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RESUMO 

 

 

MARTINS NETO, Heros Elier. O trust estrangeiro como instrumento de planejamento 

sucessório no Brasil. 2019. 172 p. Doutorado - Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

O objetivo deste trabalho será analisar como o trust estrangeiro utilizado como 

ferramenta de planejamento sucessório por brasileiros impacta o direito à legítma no 

Brasil. A discussão será dividida em cinco partes. A primeira tratará do conceito, 

estrutura e finalidade de trust no direito inglês para contextualizar na discussão o leitor 

de origem romano-germânica. A segunda demonstrará a existência de normas sobre 

trust em jurisdições offshore (Ilhas Cayman, Jersey, Guernsey e Bermudas) que 

oferecem normas de barreira conhecidas como firewalls para proteger o patrimônio 

contra-ataques fundados no direito de legítima dos herdeiros. A terceira cuidará do 

estudo dos antecedentes históricos da legítima em busca de elementos que justifiquem a 

sua mudança hoje. A quarta parte tratará da inconstitucionalidade da legítima com base 

na violação da igualdade entre brasileiros em razão de ser possível optar por estar ou 

não sujeito às limitações da legítima em um mundo com serviços jurídicos globalizados. 

A quinta e última será sobre a sugestão de lege ferenda de substituição da legítima pelo 

sistema de provisão de família do direito inglês. 

 

 

Palavras-chave: trust; planejamento sucessório; direito das sucessões; legítima; 

testamento 
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ABSTRACT 

 

 

MARTINS NETO, Heros Elier. The foreign trust as estate planning tool in Brazil. 2019. 

172 p. Doctorate - Faculty of Law, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2019. 

 

 

The purpose of this thesis is to analyze how the foreign trust used as a tool for estate 

planning by brazilians impacts the forced heirship rights in Brazil. It will be divided into 

five parts. The first will deal with the concept, structure and purpose of english trust law 

to contextualize in the discussion the reader of civil law origin. The second will 

demonstrate the existence of trust law in offshore jurisdictions (Cayman Islands, Jersey, 

Guernsey and Bermuda) that offer firewalls to protect assets against attacks based on 

forced heirship rights. The third will look at the historical background of the forced 

heirship in search of elements that justify its change today. The fourth part will deal 

with the unconstitutionality of the forced heirship based on the violation of the equality 

between brazilians because it is possible to choose to be or not subject to the limitations 

of the forced heirship in a world with globalized legal services. The fifth and last will be 

on the suggestion de lege ferenda replacing the forced heiship one by the family 

provision system of English Law. 

 

Keywords: trust; estate planning; succession law; forced heirship; will 
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RIASSUNTO 

 

 

MARTINS NETO, Heros Elier. Il trust straniero per disciplinare rapporti successori in 

Brasile. 2019. 172 p. Dottorato di ricerca - Facoltà di Giurisprudenza, Università di San 

Paolo, San Paolo, 2019. 

 

Lo scopo di questa tesi è analizzare in che modo il trust straniero usato dai brasiliani è 

inteso come strumento per regolare i rapporti successori possa influire sul diritto alla 

quota di legittima in Brasile. La discussione è divisa in cinque parti. La prima parte 

riguarda il concetto, la struttura e la finalità del trust nel diritto inglese con l’obiettivo di 

inserire nel contesto il lettore di origine romano-germanico. La seconda parte mostra 

l'esistenza di regole sul trust in giurisdizioni offshore (Isole Cayman, Jersey, Guernsey e 

Bermuda) che dispongono di norme dette firewall, destinate a proteggere i beni dagli 

attacchi alla quota di legittima. La terza parte tratta dei precedenti storici sulla quota 

legittima cercando elementi che giustificano il suoi cambiamenti fino ad oggi. La quarta 

parte riguarda dell’incostituzioalità della quota legittima basata sulla violazione del 

principio della parità tra brasiliani, dovuto alla possibilità di scelta tra l’essere o no 

soggetto alle limitazioni della quota di legittima considerando il mondo globalizzato dei 

servizi giuridici. L’ultima parte si riferisce a una riflessione sulla de lege ferenda di 

sostituzione della quota di legittima per il sistema di approvvigionamento familiare del 

diritto inglese. 

 

Parole chiavi: trust; pianificazione rapporti successori; diritto di successione; quota di 

legittima; testamento 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho será analisar como o trust estrangeiro utilizado como 

ferramenta de planejamento sucessório por brasileiros impacta o direito à legítma no 

Brasil.  

No capítulo 1, vamos abordar aspectos preliminares do trust. Como se trata de 

um instituto do direito estrangeiro, a primeira vista o jurista formado no sistema 

romano-germânico, principal público alvo deste trabalho, pode sentir um desconforto, o 

que pode comprometer a compreensão da obra. Com isso, nesse capítulo, com uma 

finalidade didática para ampliar os horizontes da academia, o leitor terá informações 

básicas para permitir o entendimento da tese sem ser necessário se utilizar outros livros. 

No capítulo 2, as noções prévias serão aprofundadas trazendo o conceito, a 

estrutura e algumas funções do trust expresso inglês. A escolha pelo modelo da 

Inglaterra aqui se dá por dois motivos. Primeiro, foi o local onde o instituto nasceu e se 

desenvolveu. Segundo, o modelo inglês possui farto material de pesquisa, além de ter 

servido de base para os locais objeto desse estudo. 

No capítulo 3, será abordada a relação entre o trust e os sistemas romano-

germânicos, incluindo as tentativas de adoção do referido instituto pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. Nesse sentido, no anexo desta obra foram transcritos os principais 

projetos de lei que previam a adoção do trust pelo Brasil. 

No capítulo 4, vamos apresentar o conceito, mais profissional do que acadêmico, 

de planejamento sucessório. Em seguida, trataremos das regras do trust em jurisdições 

offshore como Ilhas Cayman, Jersey, Guernsey e Bermudas, que possuem arcabouço 

jurídico apto a atrair brasileiros para planejarem a sua sucessão sem as limitações das 

regras da legítima. 

No capítulo 5, serão abordadas as regras de conflito de lei aplicável do Estado de 

Nova Iorque nos EUA que são favoráveis à aplicação da lei local para testamentos e 

totten trusts independentemente do domicílio do testador ou instituidor (settlor) do 

trust. Com isso, serão demonstrados casos já julgados no referido Estado em que a 

legítima dos herdeiros de outros países como Argentina, Espanha e Suíça foi violada.  

No capítulo 6, será apresentada principal consequência da legislação de trust nos 

locais mencionados na a legítima no Brasil. 
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No capítulo 7, traçamos os antecedentes históricos da legítima desde o Direito 

Romano até o Código Civil de 2002 com o objetivo de buscar na história elementos que 

permitam embasar a tese de necessidade de alteração das regras da legítima no Brasil. 

No capítulo 8, vamos apresentar o estado das discussões doutrinárias no Brasil 

sobre a manutenção, revisão ou extinção da categoria dos herdeiros necessários e da 

legítima. 

No capítulo 9, propomos a tese de inconstitucionalidade  superveniente da 

legítima por violar a igualdade entre brasileiro, pois, diante da globalização e 

consequentemente do fácil acesso ao trust, é possível escolher no Brasil se cumpre a 

legítima ou se utiliza do referido instituto para planejar a própria sucessão com ampla 

liberdade de disposição de bens. 

No Capítulo 10, por fim, apresentamos sugestão, de lege ferenda, de substituição 

da legítima pelo sistema de provisão família do direito inglês previsto no Inheritance 

(Provision for Family and Dependants) Act 1975. Apresentamos ainda uma sugestão de 

anteprojeto de lei para revogar a legítima, instituir a liberdade ampla de disposição dos 

bens e prever a provisão de família para corrigir eventuais abusos no exercício da 

autonomia da vontade de doar ou testar os próprios bens. 
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1. APONTAMENTOS PRELIMINARES 

 

1.1. Trust ou trusts 

 

Antes de discorrer sobre o conceito, a estrutura e algumas finalidades do 

instituto mencionado no título deste trabalho e os reflexos do uso dele como 

planejamento sucessório1 no Direito das Sucessões no Brasil, é necessário tratar de uma 

questão preliminar: abordar a discussão sobre o uso do termo no singular (trust) ou no 

plural (trusts) e justificar o porquê da escolha da primeira opção nesta obra. 

A divergência pode ser percebida nos diferentes títulos da Convenção de Haia de 

1985 sobre a lei aplicável ao trust e seu reconhecimento.2 Na versão francesa, o título é 

Convention du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa 

reconnaissance3, enquanto na inglesa o texto é Convention of 1 July 1985 on the Law 

Applicable to Trusts and on their Recognition.4  

A diferença no plano legislativo internacional é um reflexo do âmbito 

doutrinário, pois os estudos em língua francesa, assim como as obras italianas5, alemãs6 

e espanholas7, utilizam o termo trust no singular8, enquanto os doutrinadores de língua 

 
1 O planejamento sucessório é um termo mais relacionado ao mercado do que à academia, e, portanto, não 

possui um conceito rigoroso, podendo ser definido simplesmente como conjunto de instrumentos 

jurídicos utilizados, especialmente por empresas familiares ou famílias titulares de patrimônio de grande 

monta, tendo em vista os custos envolvidos, para, entre outros motivos, economizar despesas relacionadas 

ao futuro inventário e evitar conflitos após o falecimento de um ou mais membros do grupo, em geral, os 
mais velhos e diretamente vinculados à administração dos negócios e bens. Na academia, o assunto do 

planejamento sucessório já foi abordado, mas não com a finalidade de estabelecer um conceito preciso do 

termo, mas de demonstrar as consequências da utilização da doação como instrumento de partilha em 

vida, conforme VARGAS, Pedro Paulo de Siqueira. O contrato de doação como instrumento de 

planejamento sucessório no direito civil brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito Civil). Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  
2 Apesar de o Brasil não ser signatário, há uma versão em português da convenção traduzida pela equipe 

de tradução das convenções de Haia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, sob 

coordenação da Profa. Dra. Claudia Lima Marques e do Prof. Dr. Fabio Morosini. Disponível em 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acessado em 22/7/2018.  
3 Disponível em <https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=59>. Acessado em 
27/7/2018. 
4 Disponível em <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59>. Acessado em 

27/7/2018. 
5 Entre outros FRANCESCHELLI, Remo. Il trust nel diritto inglese. 1ª ed. Cedam: Padova, 1935. 
6 Entre outros BAUER, Carsten. Trust und Anstalt als Rechtsformen Liechtensteinischen Rechts. 

Peter Lang: Berlin, 1995. 
7 Entre outros GONZÁLEZ BEILFUSS, Cristina. El trust: la institución anglo-americana y el derecho 

internacional privado español. Bosch Casa: Barcelona, 1997. 
8 Entre outros, WORTELEY, B. A. Le trust et ses applications modernes en droit anglais. Revue 

Internationale de Droit Comparé. Paris. V. 14, n. 4, 1962, p. 699-710. 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59


16 
 

inglesa optam por trusts no plural.9 No entanto, existem algumas exceções10. No Brasil, 

por sua vez, são encontradas obras tanto no singular (trust)11 como no plural (trusts)12. 

Contudo, não se trata apenas de uma questão de tradição jurídica ou idioma. A 

distinção entre singular ou plural está também relacionada à finalidade de cada obra. 

Quando se utiliza o plural, o fim pretendido, via de regra, é indicar as múltiplas formas 

existentes do instituto, resultado do longo desenvolvimento histórico. Ademais, o uso 

no plural dá-se porque não há uniformidade das regras do trust nem nos países da 

common law, o que, a princípio, afasta a ideia de unidade indicada pelo singular. Essa 

ausência de homogeneidade ocorre porque houve modificações fora da Inglaterra não 

incorporadas no referido país, bem como evoluções inglesas não aceitas em outras 

jurisdições.13 Assim, como não há um único modelo de trust, o uso do plural justifica-se 

em obras que tenham a finalidade de analisar, ou até mesmo comparar, os diversos tipos 

de trusts em vigor em um ou mais países. 

Todavia, neste trabalho, o uso do singular se justifica porque será abordado 

apenas o escopo de planejamento sucessório14 do trust com base nas regras de Ilhas 

Cayman, Jersey, Guernsey e Bermudas. Assim, com isso, é possível falar apenas em um 

tipo de trust, afastando-se a ideia de multiplicidade típica do uso do plural. O objetivo 

de focar apenas em uma função e em determinados países é demonstrar a fragilidade da 

proteção à legítima no Brasil frente ao regulamento do trust nesses locais, acessíveis a 

brasileiros em razão da globalização dos serviços jurídicos15. As regras do trust inglês 

serão abordadas apenas para demonstrar o conceito e a estrutura básica do instituto que 

serviu de modelo para os outros países acima mencionados. 

 
9 Entre outros HAYTON, David; MITCHELL, Charles. Hayton & Marshall: Commentary and Case 

on The Law of Trusts and Equitable Remedies. 12ª ed. Sweet & Maxwell: London, 2005. 
10 Tais como BÉRAUDO. Jean Paulo. Les trusts anglo-saxons et le droit français. LGDJ: Paris, 1992; 

LEPAULLE, Pierre. Traité théorique et pratique des trusts en droit interne, en droit fiscal et en 

droit international. Rousseau & Cie: Paris, 1932; LUPOI, Maurizio. Trusts: a comparative study. 

Traduzido por Simon Dix. Cambridge University Press: Cambridge, 2000; e FRATCHER, William F. 

International Encyclopedia of Comparative Law. vol. VI. chap. 11. Morh Siebeck: Tübingen, 1973, 

verbete “trust”;  
11 GERD, Foerster. O “trust” do direito anglo-americano e os negócios fiduciários no Brasil: 
perspectiva de direito comparado (considerações sobre o acolhimento do “trust” pelo direito brasileiro). 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris editor, 2013. 
12 OLCESE, Tomás. Formação histórica da real property law inglesa: tenures, estates, equity & trusts.  

Dissertação (Mestrado em Direito Civil) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2012. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-29082013-140556/pt-

br.php>. Acesso em 10/10/2017. 
13 LUPOI, Maurizio. Trusts: a comparative study. Traduzido por Simon Dix. Cambridge University 

Press: Cambridge, 2000, p. 6. 
14 Sobre outras finalidades, entre outros, GERD, Foerster. ob. cit., 2013. 
15 A globalização dos serviços jurídicos será analisada em capítulo próprio. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-29082013-140556/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-29082013-140556/pt-br.php
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Assim, é importante deixar claro que o propósito da obra não é analisar as 

múltiplas nuances dos trusts ao redor do mundo, tampouco o modelo internacional de 

trust (international trust mode)16, mas discutir o efeito de tal instituto no Direito das 

Sucessões no Brasil quando utilizado com a finalidade de planejamento sucessório. 

Logo, por esses motivos, será utilizado o termo trust no singular daqui em 

diante. 

 

1.2. Noção básica de trust: uma etapa necessária 

 

A discussão sobre o uso do termo trust no singular ou no plural no capítulo 

anterior teve a finalidade de definir o escopo aqui empregado. Neste capítulo, por sua 

vez, ainda com uma abordagem preliminar, o objetivo é apresentar uma noção básica do 

que seria o trust. 

Isso se mostra essencial em razão da diferença de estrutura de pensamento entre 

os juristas do sistema romano-germânico e da common law.  

Para os primeiros, público-alvo desta monografia, o conceito de um instituto 

jurídico é o primeiro tópico de qualquer monografia acadêmica porque é a partir dele 

que todas as discussões se desenvolvem.  

Para os segundos, responsáveis pelo desenvolvimento do trust ao longo dos 

anos, além de o conceito ter um valor secundário, pois apenas resumiria todas as regras 

acerca do referido instituto17, não há nenhum conceito suficientemente amplo capaz de 

abarcar a multiplicidade de aplicações do trust18. 

Com isso, a finalidade de estabelecer no início do trabalho uma noção preliminar 

de trust é tornar o estudo deste instituto mais próximo ao modo de pensar da 

comunidade jurídica brasileira, formada com base no sistema romano-germânico.  

Contudo, essa noção preliminar não deve ser entendida como um conceito amplo 

e acabado de trust por dois motivos.  

 
16 Sobre esse assunto, entre outros, LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 201-222. 
17 “to summarize the effect of all various rules that are responsible for the concept of the trust”, conforme 

UNDERHILL and HAYTON. Law of Trusts and Trustees. 14ª ed. London: Butterworths, 1987, p. 4, n. 

