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Resumo: Este artigo analisa as correntes doutrinárias que procu-

ram explicar o instituto da ruptura do testamento e busca enten-

der a relação entre o fundamento apresentado e o regime legal 

contido no Código Civil. Além disso, investiga-se a natureza ju-

rídica da ação de petição de herança e a possibilidade, ou não, 

de incidência de prazo prescricional. Conclui-se que a vontade 

presumível do testador deve ceder face à situação em que a von-

tade real possa ser provada. Ademais, que a ação de petição de 

herança, por ser uma ação de Direito das Coisas, é imprescritível 

e só pode ser afetada pela extinção do direito real em decorrência 

de usucapião. 
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Abstract: This article analyses the jurisprudential opinions that 

search to explain the institute of the inofficious testament and 

aims to understand the relationship between the fundament pre-

sented by the legal scholars and the legal regime contained in the 

Brazilian Civil Code. Additionally, it studies the legal nature of 

the petition for an inheritance's lawsuit and the possibility, or 

not, of time limitation in its motion. It concludes that the testa-

tor's presumed will must give in to the situation in which the 

testator's actual will can be proven. Furthermore, it concludes 
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that the petition for an inheritance's lawsuit is not subject to time 

limitations because it is based in real rights and, therefore, can 

only be affected by the extinction of such rights caused by ad-

verse possession. 

 

Keywords: Testament. Inofficious testament. Actual Testator's 

Will. Inheritance petition's statute of limitations. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

 Código Civil disciplina o fenômeno do rompi-

mento do testamento nos artigos 1.973 a 1.975, lo-

calizados no Capítulo XIII – intitulado Do Rompi-

mento do Testamento – do Título III do Livro V. 

Com exceção do artigo 1.975, todos os outros ar-

tigos mantiveram a mesma redação que constava dos artigos cor-

respondentes do Código Civil de 1916 – artigos 1.750 a 1.752 – 

os quais se encontravam no Capítulo XVI, intitulado Da Revo-

gação dos Testamentos1.  

Não obstante a existência dessa identidade quase que in-

tegral entre as redações dos dispositivos, há diferença relevante 

 
1 Nas Ordenações Filipinas, a questão era assim disciplinada:  
“Quando no testamento o pai não faz menção do filho, ou o filho do pai, e dispõem 

sómente da terça.  
“3. Porém, se o pai, ou mãi ao tempo, que fez testamento, tinha algum filho legitimo, 
e crendo que era morto, não fez delle menção no testamento, mas dispoz, e ordenou 
de todos os seus bens e fazenda, instituindo outro herdeiro, em tal caso o testamento 
será nenhum, não sómente quanto á instituição, mas tambem quanto aos legados nelle 
conteúdos. 4. E tudo o que acima dito he, quando o pai morre deixando filhos, haverá 
lugar, quando faz testamento, e morre sem filho e lhe ficam netos, ou outros descen-
dentes. E isso mesmo haverá lugar, quando o filho, ou neto, ou outro descendente 

fallecer, e fizer testamento em cada huma das maneiras sobreditas, sem deixar des-
cendentes, e tiver pais, mãi, ou outros ascendentes. 5. Outrosi, se o pai ou mãi ao 
tempo do testamento não tinha filho legitimo, e depois lhe sobreveio, ou tinha, e era 
sabedor, e he vivo ao tempo da morte do pai ou mãi, assi o testamento, como os lega-
dos nelle conteúdos são nenhuns e de nenhum vigor.” Cf. PORTUGAL. Codigo Phi-
lippino, ou, Ordenações e leis do Reino de Portugal: recopiladas por mandado d'El-
Rey D. Philippe I. 14. ed. Rio de Janeiro: Instituto Philomathico, 1870, p. 911-915. 

O 
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entre o tratamento dogmático do fenômeno do rompimento con-

ferido pela doutrina, conforme tenha sido produzida à luz de uma 

ou outra codificação. O fato de o Código Civil de 1916 ter dis-

ciplinado o rompimento sob a mesma rubrica da revogação le-

vou a maioria da doutrina a qualificar o rompimento como hipó-

tese de revogação presumida ou revogação legal2, e a partir da 

entrada em vigor do Código Civil de 2002, a quase unanimidade 

dos autores trata da ruptura como causa autônoma de ineficácia 

do testamento.  

Para os objetivos deste estudo, porém, interessa analisar 

a construção doutrinária do – à falta de nome melhor – funda-

mento do fenômeno do rompimento, bem como se a existência 

de algo próximo a um consenso doutrinário sobre qual é esse 

fundamento se tem, ou deveria ter, influência direta nas decisões 

judiciais sobre o tema.  

Objetiva-se, ainda, analisar se a pretensão – expressão 

usada aqui em sentido amplíssimo – do herdeiro necessário pre-

terido está sujeita a algum prazo ou a algum outro limite imposto 

direta ou indiretamente pelo ordenamento jurídico. 

 

II. FUNDAMENTO 

 

Clóvis Beviláqua ensina que, a ruptura do testamento, se 

funda na presunção de que o testador não teria disposto de seus 

bens se tivesse descendente ou se não ignorasse a existência do 

 
2 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1939, v. 6, p. 228; ITABAIANA DE 
OLIVEIRA, Arthur Vasco. Tratado de Direito das Sucessões. 4. ed. São Paulo: Max 
Limonad, 1952, v. 2, p. 618; MAXIMILIANO, Carlos. Direito das sucessões. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 3, p. 177-179; Pontes de Miranda, ao que 
parece, foi o único jurista brasileiro a não se deixar iludir pela localização dos artigos 
sobre o rompimento no Código Civil de 1916. A partir das origens do instituto, de-
mostrou não se tratar propriamente de revogação, mas de causa autônoma de ineficá-
cia.  
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1973, t. 59, p. 436 et seq. 
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que tinha.  Segundo o autor, ocorre radical mudança no estado 

de espírito do testador quando, depois de haver testado, sobre-

vém-lhe descendentes ou descobre existir algum que ignorava.3  

Após apresentar como fundamento da ruptura do testa-

mento a presunção de alteração do “estado de espírito” do testa-

dor, afirmando categoricamente que ele, se soubesse do fato en-

sejador da ruptura, não teria testado como testou, procura ante-

cipar e repelir a objeção segundo a qual não deveria haver rup-

tura sempre que restar evidenciado que a vontade do testador não 

se alterou após o conhecimento do fato que ignorava, é dizer, 

quando mesmo após ciente do fato de existir descendente suces-

sível ele não altera seu testamento.  

