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sula derrogatória". Revogação e ineficácia. Substituição do testamento.
Revogação pura e simples e condicional. Negócio jurídico de revogação.

247
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190. Classificação - Revogação expressa e tácita. Revogação total e parcial.
Revogação presumida; caducidade. Forma da revogação ............................ .
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 ....................................................................................................... .
192. Revogação do Testamento Revogatório. - Dedução dos princípios gerais.
Recuperação do testamento revogado. Desnecessidade de repetir disposições
não revogadas. Revigoramento ...................................................................... .
193. Revogação Tácita - Incompatibilidade entre disposições testamentárias.
Dilaceração de testamento cerrado. Alienação da coisa legada. Contrariedade
e incompatibilidade. Testamentos com a mesma data ................................. .

194. In utilização do Testamento Cerrado - Fato concludente. Presunção, natureza.
Testamento particular ..................................................................................... ..
195. Alienação da Coisa Legada - Revogação parcial e presumida. Manifestação,
em contrário, da vontade do testador. Transformação da coisa legada .......

Capítulo 26
CADUCIDADE DO TESTAMENTO
196. Natureza - Ineficácia. Revogação e rompimento. Voluntas testatoris e opção
de política legislativa. Caducidade, hipóteses ............................................... .
197. Classificação - Circunstâncias determinantes da caducidade dos legados.
Quando caduca o testamento. Rompimento .................................................. .
198. Rompimento por Superveniência - Superveniência de descendente. Elementos
de caracterização da hipótese. Existência ignorada. Filho póstumo. Filho
ausente ............................................................................................................. .
199. Descendente Sucessível Significado da expressão. Descendentes ilegítimos.
Ignorância. Reconhecimento coativo. Repulsa à paternidade. Filhos havidos
fora do casamento. Filho adotivo .................................................................. .
200. Ignorância da Existência de outros Herdeiros - Herdeiros necessários.
Ignorância de existência de ascendentes ...................................................... ..

20 I. Sobrevivência do Herdeiro - Falecimento do herdeiro ignorado antes do
testador. Consequência .................................................................................... .
202. Como se Dá o Rompimento - Controvérsias. Ação especial; sentença.
Caducidade de pleno direito. Necessidade de pronunciamento judicial.
Declaração de ineficácia ................................................................................. .
203. Exclusão da Caducidade Quando o testador prevê a existência, ou super
veniência, de herdeiro necessário. Previsão presumida. Disposições a favor
unicamente de estranhos ................................................................................. .

Sucessões

lção total e parcial.
lo ............................ .

204. Testamentaria  A figura do executor testamentário; necessidade do testamen
249

os princípios gerais.
!e repetir disposições

250

içôes testamentárias.
egada. Contrariedade

teiro. Nomeação. Testamenteiro universal e particular. lntransmissibilidade
da testamentaria. Os que não podem ser testamenteiros ............................. .

263

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

264

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

251
Presunção, natureza.

252

umida. Manifestação,
da coisa legada ...... .

Capítulo 27
TESTAMENTEIRO

248

insecos. Testamento
)brevivência de cer
idade do testamento
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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. Responsabilidade...................

267

Que é. Natureza. Fixação. Quem não faz jus à vintena.
Testamenteiro-meeiro. Pagamento da vintena-dedução. Perda da vintena...

269

209. Vintena ou Prêmio

no

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

testatoris e opção

superveniente e morte ..................................................................................... .

271
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Capítulo 28
PETIÇÃO DE HERANÇA

256
isc(~ndente.

Elementos
póstumo. Filho

o

211. Finalidade da Ação  Contestação da qualidade do herdeiro. Ação de petição

257

de herança. Herdeiro aparente. Fim de ação ............................................... ..

273

212. Natureza - Escopo prático da petição hereditatis. Em que se distingue da
258

ação reivindicatória. Distinção da ação de estado. Ação real; natureza da
sentença ........................................................................................................... .

274

213. Legitimação

necessários.