9;  
18 PETTIT, Philip Henry. Equity and the law of trusts. 10ª ed. New York: Oxford University Press, 

2006, p. 28. 
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Primeiro porque não é esse o foco desta tese, visto que o trust será analisado 

apenas e tão somente em relação à aplicação de planejamento sucessório19, lembrando-

se que um conceito amplo, em tese, deveria abarcar todas as finalidades do instituto. 

Segundo porque para entender os pontos essenciais do conceito de trust será 

necessário abordar o desenvolvimento histórico da common law inglesa, o que será feito 

em seguida à noção preliminar do instituto. 

Estabelecidas as premissas acima, a noção básica de trust é a relação jurídica 

entre três figuras, o instituidor20 (settlor), o instituído (trustee) e o beneficiário 

(beneficiary21) em que o instituidor (settlor) transfere a propriedade de um bem para o 

instituído (trustee) administrá-lo em favor do beneficiário (beneficiary) com base em 

algumas diretrizes, tendo o beneficiário (beneficiary) e o instituído (trustee) direitos 

reais sobre o referido bem sem que exista um condomínio22 no sentido romano-

germânico entre eles.  

Fixada essa ideia geral do instituto, é importante abordar mais alguns pontos 

preliminares para se ter a ideia da flexibilidade dele. 

O trust pode ter como objeto um ou mais bens, bem como direitos de crédito. O 

objeto do trust forma um patrimônio separado do patrimônio pessoal do instituído 

(trustee), não servindo de garantia aos credores deste último. As figuras do instituidor 

(settlor), instituído (trustee) ou beneficiário (beneficiary) podem ser ocupadas por uma 

ou mais pessoas. Os beneficiários (beneficiaries) podem ser pessoas determináveis 

como em instrumentos que mencionem o fim de “proporcionar educação em nível 

superior para pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade X”, situação prevista no 

 
19 O conceito de planejamento sucessório será abordado em capítulo próprio. 
20 Apesar das conhecidas críticas à tradução de institutos jurídicos no ambiente acadêmico, preferimos 

uma tradução livre para o português com o objetivo de aumentar a compreensão do trabalho e o acesso 

para além da academia, seguido do nome em inglês para permitir a identificação da categoria jurídica. Por 

sua vez, a repetição da tradução junto ao nome em inglês ao longo de toda a obra tem a finalidade de 

tornar este trabalho acessível àqueles que consulturem apenas um ou mais capítulos. A tradição 

acadêmica de estabelecer premissas importantes unicamente em notas de rodapé em alguma parte do 

trabalho impõe a leitura integral da monografia para o correto entendimento das ideias ali apresentadas. 

Tal leitura na íntegra, apesar de desejável, não é a realidade fora da academia, público a quem também se 

destina esta obra. 
21 Essa figura também é conhecida pela expressão cestuis que trust. Contudo, ao longo desta obra será 

utilizado apenas o termo beneficiary, pois esse é mais próximo ao português, contribuindo para aumentar 

a compreensão do trabalho para toda a comunidade acadêmica. 
22 Alias, o fato de os direitos reais no sistema romano-germânico constituírem “um rol taxativo de 

prerrogativas pré-estabelecidas, as quais não podem ser modificadas por um mero acordo de vontades 

entre as partes (...) durante muito tempo constituiu uma barreira ao estudo aprofundado dos trusts, e 

somente começou a ser superada em função da disseminação dos trusts como instrumentos de 

investimento no mercado financeiro” conforme OLCESE, Tomás. O express trust em sistemas de base 

romanística: o elemento da autonomia patrimonial no direito brasileiro.  Tese (Doutorado em Direito 

Civil) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 11. 
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trust com finalidade filantrópica (charitable trust)23. O instituidor (settlor) e o instituído 

(trustee) podem ocupar, ao mesmo tempo, suas funções originárias e a figura de 

beneficiário (beneficiary). Com isso, é possível tanto que o instituidor (settlor) seja 

também um dos beneficiários (beneficiaries) como, em outra hipótese, o instituído 

(trustee), além de gerir os bens in trust, também possa ser um dos beneficiários 

(beneficiaries). 

De todos os pontos acima, o que mais chama a atenção24 do jurista com 

formação romano-germânica é a existência de dois titulares de direitos reais sobre um 

mesmo bem sem a instituição de um condomínio como conhecemos. Isso se dá porque 

os direitos reais (real estate) na Inglaterra, país em que se originou o trust, não têm uma 

base romana, mas sim ligada às instituições medievais inglesas.25  

E, como a propriedade dual (dual ownership) do trust, dividida em propriedade 

de common law (legal ownership) do instituído (trustee) e a propriedade de equity 

(beneficial ownership) do beneficiário (beneficiary) teve origem na atuação 

jurisdicional de equity do Chanceler (Chancellor) na Corte de Chancelaria (Court of 

Chancery),26 é essencial um breve estudo da formação da equity, instituição histórica do 

direito inglês, para facilitar a compreensão do conceito e da estrutura do trust. 

Ressalte-se que não é o objetivo desta obra o aprofundamento histórico do 

direito inglês, mas apenas permitir ao leitor um melhor entendimento do conceito e da 

estrutura do trust sem ser necessário recorrer a outras obras.27 

  

 
23 Como exemplo podemos citar o charitable trust criado para suportar financeiramente a Fundação Bill 

& Melinda Gates. Disponível em < https://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-

Information/Financials/Foundation-Trust>. Acessado em 01.06.2018. 
24 A característica mais marcante do trust - dupla titularidade de direito de propriedade sobre o mesmo 

bem - é a que traz mais dificuldades de entendimento ao jurista brasileiro. Isso se dá por uma razão 

simples. O processo de aprendizado, em geral, dá-se pela associação da nova ideia a uma ideia anterior já 

conhecida. E, nesse caminho, o estudioso do direito brasileiro busca uma associação da propriedade dual 

(dual ownership) existente entre o instituído (trustee) e o beneficiário (beneficiary) com as diversas 

figuras de compartilhamento de direitos reais sobre um mesmo bem, previstas no artigo 1.225 do Código 

Civil. No entanto, como nenhum dos institutos do referido artigo tem características idênticas à relação de 

propriedade dual (dual ownership) e os direitos reais estão previstos em um rol fechado, a sensação do 
jurista brasileiro ao estudar o trust é de estranhamento. 
25 Para um aprofundamento da formação dos direitos reais na Inglaterra ver OLCESE, Tomás. Formação 

histórica da real property law inglesa: tenures, estates, equity & trusts.  Dissertação (Mestrado em 

Direito Civil) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-29082013-140556/pt-br.php>. Acesso em 

10/10/2017. 
26 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2012, p. 102 e 125. 
27 Para um aprofundamento da história do direito inglês, entre outros, ver BAKER, John Hamilton. An 

Introduction to English Legal History. 4ª ed. Oxford: Oxford University, 2010 e MILSOM, Stroud 

Francis Charles. Historical Foundations of the Common Law. 2ª ed. Oxford: Oxford University, 1981. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-29082013-140556/pt-br.php
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1.3. Breve análise do desenvolvimento histórico do trust na Inglaterra 

 

Conforme mencionado no capítulo anterior, não é possível entender o conceito e 

a estrutura do trust sem uma abordagem histórica do instituto na Inglaterra mesmo que 

breve28. 

Por isso, nos capítulos seguintes, vamos tratar inicialmente da origem e do 

funcionamento da Corte de Chancelaria (Court of Chancery) e da atividade do 

Chanceler (Chancellor), respectivamente órgão e autoridade essenciais para a criação e 

o desenvolvimento do trust. Em seguida, vamos tratar de alguns pontos sobre os direitos 

reais na Inglaterra Medieval, o que é importante para entender o instituto do use, 

antecessor do trust e base estruturante desse último. 

 

1.4. A Corte de Chancelaria e a atividade do Chanceler na Inglaterra  

 

No século XIII na Inglaterra, havia três cortes de common law separadas da 

monarquia, a saber, Tribunal do Tesouro (Exchequer of Pleas), Tribunal do Banco do 

Rei (Court of King’s Bench) e Tribunal das Queixas Comuns (Court of Common 

Pleas).29 

 Todavia, apesar da separação entre o judiciário e a monarquia, o Rei tinha poder 

residual de administrar a justiça com o objetivo de corrigir problemas do ordenamento 

jurídico desde que não ultrapassasse os limites impostos pelo direito estatutário da 

época30. 

Essa correção ocorria quando não houvesse remédio legal para os tribunais de 

common law ou eles não tivessem distribuído a justiça adequadamente, podendo a 

pessoa prejudicada peticionar ao Rei ou ao Conselho do Rei (King’s Council) em busca 

de uma solução mais justa para o seu caso.31  

No entanto, apesar de ser o Rei e seu conselho as autoridades competentes para receber 

os referidos pedidos de julgamento, há registros históricos de petições endereçadas ao 

Chanceler (Chancellor) e ao Conselho do Rei (King’s Council), prática que ser tornou 

cada vez mais frequente ao longo dos anos. Com isso, ao final do século XIV, tais 

petições passaram a ser endereçadas unicamente ao Chanceler (Chancellor), o qual, de 

 
28 Para um aprofundamento da história do trust ver OLCESE, Tomás. Formação histórica da real 

property law inglesa: tenures, estates, equity & trusts. Ob. cit. 
29 GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. tradução de Antonio Manuel Espanha e Manuel 

Mcaísta Malheiros. 4ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 210 
30 BAKER, John Hamilton. ob. cit. 2010, p. 98. 
31 PETTIT, Philip Henry. ob. cit., p. 1-2. 
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fato, decidia os casos embora sob uma mera delegação do Conselho do Rei (King’s 

Council). Com a prática reiterada, o Chanceler (Chancellor) e o seu escritório, a 

Chancelaria (Chancery), ganharam as características de corte (Court of Chancery), 

sendo formalizada tal competência em 1474.32 

Sobre a competência do Chanceler (Chancellor), no início, não tinha uma 

jurisdição claramente definida, mas apenas a distribuição de justiça por meio de 

remédios contra os defeitos da common law com fundamento na própria consciência e 

na justiça natural, uma função para a qual ele era bem qualificado. Geralmente, ocupava 

esse posto um eclesiástico com profundos conhecimentos em direito civil e direito 

canônico. Assim, em razão da ausência de princípios fixos a decisão dependia em 

grande parte das ideias pessoais do Chanceler (Chancellor) sobre o que era certo e 

errado. Isso começou a mudar no final do século XVII quando os princípios da equity 

passaram a se tornar mais fixos, passando o precedente a ter uma força maior do que a 

consciência do Chanceler (Chancellor).33 

Por sua vez, os casos enviados ao Chanceler (Chancellor) eram de dois tipos. O 

primeiro abarcava situações em que o direito da common law era imperfeito para 

resolver a situação, pois não dispunha de ação adequada para solucionar o caso. No 

segundo, embora houvesse um remédio jurídico típico das cortes de common law, o 

Chanceler (Chancellor) era procurado por instabilidade do Estado ou poder econômico 

da parte contrária capaz de impor uma pressão indevida sobre o júri ou os juízes. Por 

sinal, com o tempo, a segunda opção tornou-se o caso mais frequente levado ao 

Chanceler (Chancellor)34, pois a Corte de Chancelaria (Court of Chancery) era mais 

célere e barata, atraindo a população mais pobre35. 

A propósito, apesar da dupla jurisdição existente, o Chanceler (Chancellor) não 

decidia isoladamente. Por um grande período, consultava os juízes de common law  para 

decidir que casos deveriam ou não ser julgados procedentes. Essa atitude reduzia o risco 

de conflito do ponto de vista entre as pessoas investidas no poder. Além disso, esse 

comportamento baseava-se em um princípio central da Corte de Chancelaria (Court of 

 
32 PETTIT, Philip Henry. ob. cit., p. 2. O fato de, um século antes do reconhecimento da autonomina de 

sua jurisdição, o Chanceler ter julgado improcedente um pedido sem consultar o Conselho do Rei traz 

discussões sobre o início da divisão entre common law e equity, conforme BEHRENS, Georg. An early 

Tudor debate on the relation between Law and Equity. The Journal of Legal History. vol. 19, n. 2, 

1998, p. 143-161. BAKER, John Hamilton. ob. cit. 2010, p. 100-103. 
33 PETTIT, Philip Henry. ob. cit., p. 4. 
34 PETTIT, Philip Henry. ob. cit., p. 2. 
35 BAKER, John Hamilton. ob. cit. 2010, p. 98. 
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Chancery), no sentido de que a equity atuava apenas in personam 36, isto é, as medidas 

atuavam diretamente sobre as pessoas, por exemplo, por meio de confisco de bens e 

imissão na posse, não afetando o direito de propriedade em relação à coisa, o que era 

discutido apenas nos tribunais de common law37. 

Em razão disso, no trust, instituição central da jurisdição de equity, o Chanceler 

(Chancellor) nunca negou o direito de propriedade do instituído (trustee). Contudo, 

determinava que o instituído (trustee) deveria lidar com a propriedade de acordo com o 

trust no interesse dos beneficiários (beneficiaries). Caso o instituído (trustee) 

descumprisse a ordem do Chanceler (Chancellor), tal comportamento seria visto como 

uma ofensa ao órgão judiciário (contempt of court), punida com prisão até o efetivo 

cumprimento da ordem judicial. Originariamente, o procedimento de prisão in persona 

contra a pessoa do réu era o único procedimento disponível na Corte de Chancelaria 

(Court of Chancery) para garantir a força de suas decisões.38 

Com o tempo, além da prisão, regras criadas e aplicadas pelo Chanceler 

(Chancellor) formaram um conjunto de direitos reais em favor do beneficiário 

(beneficiary), mantendo-se, entretanto, as regras de common law acerca da titularidade 

formal da propriedade pelo instituído (trustee).39 

Entre tais regras de direitos reais em favor do beneficiário (beneficiary), 

podemos mencionar que no caso de alienação onerosa e de boa-fé dos bens in trust, o 

preço recebido sub-rogar-se-ia no lugar de tais bens. E, se a alienação fosse gratuita ou 

onerosa de má-fé, o terceiro adquirente passaria a ser considerado instituído (trustee) 

dos bens. Além disso, o beneficiário (beneficiary) era protegido na medida em que os 

bens transferidos in trust formavam um patrimônio autônomo e, portanto, não poderiam 

ser utilizados para satisfazer os débitos dos eventuais credores do instituído (trustee), 

servindo como garantia apenas dos credores do beneficiário (beneficiary).40  

 
36 PETTIT, Philip Henry. ob. cit., p. 2. Aqui é importante observar que “o conteúdo da dicotomia ius in 
personam/ius in rem não corresponde, necessariamente à divisão civilística continental entre direitos 

obrigacionais/direitos reais”, pois “a terminologia inglesa relativa ao property rights pauta-se muito mais 

por considerações de direito processual do que de direito material. Por isso, to act in personam significa 

que as medidas e os remédios processuais de equity dirigem-se sempre imediatamente a uma ou mais 

pessoas, e apenas mediatamente a um bem”, conforme OLCESE, Tomás. ob. cit., p. 112, nota 416. 
37 ASHBURNER, W. Principles of Equity. London: Butterworth, 1902, pp. 59-60. 
38 PETTIT, Philip Henry. ob. cit., p. 2. 
39 OLCESE, Tomás. ob. cit. p. 103; MALAGUTI, Maria Chiara. Il trust. In: GALGANO, Francesco 

(org.). Atlante di diritto privato comparato. 3ª ed. Bologna: Zanichelli, 1999, p. 183 
40 MALAGUTI, Maria Chiara. Il trust. In: GALGANO, Francesco (org.). ob. cit., p. 187. 
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A partir do século XVII tais regras de equity formaram um conjunto objetivo 

regras jurídicas em matéria de trust tal qual as normas da common law.41 

Apesar de ser um sistema célere e barato no início, os conflitos começaram a 

surgir no século XVII quando o Chanceler (Chancellor) estendeu e consolidou sua 

jurisdição. Nesse período, o Chanceler (Chancellor) fazia uso das common injunctions 

para proibir que as partes acionassem os tribunais de common law ou, se já tivessem 

obtido uma decisão lá, a restrição era no sentido de evitar a execução desses julgados. 