Beviláqua aduz que: 
Objeta-se, contra essa decisão [de a lei impor a ruptura], que a 

presunção da lei é contrariada pelos fatos, quando o testador, a 
quem sobrevém o descendente, ou que sabe da existência de 

algum, que supunha morto, não obstante mantém o seu testa-

mento, deixando bem clara a sua intenção de o não alterar. A 

situação é a mesma daquele que, tendo herdeiros necessários, 

faz testamento. A lei respeita as liberalidades deste, que cou-

berem na sua porção disponível; devera, igualmente, respeitar 

a daquele. O argumento é meramente especioso, porque, se o 

indivíduo faz o seu testamento, quando não tem descendente 

sucessível, ou não o conhece, distribuirá seus bens de um certo 

modo; e, se depois, se reduzirem as suas liberalidades à me-

tade, já o testamento não exprime a sua vontade. Muitos lega-
dos deixaria de ter feito, muitas determinações teria calado, se 

soubesse que apenas disporia da metade de seus bem. É, pois, 

justo que se considere roto o seu testamento, deixando-lhe a 

liberdade de fazer outro, se quiser. A situação não é a mesma 

do que, sabendo que tem herdeiros necessários, redige o seu 

testamento, como se os não tivesse. O que assim procede in-

fringe conscientemente a lei, contra a qual ergue a sua vontade; 

a lei não lhe consente o excesso, mas respeita o direito. Aquele 

a quem aparece descendência antes inexistente ou ignorada não 

violou lei alguma, dispondo da totalidade de seu patrimônio, 

 
3 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Vol. 
VI. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1939, p. 228-229. 
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usou de um direito reconhecido; as circunstâncias é que muda-

ram e, com elas, mudou o seu estado de espírito em relação ao 

destino de seus bens para depois de sua morte.4 

As lições de Beviláqua são repletas de ilações e subjeti-

vismos incompatíveis com a conclusão a que chega. Se, de 

acordo com ele, o fundamento da ruptura é a alteração radical do 

estado de espírito do testador, em se demonstrando a ausência 

inequívoca de tal estado de espírito, a conclusão lógica só pode-

ria ser pela manutenção da eficácia do testamento. Outra conclu-

são dependeria de outra premissa. Embora não o afirme textual-

mente, para Beviláqua a revogação do testamento ocorre por 

presunção juris et de jure, razão pela qual não admite prova em 

contrário.  

As lições de Carlos Maximiliano são no mesmo sentido, 

isto é, ele entende que o fundamento da ruptura é a presunção 

juris et de jure de que o testador não testaria como testou caso 

conhecesse o fato que ensejou a ruptura5. 

Entendem, ainda, ser a presunção de alteração da vontade 

do testador o fundamento da ruptura do testamento Flávio Tar-

tuce6, José Fernando Simão7, Orlando Gomes8, Carlos Roberto 

 
4 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Vol. 
VI. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1939, p. 228-229. 
5 “A lei estabelece a presunção juris et de jure de que o falecido não contemplaria com 

a sua herança a terceiros se soubesse da existência, atual ou em futuro próximo, de 
pessoa ligada a ele pelos mais estreitos vínculos de sangue. Na verdade, o de cujus, 
ante a certeza de ter sucessores imediatos, pelo menos diminuiria o número e a impor-
tância dos legados e, na impossibilidade de saber qual ele preferiria e a quanto redu-
ziria os benefícios, parece justo não manter nenhum, sobretudo porque, em regra, nada 
transmite espontaneamente a estranhos nem a parentes remotos, quem possui prole 
viva.” Cf. MAXIMILIANO, Carlos. Direito das sucessões. 5. ed. Rio de Janeiro: Frei-
tas Bastos, 1964, v. 3, p. 177. 
6 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 8. ed. rev., atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 1797. 
7 SIMÃO, José Fernando; TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito das sucessões. 5. 
ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Método, 2012, v. 6, p. 411-412. 
8 GOMES, Orlando. Sucessões. 13. ed. rev., atual. e aumentada de acordo com o Có-
digo Civil de 2002, por Mario Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 244. 
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Gonçalves9, Carlos Alberto Dabus e Adriana Dabus Maluf10. 

Em sentido contrário à quase totalidade da doutrina, Pon-

tes de Miranda declara se afastar do recurso à presunção para 

explicar os dispositivos legais que impõem a ruptura do testa-

mento, porém acaba por retornar a ela, ainda que de maneira algo 

diversa da dos demais autores11.  

No entanto, ao tratar da possibilidade de o testador, me-

diante cláusula inserta em seu testamento, evitar a ruptura, Pon-

tes de Miranda recorre à ideia de presunção, procurando qual 

seja sua função: 
Aqui, a verdadeira interpretação é a seguinte: os arts. 1.750 e 

1.751 fundam-se na presunção (note-se bem: presunção, só 

fundamento), para estabelecer a rupção; se a presunção não 

cabe, também os arts. 1.750 e 1.751 não incidem: falta-lhes o 

pressuposto. Assim, o testador escreveu: ‘Não sei se ainda vive 

o meu filho, que há alguns anos desapareceu. Se ele vive, dê-

se-lhe a sua parte nos meus bens. Se ele não vive, ou se não 

estiver vivo quando eu morrer e eu não tiver herdeiros nascidos 
dele, a metade, que lhe cabia, dos meus bens irá ao legatário B. 

De qualquer modo, vivo, ou não, o meu filho, quero que cum-

pram o meu testamento’. Tal testamento escapa ao art. 1.750.12 

 
9 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões – 9ª 
ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, v. 7, p. 463-464. 
10 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. 
Curso de direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 461. 
11 Pontes de Miranda ensina que: “A questão, de que se vai tratar [Se as regras jurídi-
cas são de presunção absoluta, ou se às vezes não incidem], é de extraordinária rele-
vância técnica e prática. Consiste em se saber se as regras jurídicas dos arts. 1.750 e 
1.751 [referem-se aos artigos do Código Civil de 1916] criam presunção absoluta, ou 
se não criam. Noutros termos: o testamento, nos casos dos arts. 1.750 e 1.751, é vere 
ruptum, ou apenas praesumptive ruptum? Há, ou não, praesumptio iuris et de iure? 
As regras jurídicas dos arts. 1.750 e 1.751 não são regras jurídicas de interpretação: 
são regras jurídicas imperativas, contêm ruptio, dita revogação ipso iure. A presunção 

foi, quanto muito, fundamento para se legislar. O testamento rompe-se, desde que 
caiba a invocação dos arts. 1.750 e 1.751; mas nos casos de aplicação são em menor 
número do que se pensa.” Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tra-
tado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1973, t. 59, p. 446- 
447. 
12 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1973, t. 59, p. 448. 
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Após a análise da doutrina, pode-se afirmar, com alguma 

segurança, que a unanimidade dos autores faz algum uso do con-

ceito de presunção para explicar as regras do Código Civil, po-

dendo-se divisar dois posicionamentos: um que entende que a 

presunção é juris et de jure e que, portanto, dando-se quaisquer 

das hipóteses previstas em lei a consequência inevitável será a 

ruptura do testamento; e um outro, segundo o qual a presunção, 

servindo de fundamento às regras, poderá ceder diante de cir-

cunstâncias que a infirmem, caso em que a eficácia do testa-

mento será mantida.  

 

III. SUPORTE FÁTICO DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL 

DE 2002 SOBRE ROMPIMENTO DO TESTAMENTO 

 

Como bem anotado por Pontes de Miranda, a ruptura do 

testamento é eficácia da incidência da lei – não de ato de vontade 

do testador –, ainda que o fundamento desta haja sido presunção 

de animus revocandi13.  

