, IV 

 