Havia, nesse período, uma grande discussão sobre a validade ou não das common 

injunctions, terminando a discussão quando o Rei aceitou as observações do Attorney-

General e, em 1616, decidiu a favor do Chanceler (Chancellor) em uma demanda 

discutindo a validade de uma common injunction.42 

Ainda em relação aos conflitos, o poder dado à Corte de Chancelaria (Court of 

Chancery) passou a trazer problemas durante o final do século XVII e ao longo do 

século XVIII. Havia corrupção, uso do processo de forma abusiva apenas com a 

finalidade de retardar atos, número inadequado de pessoal nas cortes, oficiais 

incompetentes e procedimento muito elaborado. Isso tornava a corte cara, demorada e 

injusta. Com as reformas iniciadas em 1813, a Corte de Chancelaria (Court of 

Chancery) passou por grandes mudanças até ser extinta como um órgão judicial 

autônomo pelos Judicature Acts 1873 e 1875. A jurisdição da Corte de Chancelaria 

(Court of Chancery) foi transferida para a Supreme Court of Judicature, ficando a maior 

parte da competência de primeira instância na Chancery Division of the High Court.43  

Agora que abordamos a jurisdição dupla (common law e equity) do direito inglês 

medieval como principal responsável pelo sistema de dupla propriedade (dual 

ownership) entre instituído (trustee) e beneficiário (beneficiário)44, passaremos para o 

estudo dos direitos reais (real estate) no período medieval inglês e, em seguida, para o 

use, antecedente45 do trust e instituto essencial parar melhor compreender a matéria. 

A propósito, lembramos que o estudo do trust inglês nessa fase preliminar dá-se 

pelo fato dele ter originado e inspirado as regras de trust de outros países com 

profundos impactos no Direito Sucessório no Brasil, especialmente quanto à 

intangibilidade da legítima. 

 
41 BAKER, John Hamilton. ob. cit., 2010, pp. 108 e 110. 
42 PETTIT, Philip Henry. ob. cit., p. 2. 
43 PETTIT, Philip Henry. ob. cit., p. 3. 
44 MALAGUTI, Maria Chiara. Ob. cit., p. 186. 
45 Sobre a discussão acerca do trust ter origem diversa do use ver WATERS, Donovan W. M. The 

institution of the trust in civil and common law. Recueil des Cours. 1995, vol. 252, p. 162-163. 
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1.5. Apontamentos sobre os direitos reais na Inglaterra Medieval e o instituto 

do use 

 

Após o fim do Império Romano, os diversos povos bárbaros que conquistaram a 

Europa dividiram a terra da seguinte forma. O líder de determinado povo tornava-se 

proprietário máximo da extensão de terra conquistada. Contudo, como era difícil manter 

o controle sobre uma área muito grande, esse líder dividia a terra em blocos entregues 

aos seus tenentes, os quais, por sua vez, transferiam partes menores aos subalternos e 

assim sucessivamente. No entanto, a terra era transferida com título limitado, ficando o 

líder com um direito residual de propriedade.46 

Com isso, a propriedade (ownership) era apenas do líder, isto é, do Rei, tendo os 

senhores feudais apenas alguns direitos reais sobre a terra, os quais eram divididos em 

tenures e estates.47 

Pois bem, essa sobreposição de direitos com características e limitações próprias 

criou a necessidade prática do instituto do use por meio do qual um instituidor 

(transferor) entregava um bem a um instituído (transferee to uses) para que o 

administrasse em favor de um beneficiário (plaintiff). 

Entre as diversas necessidades podemos citar as seguintes48: (i) os senhorios, 

suseranos e vassalos estavam sujeitos a diversos tributos, os quais poderiam ser evitados 

pela instituição do use; (ii) os vassalos, em geral, não tinham direito de testar a terra 

para seus sucessores, servindo o use como uma forma de garantir a subsistência dos 

herdeiros; (iii) o primogênito, herdeiro único pelo sistema sucessório da época, poderia 

ser pródigo ou ter falta de caráter, permitindo-se com o use a destinação da terra para 

outros sucessores. 

Com isso, percebemos que a origem do use é a astúcia para enganar (o senhor 

feudal, o rei, o primogênito, etc.) ou a necessidade de proteger a família. Assim, quando 

não havia intenções escusas, o caso poderia ser levado ao Chanceler (Chancellor) na 

Corte de Chancelaria (Court of Chancery) para obter o cumprimento do instituído 

 
46 NABUCO, José Tomaz. Trusts e trustees: sua origem e natureza. Revista Forense. Vol 96. Rio de 

Janeiro, novembro/1043, p. 265-268. 
47 Conforme já mencionado, a abordagem histórica aqui tem a finalidade didática de proporcionar o 

melhor entendimento desta monografia sem ser necessário recorrer a outras obras. No entanto, para um 

aprofundamento sobre a sistemática dos direitos reais na Inglaterra ver OLCESE, Tomás. ob. cit. e 

WATERS, Donovan W. M. ob. cit., p. 165-173. 
48 GERD, Foerster. ob. cit. p. 81-82 



25 
 

(transferee to uses) que recebeu a terra para entregá-la ou seus frutos ao beneficiário 

(plaintiff).49  

Apesar de seu uso frequente, o use gerou um impasse em 1535 entre o Rei e o 

Parlamento, pois aquele pressionava esse para por fim ao referido instituto jurídico, sob 

os argumentos de que ele50: a) permitia legar bens imóveis por testamento mesmo com 

a proibição do direito feudal em alguns lugares; b) desconsiderava as formas solenes de 

transmissão da propriedade inter vivos; c) favoreciam a sonegação de tributos feudais; 

d) facilitava a fraude de direitos matrimoniais de cônjuges viúvos; e) impedia o direito 

do Rei de confiscar terras de senhores feudais desobedientes, pois esses o utilizavam 

para transferir a terra para outrem antes do confisco; f) geravam incerteza quanto à 

verdadeira propriedade dos imóveis. 

Com isso, foi aprovado o Statute of Uses Act de 1536 por meio do qual todo  

instituído (transferee to uses, chamados nessa época de feofee to uses) que recebera 

terra de um instituidor (transferor, chamado nessa época de feoffor)  para administrar 

em favor de um beneficiário (plaintiff, chamados nessa época de cestui que use) deveria 

transferi-la para esse terceiro beneficiário, o qual passaria a ser o único titular de direito 

real. O objetivo era acabar com novas atribuições de use, colocando fim ao instituto.51 

No entanto, como o use já estava incorporado na prática cotidiana, os 

prejudicados levaram inúmeros casos à justiça com diversas interpretações do Statute of 

Uses de 1536, tendo os tribunais criado diversas exceções de não aplicação do referido 

estatuto. Assim, a referida norma estatutária não seria aplicada se52: (i) o instituído 

(feofee to use) não tivesse a posse direta do imóvel; (ii) o instituidor (feoffor) ocupasse 

também a posição de beneficiário (cestui que use); (iii) o instituído (feofee to use) fosse 

uma corporação ou sociedade; (iv) o instituído (feofee to use) tivesse funções ativas 

como cobrar aluguéis e administrar os bens; (v) a equity ownership fosse estipulada em 

favor de uma quarta pessoa por meio da sobreposição de use, conhecida como use upon 

use. 

Com o passar do tempo, para evitar confusões entre o use proibido pelo Statute 

of Uses Act de 1536 e o use permitido pela interpretação jurisprudencial, passou-se a 

utilizar o termo trust para designar o segundo instituto. Isso ocorreu pelos termos 

 
49 LEPAULLE, Pierre. ob. cit. p. 13. 
50 LEPAULLE, Pierre. ob. cit., p. 15. 
51 GERD, Foerster. ob. cit., p. 85. 
52 WATERS, Donovan W. M. ob. cit., p. 191-194 e AMES, James Barr. Origin of uses and truts. 

Harvard Law Review. n. 21, 1908, p. 272-273. 



26 
 

utlizados nos instrumentos de use, tais como, este exemplo “to A and his heirs to the use 

of B and his heirs in trust for C and his heirs”53 (grifo nosso). 

Posteriormente, o trust teve grande desenvolvimento54 pelo trabalho de Lord 

Nottingham, um dos Chanceleres Reais que atuou na segunda metade do século XVII55, 

além de diversas leis inglesas56, entre elas, a Lei de Herança e Poderes do Instituído 

(Inheritance and Trustees’ Powers Act) de 201457. 

A propósito, embora o trust seja uma criação inglesa, há estudos no sentido de 

que, entre os séculos XV e XVIII, existiram diversos instrumentos jurídicos similares 

aos trusts secretos e semi-secretos (testamentary secret and semi-secret trusts58), 

conhecidos pelo direito continental europeu pelo nome confidentiae, o qual continha 

disposição testamentária de natureza fiduciária com base na cláusula de confiança para 

proteger eventuais problemas. Ademais, existe posicionamento no sentido de que tal 

instrumento, apesar não haver prova documental expressa, teria inspirado o Chanceler 

(Chancellor) quando dos julgamentos a respeito do use e, posteriormente, do trust.59Isso 

porque, após Statue of Uses 1536, a doutrina da época utilizava analogias com institutos 

do direito romano para, aos poucos, transformar o use não sujeito ao referido statute em 

trust.60 

Portanto, com a noção preliminar, o histórico do sistema inglês de dupla 

jurisdição, além das características dos direitos reais e do instituto do use, é possível 

 
53 GERD, Foerster. ob. cit., p. 85. 
54 Após algumas mudanças no direito feudal, “um dos principais atrativos dos trusts passou a ser a sua 

capacidade de evitar regras que impeçam ou limitem a perpetuação do patrimônio familiar ao longo de 
gerações sucessivas”, conforme OLCESE, Tomás. ob. cit., p. 102, 125. Para saber quais regras de direito 

das sucessões o trust evitava, consultar BAKER, John Hamilton e MILSOM, Stroud Francis Charles. 

Sources of English History: Private Law  to 1750. 2ª ed. Oxford: Oxford University, 2010, p.163-169, 

pois o objetivo deste trabalho não é investigar o planejamento sucessório no direito inglês da época 

medieval. 
55 GERD, Foerster. ob. cit., p. 85. 
56 1888 e 1893 Trustee Acts, 1896 Judicial Trustee Acts, 1906, Public Trustee Acts, 1925, 1954 

Charitable trust (Validation) Act, 1987 Trust Recognitio Act, etc., conforme GERD, Foerster. ob. cit., p. 

93, nota 169. 
57 Disponível em <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/16/contents>. Acessado em 04.04.2018. 
58 O secret trust é formado pela disposição testamentária em benefício de herdeiro com o encargo desse 
administrar o bem recebido em favor de terceiro, conforme WALKER, D. M. The Oxford Companion 

to Law. Oxford: Claredon, 1980, p. 1124. Por seu turno, o semi-secret trust é constituído pela disposição 

testamentária que indica um instituído (trustee), mantendo-se em segredo as instruções a serem seguidas 

por ele e quem serão os beneficiários (beneficiaries), conforme GARNER, B. A. (coord.). Black’s Law 

Dictionary. 9ª ed. Saint Paul: West, 2010, p. 1304.  
59 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016,  p. 19. Para saber mais sobre essa discussão ver LUPOI, M. The civil 

law trust. Vanderbilt Journal of Transnational Law. N. 32. 1999, p. 975 e HERMAN, S. The canonical 

conception of the trust. In In HELMHOLZ, R. e ZIMMERMAN, R. (coord.) Itinera Fiduciae: Trust 

and Treuhand in Historical Perspective. Berlin: Duncker & Humbolt, 1998, p. 96-98. 
60 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016,  p. 21. 
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abordar o conceito, a estrutura e algumas finalidades do trust, com foco no escopo de 

planejamento sucessório. 
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2. CONCEITO, ESTRUTURA E FUNÇÃO DO TRUST A PARTIR DO TRUST 

EXPRESSO INGLÊS 

 

2.1. Conceito de trust e sua descrição funcional 

 

Para iniciar o assunto, vamos partir de um dos conceitos mais antigos e 

tradicionais61 de trust62 que é do século XVII, de autoria de LORD COKE: 

 

A use is a trust of confidence reposed in some other, which is not issuing out 

of the land, but as a thing collateral thereto and is annexed in privity to the 

estate of the land, and to the person touching the land, scilicet, that cestui 

que use shall take the profit, and that the ter-tenant shall make an estate 

according to his direction. So that cestui que use had neither jus in re nor jus 

ad rem, but only a confidence and trust, for which he had no remedy by 

common law, but for breach of trust his only remedy was by subpoena in 

chancery.63 

 

Trata-se de uma definição que, aos olhos de hoje, é complexa e pouco útil para 

explicar o assunto. A sua menção nesta monografia tem o objetivo apenas de retratar o 

histórico das tentativas de formulação de um conceito. 

No século XIX, ganhou relevo o conceito de KEETON, embora o próprio autor, 

logo após elaborá-lo, pede desculpa porque aquele teria sido o melhor que poderia fazer, 

pois uma instituição com desenvolvimento empírico ao longo da história raramente 

encontra uma boa definição: 

 

Tudo que pode ser dito sobre o trust, consequentemente, é que ele é uma 

relação que nasce toda vez que uma pessoa chamada instituído (trustee) é 

obrigada pelas regras de equity a manter a propriedade, pessoal ou real, e seja 

 
61 GERD, Foerster. ob. cit. p. 94; LEWIN, Thomas. A practical treatise on the law of trusts and 

trustees. 2ª ed. americana a partir da 3ª ed. inglesa. Philadelphia: T. & J. W. Johnson & Co. Law 
Booksellers and Publishers, 1858, p. 88. 
62 Na verdade, o conceito mencionado por Lord Coke é do instituto do use, mas como esse termo era 

utilizado para configurar trust de terras antes do Statute of Uses de 1535, os juristas ingleses o empregam 

para definir o trust, conforme Burgess v. Wheate, citado por LEWIN, Thomas, ob. cit., p. 88. 
63 COVENTRY, Thomas. A readable edition of Coke upon Littleton. London: Saunders and Benning 

Law Booksellers, 1830, section 465, item 272, b (co. Litt. 272, b). Para uma explicação detalhada de cada 

item do conceito de Lord Coke ver LEWIN, Thomas. ob. cit., p. 88-92. Deixa-se de traduzir esse conceito 

porque a grande referência a institutos jurídicos do direito inglês medieval nele sem paralelo no direito 

brasileiro pode fazer com que a tradução distorça o conceito de maneira a criar mais problemas do que 

benefícios ao leitor. 
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pelo título legal (common law) ou de equity, em benefício de algumas 

pessoas (das quais ele instituído pode ser uma, e os quais são chamadas de 

beneficiários (beneficiaries) ou de algum objetivo permitido pela lei de tal 

modo que os reais benefícios da propriedade revertam não para o instituído 

(trustee), mas para os beneficiários (beneficiaries) ou objetivos do trust.64 

(tradução livre)  

 

Ao mencionar que as vantagens geradas pela propriedade são direcionadas ao 

beneficiário ou “algum objetivo”, demonstra que o trust pode ter como destino um 

propósito (purpose trust)65, isto é, um número indeterminado de pessoas. 

Ainda no início do século XIX, lembramos a definição trazida por MAITLAND, 

o qual, também pede desculpas antecipadas pelo conceito vago: 

 

Quando uma pessoa tem direitos e é obrigada a exercê-los em benefício de 

outra ou para o cumprimento de algum propósito específico ela detém tais 

direitos in trust for outra pessoa ou algum propósito e ela é chamada de 

instituída (trustee). 66 (tradução livre) 

 

Passados os conceitos clássicos, vamos abordar as tentativas de definição de 

doutrinadores de fora da common law. 