A conclusão sobre a ocorrência ou não de rompimento 

do testamento passa pela interpretação da lei, e não pela inter-

pretação da vontade do testador, muito embora esta, como se 

procurará demonstrar, faça parte do suporte fático da norma.  

O artigo 1.973 dispõe que sobrevindo descendente suces-

sível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando tes-

tou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse 

descendente sobreviver ao testador. 

Há, já, uma primeira conclusão que a análise gramatical 

do dispositivo permite e que vem confirmada por parte da dou-

trina14 e da jurisprudência: se, quando da feitura do testamento, 

 
13 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1973, t. 59, p. 436. 
14 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. 
Curso de direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 461; LÔBO, Paulo, Di-
reito civil: sucessões.  3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 224-226; RODRIGUES, 
Silvio. Direito civil: direito das sucessões. 25. ed. Atualizada de acordo com o novo 
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o testador tinha descendente sucessível conhecido e testa em fa-

vor de quem a lei não institui como herdeiro e lhe sobrevém ou-

tro descendente, não há incidência do disposto no artigo 1.97315.  

 
Código Civil, com colaboração de Zeno Veloso. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 7, p. 

269. 
15 “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. DETERMI-
NAÇÃO DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS DIANTE DE QUESTÃO DE 
COMPLEXA DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 984 DO 
CPC/73. QUESTÃO QUE TRANSCENDE A HABILITAÇÃO DE NOVA HER-
DEIRA APÓS O FALECIMENTO DO TESTADOR. NOVA HERDEIRA QUE 
APONTA A COLAÇÃO DE OUTRAS QUANTIAS E BENS. NECESSIDADE DE 
APURAÇÃO SE O TESTAMENTO SE RESTRINGIU À PARTE DISPONÍVEL. 
DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PRO-

VIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que o art. 1.973 do Código Civil 
somente tem incidência se, à época da disposição testamentária, o falecido não ti-
vesse prole ou não a conhecesse, mostrando-se inaplicável na hipótese de o falecido 
já possuir descendente e sobrevir outro(s) depois da lavratura do testamento. Prece-
dentes. 2. Na hipótese dos autos, no entanto, observa-se que a determinação de que a 
questão demanda dilação probatória própria a justificar a remessa às vias ordinárias 
não decorre apenas da habilitação de novo herdeiro, mas, também, da necessidade de 
se aferir, a partir das alegações da descendente de pedido de colação de bens doados 

e de valores em espécie, se o testamento, de fato, se restringiu à parte disponível do 
testador. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Grifou-se) 
(STJ, AgInt no REsp 1.583.106 – RS, rel. Min. Lázaro Guimarães (DESEMBARGA-
DOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), j. 05/06/2018.); 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
DAS SUCESSÕES. TESTAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DESCENDENTE. 
ROMPIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE QUE O FALECIDO 

TESTARIA DE FORMA DIVERSA INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. 
1. O art. 1.973 do Código Civil de 2002 trata do rompimento do testamento por dis-
posição legal, espécie de revogação tácita pela superveniência de fato que retira a 
eficácia da disposição patrimonial. Encampa a lei uma presunção de que se o fato 
fosse de conhecimento do testador - ao tempo em que testou -, não teria ele testado ou 
o agiria de forma diversa. 2. Nesse passo, o mencionado artigo somente tem incidên-
cia se, à época da disposição testamentária, o falecido não tivesse prole ou não a 
conhecesse, mostrando-se inaplicável na hipótese de o falecido já possuir descen-

dente e sobrevier outro(s) depois da lavratura do testamento. Precedentes desta Corte 
Superior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
 (STJ, AgRg no AREsp 229.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 15/10/2013) (Grifou-se); 
“ROMPIMENTO DE TESTAMENTO. TESTADOR QUE TESTA EM FAVOR DE 
DESCENDENTE JÁ EXISTENTE. Posterior nascimento de nova filha que não pro-
voca a ruptura do testamento, mas tão somente a sua redução, para preservação da 
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O artigo 1.974 determina, ainda, que se rompe também o 

testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros ne-

cessários. Embora não o faça expressamente, é fora de questão 

que a ruptura do testamento somente se dará se os herdeiros ne-

cessários ignorados sobreviverem ao testador16.  

Pode-se concluir, portanto, que o rompimento do testa-

mento não ocorre quando sobrevém herdeiro necessário; tam-

pouco o testamento feito na ignorância de existirem herdeiros 

necessários nasce roto (rectius: existente, válido, mas ineficaz). 

Além de outros elementos de seu suporte fático, o fato jurídico 

ruptura do testamento está subordinado a evento futuro e incerto 

consistente em o herdeiro preterido ignoranter sobreviver ao tes-

tador.  

Há outras situações que, embora não previstas no texto 

das normas sobre ruptura, são impeditivas de sua ocorrência, de-

signadamente a indignidade do herdeiro necessário superveni-

ente – ou preterido ignoranter – ou sua renúncia à herança17. 

A indignidade, disciplinada no Código Civil entre os ar-

tigos 1.814 e 1.818, caracteriza-se quando alguém que seria her-

deiro por disposição legal ou testamentária pratica qualquer dos 

atos previstos no artigo 1.814 contra as pessoas por ele arroladas 

e, por isso, é excluído da sucessão. 

A indignidade é pena imposta por sentença, cuja eficácia 

é ex tunc; o indigno é-o desde a abertura da sucessão.18 

Embora para explicitar o caráter pessoal da pena de 
 

legitima. Não incidência de revogação presumida do art. 1.973 do CC, que pressupõe 
a não existência de descendentes, ou o desconhecimento de sua existência. Correta 
decisão que determinou o cumprimento do testamento, apenas promovendo a sua re-
dução. Recurso não provido.” 
(TJSP, Al 0056289-70.2011.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 09/06/2011) 

(Grifou-se); 
16 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borosi, 1973, t. 59, p. 456.  
17 Essas hipóteses vinham previstas expressamente no artigo 1.739 do Código Civil 
Português de 1867. 
18 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Rio 
de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1939, v. 6, p. 50 
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indignidade, o artigo 1.816 impõe que o indigno seja tratado 

como se fosse premorto ao autor da herança. Aplica-se a ressalva 

que impede a incidência dos artigos 1.973 e 1.974. 

Quanto à renúncia, por disposição expressa do parágrafo 

único do artigo 1.804, ela retroage à data da abertura da suces-

são, obstando que haja transmissão causa mortis do de cujus ao 

herdeiro renunciante.  

A premoriência do herdeiro necessário, sua indignidade 

ou sua renúncia à herança implicam a manutenção da eficácia do 

testamento em razão do desaparecimento do pressuposto de in-

cidência dos artigos 1.973 e 1.974, qual seja preservar a vontade 

presumida do testador para tutelar o herdeiro preexistente, mas 

desconhecido, e/ou o superveniente.  

Quaisquer dessas situações priva as normas dos artigos 

1.973 e 1.974 do Código Civil de sua utilidade prática, impondo, 

por consequência, a preservação da manifestação de vontade do 

testador.  

A conclusão no sentido da manutenção da eficácia do 

testamento nas hipóteses de indignidade do herdeiro necessário 

superveniente – ou preterido ignoranter – ou sua renúncia à he-

rança pode, sem dificuldades, ser alcançada a partir da interpre-

tação extensiva do artigo 1.973 do Código Civil. 