259

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

260

do herdeiro aparente ....................................................................................... .

276

215. Relações entre o Herdeiro Real e o Aparente - Herdeiro de boa-fé e her

especial; sentença.
judicial.

deiro de má-fé. Título putativo. Legatário. Restituição dos bens; frutos ....

260

I,,""'''''''''''''', ou super
IfDisp()sições a favor
261

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

XXII

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 ................................................... ,... " .... ,.............. .

229. Remoção do Inv
ao exercício da ,
279

230. O Procedimento
dades. Perda do

Capítulo 29
CESSÃO DE HERANÇA

(RA) 2\8. Generalidades (RA) - Acepções do vocábulo cessão. Contrato de
cessão. Substituição de posição jurídica. A cessão de herança .................. ..

2\9. Cessão de Herança - Dissensão conceitual. Concepção atomística. Con
cepção unitária. Natureza da cessão de herança. Transmissão da qualidade
de herdeiro .................................... ,......................................... ,................ ,...... .

283

284

23 I. Localização _ (

obrigadas à cola,
disciplinada a col

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

285

232. Fundamento  COI
de entre os descen
interesse superior

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

286

233, Natureza - A obr
relictum e donatUl

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

286

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

287

Capítulo 30

234. Pressupostos - O
sucessão do doad
sucessíveis do doa

235. Sujeitos - Descen(
excluídos. Genro ..

236. Objeto -;- Que doaç
do donatário. Liber
j
acessões e

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

237. Modos - Colação
Bens móveis.
putação ............... ,..
(RA) 238. Valor dos

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 ................. .

294

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-Ias. Prestação após a partilha.
O que se inclui na prestação. Aprovação. Sanção. Gratuidade do cargo ....

298

239. Discriminação
pesas funerárias.
240. Pagamento das
Iniciativa dos

Sucessões

u depois da partilha.
edidas acautelatórias;
o de herdeiro e suas
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229. Remoção do Inventariante - Causas relativas ao processo de inventário, e
ao exercício da administração. Discriminação ............................................. ..

279

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

) cessão. Contrato de
: herança ................... .

283

i>ção atomística. Con
lsmissão da qualidad:

obrigadas à colação. Sucessão legítima e testamentária. Onde deve ser
disciplinada a colação...................................................................................... '

284

herança; a herdeiro e
;missão ...................... .
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304

286

233. Natureza - A obrigação de restituir. Reconstituição do acervo hereditário
relictum e donatum ......................................................................................... .

305

234. Pressupostos - Ocorrência de liberalidade. Participação do donatário na
286

'ssão de quinhão here

!

232. Fundamento  Controvérsias: teorias: vontade presumida do doador, igualda
de entre os descendentes; com propriedade familiar, antecipação da herança,
interesse superior da família .......................................................................... .

alienação, conteúdo,

f· ..·················,··············
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285

oneroso, ou gratuito.

,a................................ ..

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

287

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 ...................................................................... ..

. we:ntano. Natureza do
[plstra(lor. Legitimidade

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

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

294

ENCARGOS DA HERANÇA
296

239. Discriminação dos Encargos

298
298

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
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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-Ia; quem tem. Finalidade
de medida.",.,.,,, ... ,., ..... ,.,,., .. ,,, .... ,,,.,,,,, ... ,,,,.,,,.,, .. "", ..... ,.,,, ... ,,,,,,,, ... ,.,.,,,,,,.,,,,

256. Modos de Par.
Partilha por es

316

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

257. Efeitos da Part
O formal de pl

317

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

317

258. Tornas e LíCÍ/G
partilha. A rep
Preferência do

260. Anulação e Res
rescisória. Regr
são ........... ,...... ..

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. Estrutura, natureza e
caracteres. Irrenunciabilidade. 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

255, Partilha em Vida Conceito. Natureza. Inconvenientes. Modalidades, divísío
parentum inter liberas, testamentum parentum inter liberas. Antecipação
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