Em 1932, o trust foi descrito de forma polêmica por LEPAULLE, uma vez que 

propôs uma definição sem sujeitos de direito: 

 

O trust é uma instituição jurídica que consiste em um patrimônio 

independente de qualquer sujeito de direito e cuja unidade é constituída por 

uma afetação que é livre dentro dos limites das leis em vigor e da ordem 

pública.67 (tradução livre) 

 

 
64 “All that can be said of a trust, therefore, is that it is the relationship which arises whenever a person 

called the trustee is compelled in equity to hold property, whether personal or real, and whether by legal 

or equitable title, for the benefit of some persons (of whom he may be on, and who are termed 

beneficiaries) or some object permitted by law, in such a way that the real benefit of the property accrues, 
not to the trustees, but to the beneficiaries or other objects of the trust”, conforme KEETON, George 

Williams.; SHERIDAN, L. A. The Law of Trusts. 10ª ed. London: Professional Books Ltd., 1974, p. 5. 
65 GERD, Foerster. ob. cit. p. 95 
66 “When a person has rights which he is bound to exercise upon behalf of another or for the 

accomplishment of some particular purpose he is said to have those rights in trust for that other or for 

that purpose and he is called a trustee”, conforme EISEN, Sol. Synopsis of Maitland’s equity. Toronto: 

The Carswell Company Limited, 1916, lecture 4, p. 10 
67 “Le trust est une institution juridique qui consiste en un patrimonie independent de tout sujet de droit et 

dont l’unité est constituée par une affectation qui est libre dans les limites des lois en vigueur et de 

le’ordre public”, conforme LEPAULLE, Pierre. ob. cit. p. 31. 
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E, para sustentar o conceito sem sujeitos de direito, afirma, entre outras, que (i) 

não é possível que o direito do beneficiário (beneficiary) seja considerado real (in rem) 

porque o objeto do trust pode ser um direito pessoal; e (ii) a divisão do direito de 

propriedade depende da dualidade de pessoas, situação não presente nos trusts 

filantrópicos (charitable trusts) e trusts com propósito (purpose trusts) em que o 

instituído (trustee) administra o patrimônio em benefício de um objetivo.68 

Na Itália, poucos anos mais tarde, FRANCESCHELLI criticou vários pontos da 

teoria de LEPAULLE69 e propôs a seguinte definição: 

 

O trust é uma relação fiduciária, derivada da vontade privada ou da lei, em 

virtude da qual uma pessoa (o fiduciário, trustee) tem sobre certos bens ou 

direitos a propriedade formal (trust ownership, legal estate) ou a titularidade 

para o efeito de propriedade substancial (beneficiary ownership, equitable 

estate) que não está na propriedade formal, para custodiá-los e/ou para 

administrá-los ou utilizá-los em favor de um ou mais beneficiários, entre os 

quais também pode o fiduciário (trustee) estar compreendido, ou de um 

propósito. 70 

 

Aqui, percebemos a amplitude do instituto pela possibilidade de constituição 

pela vontade das partes ou pela lei, conforme será abordado aos discorrermos sobre a 

estrutura do trust. 

Além dos conceitos apresentados pela doutrina, é importante trazer a descrição 

do instituto positivada no plano legal internacional pela Convenção de Haia de 1985 

sobre a lei aplicável ao trust e seu reconhecimento: 

 

Artigo 2 

Para os propósitos desta Convenção, o termo trust se refere a relações 

jurídicas criadas – inter vivos ou após a morte – por alguém, o outorgante 

[instituidor/settlor], quando os bens forem colocados sob controle de um 

curador [instituído/trustee] para o benefício de um beneficiário [beneficiary] 

ou para alguma finalidade específica. 

 
68 LEPAULLE, Pierre. LEPAULLE, Pierre. ob. cit. p. 25-26. 
69 FRANCESCHELLI, Remo. ob. cit., pp. 141-145. 
70 “Il trust è un rapporto fiduciario, derivante dalla volontà privata o dalla legge, in virtù del quale colui 

(fiduciario, ‘trustee’) che ha su determinati beni o diritti la proprietà formale (‘trust-ownership’, ‘legal 

estate’) o la titolarietà è tenuto, per effeto dela proprietà sostanziale (‘beneficiary-ownership’, ‘equitable 

estate’) che non è  in lui, a custodirli e (o) ad ammnistrarli o communque a servisene a vantaggio di uno 

o più beneficiaries, tra i quali può anche essere compreso, o di uno scopo”, FRANCESCHELLI, Remo. 

ob. cit., p. 138. 
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O trust possui as seguintes características:  

a) os bens constituem um fundo separado e não são parte do patrimônio do 

curador[instituído/trustee];  

b) títulos relativos aos bens do trust ficam em nome do curador 

[instituído/trustee] ou em nome de alguma outra pessoa em benefício do 

curador[instituído/trustee];  

c) o curador [instituído/trustee] tem poderes e deveres, em respeito aos quais 

ele deve gerenciar, empregar ou dispor de bens em consonância com os 

termos do trust e os deveres especiais impostos a ele pela lei. 

A reserva, pelo outorgante [instituidor/settlor], de alguns direitos e poderes, e 

o fato de que o curador [instituído/trustee] poder ter71 seus próprios direitos 

como beneficiário, não são necessariamente inconsistentes com a existência 

do crédito.72  

 

Devemos lembrar, no entanto, que o objetivo da Convenção de Haia de 1985 não 

era introduzir o conceito de trust no direito doméstico de países de origem romano-

germânica, mas determinar regras comuns para solucionar o conflito de leis aplicáveis 

ao trust quando houver elemento de conexão internacional.73 Por esse motivo, a 

convenção não resolveu a questão sobre a relação entre instituído (trustee) e 

beneficiário (beneficiary) ser de natureza real ou obrigacional, o que é uma das 

principais barreiras para adoção do referido instituto em países de tradição romano-

germânica.74 

A definição do art. 2º da Convenção de Haia de 1985 sobre trust é criticada por 

juristas da common law porque afiram ser ela oriunda de um processo dedutivo, típico 

do raciocínio dos codificadores da civil law, de certo modo incompatível com o 

pensamento indutivo natural da evolução do direito inglês.75 

 
71 A expressão “poder ter” traduz melhor o sentido de “may (...) have” em “(...) fact that the trustee may 

himself have rights as a beneficiary…” do que “deve possuir” constante no site da Conferência da Haia 

sobre Direito Internacional Privado https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. 
Acessado em 22/7/2018. 
72 Apesar de o Brasil não ser signatário, há uma versão em português da convenção traduzida pela equipe 

de tradução das convenções de Haia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, sob 

coordenação da Profa. Dra. Claudia Lima Marques e do Prof. Dr. Fabio Morosini. Disponível em 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acessado em 22/7/2018. 
73 SONNEVELDT, Frans; VAN MENS, Harrie L. The trust: brigde or abyss between common law 

and civil law jurisdictions? Boston: Kluwer Tax Publishers, 1995, p. 15. 
74 SONNEVELDT, Frans; VAN MENS, Harrie L. ob. cit., p. 6; HAYTON, David J. The law of trusts. 

London: Sweet & Maxwell ed. 1989, p. 8 
75 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 214. 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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O conceito de HAYTON76 de trust, forjado em diversos julgados, é de que: 

 

O trust é uma obrigação de equity, vinculando uma pessoa (a quem é 

chamada de instituído/trustee) a administrar a propriedade sobre a qual ela 

tem controle (a qual é chamada de propriedade de trust), em favor de pessoas 

(as quais são chamadas de beneficiárias/beneficiaries ou cestui que trust), das 

quais ela [o instituído/trustee] pode fazer parte, podendo qualquer dos 

beneficiários (beneficiaries) fazer cumprir tal obrigação.77 (tradução livre)  

 

Em seguida, vamos analisar cada um dos pontos do referido conceito. 

Uma “obrigação de equity” (equitable obligation) corresponde a uma obrigação 

fundada na jurisprudência da Corte de Chancelaria (Court of Chancellary) pelo sistema 

de equity.78 Tal conceito era utilizado em relações jurídicas que tinham como objeto 

bens imóveis. Com o tempo, tal instituto passou a ser utilizado para bens móveis em 

geral, incluindo ações, valores mobiliários, etc.79 

O termo “controle” (control) associado ao instituído (trustee) pode ser entendido 

como titularidade. Com isso, o instituído (trustee) tem um título válido apto a ser levado 

a registro em órgãos públicos de registro imobiliário, de automóveis, de ações ou 

quaisquer outros bens.80 

No entanto, existem casos em que o instituído (trustee) tem o controle, mas não 

detém a titularidade. Pode-se citar como exemplo no caso de um instituído (trustee) que 

queira adquirir diversos imóveis vizinhos com a finalizar de realizar uma incorporação 

imobiliária, mas se utiliza de variadas pessoas jurídicas titulares para evitar a inflação 

do preço81, situação comum quando se sabe que uma pessoa está comprando muitos 

imóveis em determinada região. 

 
76 O referido autor “é considerado atualmente a maior autoridade sobre ‘trust’ na Inglaterra, e a referida 

obra é manual de consulta obrigatória para ‘practioners’ e ‘solicitors’ que militam na esfera da ‘equity’ 
e ‘trusts’”, conforme GERD, Foerster. ob. cit. p. 105, nota 202. 
77 “A trust is an equitable obligation, binding a person (who is called a trustee) to deal with property over 

which he has control (which is called the trust property), for the benefit of persons (who are called the 

beneficiaries or cestui que trust), of whom he may himself be one, and any one of whom may enforce the 

obligation”, conforme HAYTON, David J. Underhill and Hayton: law to relating to trusts and 

trustees. 14ª ed. London: Butterworths, 1987, p. 3. 
78 DAVID, René. Les grands systèmes de droit contemporain. 8ª ed. Paris: Dalloz, 1982, pp. 356-357. 
79 WATERS, Donovan W. M. ob. cit., p. 221. 
80 WATERS, Donovan W. M. ob. cit., p. 222. 
81 WATERS, Donovan W. M. ob. cit., p. 224. 
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O termo “vinculando uma pessoa” (binding a person) está relacionado ao 

instituído (trustee), que pode ser uma pessoa natural ou jurídica, podendo o encargo ser 

exercido por mais de uma pessoa, separadamente ou em conjunto (joint tenants)82. 

Na figura do beneficiário (beneficiary) podemos ter uma ou mais pessoas a 

receber vantagens de maneira simultânea ou sucessiva.83 No entanto, a sucessão de 

pessoas pode ser limitada no tempo pela regra contra perpetuidade (rule against 

perpetuities), a qual impõe um limite temporal, que variou ao longo da história, para 

que o trust tenha eficácia84. 

De acordo com o apontado acima, percebemos o desafio de redigir um conceito 

que acolha todas as características e funcionalidades do instituto.85 

Por isso, propomos um conceito de trust restrito ao uso do instituto com a 

finalidade de planejamento sucessório, pois é esse o objetivo deste trabalho. 

Com isso, podemos definir o trust como uma relação de natureza jurídica mista, 

real e obrigacional, entre três figuras, o instituidor (settlor), o instituído (trustee) e o 

beneficiário (beneficiary) em que o instituidor (settlor) transfere a propriedade de um ou 

mais bens ou direitos para o instituído (trustee) administrá-lo em favor do beneficiário 

(beneficiary) com base em algumas diretrizes, tendo o beneficiário (beneficiary) e o 

instituído (trustee) direitos reais sobre o referido bem sem que exista um condomínio no 

sentido romano-germânico entre eles.  

Apesar de propormos um conceito, é importante mencionar que a tendência da 

doutrina comparada quando o assunto é o trust em países de civil law é privilegiar uma 

descrição funcional do instituto em vez de um conceito pronto e acabado, como forma 

de permitir que os sistemas romano-germânicos utilizem suas próprias categorias 

jurídicas para atingir a mesma finalidade do trust.86 

Vamos abordar as principais características do trust em quatro grupos de 

relações jurídicas87, a saber, entre (i) o instituído (trustee) e os bens e direitos 

 
82 GERD, Foerster. ob. cit. p. 107. 
83 BÉRAUDO, Jean-Paul. Les trusts anglo-saxons et le droit français. Paris: LGDJ, p. 57 
84 HAYTON & MARSHALL. Cases & commentaries on the law of trusts. 9ª ed. London: Sweet & 

Maxwell, 1991, pp. 174-185.  
85 KEETON, George Williams.; SHERIDAN, L. A. The Law of Trusts. 10ª ed. London: Professional 

Books Ltd., 1974, p. 1. 
86 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016,  p. 29. Para saber mais sobre os caminhos da doutrina comparada ver 

DE WAAL, M. J. In search of a model for the introduction of the trust into a civilian context. 

Stellenbosch Law Review. N. 12. 2001, p. 63-85. 
87 O critério de divisão baseia-se em HO, L. Trusts: the Essentials. In  SMITH, L. (org.) The worlds of 

the trust. Cambridge: Cambridge University, 2013, p. 3-4, proposta já utilizada em outro trabalho no 

Brasil, conforme OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016. 
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transferidos in trust; (ii) os bens e direitos transferidos in trust e terceiros; (iii) o 

beneficiário (beneficiary) e os bens e direitos transferidos in trust; (iv) o instituído 

(trustee) e o beneficiário (beneficiary). 

O primeiro grupo de relação dá-se pela titularidade de prerrogativas (powers) do 

instituído (trustee) para administrar ou alienar os bens88 e direitos in trust, também 

chamados de ativos do trust (trust assets), sem necessidade de anuência ou 

concordância do beneficiário (beneficiary). Lembramos, nos entanto, que essas 

prerrogativas não são absolutas, pois devem ser utilizadas apenas e unicamente em 

favor do beneficiário (beneficiary). 

Em razão disso, o instituído (trustee) pode alienar de forma válida os bens ou 

direitos in trust se não violar89 as prerrogativas concedidas, isto é, se não foi contrário 

aos termos do trust. Observamos que os limites das prerrogativas são muito variados a 

depender dos objetivos pretendidos, não sendo possível estabelecer um rol geral e 

taxativo.90  

Por outro lado, se desrespeitados os termos do trust a validade da alienação 

dependerá da ciência ou não do terceiro quanto à referida violação e da onerosidade ou 

não do ato. Se o terceiro estiver de boa-fé subjetiva, isto é, não ciente do 

descumprimento das prerrogativas concedidas ao instituído (trustee) e o ato for oneroso, 

a alienação será considerada válida, cabendo ao beneficiário apenas o direito de 

indenização contra o instituído (trustee) pelo prejuízo sofrido.91 

Por sua vez, se a alienação for gratuita ou tiver o terceiro agido de má-fé, o 

negócio, em princípio, será nulo.92Com isso, se o instituído (trustee) vender os bens in 

 
88 Além dos poderes de administração (administrative powers) e de alienação (dispositive powers), é 

comum em trusts constituídos por testamento ou por ato inter vivos com a finalidade de proteção da 

família a instituição de poderes para emendar os termos do trust (powers of amendment). Isso se dá por 

que o testador, se o ato for causa mortis, ou o instituidor (settlor), se inter vivos, não pode prever 

mudanças repentinas nas circunstâncias econômicas que podem afetar as futuras gerações da família. 

Além disso, a instituição de um novo tributo também pode afetar as determinações anteriores. Desse 

modo, se o testador ou o instituidor (settlor) planejar que as vantagens sejam recebidas pelos beneficiários 

(beneficiaries) em alguns anos, deve conceder o poder de emendas dos termos do trust (powers of 
amendment) com o objetivo de dar flexibilidade ao instituído (trustee) para melhor atender aos interesses 

dos beneficiários (beneficiaries), conforme WATERS, Donovan W. M. ob. cit., p. 244-245 
89 O instituído (trustee) sempre deve agir de acordo com os termos do trust, conforme SWADDLING, W. 

Property: general principles. In BURROWS, A. (org.). English private law. Oxford: Oxford University, 

2013, p. 230-231. Além disso, os poderes de alienação podem ser limitados pelo instituidor (settlor), 

conforme HONORÉ, A. M. Ownership. In GUEST, A. G. (edit.) Oxford Essays in Jurisprudence. 

Oxford: Oxford University, 1961, p. 116-117. 
90 LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 170. 
91 HO, L., ob.cit. cit., p. 5-6. 
92 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 30, nota 112. 
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trust ao terceiro de boa-fé, esse último não se torna o novo instituído (trustee)93, não 

tendo o beneficiário nenhum fundamento jurídico contra o comprador, terceiro de boa-

fé94. 

Ainda nesse aspecto é importante apontar que se exige do instituído (trustee) 

mais do que simplesmente não causar danos ao beneficiário (beneficiary), mas agir no 

melhor interesse desse último em um padrão de conduta maior do que o homem médio 

(ordinary man) na gestão de seus próprios interesses.95 

Nesse sentido é importante mencionar a regra prevista na norma inglesa sobre os 

deveres do instituído (Trustee Act 2000), especialmente c. 29, s. 1, s. (1), p. (a) e (b): 

 

Parte I 

Dever de cuidar 

1 O dever de cuidar 

(1) Sempre que o dever desta subseção se aplicar ao instituído (trustee), ele 

deve exercê-lo com tanto cuidado e habilidade como é razoável nas 

circunstâncias, levando em consideração em particular 

(a) qualquer conhecimento especial ou experiência que ele tenha ou alega ter 

e 

(b) se estiver atuando em um negócio ou profissão específica, qualquer 

conhecimento especial ou experiência que é razoável se exigir de uma pessoa 

atuando naquela espécie de negócio ou profissão96 (tradução livre) 

 

Com isso, notamos que o padrão da conduta não é abstrato no sentido de um 

homem comum (ordinary man), mas concreto com base nas características pessoais97, 

existentes, apresentadas ou esperadas do instituído (trustee). 