Questão bem mais complexa é a de saber se outras cir-

cunstâncias de fato ocorridas entre a feitura do testamento e a 

morte do testador podem impedir a incidência dos artigos 1.973 

e 1.974 do Código Civil.  

O fato de, após a feitura do testamento, o testador tomar 

ciência da existência de herdeiro necessário e não revogar o tes-

tamento é, por si só, insuficiente para evitar a ruptura do testa-

mento. O argumento de que a situação afasta a presunção de al-

teração de sua vontade é pouco sólido na medida em que a inér-

cia do testador pode se dever justamente ao fato de ele contar 

com a ruptura ex lege19.  

 
19 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Rio 
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Outras circunstâncias de fato, contudo, podem ocorrer 

após à feitura do testamento e a ciência da existência de herdeiro 

necessário que revelem, acima de qualquer dúvida razoável, que 

a intenção do testador é a de ver preservado seu testamento ou, 

ao menos, a de não ver o tal herdeiro contemplado com qualquer 

parte de seus bens. Quid iuris, caracterizada uma dessas circuns-

tâncias?  

Diante desta questão, há duas opções para o intérprete; 

considerar que a vontade do testador deve ser obtida exclusiva-

mente a partir da interpretação das declarações constantes da cé-

dula testamentária ou admitir que a vontade do testador pode ser 

obtida não só a partir das declarações constantes da cédula como 

também por outros elementos estranhos a ela. 

Que as circunstâncias contemporâneas à formação do ne-

gócio jurídico devem ser levadas em conta para a interpretação 

das declarações negociais é fora de questão20; o que se deve in-

vestigar é se circunstâncias ou, mais especificamente, compor-

tamentos posteriores podem ser considerados. 

É verdade que, de modo geral, a doutrina aceita o com-

portamento posterior das partes como dado hermenêutico rele-

vante, tendo, inclusive, havido norma positivada no direito bra-

sileiro neste sentido21. 
 

de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1939, v. 6, p. 50. 
20 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 113. 
21 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2011; GERI, Lina Bigliazzi. L'interpretazione del contrato. Milano: 
Giuffré Editore, 2013; Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória Nº 881, 30 
de abril de 2019, que visa acrescer ao Art. 113 do Código Civil Brasileiro: “§ 1º A 
interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: I – for confirmado 
pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;[...]”; "Art. 131. 

Sendo necessario interpretar as clausulas do contrato, a interpretação, além das regras 
sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: [...] 3.ª O facto dos contrahentes 
posterior a contrato, que tiver relação com o objecto principal será a melhor explica-
ção da vontade, que as partes tiveram no acto da celebração do mesmo contrato .”; 
VEIGA, Didimo Agapito da. Codigo Commercial Commentado. 2ªed. - Rio de Ja-
neiro: Laemmert & C., 1898, p. 279-281; Código Civil Italiano: “Art. 1362 Intenzione 
dei contraenti: Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune 
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No entanto, o comportamento posterior das partes é con-

siderado pela doutrina como relevante para a obtenção do sen-

tido de uma declaração negocial que, em algum ponto, não é 

clara ou tem seu sentido posto em xeque pela contraparte.  

A hipótese não é a mesma – sequer é semelhante – da 

que objetiva verificar se comportamentos supervenientes do tes-

tador podem ser considerados quando da decisão acerca da ma-

nutenção ou cessação da eficácia do seu testamento à causa de 

ruptura. Aqui, não há dúvida sobre o que quis significar o testa-

dor; a dúvida recai sobre a influência de seu comportamento para 

a definição acerca da incidência ou não dos artigos 1.973 e 

1.974. 

A norma constante dos artigos 1.973 e 1.974 é de direito 

dispositivo. Com efeito, admite-se que o testador previna, na cé-

dula, tanto a hipótese de haver ignorado a existência de herdeiro 

necessário quanto a hipótese de surgir herdeiro necessário, caso 

em que não haverá ruptura, mas – quando cabível –, redução22. 

Aceita a premissa de que a manifestação de vontade do 

testador é eficiente para afastar a incidência das normas previs-

tas nos artigos 1.973 e 1.974, põe-se o problema da forma de 

exteriorização dessa vontade. A forma prototípica de exteriori-

zação de vontade em negócios jurídicos causa mortis é a cédula 

testamentária, aceitando-se mitigações formais para o codicilo 

porque só pode ter por objeto orientações para o funeral e bens 

de pequeno valor.  

É pacífico na doutrina que a revogação stricto sensu do 

 
intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. 
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comporta-
mento complessivo anche posteriore alla conclusione del contrato.” 
22 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borosi, 1973, t. 59, p. 448; Clóvis Beviláqua também parece admitir 
em: BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 
Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1939, v. 6, p. 232; CARVALHO SANTOS. 
João Manuel. Código Civil Brasileiro Interpretado. Rio de Janeiro: Livraria Editora 
Freitas Bastos, 1937, v. 24, p. 257. É evidente que a prevenção não impede a redução 
das disposições testamentárias.  
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testamento só se faz por outro testamento; mas, questiona-se, é 

possível evitar a “revogação presumida” [rectius: rompimento], 

confirmando-se o testamento anterior por outros atos que não a 

feitura de um novo testamento? 

Imagine-se o caso de alguém que faz um testamento, pos-

teriormente fica sabendo da existência de herdeiro necessário e, 

malgrado não alterar o testamento anterior, toma uma série de 

atitudes que permitem supor que sua intenção é privar esse her-

deiro até então desconhecido de qualquer parte de seus bens23. 

Neste caso, deve ser mantido o testamento?  

Tomada como verdadeira a lição de Pontes de Miranda, 

segundo a qual, “se a presunção não cabe, também os artigos 

1.750 e 1.751 [1.973 e 1974 do Código Civil vigente] não inci-

dem: falta-lhes o pressuposto”24, a resposta deverá ser afirma-

tiva. 

Há, no entanto, simplismo nesta conclusão. Isso porque 

pode-se objetar que o modo de afastar a presunção é justamente 

a feitura de outro testamento; e que a omissão do autor da he-

rança deve, justamente, concorrer para a manutenção da presun-

ção e, consequentemente, para a incidência dos dispositivos de-

terminadores da ruptura.  

Antunes Varela objeta exatamente nesse sentido, afir-

mando que: 
Nenhum dos nossos autores, quer anteriores, quer contemporâ-
neos da elaboração do Código Civil, aponta a vontade real do 

autor da herança como um obstáculo eventual da caducidade 

da instituição: pelo contrário, a caducidade aparece sempre re-

ferida com o ar duma consequência necessária dos pressupos-

tos de facto mencionados na lei, tal como sucede, de resto, no 

discurso do artigo 1814.º  

E, no entanto, é muito pouco provável que; tanto a esses juris-

tas, como ao próprio legislador, tenha passado desapercebida a 

 
23 Insista-se que a vontade do autor da herança – ressalvada a deserdação – é ineficaz 
para privar o herdeiro necessário de sua parte nos bens.   
24 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borosi, 1973, t. 59, p. 448. 
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possibilidade de o testador pretender manter a instituição, de-

pois de verificada alguma das ocorrências previstas na lei.  