O segundo grupo diz respeito à relação entre aos bens e direitos in trust e 

terceiro, pois há proteção, conhecida como ring-fencing98, contra eventuais pretensões 

 
93 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 30, nota 113. 
94 NOLAN, R. Understanding the limits of equitable property. Journal of Equity. n. 1. 2006, p. 19. 
95 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 31. 
96 Part I - The Duty of Care 
1 The duty of care. 

(1)Whenever the duty under this subsection applies to a trustee, he must exercise such care and skill as is 

reasonable in the circumstances, having regard in particular— 

(a)to any special knowledge or experience that he has or holds himself out as having, and 

(b)if he acts as trustee in the course of a business or profession, to any special knowledge or experience 

that it is reasonable to expect of a person acting in the course of that kind of business or profession. 

Disponível em <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/29/part/I>  Acessado em 01.06.2018. 
97 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 31, nota 115. 
98 Esse termo não é restrito ao trust, aplicando-se também em outras situações de afetação do patrimônio 

como ocorreu com a reforma bancária no Reino Unido por meio do qual os grandes bancos deveriam 
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de herdeiros, cônjuge ou demais credores do instituído (trustee), incluindo-se a hipótese 

de exigência dos créditos na falência desse último.99 

A propósito, a proteção sub-roga-se no preço recebido pela eventual alienação 

dos bens e direitos in trust, bem como se estende aos frutos originados da administração 

dos ativos do trust (trust assets).100 

O terceiro grupo é referente à relação entre o beneficiário (beneficiary) e os bens 

e direitos in trust, em que há o direito daquele oponível a terceiros adquirentes dos 

ativos do trust (trust assets) toda vez que a aquisição tenha ocorrido em violação aos 

termos do trust praticada pelo instituído (trustee). Nesse caso, o beneficiário 

(beneficiary) dispõe do mecanismo do rastreamento (tracing) que permite perseguir e 

recuperar a coisa na hipótese de desvio de finalidade.101  

O quarto grupo dá-se entre o instituído (trustee) e o beneficiário (beneficiary) 

por meio do qual este tem uma série de ferramentas para controlar os atos praticados por 

aquele. Aliás, por administrar bens em benefício de outra pessoa, o instituído (trustee) 

tem de cumprir os deveres de cuidado, lealdade, além de seguir os termos do trust102, 

sem prejuízo do dever de prestar contas ao beneficiário (beneficiary), respondendo 

pessoalmente em caso de prejuízo.103 

Nesse sentido, os direitos e as prerrogativas do instituído (trustee) e do 

beneficiário (beneficiary) são simples e não demandam maior profundidade. O grande 

problema teórico está na classificação da natureza jurídica dentro do sistema romano-

germânico entre obrigação pessoal e real,104 o que não é o objetivo desta pesquisa105. 

Com os conceitos apresentados e a descrição funcional vamos avançar na 

estrutura do trust, descrevendo as características das principais pessoas envolvidas.  

  

 
separar o patrimônio de modo a separar as operações de varejo de estruturas mais complexas de 

investimento como forma de diminuir o risco de uma crise sistêmica, conforme < 

https://www.gov.uk/government/publications/ring-fencing-information/ring-fencing-information> e < 

https://www.fca.org.uk/consumers/ring-fencing>. Acessado em 01.06.2018, 
99 HO, L., ob. cit., p. 7-8 
100 HO, L., ob. cit., p. 9. Essa característica tornou-se necessária ao longo dos anos porque o trust passou a 

ser utilizado como instrumento dinâmico de administração de investimentos, situação os bens circulam a 

todo momento em busca da maior rentabilidade possível, conforme NOLAN, R. Under cit. p. 9-18. 
101 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 32. 
102 HO, L., ob. cit., p. 13-14. 
103 SWADDLING, Property cit., p.  231-232. 
104 PENNER, J. E. The Law of Trusts. Oxford: Oxford University. 2010, p. 42-44. 
105 Para a discussão sobre a natureza jurídica, se obrigacional ou real, ver OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, 

p. 77-84 
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2.2. Estrutura do trust: instituidor, instituído e beneficiário 

 

Conforme já visto nos capítulos anteriores, a estrutura básica do trust é composta 

por três figuras: o instituidor (settlor), o instituído (trustee) e o beneficiário 

(beneficiary). E, para entender melhor como elas se relacionam, vamos incluir o terceiro 

(third party) e utilizar o modelo de WATERS abaixo ilustrado e traduzido106: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Um dos objetivos dessa figura é demonstrar como as regras de common law e de 

equity agem no trust embora não haja mais a separação de jurisdições na Inglaterra e em 

todos os países do sistema de common law.107  

Na linha superior, temos o instituidor (settlor) transferindo bens para o instituído 

(trustee) para a constituição do trust. Em seguida, o instituído (trustee) pode transferir 

tais bens para um terceiro (third party) para, por exemplo, realizar um investimento no 

mercado financeiro. E, como o instituído (trustee) tem a propriedade dos bens, a 

transferência para o terceiro (third party) é legítima mesmo que tenha sido realizada em 

desacordo com as instruções iniciais do instituidor (settlor) constantes do instrumento 

de trust. Nesse momento, revela-se importante a análise da linha inferior. Nela, até 

meados do século XIV, o beneficiário (beneficiary) não tinha meios legais para coibir a 

transferência indevida de bens do instituído (trustee), pois o direito (common law) só 

reconhecia a relação jurídica da linha superior. Com a atuação do Chanceler 

(Chancellor), conforme já abordado nos capítulos anteriores, foi concedido ao 

beneficiário (beneficiary) o direito de exigir do instituído (trustee) o cumprimento das 

 
106 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 247 
107 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 247 
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regras previstas no instrumento de trust. Além disso, o beneficiário (beneficiary), em 

algumas situações, ganhou o direito de perseguir os bens em poder de terceiro (third 

party), o que seria uma espécie de direito de sequela dos direitos reais do sistema 

romano-germânico.108 

Outra questão importante retratada pela figura n. 1 é a inexistência de relação 

jurídica entre o instituidor (settlor) e o beneficiário (beneficiary).109 

 Ainda, um ponto que denota a flexibilidade do instituto é a possibilidade de o 

instituidor (settlor) ocupar, ao mesmo tempo, a figura de instituído (trustee), o que é 

demonstrado pelas letras (S/T) na parte central superior da figura acima. Isso pode 

ocorrer na hipótese de uma pessoa “A” reservar $100.000,00 do seu patrimônio para 

investir e ter como renda 10% por ano em benefício próprio durante a vida, destinando o 

capital, após a morte, para uma pessoa “B”.110 

Nesse caso, a pessoa “A” ocupa, simultaneamente, as figuras de instituidor 

(settlor), instituído (trustee) e beneficiário (beneficiário), ficando a pessoa “B” como 

outro beneficiário (beneficiary) a ser contemplado apenas após a morte de “A”. 

A propósito, a decisão do instituidor (settlor) de figurar ele mesmo como 

instituído (trustee) ou indicar outra pessoa normalmente é tomada com base nos custos 

tributários envolvidos em cada país.111 

Com o conceito, a descrição funcional e a estrutura básica podemos passar para 

a classificação do trust e, com isso, delimitar qual deles será o objeto desta obra. 

 

2.3. Classificação tradicional do trust 

 

Embora não exista unanimidade sobre a classificação dos diversos tipos de trust, 

especialmente em relação aos não expressos, isto é, aqueles que não exigem 

manifestação de vontade das partes, como o trust implícito (implied trust)112, é 

importante abordar algumas classificações de forma a delimitar o foco aqui nesta 

pesquisa. 

A principal classificação foi elaborada por Lord Nottingham com base no 

julgamento Cook v. Fountain de 1676 e é utilizada até hoje, diferenciando o trust pela 

 
108 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 248 
109 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 248 
110 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 250 
111 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 250 
112 LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 16 e PETTIT, Philip Henry. ob. cit., p. 67. 
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origem da obrigação, isto é, de um lado pela manifestação da vontade, inter vivos ou 

mortis causa, e do outro pela lei ou por sentença judicial. 113 

Na hipótese da manifestação da vontade, temos o trust expresso (express 

trust)114, modalidade que será objeto deste trabalho, visto que é a utilizada para o 

planejamento sucessório. 

No caso de lei ou sentença judicial, temos o trust implícito (implied trust), o qual 

resulta de certas circunstâncias115, subdividindo-se em dois tipos, o trust resultante 

(resulting trust) e o trust construtivo (construtive trust). 116 

O primeiro acontece quando os bens ou direitos in trust resultam (ou revertem) 

em benefício do instituidor (settlor) em razão da aplicação de alguma norma de equity. 

O segundo ocorre nas situações em que a relação jurídica do trust nasce de uma 

atividade construtiva do juiz no caso concreto.117Embora essas categorias de trust não 

sejam objeto da pesquisa, é importante mencionar que há uma grande divergência sobre 

a subdivisão dos trusts implícitos (implied trust).118 

Feita essa classificação, passemos agora para abordagem da natureza jurídica do 

trust expresso119, a qual será a única modalidade aqui abordada. 

 

2.4. Natureza jurídica do trust expresso 

 

Apesar de o trust expresso (express trust) ser formalizado por meio de um 

contrato, os efeitos por ele produzidos o colocam mais próximo dos direitos reais.120 

Além dos efeitos, o direito processual inglês nos séculos XV e XVI também 

pode ser apontado como uma razão para aproximar o instituto dos direitos reais, visto 

que não havia uma ação contratual geral e eficiente que pudesse ser apresentada pelo 

beneficiário (beneficiary) perante os tribunais de common law. Logo, o trust pode ser 

 
113 WATERS, Donovan W. M. ob. cit., p. 210. 
114 WATERS, Donovan W. M. ob. cit., p. 210. 
115 No sistema romano-germânico essas circunstâncias são resolvidas por outros institutos, conforme 

OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 53. Deixamos, contudo, de nos aprofundar na comparação de tais 

soluções porque o objetivo do trabalho é a consequência do trust expresso (express trust) na legítima dos 

herdeiros brasileiros. 
116 WATERS, Donovan W. M. ob. cit., p. 211. 
117LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 18 
118 WATERS, Donovan W. M. ob. cit., p. 211; PETTIT, Philip Henry. ob. cit.,  p. 67. 
119 Deste ponto em diante, toda vez que mencionarmos trust, estaremos nos referindo ao trust expresso 

(express trust).  
120 LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 95. 
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entendido como parte da real property law inglesa, que se assemelha aos direitos 

reais121 do sistema romano-germânico.122 

Apesar disso, WATERS traz um interessante relato da percepção prática do 

instituto por advogados do sistema da common law: 

 

Em todas as jurisdições de common law existem muitos advogados que 

pensam o trust como se fosse uma pessoa jurídica, quase como uma 

sociedade empresária. (…) [D]e tempos em tempos correspondências chegam 

às mesas dos advogados de common law de instituídos (trustees), assinadas 

da seguinte maneira, “John Doe and Richard Roe, p.p. The John Brow 

Family Trust”. Claro, isso não é possível; o trust não é nenhum tipo de 

entidade ou pessoa jurídica. O trust, como vimos, é uma obrigação; uma 

obrigação de uma pessoa que é incumbida de agir com integridade e cuidado 

para manter e/ou administrar a propriedade de alguns bens e/ou direitos em 

benefício de outra pessoa ou dela mesma, ou, ainda, para um propósito. 123 

 

Desse modo, vemos que mesmo entre profissionais mais habituados com o 

instituto do trust, a sua natureza jurídica é passível de confusão. 

Em seguida, partiremos para os requisitos de constituição do trust expresso 

(express trust). 

 

2.5. A constituição do trust expresso e seus requisitos 

 

O trust expresso (express trust) é instituído validamente pela declaração 

unilateral de vontade do instituidor (settlor) e a transferência da propriedade ao 

instituído (trustee) é o ato que dá eficácia ao negócio jurídico124, exceto nas situações 

 
121 Há posicionamento, no entanto, no sentido de que o trust pode ser classificado como uma espécie de 

contrato que produz efeito perante terceiros, conforme SMITH, L. Trust and Patrimony. Estates, Trusts 

and Pensions Journal. N. 28. 2009, P. 342-344 
122 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016,  p. 28 
123 “In all common law jurisdictions there are many practitioners who think of “the trust” as if it were an 

entity, almost like a corporation. (…)[F]rom time to time correspondence comes over the common law 

lawyer’s desk from trustees, signed in the following manner, “Johm Doe and Richard Roe, p.p. The John 

Brow Family Trust”. Of course, this is not possible; the trust is not an entity or persona of any kind. The 

trust itselft, as que have seen, is an obligation; the obligation of a person who is entrusted to act with 

integrity and care to hold property, or to hold and administer property, for the benefit of another of 

himself and another, of for a purpose.” WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 421. Nas páginas seguintes, 

entretanto, o referido autor traz uma discussão existente entre doutrinadores de common law sobre a 

conveniência de transformar o trust  em uma persona. 
124 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 33-37 
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em que as figuras do instituidor (settlor) e instituídos (trustee) são exercidas pela 

mesma pessoa. 

Em relação ao trust testamentário (testamentary trust) essas duas fases estão 

presentes, mas não pelo princípio da saisine. No direito inglês, diferente do brasileiro, o 

patrimônio do de cujus é transferido ao testamenteiro (executor), se houver nomeação 

no testamento, ou para o administrador (administrator) se for designado pelo juiz, 

cabendo a qualquer dos nomeados pagar as dívidas, os tributos e quaisquer outras 

pendências, transferindo a propriedade ao instiuído (trustee) apenas ao final.125 

A propósito, se não houver a transferência da propriedade, o beneficiário 

(beneficiary) não tem legitimidade ativa para exigir o cumprimento dos termos do trust. 

Nesse caso, o beneficiário (beneficiary) é visto como um donatário (volunteer), 

aplicando-se, com algumas exceções, as máximas de equity no sentido de que “equity 

não ajudará um donatário” (equity will not aid a volunteer) e “equity não aperfeiçoará 

uma doação imperfeita” (equity will not perfect an imperfect gift). 126 

E mais, a aceitação do instituído (trustee) feita pelo instituidor (settlor) não 

precisa ser expressa, podendo ser presumida a partir da prática de atos próprios de um 

instituído (trustee)127 

Em regra, a forma é livre, a não ser no caso de existir previsão legal (statute) 

específica para determinado caso. Com isso, em regra, não há necessidade de forma 

escrita, tampouco de registro128, exceto no caso de o trust ter por objeto um bem imóvel 

ou um direito real sobre um bem imóvel.129 

É bem verdade que essa informalidade vinda desde os tempos do use, gerou 

muita insegurança jurídica acerta do trust130. Por outro lado, embora não seja um 

requisito essencial de validade, a forma escrita é muito utilizada, servindo de meio de 

prova, podendo ser feita posteriormente à declaração do instituidor (settlor) com efeitos 

retroativos ou sendo interpretada a partir de vários documentos individuais131. 

 
125 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 33, nota 127 e LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 116-117. 
126 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 34, nota 130 
127 HAYTON, David J. Underhill and Hayton: The law to relating to trusts and trustees. 14ª ed. 

London: Butterworths, 1987, p. 187 
128 LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 97. A diferença entre a função do notário na Inglaterra e nos países 

do sistema romano-germânica é uma das explicações para a ausência de formalidades para a constituição 

de um trust, conforme pode ser visto de maneira aprofundada em OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 43 -

50. 
129 MEGARRY, R. e WADE, W. The law of real property. 7ª ed. London: Sweet & Maxwell, 2008, p. 

236-237. 
130 LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 66-67 
131 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 38-39. 
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Embora a forma não seja relevante na maioria dos casos, o conteúdo das 

expressões utilizadas pelas partes é essencial, pois determinarão se serão consideradas 

aptas para a criação de um trust ou apenas expressões de desejo ou esperança.132  

E, para analisar o conteúdo das declarações de vontade, desenvolveu-se a 

doutrina das três certezas (three certainties), que são: (i) a certeza das palavras 

(certainty of words) para apurar se houve realmente a intenção de constituir um trust ou 

outro instituto jurídico; (ii) a certeza do objeto (certainty of subject) para determinar 

exatamente quais bens e/ou direitos devem estar sujeitos (be subjetct to) ao trust, isto é, 

devem compor o patrimônio segregado do trust (trust fund); (iii) a certeza do 

beneficiário ou do propósito (certainty of beneficial interests ou certainty of purpose) 

em que deve ficar claro quem são os beneficiários ou o propósito133. 