Supomos, por isso, sem grande hesitação, que a expressão ca-

duca de direito, empregada no artigo 1814.º, tem exactamente 

o intuito de impor a caducidade da instituição como uma con-

sequência necessária dos pressupostos aí mencionados, e de 

afastar, por conseguinte, como irrelevantes, toda a vontade pre-

sumível contemporânea do testamento, ou toda vontade real 
posterior, tendentes a validade a cláusula. Se pretender conser-

var a disposição primitiva, depois do nascimento, do conheci-

mento da existência, ou da legitimação dos descendentes, o tes-

tador só tem, assim, um caminho a seguir: lavrar nova institui-

ção ou confirmar, formalmente, a anterior. (....). No funda-

mento político-jurídico da caducidade, intervêm, a um tempo, 

a vontade presumível do testador e o interesse objectivo da 

prole legítima; da simbiose dos dois factores nasce, por seu 

turno, a presunção legal, juris et de jure, que constitui a ossa-

tura, ou o fundamento técnico, do regime adoptado.25 

Às lições do autor pode-se opor que entre os “pressupos-

tos aí mencionados” [refere-se aos pressupostos do artigo 

1814o26] está, justamente, a vontade presumível do testador, que, 

uma vez afastada pela “vontade real do testador”, impediria a 

incidência da norma impositiva da ruptura por insuficiência de 

seu suporte fático.  

Embora não se tenha encontrado decisão do Superior Tri-

bunal de Justiça – ou de outro tribunal – que haja enfrentado a 

questão da relevância ou irrelevância do comportamento poste-

rior para ratificar testamento que fez antes de vir a saber da exis-

tência ou da superveniência de herdeiro necessário, pode-se afir-

mar que a tendência da Corte é a de tratar a ruptura como medida 

excepcional.  

Em 3 de agosto de 2017, o Superior Tribunal de Justiça 

 
25 VARELA, João de Matos Antunes. Ineficácia do testamento e vontade conjectural 
do testador. Coimbra: Coimbra Editora: 1950, p. 233-236. 
26 Artigo do Código Civil Português de 1867. O Código Civil português de 1966 dis-
punha sobre o rompimento em seus artigos 2318o e 2319o, os quais foram revogados 
pelo Decreto-Lei no 496/77.  
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julgou o REsp no. 1.615.054-MG27, enfrentando questão que, 

como já apontado, diferencia-se da hipótese levantada neste ar-

tigo na medida em que o acórdão recorrido assentou que o testa-

dor, muito antes da feitura do testamento, sabia da existência do 

herdeiro necessário e, por isso, não teria se configurado o su-

porte fático para a incidência das normas determinadoras da rup-

tura. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao re-

curso, mantendo o acórdão recorrido.  

Contudo, o acórdão resultante do REsp contém afirma-

ções que, ainda que possam ser consideradas obiter dicta, forne-

cem indicativos importantes sobre o posicionamento da Corte 

acerca do rompimento.  

No corpo do acórdão, a Ministra relatora assentou ainda 

que:  
“O cumprimento da vontade do testador tem sido a tônica que 

gerencia a interpretação dos testamentos, se não por outras mo-

tivações, ao menos para dar credibilidade ao instituto e a cer-

teza, àquele que redige um testamento, de que, ressalvadas nu-

lidades, erros evidentes, ou raríssimas presunções que podem 

desconstituir o testamento, sua manifestação de vontade será 

 
27 O acórdão oriundo do REsp tem a seguinte ementa:  
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO. ROMPI-
MENTO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. EXISTÊNCIA. I. Na busca da preserva-
ção da vontade do testador, o rompimento de um testamento, com a sua consequente 
invalidade geral, é medida extrema que somente é admitida diante da singular reve-

lação de que o testador não tinha conhecimento da existência de descendente suces-
sível. II. A prova em sentido contrário – de que o testador sabia da existência do 
descendente sucessível – mesmo existindo declaração do testador de que não tinha 
herdeiros necessários, impede a incidência do quanto disposto no art. 1.973 do Có-
digo Civil. III. A nulidade das disposições testamentárias que excedem a parte dispo-
nível do patrimônio do testador se circunscreve ao excesso, reduzindo-se as disposi-
ções testamentárias ao quanto disponível, nos termos dos arts. 1.967 e 1.968. IV. A 
avaliação do conteúdo da deixa e seu cotejo com as disposições de ultima vontade do 

de cujus, para fins de verificação de possível invasão da legítima, são Documento: 
74967494 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 10/08/2017 Página 1 de 
2 Superior Tribunal de Justiça matérias adstritas ao curso do inventário. V. Inviável a 
aplicação da multa a embargos de declaração com o fito de prequestionamento (Sú-
mula 98/STJ). VI. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a inci-
dência da multa do art. 538 do CPC/73, fixada na origem.” (STJ, REsp 1.615.054/MG, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/08/2017.) (Grifou-se). 
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integralmente cumprida. Buscando-se a consecução desse 

objetivo primário, sempre que houver necessidade de se inter-

pretar um testamento, deve-se buscar a real expressão da von-

tade do de cujus, perscrutando no seu cotidiano, no seu ambi-

ente, nas relações sociais por ele instituídas, como, efetiva-

mente, queria ou deveria querer dispor de seu patrimônio”. 

(Sem destaque no original). 

As afirmações: “I. Na busca da preservação da vontade 

do testador, o rompimento de um testamento, com a sua conse-

quente invalidade geral, é medida extrema que somente é admi-

tida diante da singular revelação de que o testador não tinha co-

nhecimento da existência de descendente sucessível.” e “II. A 

prova em sentido contrário – de que o testador sabia da existên-

cia do descendente sucessível – mesmo existindo declaração do 

testador de que não tinha herdeiros necessários, impede a inci-

dência do quanto disposto no art. 1.973 do Código Civil.” – que 

podem ser destacadas do texto da ementa – e o trecho apenas 

citado, da decisão da ministra, indicam que a Corte está disposta 

a dar relevância interpretativa ao comportamento do testador a 

fim de conservar sua vontade, o que pode significar conservar o 

testamento se, entre os fatos da lavratura do testamento, da ciên-

cia da existência de herdeiro necessário e da morte do testador, 

concorrerem circunstâncias de fato que permitam inferir, acima 

de qualquer dúvida razoável, que a vontade do testador não se 

alterou pelo fato de vir a saber da existência de herdeiro neces-

sário.  

A análise da doutrina nacional – unanimemente no sen-

tido da relevância da presunção de alteração da vontade do tes-

tador para a incidência e/ou interpretação das regras sobre rup-

tura do testamento – e das decisões do Superior Tribunal de Jus-

tiça28 – que tratam a ruptura do testamento como medida 

 
28 Vale destacar também outras decisões, como: 
“DIREITO CIVIL. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. CONFLITO DE NORMAS. 
PRIMAZIA DA VONTADE DO TESTADOR. I - Nos termos do artigo 1.750 do 
Código Civil de 1916 (a que corresponde o art. 1793 do Cód. Civil de 2002) "Sobre-
vindo descendente sucessível ao testador, que o não tinha, ou não o conhecia, quando 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1539_ 

 

 

 
testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente so-
breviver ao testador". II - No caso concreto, o novo herdeiro, que sobreveio, por ado-
ção post mortem, já era conhecido do testador que expressamente o contemplou no 
testamento e ali consignou, também, a sua intenção de adotá-lo. A pretendida incidên-
cia absoluta do art. 1750 do Cód Civil de 1916 em vez de preservar a vontade escla-

recida do testador, implicaria a sua frustração. III - A aplicação do texto da lei não 
deve violar a razão de ser da norma jurídica que encerra, mas é de se recusar, no 
caso concreto, a incidência absoluta do dispositivo legal, a fim de se preservar a mens 
legis que justamente inspirou a sua criação. IV – Recurso Especial não conhecido.” 
(STJ, REsp 985.093/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Rel. p/ Acórdão 
Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 05/08/2010.) (Grifou-se);  
“DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO. SUPER-
VENIÊNCIA DE DESCENDENTE. ROMPIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PE-
DIDO REALIZADO PELOS DESCENDENTES JÁ EXISTENTES. IMPOSSIBILI-

DADE. PRESUNÇÃO DE QUE O FALECIDO TESTARIA DE FORMA DIVERSA 
INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. 1. Incide a Súmula n. 284/STF, no que 
concerne à alegação de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, sempre que o 
recurso somente trouxer lições doutrinárias e jurisprudenciais conhecidas acerca da 
exigência de que o Judiciário se manifeste de forma fundamentada sobre os pontos 
relevantes ao desate da controvérsia, sem, todavia, indicar nenhum aspecto em con-
creto acerca do qual não tenha havido manifestação, ou no qual tenha o julgado incor-
rido em contradição ou obscuridade. 2. Os arts. 1.973 e 1.974 do Código Civil de 2002 

tratam do rompimento do testamento por disposição legal, espécie de revogação tácita 
pela superveniência de fato que retira a eficácia da disposição patrimonial. Encampa 
a lei uma presunção de que se o fato fosse de conhecimento do testador - ao tempo em 
que testou -, não teria ele testado ou o agiria de forma diversa. 3. Nesse passo, o art. 
1.973 somente tem incidência se, à época da disposição testamentária, o falecido não 
tivesse prole ou não a conhecesse, mostrando-se inaplicável na hipótese de o falecido 
já possuir descendente e sobrevier outro(s) depois da lavratura do testamento. Prece-
dentes desta Corte Superior. 4. Com efeito, a disposição da lei visa a preservar a von-

tade do testador e, a um só tempo, os interesses de herdeiro superveniente ao testa-
mento que, em razão de uma presunção legal, poderia ser contemplado com uma par-
cela maior da herança, seja por disposição testamentária, seja por reminiscência de 
patrimônio não comprometido pelo testamento. 5. Por outro lado, no caso concreto, 
o descendente superveniente – filho havido fora do casamento - nasceu um ano antes 
da morte do testador, sendo certo que, se fosse de sua vontade, teria alterado o testa-
mento para contemplar o novo herdeiro, seja apontando-o diretamente como suces-
sor testamentário, seja deixando mais bens livres para a sucessão hereditária. Ade-

mais, justifica-se o tratamento diferenciado conferido pelo morto aos filhos já exis-
tentes - que também não eram decorrentes do casamento com a então inventariante -, 
porque depois do reconhecimento do filho biológico pelo marido, a viúva pleiteou sua 
adoção unilateral, o que lhe foi deferido. Assim, era mesmo de supor que os filhos já 
existentes pudessem receber, em testamento, quinhão que não receberia o filho super-
veniente, haja vista que se tornou filho (por adoção) da viúva-meeira e também her-
deira testametária. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, não 
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excepcional e, também, recorrem à presunção – permite que se 

chegue à conclusão de que a presunção de alteração da vontade 

do testador em razão da existência ou superveniência de herdeiro 

necessário pode ceder diante de elementos que demonstrem a 

persistência da vontade instrumentalizada na cártula testamentá-

ria, mesmo quando lavrada antes da ciência e/ou existência do 

herdeiro necessário preterido.  

 

IV. PRAZO PARA A O HERDEIRO NECESSÁRIO PLEI-

TEAR O RECONHECIMENTO DO ROMPIMENTO DO TES-

TAMENTO 

 

Não há disposição legal que estabeleça o prazo para que 

o herdeiro necessário preterido ignoranter pleiteie o reconheci-

mento judicial da ruptura do testamento, tampouco se encontrou 

decisão judicial que enfrentasse a questão. Na doutrina, à exce-

ção de poucos autores29, o tema sequer é tangenciado.  

Para Pontes de Miranda, “se não for alegada a ruptura, 

cumpre-se o testamento. A prescrição é de vinte anos. Corre 

desde o dia da morte, e não da aparição ou do nascimento.”30  

Embora o autor não haja explicitado as razões de sua 

conclusão, pode-se supor que entendeu aplicável a regra do ar-

tigo 177 do Código Civil de 1916, que estabelecia 20 (vinte) 

anos como prazo geral de prescrição para as ações pessoais. 

A simples transposição das lições de Pontes de Miranda 

 
provido.” (STJ, REsp. nº 1.169.639/MG. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. J. 
11/11/2012.) (Grifou-se). 
29 Orlando Gomes escreve que: “Para alguns tratadistas, [o rompimento] tem de ser 
provocado mediante ação especial, verificando-se, portanto, com o pronunciamento 

do juiz. A sentença seria declaratória, e a ação, imprescritível, somente se extinguindo 
por via indireta, pela usucapião.” Cf. GOMES, Orlando. Sucessões. 13. ed., rev., atual. 
e aumentada de acordo com o Código Civil de 2002 por Mário Roberto Carvalho de 
Faria. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 246; valendo destacar que não foram encon-
trados os tratadistas dos quais Orlando Gomes refere-se. 
30 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. 
- Rio de Janeiro: Borosi, 1973, t. 59, p. 450. 
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levaria à conclusão de que, sob o Código Civil de 2002, o prazo 

para se postular o reconhecimento da ruptura do testamento é de 

10 (dez anos), tendo aplicação o artigo 205, que corresponde ao 

177 do Código Civil revogado. 

O Código Civil de 1916 baralhava os institutos da pres-

crição e da decadência, com reflexos na doutrina e, consequen-

temente, na jurisprudência. Agnelo Amorim Filho, em artigo ci-

entífico verdadeiramente seminal, contribuiu decisivamente 

para o aclaramento da controvérsia acerca da natureza dos pra-

zos prescricionais e decadenciais31. 

Entre as contribuições de Agnelo Amorim Filho, conta-

se sua sólida argumentação em defesa da imprescritibilidade das 

ações meramente declaratórias32, conclusão esta que foi confir-

mada por importante trabalho monográfico sobre a prescrição e 

a decadência33e, atualmente, conta com apoio praticamente unâ-

nime da doutrina nacional.  

O rompimento do testamento dá-se ipso iure, bastando 

que ocorra no mundo fenomênico o evento descrito nos artigos 

1.973 e 1.974. Não há pretensão34 do interessado à ruptura, tam-

pouco há exercício de direito formativo. 