Passada a natureza jurídica e os requisitos de constituição do trust expresso 

(express trust), vamos abordar algumas das finalidades dele para, em seguida, focar na 

finalidade do planejamento sucessório que é o ponto principal desta tese. 

 

2.6. Algumas finalidades do trust  

 

O trust é um conceito amplo, isto é, não fica restrito a uma única área do direito 

como direito de família, securitário, bancário ou falimentar. E, portanto, pode ser 

utilizado em qualquer área em que haja o interesse de transferir bens de uma pessoa 

(instituidor/settlor) para outra (instituído/trustee) administrá-los em benefício de uma 

terceira (beneficiário/beneficiary) ou de um propósito.134 

Sobre a multiplicidade de uso, LEPAULLE afirma que as possibilidades são tão 

grandes quanto a criatividade do homem, sendo limitadas apenas pelas regras de ordem 

pública135. Nesse sentido também, HAYTON justifica a impossibilidade de uma lista 

fechada de possibilidades de uso do trust no fato de que: 

 

O instituidor (settlor) pode desenhar um trust para qualquer propósito que 

não seja contra a ordem pública, ilegal ou contrário ao princípio do 

beneficiário ou às regras de perpetuidade e acumulação. As obrigações e os 

 
132 LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 66-67 
133 O fundamento do princípio das três certezas como um requisito de validade do trust é, para parte da 

doutrina inglesa, o julgamento Knight v. Knight de 1840, embora haja quem sustente já existir um 

precedente nesse sentido em Wright v. Wright de 1823, conforme PETTIT, Philip Henry. ob. cit.,  p. 44, 

nota 28 e 29. Nesse sentido também OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016, p. 40, nota 158. 
134 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 279 
135 LEPAULLE, Pierre. ob. cit., p. 67. 



43 
 

poderes dos administradores (trustrees) são tantos quanto o instituidor 

(settlor) possa escolher. Os interesses tutelados dos beneficiários, desde que 

sejam suficientemente determinados, são tantos quanto o instituidor (settlor) 

possa escolher.136 (tradução livre) 

 

Ademais, o instituidor (settlor) pode manter o poder de revogação (power of 

revocation) e, com isso, revogar o trust, recuperando a propriedade dos bens 

transferidos ao instituído (trustee)137, conhecido como trust revogável (revocable trust). 

A flexibilidade do trust reside na possibilidade de a propriedade dos bens 

mover-se livremente entre o instituidor (settlor), o instituído (trustee) ou o beneficiário 

(beneficiary) em qualquer direção, momento ou durante certo período de tempo, tudo 

conforme a escolha determinada pelo instituidor (settlor) no instrumento do trust.138 

Por exemplo, o trust de negócios (business trust) tem a finalidade de fornecer 

estrutura jurídica para permitir a organização de várias empresas com o objetivo de 

concentrar o poder econômico. Tal finalidade foi criada nos Estados Unidos da América 

por Samuel Calvin Tate Dodd, advogado da Standard Oil Company por meio da 

transferência das ações de diversas sociedades para um único trust, administrado por 

regras definidas pelos próprios empresários que se reuniram.139 

E por ter sido responsável pela criação de verdadeiros monopólios no final do 

século XIX nos Estados Unidos da América é que as leis para evitar a formação de 

cartéis ou monopólios foram chamadas de antitrust.140 

Por sua vez, o trust caritativo (charitable trust) é aquele em que não há uma 

pessoa designada como beneficiário (beneficiary), mas um propósito de interesse 

público. Essa modalidade tem a vantagem de permitir associação do ato de filantropia 

com a pessoa do instituidor (settlor) porque o trust não tem personalidade jurídica.141  

 
136 “A settlor can tailor a trust for any purpose which is not against public policy, illegal or in 

contravention of the beneficiary principle or the perpetuity and accumulation rules. The duties and powers 

of the trustees are such as the settlor may choose. The interest of the beneficiaries, so long as specified 

with sufficient certainty, are such as he may choose”, conforme HAYTON, DAVID J. HAYTON, David 
J. The law of trusts. London: Sweet & Maxwell ed. 1989, p. 8 
137 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 281 
138 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 281 
139 ORBACH, B. e REBLING, G. C. The antitrust curse of bigness. Southern California Law Review. 

n. 85, 2012, p. 609 e STIMSON, F. J. Trusts. Harvard Law Review. n.1 1887, p. 132-133. 
140 LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 123. 
141 LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 127. Como exemplo podemos citar o charitable trust criado para 

suportar financeiramente a Fundação Bill & Melinda Gates. Disponível em < 

https://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Financials/Foundation-Trust>. 

Acessado em 01.06.2018. 
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Agora, vamos analisar as provisões em benefício da família, assunto diretamente 

relacionado à ideia de planejamento sucessório. 

 

2.7. A finalidade do trust de provisões para a família  

 

Historicamente, a proteção da família foi a primeira finalidade do trust e, 

atualmente, essa função ainda é muito relevante tanto pela a utilização do trust em 

testamento como por ato inter vivos. Diversas famílias possuem crianças menores, 

pessoas com dificuldade de prover o próprio sustento por alguma deficiência física ou 

mental, idosos com necessidades financeiras e de saúde, jovens adultos que são 

pródigos, ou seja, pessoas que, possivelmente, não teriam habilidade suficiente para 

administrar o patrimônio deixado como herança como um meio para sobreviverem.142 

Nesses casos, a administração do patrimônio por um instituído (trustee) 

experiente, especialmente instituições financeiras globais especializadas nessa tarefa, 

pode garantir uma subsistência digna às pessoas mencionadas. 

 Alguns testadores utilizam o trust para preservar pequenos segredos. Como o 

testamento (will) nos países de commom law deve passar um procedimento público 

(probate) após a morte do testador, todas as disposições ali contidas serão de 

conhecimento de qualquer pessoa. No entanto, o testador poderá realizar um trust inter 

vivos com as disposições que deseja manter em segredo e fazer referência a ele no 

testamento (will). Assim, por não ser considerado parte do testamento (will), o 

instrumento do trust não precisa se tornar público no procedimento mencionado 

(probate).143 

Além do sigilo, o trust inter vivos pode evitar os custos do procedimento público 

para herança (probate) e os tributos de transferência do patrimônio em razão da 

morte,144 além de proporcionar para o instituidor (settlor) a visualização da operação de 

planejamento sucessório em vida tendo condição de avaliar a competência do instituído 

(trustee) que trabalhará em benefício dos sucessores beneficiários (beneficiaries) do 

trust.145 

Nessa linha, o trust discricionário inter vivos é muito utilizado para garantir 

filhos e netos do instituidor (settlor), pois além de ser um instrumento útil do ponto de 

 
142 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 282. 
143 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 282-283. 
144 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 283. 
145 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 284. 
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vista tributário para planejamento sucessório, dá ao instituído (trustee) certa liberdade 

para decidir qual beneficiário (beneficiary) vai receber, quando e quanto.146  

No entanto, instituidores (settlors) da América do Sul, que não estão 

acostumados como o próprio instituto preferem o trust não discricionário em que há 

termos fixos para o instituído (trustee) sobre quanto será destinado, em que momento e 

quem serão os beneficiários (beneficiaries).147 

A propósito, em seguida, vamos abordar como o trust é abordado em países do 

sistema romano-germânico, incluindo o Brasil. 

 

3. O TRUST E OS SISTEMAS DE TRADIÇÃO ROMANO-GERMÂNICA, 

INCLUINDO O BRASIL 

 

Apesar de o debate entre juristas de civil law e de common law sobre a adoção 

por países de sistema romano-germânico do trust já durar mais de 100 anos148, é 

importante observar que os objetivos do trust podem ser atingidos em países de base 

romano-germânica pela aprovação de leis aproveitando institutos jurídicos já existentes 

neles. Os primeiros a fazerem isso na década de 1920 foram Liechtenstein, México, 

Panamá, além dos estados de Louisiana nos Estados Unidos e de Québec no Canadá.149 

Posteriormente, em razão do aumento do comércio internacional e, 

consequentemente, do tráfico jurídico, aderiram à Convenção de Haia de 1985 sobre o 

direito aplicável aos trusts países de base romano-germânica como Itália, Luxemburgo, 

Malta, Mônaco, Holanda e Suíça.150 

 
146 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 287 
147 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 288 
148 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 341 
149 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016,  p. 23. Para se aprofundar nos institutos similares ao trust nesses 

países ver LUPOI, M. Trusts (…), ob. cit., p. 280-281, 283-284; DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, J. A. El 

fideicomiso en México. Podium Notarial. N. 32, 2005, p. 219-230; CARON, Y. The trust in Quebec. 

McGill Law Journal. N. 25, 1980, p. 421-444; DE WAAL. M. J. Comparative Succession Law. In 

REIMANN, M. e ZIMMERMAN, R. (coord.). The oxford handbook of comparative law. London: 

Oxford University, 2006, p. 1091; GERD, Foerster. ob. cit., p. 639-647; LEPAULLE, P. Civil law 

substitutes for trusts. Yale Law Journal. v. 36 (1926-1927), p. 1126-1147 e JOHNSTON, D. Trusts and 

trusts-like devices in roman law. In HELMHOLZ, R. e ZIMMERMAN, R. (coord.) Itinera Fiduciae: 

Trust and Treuhand in Historical Perspective. Berlin: Duncker & Humbolt, 1998, p. 45-56. 
150 OLCESE, Tomás. ob. cit., 2016,  p. 24.  
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Em sentido contrário, no entanto, estão algumas jurisdições offshore151. Passados 

mais de 30 anos, apenas Malta (1996), Chipre (2017) e Panamá (2017) aderiram à 

Convenção de Haia de 1985 sobre o direito aplicável ao trust.152  

As jurisdições offshore competem entre si por investidores dos continentes, 

potenciais clientes dos serviços financeiros por elas oferecidos. Assim, naturalmente, o 

objetivo delas é demonstrar que elas podem fazer melhor pelo cliente do que as 

jurisdições do domicílio dele. Por sua vez, a Convenção foi destinada para países com 

grande população que procuram relações pessoais e comerciais harmônicas entre os 

residentes e os países com quem negociam. 153 

Apesar de não existir um trust no ordenamento jurídico brasileiro, a doutrina tem 

se debruçado sobre o assunto com o foco, principalmente, de apontar caminhos para a 

introdução desse instituto aqui no Brasil154, tendo como principal porta de entrada o 

direito empresarial155. 

 
151 O termo offshore, assim como “planejamento sucessório”, está mais relacionado ao mercado do que à 

academia e, portanto, não possui um conceito rigoroso do ponto de vista metodológico. No início, utilizo-

se offshore para designar pessoas jurídicas empresariais (offshore companies) constituídas em países, 

geralmente ilhas, isto é, ultramar ou fora do continente, distintos dos países dos sócios, acionistas ou 
dirigentes. Com o tempo, considerando que os locais escolhidos tinham carga tributária reduzida, passou-

se a associar o termo offshore com paraísos fiscais (tax heaven). No âmbito tributário, os paraísos fiscais 

são denominados “regimes fiscais privilegiados”, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.037/2010. 

Ainda na seara fiscal, o conceito de offshore é utilizado para designar, independmentemente da carga 

tributária, estrutras societárias específicas estrangeiras, geralmente com grau de sigilo sobre quem são os 

reais sócios ou acionistas, conforme interpretação do artigo 14, inciso II, da Instrução Normativa RFB nº 

1.704/2017. Ao longo deste trabalho, o termo offshore será designado como menção à jurisdição ou corpo 

normativo especialmente dos países Ilhas Cayman, Jersey, Guernsey e Bermudas, além de outros com 

regime jurídico de trust favorável à constituição de planejamento sucessórios com a finalidade de 

violação da legítima dos herdeiros necessários no Brasil e em outros países com tal proteção aos 

sucessores. Para saber mais sobre as funções do termo offshore ver ROCHA, João Luiz Coelho da. Os 
investimentos anônimos, as empresas offshore e os parâmetros da legalidade: o fim das ações ao portador. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo. v. 40. n. 123. p. 77-80. 

jul./set. 2001; CARVALHO FILHO, Erasto Villa-Verde de. Tipologia de blindagem patrimonial, formas 

de atuação de laranjas, empresas offshore e técnicas de investigação. Revista do Tribunal Superior do 

Trabalho. Rio de Janeiro. v. 81. n. 4. p. 35-40. out./dez. 2015.  
152 Para uma lista atualizada sobre os países aderente à convenção ver 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/status-table/?cid=59. Acessado em 01.06.2018. 
153 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 433 
154 Parte da doutrina analisa a possibilidade de introdução do trust no Brasil a partir dos estudos do 

negócio fiduciário, conformer FORSTER, N. J. O negócio fiduciário. Revista Forense. N. 216, 1966, p. 

17-22; GOTTSCHALK, E. F. Alienação fiduciária em garantia. Revista Forense. N. 230, 1970, p. 392-
398; FALCÃO, A. P. Alienação fiduciária em garantia. Revista Forense. n. 230, ano 67, p. 398-403, 

abr./jun. 1970.; FREIRE, R. C. Negócio Jurídico Fiduciário. Revista Forense. N. 234, 1971, p. 394-396; 

STUBER, W. D. A legitimidade do “trust” no Brasil. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro, n. 76 (1989), p. 103-108. COSTA, J. M. Os negócios fiduciários: 

considerações sobre a possibilidade de acolhimento do “trust” no direito brasileiro. Revista dos 

Tribunais. n. 79, 1990, p. 37-50.  
155 SALOMÃO NETO, E. O trust e o direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1996, p. 9-175, CHALHUB, 

M. N. Trust: perspectivas do direito contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001; MANHÃES 

MARTINS, R. Análise da “aclimatação” do trust ao direito brasileiro: o caso da propriedade de fiduciária. 

Revista de Direito Privado. N. 42. 2010, p. 244-274. TERPINS, Nicole Mattar Haddad. A natureza 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/status-table/?cid=59
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O contrato de fidúcia, previsto nos artigos 672 a 683 do Projeto do Código de 

Obrigações de 1965 (PL nº 3.264/1965), foi a primeira tentativa de implantação de um 

instituto semelhante ao trust inglês no ordenamento jurídico brasileiro.156 

Houve outra tentativa mais recente de incorporar o contrato de fidúcia por meio 

do Projeto de Lei n.º 4.809/1998. Contudo, apesar da extensa justificativa, maior que o 

próprio texto legislativo com dezoitos artigos propostos157 o projeto tramitou por 

algumas comissões durante quatro anos sem grandes debates e, posteriormente, foi 

arquivado158 com base no artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados159. 

Aliás, é importante lembrar que o objetivo desta obra não é apontar caminhos 

para a implantação do trust no Brasil160 nem abordar a substituição fideicomissária, 

prevista nos artigos 1.951 a 1.960 do Código Civil161, instituto de direito das sucessões 

mais próximo do trust com a finalidade de planejamento sucessório, mas demonstrar os 

efeitos do instituto do trust no estrangeiro por brasileiros com a finalidade de 

planejamento sucessório e os impactos na legítima dos herdeiros necessários. 

Nos capítulos seguintes, vamos demonstrar como brasileiros (e outros nacionais 

do sistema romano-germânico) utilizam o trust, inter vivos ou mortis causa, fora do país 

como instrumento de planejamento sucessório. Mas antes, será importante abordar o 

que se entende por planejamento sucessório. 

  

 
jurídica dos fundos de investimento imobiliário. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). 

Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  
156 PEREIRA, Caio Mário da Silva et al. Projeto de Código das Obrigações. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1965, p. XXII. Os artigos do contrato de fidúcia estão transcritos no Anexo deste trabalho. 
157 Vide projeto no Anexo desta obra. 
158 Tramitação disponível em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21148> Acesso em 

01.04.2018. 
159 Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido 

submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito 
suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as: 

I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões; 

II - já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; 

III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias; 

IV - de iniciativa popular; 

V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. 
160 Para uma discussão aprofundada sobre as possibilidades e tentativas de implementação do trust no 

Brasil, incluindo a sugestão de um anteprojeto ver GERD, Foerster. ob. cit., p. 537-638 e 776-796. 
161 Para um estudo sobre as relações entre o trust e o fideicomisso ver GERD, Foerster. ob. cit., p. 351-

404. 
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4. PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO 

 

4.1.  Conceito, finalidade e importância 

 

O planejamento sucessório é um termo mais relacionado ao mercado do que à 

academia, e, portanto, não possui um conceito rigoroso, podendo ser definido 

simplesmente como conjunto de instrumentos jurídicos utilizados, especialmente por 

empresas familiares ou famílias titulares de patrimônio de grande monta162, tendo em 

vista os custos envolvidos, para, entre outros motivos, economizar despesas 

relacionadas ao futuro inventário e evitar conflitos após o falecimento de um ou mais 

membros do grupo, em geral, os mais velhos e diretamente vinculados à administração 

dos negócios e bens. 