O provimento jurisdicional que reconhece a ocorrência 

da ruptura é exclusivamente declarativo – preponderantemente 

declarativo, em se querendo adotar a classificação ponteana –, 

pelo que o herdeiro necessário preterido poderá postular judici-

almente o reconhecimento da ruptura do testamento a qualquer 
 

31 FILHO, Agnelo Amorim. Critério para distinguir a prescrição da decadência e para 
identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 300, out. 
1960, p. 7 et seq. 
32 Mais rigorosamente, em favor de a posição jurídica ativa de obter provimento ju-
risdicional meramente declarativo não estar sujeita a prazo para seu exercício.  
33 SIMÃO, José Fernando. Tempo e direito civil: prescrição e decadência. Tese (Livre 
docência) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2011. 
34 Seguindo a conceituação de José Fernando Simão, que assim explicita:  
"quando o devedor não cumpre espontaneamente a prestação, surge para o credor a 
pretensão, ou seja, a faculdade de exigir o seu cumprimento."  
Ibidem, p. 245. 
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tempo. 

A consequência prática imediata da declaração de rup-

tura do testamento é a de se reconhecer ao herdeiro necessário 

cuja existência ou superveniência ensejou a ruptura todas as po-

sições jurídicas correspondentes ao seu status, mais especifica-

mente poderá exigir sejam-lhe entregues os bens que lhe cabem 

como herdeiro. 

Embora não haja limite temporal para que o herdeiro pre-

terido ignoranter busque a declaração judicial da ocorrência da 

ruptura, há limite para que possa reaver bens da herança atribu-

ídos a herdeiro aparente.  

A ação de petição de herança, disciplinada entre os arti-

gos 1.824 a 1.828 do Código Civil35, é via adequada para que o 

demandante obtenha provimento jurisdicional que reconheça 

sua qualidade de herdeiro e imponha a restituição da herança.  

Se em ação judicial anterior obteve-se a declaração de 

ruptura do testamento e o reconhecimento da qualidade de her-

deiro, o objeto da ação de petição de herança poderá ser apenas 

a restituição da herança. 

A doutrina36 e a jurisprudência37 costumam afirmar a 

prescritibilidade da ação de petição de herança, o que suscita, ao 

menos, dois questionamentos: (i) qual sua natureza jurídica e (ii) 

qual o momento em que surgiria a pretensão passível de ser en-

coberta pela prescrição.  

Quanto à natureza jurídica, a doutrina afirma que a ação 

de petição de herança é ação real38, semelhante à ação 

 
35 Sem exata correspondência no Código Civil de 1916, que destinava apenas o pará-
grafo único do artigo 1.580 ao tema.  
36 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das sucessões. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Freitas 

Bastos, 1932, p. 55; ITABAIANA DE OLIVEIRA, Arthur Vasco. Tratado de direito 
das sucessões. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 1952, v. 3, p. 951-953; PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1978, t. 7, p. 261-264. 
37 A súmula 149 do STF dispõe que: “É imprescritível a ação de investigação de pa-
ternidade, mas não o é a de petição de herança” 
38 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito das Sucessões. 25ª ed. – São Paulo: 
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reivindicatória. Quanto às características que não permitem a 

identificação entre a petição de herança e a reivindicatória, a 

doutrina aponta o objeto da demanda, mais restrito nesta; mais 

amplo, naquela39. 

Por meio da ação reivindicatória, o titular do domínio 

pede “que se apanhe e retire a coisa que está, contrariamente a 

direito, na esfera jurídica do demandado, e se lhe entregue40. É 

pressuposto da ação reivindicatória ser o demandante proprietá-

rio da coisa reivindicada41.  

O objeto da petição da herança é mais amplo porque 

abrangeria, também, o reconhecimento da qualidade de her-

deiro42. Há, ainda, quem aponte como critério distintivo entre as 

ações o fato de a ação reivindicatória ter por objeto a reivindica-

ção de coisa determinada e a de petição de herança ter por objeto 

a vindicação de universalidade43.  

Quanto à primeira característica distintiva, ela é aciden-

tal. A ação de petição de herança pode ter por objeto também o 

reconhecimento da qualidade de herdeiro; não é necessário que 

tenha. Ao herdeiro legítimo – pense-se no filho único do de cujus 

 
Saraiva, 2002, v. 7, p. 88; GOMES, Orlando. Sucessões. 13. ed., rev., atual. e aumen-
tada de acordo com o Código Civil de 2002 por Mário Roberto Carvalho de Faria. Rio 
de Janeiro: Forense, 2006, p. 261; VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito das 
sucessões. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 110. 
39 SIMÃO, José Fernando et al. Comentários ao art. 1.824. In: TARTUCE, Flavio et 
al. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2019, 
p. 1450-1451. 
40 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1978, t. 7, p. 114.  
41 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1978, t. 7, p. 116.  
42 GOMES, Orlando. Sucessões. 13. ed., rev., atual. e aumentada de acordo com o 

Código Civil de 2002 por Mário Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 260. 
43 GOMES, Orlando. Sucessões. 13. ed., rev., atual. e aumentada de acordo com o 
Código Civil de 2002 por Mário Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 260; PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1961-1976, v. 6, p. 60-62; RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: 
Direito das Sucessões. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 7, p. 88-90. 
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– basta que instrua a petição inicial com a prova da qualidade de 

herdeiro.  

Quanto à alegação de a ação reivindicatória sempre ter 

por objeto coisa determinada e a petição de herança voltar-se à 

obtenção de universalidade, nisso encerra-se a distinção. A peti-

ção de herança é ação do herdeiro para obter o todo ou parte da 

herança, ainda que esta seja composta por bens imateriais.  

Por meio da petição de herança, pode-se pedir a herança 

toda, parte do todo, bens ou bem pertencente ao todo, sejam cor-

póreos ou incorpóreos. Seu objeto, portanto, é mais amplo que o 

da reivindicatória44.  

A petição de herança é ação real em que se vindica uni-

versalidade de direito, qual seja a herança.  

Fixada a natureza jurídica da ação de petição de herança, 

põe-se a questão sobre a sujeição de seu exercício a algum prazo. 

À partida fixe-se que o direito à sucessão aberta é imóvel para 

os efeitos legais.   

À exceção de Orlando Gomes, que a entende imprescri-

tível45, doutrina e jurisprudência – como já apontado – defendem 

que o exercício da ação de petição de herança sujeita-se a prazo 

prescricional.  

A discussão dá-se exatamente nos mesmos termos da que 

se refere à prescritibilidade das ações reais em geral e da ação 

reivindicatória, em especial.  

O Código Civil de 1916 diferenciava os prazos prescri-

cionais conforme a ação fosse real ou pessoal, o que não foi re-

petido pelo Código Civil vigente.  

O Código Civil de 1916 encerrava um equívoco. A ação 

voltada à tutela dos direitos reais – mais especificamente, aquela 

em que a causa de pedir é um direito real – não se sujeita a prazo 

 
44 A legitimidade é, também, distinta. A reivindicatória é ação exclusiva do proprie-
tário; a petição da herança, do herdeiro, seja ou não proprietário.  
45 GOMES, Orlando. Sucessões. 13. ed., rev., atual. e aumentada de acordo com o 
Código Civil de 2002 por Mário Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 265. 
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prescricional. Nos direitos de crédito, a pretensão é elemento que 

pode ou não haver, podendo haver e estar encoberta pela pres-

crição; quanto aos direitos reais, sua tutela é fundamentada na 

sequela, atributo que compõe o próprio conceito de direito real.  

Perde-se o direito de sequela quando se perde o direito 

real. Não é possível perda – ou encobrimento – apenas do direito 

de sequela.  

Coube a Luiz F. Carpenter a objeção mais célebre à pres-

critibilidade das ações reais. Segundo o autor:  
A prescrição das “ações reais em dez anos entre presentes, e 

entre ausentes, em vinte”, de que fala o artigo do Codigo não é 
uma verdadeira e própria prescrição de ações: é a consequência 

inevitável, para o antigo possuidor, do usucapião completado 

ou consumado pelo atual possuidor; é o próprio usucapião, que 

tanto pode ser encarado pela sua face positiva, consoante a qual 

o atual possuidor adquire direito real, como pela sua face ne-

gativa, consoante a qual o antigo possuidor perde o mesmo di-

reito real que passa para o atual possuidor que completou o 

prazo de usucapião.46 

O que, por meio do fato jurídico decurso do tempo, im-

pede a tutela do direito real não é a prescrição, mas a usucapião. 

Ao comentar o artigo 177 do Código Civil de 1916, Clóvis Bevi-

láqua afirmou-o claramente: “Acções reaes são as que se fundam 

no direito real. Extinguem-se nos prazos estabelecidos para o 

usocapião, porque o direito do adquirente elimina o do antigo 

titular”.47 

 
46 E continua explicando: “Portanto, se não tiver diante de si um adversário com usu-
capião completado ou consumado, isto é, com título, boa-fé e posse de dez anos entre 
presentes ou vinte anos entre ausentes, em se tratando de coisas imóveis, ou, em se 
tratando de coisas móveis, com título, boa-fé e posse de três anos, entre presentes ou 
ausentes, o antigo possuidor, isto é, sujeito ativo da ação de reivindicação não verá 

prescrita a sua ação que protege seu direito real de propriedade plena, senão ao cabo 
de trinta anos se se tratar de direito real de propriedade sobre coisa imóvel, ao cabo 
de dez anos, se se tratar de direito real de propriedade sôbre coisa móvel” 
CARPENTER, Luiz Frederico. Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: Editôra Nacional 
de Direito, 1958, v. 2, p. 456-457. 
47 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 5. 
Ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1936, v. 1, p. 450. 
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Essa conclusão deve ser estendida à ação de petição de 

herança. O direito de pleitear o reconhecimento da qualidade de 

herdeiro é imune a prazos; o direito de reclamar a entrega dos 

bens da herança cessa quando cessa o direito a esses bens, seja 

pela usucapião, seja por qualquer outra causa.  

À súmula 149 do Supremo Tribunal Federal convém dar 

interpretação diversa da que lhe vem sendo dada. Segundo a 

doutrina e a jurisprudência, a “prescrição” referida na súmula 

ocorreria em 20 (vinte) anos sob a vigência do Código Civil de 

1916 e, agora, em 10 (dez) anos. No entanto, a interpretação que 

se afigura mais adequada é a no sentido de se reconhecer ao her-

deiro o direito de vindicar a herança enquanto aquele que a pos-

suiu não a adquire por usucapião. 

As regras aplicáveis à espécie serão as da usucapião so-

bre imóveis, ainda que os bens em si mesmos considerados se-

jam móveis e ainda que se encontrem na posse de pessoas diver-

sas. 

Finalmente, a propósito do termo inicial do prazo, já não 

se trata do termo inicial do prazo de prescrição; como não há 

pretensão a ser encoberta, carece de sentido indagar acerca do 

momento em que surgiria. O que se há de averiguar é o momento 

a partir do qual se inicia a posse ad usucapionem que, consu-

mada, extinguirá o direito sobre a herança.  

Para tanto, são relevantes os artigos 1.238 e 1.244; o pri-

meiro contém os requisitos para a usucapião e o segundo deter-

mina a aplicação à usucapião das causas que obstam, suspendem 

e interrompem a prescrição. 

Assim, dada a ruptura do testamento, aquele a quem se 

reconheceu a qualidade de herdeiro poderá vindicar a herança de 

quem quer que a possua ou detenha, no todo ou em parte, salvo 

se aproveitar ao possuidor a exceção de usucapião.  

 

V. CONCLUSÃO 

A fim de sumariar sinteticamente as conclusões a que se 
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chegou, a ruptura do testamento é causa de ineficácia que se põe 

a meio do caminho entre a revogação stricto sensu e a invali-

dade, o que naturalmente suscita dificuldades para a definição 

do papel da vontade – real ou presumida – do testador na forma-

ção do suporte fático dos artigos 1.973 e 1.974 do Código Civil.  

Embora nem na doutrina nacional, nem em decisões do 

Superior Tribunal de Justiça se haja encontrado posicionamento 

específico sobre a questão, pode-se afirmar que, diante de cir-

cunstâncias que evidenciem seguramente a intenção do testador 

de ver mantidas suas disposições de última vontade mesmo após 

a ciência da existência ou da superveniência de herdeiro neces-

sário, a tendência será a manutenção da eficácia do testamento.  

Não sendo o caso de se manter o testamento, conclui-se 

que o direito de pleitear judicialmente o reconhecimento da in-

cidência dos artigos 1.973 e 1.974 do Código Civil não é limi-

tado pelo tempo, é dizer, não se sujeita nem à prescrição, nem à 

decadência, nem à qualquer outra modalidade de preclusão lato 

sensu. O direito do herdeiro necessário preterido ignoranter de 

vindicar a herança, contudo, extingue-se quando aquele que a 

possui reunir todos os requisitos necessários à configuração da 

usucapião de imóveis.  

Os autores brasileiros que advogam tratar-se a presunção 

dos artigos 1.973 e 1.974 de presunção iuris et de iure fazem-no 

invariavelmente recorrendo a ilações que situações de fato po-

dem muito bem afastar48, o que implica, no fundo, admitir as 

mesmas consequências de se tratar de presunção iuris tantum.49 

 
48 A citação do trecho de autoria de Carlos Maximiliano, por exemplo, revela-o. O 
autor – em afirmação categórica – supõe que o testador não testaria dessa ou daquela 
maneira se soubesse da existência do herdeiro necessário, mas não enfrenta a questão 

de o testador, após saber da existência do herdeiro necessário, manifestar-se de ma-
neira inequívoca, ainda que não por outro testamento, no sentido de querer ver man-
tidas integralmente suas disposições testamentárias.  
49 Não se encontrou no Brasil posicionamento doutrinário equivalente ao de Antunes 
Varella, enfrentando diretamente a questão da relevância ou não da vontade real do 
testador manifestada posteriormente à ciência da existência ou da superveniência do 
herdeiro necessário.  