A propósito, os entendimentos sobre o que vem a ser uma empresa familiar são 

diversos, podendo-se citar os seguintes: (i) empresa de propriedade e gestão de uma 

segunda geração familiar; (ii) empresa em que a sucessão dos negócios está ligada à 

questão hereditária dos sócios; (iii) empresa em que há coincidência entre cultura 

organizacional e valores da família detentora do controle; (iv) empresa com propriedade 

e controle acionário predominante em poder de uma ou mais famílias163. 

Aliás, é importante mencionarmos que, há algumas décadas, o estudo do 

planejamento sucessório atrai profissionais de mercado e pesquisadores de diversas 

áreas, entre as quais, Administração de Empresas164, Psicologia, Sociologia e Direito165.  

 
162 Patrimônios menores não suportam os custos operacionais de criação e manutenção de trusts, 

holdings, fundos de investimento fechados, fundações privadas no exterior, entre outros. Quando há 

poucos bens o planejamento sucessório, em geral, fica restrito ao testamento ou à doação em vida, com ou 

seu reserva de usufruto para o doador.  
163 Sobre o assunto veja-se PRADO, Roberta Nioac. Empresas familiares: governança corporativa, 

familiar e jurídico-sucessória. In PRADO, Roberta Nioac (Coord.). Direito, Gestão e Prática: Empresas 

Familiares, Governança Corporativa, Governança Familiar, Governança Jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 2011; BERNHOEFT, Renato. Empresa familiar: sucessão profissionalizada ou sobrevivência 

comprometida. 2ª ed. São Paulo: Nobel, 1989; BERNHOEFT, Renato; GALLO, Miguel. Governança 

corporativa na empresa familiar: gestão, poder e sucessão. 3ª ed. São Paulo: Campus, 2003; LEONE, 

Nilda. Sucessão na empresa familiar: preparando as mudanças para garantir sobrevivência no 

mercado globalizado. São Paulo: Atlas, 2005; LODI, João Bosco. A empresa familiar. São Paulo: 

Pioneira, 1993; WERNER, René. Família & negócios: um caminho para o sucesso. São Paulo: Manole. 

2003. 
164 OHTSUKI, Celi Hiromi. Como as organizações brasileiras identificam pessoas aptas a assumir 

atribuições e responsabilidades no contexto do processo sucessório: um estudo de caso. Dissertação 

(Mestrado em Administração de Empresas). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
165 PRADO, Roberta Nioac, ob. cit., pp. 22-23 
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No mundo, as principais organizações que debatem esse assunto são a Family 

Business Network - FBN166 e a European Family Businesses167, as quais funcionam 

como verdadeiros agregadores de associações nacionais ao redor do globo. 

No Brasil, dedicam-se de maneira profunda a este tema a consultoria 

PricewaterhouseCoopers - PWC, publicando diversos estudos sobre os desafios na 

sucessão da empresa familiar168, e o Grupo de Estudos de Empresas Familiares - GEEF 

da Fundação Getúlio Vargas - FGV, o qual realiza palestras e produz artigos e livros 

sobre o assunto169. 

Sobre os principais instrumentos utilizados170, temos (i) doação de imóveis e/ou 

cotas de sociedades ou fundos de investimento com cláusulas especiais, particularmente 

de reserva de usufruto de direito de voto e rendimentos171; (ii) testamentos; (iii) 

constituição de sociedades empresárias, conhecidas no mercado como holdings, para 

abrigar o patrimônio familiar, que será regido por acordos de sócios ou acionistas; (iv) 

instituição em países estrangeiros de trust e foundation (fundação) ; (v) conversão de 

patrimônio imobiliário ou mobiliário em dinheiro a ser aplicado em previdência privada 

oferecida por entidade de previdência privada aberta172. 

 

4.2. O trust estrangeiro como instrumento de planejamento sucessório para 

brasileiros e pessoas situadas em países com legítima 

 

No Brasil, escritórios de advocacia com atuação internacional oferecem a seus 

clientes o trust como instrumento de planejamento sucessório, apontando como 

utilidades, entre outras, as seguintes: (i) proteção do patrimônio contra confisco ou 

desapropriação de bens por parte do Governo, o que é possível em situações de 

instabilidade político-econômica; (ii) gestão profissional do patrimônio quando não há 

 
166 Mais informações podem ser obtidas em http://www.fbn-i.org/ 
167 Para saber mais, basta acessar http://www.europeanfamilybusinesses.eu/ 
168 Os estudos estão disponíveis em http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-atividade/pcs.html 
169 As apresentações e referências bibliográficas podem ser consultadas em 
http://direitosp.fgv.br/grupos/grupo-estudos-empresas-familiares 
170 KIGNEL, Luiz; PHEBO, Márcia Setti; LONGO, José Henrique. Planejamento Sucessório. São 

Paulo: Noeses, 2014. 
171 Para uma análise acadêmica do instrumento jurídico da doação com a finalidade de planejamento 

sucessório ver VARGAS, Pedro Paulo de Siqueira ob. cit.  
172 Sobre esse instrumento ver DIAS, Eduardo Rocha. Liberdade de indicação dos beneficiários nos 

planos de previdência privada: um diálogo entre a Constituição, o Código Civil e a Legislação 

Previdenciária. Revista dos Tribunais. v. 948. p. 117-134, São Paulo: RT, outubro 2014 e FITERMAN, 

Mauro. Os complexos contratos de previdência privada e a colação: por um exame da teoria do 

abuso de direito. Revista dos Tribunais. v. 953. p. 101-110, São Paulo: RT, março 2015 

http://www.fbn-i.org/
http://www.europeanfamilybusinesses.eu/
http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-atividade/pcs.html
http://direitosp.fgv.br/grupos/grupo-estudos-empresas-familiares
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herdeiros aptos a administrar os bens da futura herança; (iii) prática da filantropia de 

forma mais flexível do que a fundação do direito brasileiro.173 

Segundo DEL CARO, os brasileiros que procuram o trust: 

 

“são milionários, principalmente do Nordeste, Sul e Sudeste, em geral 

pertencentes a famílias tradicionais de suas localidades. De acordo com um 

profissional da área de private banking de um banco de varejo, os patriarcas 

quase sempre decidem montar um trust para evitar que o patrimônio da 

família seja dilapidado por seus genros. Esse tipo de instrumento ainda não é 

para qualquer investidor private. Segundo o profissional, apenas um 

patrimônio superior a US$ 15 milhões justifica sua instituição porque os 

custos são elevados e variam de acordo com o patrimônio envolvido. Quem 

tem mais, paga menos. Em trusts dito financeiros, que somente vão gerir 

investimentos, a remuneração paga ao trustee é inferior aos trusts 

patrimoniais, cujos bens incluem também fábricas e outros ativos. De acordo 

com o profissional, quando o trust é pequeno (US$ 15 milhões) é financeiro. 

Se o patrimônio do cliente for superior a US$ 50 milhões e o trust funcionar 

em uma modalidade mais complexa, a taxa de 0,2% seria o teto. Bancos de 

varejo brasileiros têm atuado como assessores para seus clientes interessados 

em instituir trusts. Mas, como os nacionais não têm grandes estruturas no 

exterior, acabam levando os clientes para que as trust companies estrangeiras 

conduzam o negócio - e depois racham as taxas.174 

 

Contudo, é a oferta dos serviços de bancas de advocacia e consultorias 

estrangeiras que motivaram a realização deste trabalho. Essas apresentam mecanismos 

jurídicos de planejamento sucessórios para evitar a aplicação da legítima dos herdeiros 

necessários, tendo como público alvo as pessoas domiciliadas em países com essa 

restrição à liberdade de testar ou dispor de todos os bens em vida. 

Em primeiro lugar, segue trecho de uma apresentação da Appleby, banca de 

advogados com escritórios em jurisdição offshore como Bermudas, Ilhas Virgens 

 
173 PAOLINI, Marcelo Trussardi. Trusts. Apresentação no Grupo de Estudos de Empresas Familiares da 

Fundação Getúlio Vargas. São Paulo. 16/2/2016. Apresentação disponível em < 

https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/Nova%20pasta/Nova%20pasta/trusts_-_planejamentos_-

_fevereiro_2016_revisado.pdf >. Acesso em 23.02.2016. 
174 DEL CARO, Luciana. Guardiões de forntunas. In Revista Capital Aberto. Disponível em < 

https://capitalaberto.com.br/edicoes/bimestral/edicao-15/guardioes-de-fortunas/>. Acesso em 01.04.2018. 

Para uma discussão sobre os custos tributários do trust no Brasil ver SANTOS, Raquel do Amaral de 

Oliveira. Trust: das origens à aceitação pelos países de direito romano-germânico. Dissertação (Mestrado 

em Direito Tributário). Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2009. 
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Britânicas, Ilhas Cayman, Guernsey, Ilha do Homem, Jersey, Ilhas Maurício e 

Seicheles:175 

 

Trusts para Planejamento Tributário e Sucessório 

O trust era originalmente uma valiosa ferramenta de planejamento tributário 

e sucessório disponível para uma ampla gama de potenciais clientes que, pela 

transferência de ativos para instituídos (trustees) localizados em uma 

jurisdição tal como Bermudas, poderia mitigar o peso da tributação no país 

de domicílio ou residência  

(...) 

Enquanto essas oportunidades para alguns clientes têm sido progressivamente 

reduzidas por medidas legislativas tomadas nos EUA, Canadá e Reino Unido 

e em outros lugares, elas ainda existem - particularmente para (...) aqueles 

cuja principal motivação não é evitar a tributação, mas dispor do patrimônio 

na morte livremente sem aplicação da lei de proteção da legítima.176 

(tradução livre)  

 

Nesse mesmo sentido, vamos encontrar publicações comerciais de Pardini e 

Asociados no Panamá177, e Conyers Dill & Pearman178, com escritório em Bermudas, 

Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman e Ilhas Maurício. 

Ao abordar os motivos pelos quais pessoas situadas em países com a proteção da 

legítima procuram o trust em jurisdições offshore, MALUMIAN afirma que: 

 

Um trust que determina que todo o patrimônio só será entregue quando o 

filho tiver 30 anos (ou outra idade considerada razoável pelo settlor) ou 

quando obtiver uma formação universitária (ou outro tipo de condição) será 

contra a legítima. Ainda, segundo o referido autor, a maioria das pessoas 

ricas considera essa regra da legítima um problema. Na maior parte dos 

 
175 Disponível em <https://www.applebyglobal.com/about>. Acesso em 01.04.2018 
176 “Trusts for Tax and Estate Planning 

The trust was originally a valuable tax and estate planning tool available to a broad range of potential 

clients who, by transferring assets to trustees located in a jurisdiction such as Bermuda, could mitigate the 

burden of taxation in their country of domicile or residence. (…) 
While those opportunities for some clients have been progressively reduced by legislative measures taken 

in the United States, Canada, the United Kingdom and elsewhere, they still exist - particularly for (…) 

those whose principal motivation is not the avoidance of taxation, but the desire to dispose of one’s estate 

on death freely and without regard to forced heirship laws.” Disponível em < 

https://www.applebyglobal.com/publication-pdf/guide/guide-to-trusts-in-bermuda-(october-

2015)%E2%80%8B.pdf> Acessado em 01.04.2018. 
177 Disponível em <https://www.pardinilaw.com/system/resources/img/files/Research%20Essay.pdf>. 

Acesso em 01.04.2018 
178 Disponível em < https://www.conyersdill.com/wp-

content/uploads/2018/06/COMPARISON_OF_TRUST_LAWS.pdf> Acesso em 01.04.2018 
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casos, os clientes querem, de fato, distribuir seus bens para seus filhos. O 

problema apontado, na verdade, dá-se na hipótese de morte prematura do 

instituidor (settlor), situação em que os filhos não estarão preparados para 

receber uma quantia grande de dinheiro o que pode ser contraproducente e 

até mesmo perigoso.179(tradução livre) 

 

Para MAURICE um aspecto do planejamento sucessório que é desejado é o 

exercício completo da liberdade testamentária. Frequentemente os clientes vêm de 

jurisdições onde eles estão sujeitos a restrições à liberdade de testar, por exemplo, de 

grande parte das nações de civil law e dos países de tradição islâmica em razão das 

regras da Shari’a. Os objetivos são variados, alguns querem manter os negócios da 

família junto e não querem ver as ações fragmentadas entre muitos filhos, especialmente 

se há a suspeita de que esses filhos não têm a mesma visão de negócio. Outros querem 

privilegiar os interesses do cônjuge sobre os filhos. 

Para atingir esses objetivos, o referido autor afima que depende muito do tipo de 

ativo em questão e da jurisdição selecionada pelo cliente. Como é de conhecimento 

geral, muitos centros financeiros offshore têm legislação que especificamente prevêem a 

validade do trust e da disposição da propriedade para um trust podem ser reguladas pela 

lei da jurisdição escolhida. Nesse caso, todas as leis estrangeiras ou de conflito de leis 

serão ignoradas. Um exemplo é o artigo 9(2) de Trust (Jersey) Law 1984 com emendas 

que prevê que o trust “afasta direitos, pretensões ou interesses conferidos por qualquer 

lei estrangeira (...) fundada na legítima”180, pois a lei que regula o trust irá 

prevalecer.181 

Ademais, esse movimento de busca do trust em jurisdições offshore com a 

finalidade, entre outras, de exercer a liberdade testamentária já foi observado por Lord 

Walker em julgamento no Conselho Privado do Reino Unido (The Judicial Commitee of 

the Privy Council):182 

 

 
179 MALUMIAN, Nicolas. MALUMIAN, Nicolas. Trusts as estate planning tools for settlors in forced 

heirship jurisdictions. Trusts & Trustees. V. 21, n. 4, may 2015, p. 430 
180 “defeats rights, claims or interets conferredb by any foregin law (...) by way forced heirship”, 

disponível em <http://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/12420394.PDF>. Acesso em 01.04.2018. 
181 MAURICE, Clare. The attractions of the trust to non-domiciled settlors. Trusts & Trustees. V. 19, n. 

3 e 4, april /may 2013, p. 291-293  
182 O Comitê Judicial do Conselho Privado é o tribunal de apelação final para os territórios ultramarinos 

do Reino Unido e dependências da Coroa, e para os países da Commonwealth que mantiveram o apelo a 

Sua Majestade no Conselho ou, no caso das Repúblicas, ao Comitê Judiciário. Disponível em 

<https://www.jcpc.uk/about/judicial-committe.html>. Acesso em 01.04.2018. 
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tornou-se comum para indivíduos ricos em muitas partes do mundo 

(incluindo países que não tem uma lei nativa de trust) aportar dinheiro in 

trust (frequentemente por meio de uma rede de pessoas jurídicas do tipo 

sociedade empresária) regulados pela lei em que o instituído (trustee) é 

residente e com a qual o instituidor (settlor) (que pode ser também um 

beneficiário) não tem conexão substancial. Esses territórios (algumas vezes 

chamados de paraísos fiscais) são escolhidos não pela sua conveniência 

geográfica (...) mas porque eles suspostamente oferecem vantagens especiais 

em termos de confidencialidade e proteção contra demandas tributárias (e, 

algumas vezes, contra problemas sob leis de falência ou leis de restrição à 

liberdade testamentária, no país de domicílio do instituidor (settlor) ”183 

 

Com isso, vamos analisar algumas jurisdições, offshore que oferecem o trust 

com a finalidade, entre outras, de evitar as regras sucessórias da legítima. 

 

4.3. Trust em jurisdições offshore 

 

Nos últimos anos, houve uma corrida entre as jurisdições offshore para legislar 

ou modernizar o conjunto de normas existentes sobre trust com o objetivo de atrair 

investimentos financeiros globais. As jurisdições offshore que percorreram esse 

caminho encaixam-se em dois grupos. O primeiro é formado porque aqueles países que 

estavam sob a jurisdição inglesa durante o império desse país entre os séculos XVIII e 

XIX e, por isso, ficaram sujeitas à jurisdição de common law. Fazem parte desse grupo 

Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas, Ilhas Cayman, Ilhas do Homem, Hong 

Kong e Chipre. O segundo grupo, por sua vez, são de jurisdições originalmente de 

tradição romano-germânica, que foram submetidas à jurisdição da common law pela 

cessão do território para a Inglaterra. Entram nesse grupo Jersey, Ilhas Guernsey e Ilhas 

Maurício.184 

 
183 “has become common for wealthy individuals in many parts of the world (including countries which 

have no indigenous law of trusts) to place funds at their disposition into trusts (often with a network of 

underlying companies) regulated by the law of, and manage by trustees residente in, territories with which 

the settlor (who may be also a beneficiary) has no substantial connection. These territories (sometimes 

called tax havens) are chosen not for their geographical convenience…but because they are supposed to 

offer special advantages in terms of confidentiality and protection from fiscal demands (and, sometimes, 

from problems under the insolvency laws, or laws restricting freedom of testamentary disposition, in the 

country of the settlor’s domicil).”  In Schmidt v Rosewood Trust Ltd [2003] UKPC 26, [2003] 3 All ER 

76 at 1. 
184 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 360 
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Por sua vez, a prática jurídica do primeiro grupo de países seguiu o modelo da 

Inglaterra, recebendo o direito com base na jurisprudência e nos precedentes ingleses. 

Ademais, a estratégia inglesa de adoção de legislação sobre os poderes e deveres do 

instituído (Trustee Acts) também foi seguida pelos referidos países com o objetivo de 

modernizar o instituto do trust e regular áreas que a jurisprudência não atingiu. Com 

isso, tem-se um sistema misto de: (i) normas jurisprudenciais não codificadas; e (ii) 

legislação não vinculante com a finalidade de organizar e facilitar o entendimento do 

instituto185. 

No segundo grupo, há uma influência da doutrina legalista, fazendo com que o 

modelo de aplicação das regras jurisprudenciais de trust seja embrionário. Assim, por 

força da tradição jurídica, esses países adotaram leis codificadas sobre o trust.186 

O trust inglês, transplantado para centros financeiros offshore, encontrou um 

ambiente favorável ao seu desenvolvimento. Isso se deu porque os governos locais 

moldavam o referido instituto às novas exigências dos interessados, visto que tais países 

têm suas receitas tributárias originadas principalmente da prestação de serviços 

financeiros a estrangeiros. Por outro lado, na Inglatera, o trust permaneceu vinculado a 

requisitos tradicionais, tendo os pedidos de reforma sido ignorados por sucessivos 

governos.187  

A maior influência para o nascimento e crescimento dos centros financeiros 

offshore e do uso do trust nesses locais foi a tributação diferenciada. O usuário típico de 

tais serviços era o instituidor (settlor) originário dos países de common law, tendo como 

principal motivação evitar a tributação do seu país de origem. No entanto, em menor 

número, havia também instituidores (settlors) de outros países que buscavam esses 

centros para realizar planejamentos patrimoniais sucessórios tanto em razão de o trust 

permitir arranjos impossíveis no direito interno como por medo ou falta de confiança 

nas instituições do país de origem.188  

Deve-se lembrar que, após o final da Segunda Guerra Mundial e o início da 

Guerra Fria, as pessoas ou corporações ricas investiam nos EUA ou em outros países 

seguros para manter suas reservas a salvo de qualquer tentativa de ataque de seus 

próprios países ou de países vizinhos. Naquela época, embora uma conta na Suíça fosse 

 
185 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 360 
186 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 361 
187 DUCKWORTH, Antony G. D. The trust offshore. Vanderbilt Journal of Transnational Law. Vol. 32, 

out/1999, n. 4, p. 880. 
188 DUCKWORTH, Antony G. D. ob. cit., p. 881. 
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a resposta padrão para quem buscava segurança, alguns acreditavam estar a Suíça muito 

próxima da Cortina de Ferro. Por isso, Bermudas e Bahamas tinham uma vantagem 

geográfica e também mecanismos legais flexíveis para a proteção do indivíduo e de sua 

família.189 

Um dos principais mecanismos para evitar a tributação foi a utilização dos trusts 

discricionários. Neles, como o instituído (trustee) tinha o poder de escolher, o que o 

beneficiário iria receber, ou mesmo se ia receber, e quando, não havia uma quantidade 

definida, impedindo a tributação em alguns países. Havia apenas uma carta de intenções 

(letter of wishes)190 com direções do instituidor (settlor) para o instituído (trustee). E, 

como não havia nenhum mecanismo jurídico para coibir o descumprimento da carta de 

intenções (letter of wishes), alguns instituidores (settlors) utilizavam tanto a figura do 

protetor (protector) com poderes para substituir o instituído (trustee) como cláusula no 

instrumento de trust (trust deed) que previam a obrigatoriedade do instituído (trustee) 

seguir a carta de intenções (letter of wishes).191 

Em razão desse movimento, na década de 70, grande parte dos países de 

common law adotaram medidas para reduzir ou mesmo eliminar as possibilidades de 

evitar a tributação por meio de trusts offshore, acarretando uma queda no mercado de 

empresas que ofereciam esse tipo de serviço192. 

Um centro trust offshore precisa, basicamente, destes elementos: (i) sistema 

legal e judicial adequados, que tenham o conceito de trust e um corpo legal sobre o 

referido instituto; (ii) estabilidade política; (iii) bons prestadores de serviço; (iv) sistema 

de telecomunicações eficiente,; (v) ausência de tributação significativa; (vi) inexistência 

de troca de poder e de excesso de regulação. E, como muitos desses centros são antigas 

colônias britânicas, herdaram de lá todo o corpo legal, incluindo a persuasão à 

jurisprudência inglesa, bem como a submissão às decisões do Comitê Judicial do 

Conselho Privado do Reino Unido (The Judicial Commitee of the Privy Council)193 em 

alguns casos. Nessa situação, estão Bermudas, Bahamas e Ilhas Cayman.  

 
189 DUCKWORTH, Antony G. D. ob. cit., p. 881. 
190 Trata-se de um documento informal no qual o instituidor (settlor) define, de forma precária, seus 

desejos em relação ao exercício do poder discricionário do instituído (trustee) nos trusts discricionários, 

conforme DUCKWORTH, Antony G. D. ob. cit., p. 881. 
191 DUCKWORTH, Antony G. D. ob. cit., p. 881-882. 
192 DUCKWORTH, Antony G. D. ob. cit., p. 883. 
193 O Comitê Judicial do Conselho Privado é o tribunal de apelação final para os territórios ultramarinos 

do Reino Unido e dependências da Coroa, e para os países da Commonwealth que mantiveram o apelo a 

Sua Majestade no Conselho ou, no caso das Repúblicas, ao Comitê Judiciário. Disponível em 

<https://www.jcpc.uk/about/judicial-committe.html>. Acesso em 01.04.2018. 
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Em 1984, Jersey adotou a legislação sobre o trust, o que ocorreu também em 

Guernsey cinco anos mais tarde.194 

Para entender como essas jurisdições oferecem suporte jurídico, seja pela lei seja 

pela jurisprudência local, vamos abordar a figura do protetor (protector), que não é 

considerada essencial no trust, mas se mostra como relevante para atrair investimentos 

estrangeiros. 

 

4.3.1. A figura do protetor: proteção patrimonial  

 

A utilização de offshore trust em paraísos fiscais (tax heaven) tem muitas 

finalidades, entre elas, a mais conhecida é a busca pela diminuição da carga tributária 

sobre o patrimônio e a renda gerada a partir dele.195  

No entanto, existem diversos lugares que oferecem offshore trust como forma de 

proteger o patrimônio de ações judiciais de familiares fundadas em direito de legítima 

(forced heirship) com base na legislação do país do domicílio dos herdeiros196, o que 

seria uma situação típica no Brasil. As mais conhecidas são Ilhas Cayman, Ilhas Virgens 

Britânicas, Barbados, Ilhas Turcas e Caicos, Bahamas e Bermudas, todas no Caribe; 

Gibraltar, Chipre Malta e Líbano na Europa e Oriente Médio; Ilhas Maurício no Oceano 

Índico e Labuan na Malásia.197 

Nesses países, a legislação sobre o trust tem como ênfase a proteção dos 

interesses do instituidor (settlor). Isso se dá, por exemplo, pelo curto período de tempo 

que membros da família do instituidor (settlor) têm para ajuizar ações contra o 

instituído (trustee) sob o argumento de violação da legítima (forced heirship). Além 

disso, outra vantagem oferecida por esses países é o sigilo das operações seja em 

relação a terceiros ou aos próprios beneficiários (beneficiaries) futuros do trust. Outro 

ponto que atrai o instituidor (settlor) nesses países é a possibilidade de ter o máximo 

controle possível sobre os bens do trust em nome do instituído (trustee), o que não é 

permitido na maioria das jurisdições de common law do continente.198  

Contudo, esse controle sobre o instituído (trustee) não é exercido diretamente 

pelo instituidor (settlor), mas por uma figura típica na legislação de trust desses países, 

 
194 DUCKWORTH, Antony G. D. ob. cit., p. 883-884. 
195 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 246 
196 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 246 
197 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 246 
198 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 246 e 306 
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o protetor (protector). Essa pessoa monitora o trabalho do instituído (trustee), tendo 

poder até mesmo para substituí-lo por outro, o que essencial visto que, em regra, o 

instituidor (settlor) não mora no país para aonde seus bens foram transferidos in trust, 

tornando-se fisicamente impossível o instituidor (settlor) fiscalizar o instituído 

(trustee).199 

Nesta obra, fizemos o recorte para abordar, nas jurisdições offshore, apenas as 

Ilhas Cayman, Jersey, Guernsey, e Bermudas, pois são locais sobre os quais há artigos 

publicados abordando explicitamente como evitar as regras da legítima, bem como 

menção de alguns casos que já foram julgados por órgãos judiciários.  

 

4.3.2. Ilhas Cayman 

 

As Ilhas Cayman foram as primeiras a adotar uma legislação específica para 

lidar com o direito de legítima de estrangeiros200 já em 1987. 

Atualmente, a Consolidação das Leis sobre Trust das Ilhas Cayman, revisada em 

2017, prevê expressamente a exclusão da aplicação da lei estrangeira nos trusts regidos 

pelas leis das Ilhas Cayman201, especialmente quando se pretender utilizar a lei 

estrangeira para invalidar o trust com fundamento na legítima dos herdeiros (heirship 

right) do instituidor (settlor). 

Aqui, é importante mencionar que o conceito de legítima dos herdeiros (heirship 

right) abrange tanto os atos de disposição em vida como após a morte202. Feita essa 

observação, seguem os dispositivos sobre a exclusão da lei estrangeira: 

 

Exclusão da lei estrangeira 

91. Sujeitando-se às mesmas disposições dos parágrafos (i) a (vi) da seção 90, declara-

se que nenhum trust regido pelas leis das Ilhas Cayman e nenhuma disposição de 

 
199 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 246-247 
200 DUCKWORTH, Antony G. D. DUCKWORTH, Antony G. D. ob. cit., p. 907. 
201 Sobre a possibilidade de escolher a lei aplicável ao trust ver as Seções 89 e 90 da Consolidação das 

Leis Sobre Trust das Ilhas Cayman, consolidada e revisada em 2017.  
202 “ 87. Nesta parte- (...) “direito de herança” significa qualquer direito, demanda ou interesse a favor, 

contra ou em direção à propriedade de uma pessoa que surja, acresça ou exista em consequência ou em 

antecipação da morte dessa pessoa, diferente de qualquer direito, demanda ou interesse criado por 

testamento ou outra disposição voluntária dessa pessoa ou que resulte de uma limitação expressa de 

disposição da propriedade dessa pessoa”. No original “87. In this Part-  (...) “heirship right” means any 

right, claim or interest in, against or to property of a person arising, accruing or existing in consequence 

of, or in anticipation of, that person’s death, other than any such right, claim or interest created by will 

or other voluntary disposition by such person or resulting from an express limitation in the disposition of 

the property to such person.” Disponível em 

http://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/12420394.PDF^> Acesso em 01.04.2018. 
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propriedade a ser realizada em razão deste trust é inválida, passível de invalidação ou 

defeituosa de qualquer modo, nem a capacidade de nenhum instituidor é questionável, 

nem é o instituído, o beneficiário ou qualquer outra pessoa sujeita a nenhum tipo de 

responsabilidade ou privada de qualquer direito em razão de (...)  

(b) o trust ou a disposição invalidar direitos, demandas ou interesses conferidos pela 

legislação estrangeira sobre qualquer pessoa em razão de relacionamento pessoal [não 

só, mas, principalmente, o regime de bens] com o instituidor (settlor) ou por legítima 

dos herdeiros, ou contrariar qualquer regra de direito estrangeiro ou qualquer decisão 

judicial ou administrativa estrangeira ou ação ajuizada com o objetivo de reconhecer, 

proteger, executar ou dar efeito a algum desses direitos, demandas ou interesses.203 

(tradução livre) 

 

Legítima dos herdeiros 

92. A legítima dos herdeiros conferida pela legislação estrangeira em relação à 

propriedade de uma pessoa viva não será reconhecida como  

(a) capaz de afetar a propriedade de bens imóveis localizados nas Ilhas Cayman ou bens 

móveis localizados em qualquer lugar para os propósitos do parágrafo (i) da seção 90 ou 

para nenhum outro propósito.204(tradução livre) 

 

A leitura dos dispositivos acima permite perceber a norma de barreira (firewall) 

presente na legislação para evitar a invalidação do trust inter vivos sob o fundamento de 

violação da legítima, seja por uma ação intentada nas Ilhas Cayman seja pela tentativa 

de homologar uma sentença estrangeira prolatada no domicílio dos herdeiros com 

legislação favorável à legítima.  

No entanto, o caso concreto será avaliado, em outras palavras, a Corte de 

Cayman não pode simplesmente rejeitar o julgamento fundado na legítima, mas irá 

avaliar se ele se encaixa ou não nas seções 90 e 91. O que poderá ocorrer, talvez com 

frequência, é a dificuldade da tarefa da Corte de Cayman porque enfrentará um 

 
203 Exclusion of foreign law 

91. Subject to the same provisos as are set out in paragraphs (i) to (vi) of section 90, it is expressly 

declared that no trust governed by the laws of the Islands and no disposition of property to be held upon 
the trusts thereof is void, voidable, liable to be set aside or defective in any fashion, nor is the capacity of 

any settlor to be questioned, nor is the trustee, any beneficiary or any other person to be subjected to any 

liability or deprived of any right, by reason that- (...) (b) the trust or disposition avoids or defeats rights, 

claims or interests conferred by foreign law upon any person by reason of a personal relationship to the 

settlor or by way of heirship rights, or contravenes any rule of foreign law or any foreign judicial or 

administrative order or action intended to recognise, protect, enforce or give effect to any such rights, 

claims or interests.  
204 92. An heirship right conferred by foreign law in relation to the property of a living person shall not be 

recognised as- (a) affecting the ownership of immovable property in the Islands or movable property 

wherever situate for the purposes of paragraph (i) of section 90 or for any other purpose; 
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julgamento de uma Corte não familiar, a qual utiliza uma nomenclatura que os juízes de 

Cayman não estão acostumados.205 

Por sua vez, se for um trust testamentário (testamentary trust), isto é, um trust 

formado a partir de uma disposição em um testamento (will), é possível proteger a 

legítima com base na legislação brasileira, nos termos da Seção 90, parágrafos (b) e (vi), 

a saber: 

 

Matérias determinadas pela lei que rege o trust 

90. Todas as questões surgidas a respeito de um trust o qual for regido pelas Leis das 

Ilhas Cayman ou a respeito de qualquer disposição de propriedade incluídas no referido 

trust incluindo as questões tais como (...) (b) qualquer aspecto da validade de um trust 

ou disposição, interpretação ou efeito dele; (...) são determinadas de acordo com as Leis 

das Ilhas Cayman, sem referência às leis de qualquer outra jurisdição com o qual o trust 

ou a disposição possa ter conexão: 

Desde que essa seção (...) (vi) não valide qualquer trust testamentário ou disposição testamentaria que 

seja inválida de acordo com as leis do domicílio do testador.206 (tradução livre) 

 

Por sua vez, diferente da legítima por ato inter vivos, a meação do cônjuge ou 

companheiro, em geral, está protegida. Se o tipo de regime de bens dos cônjuges for 

daqueles em que ambos são proprietários dos bens, os quais foram transferidos in trust 

ao instituído (trustee), mas apenas por um dos cônjuges sem a autorização do outro, a 

aplicação da lei de das Ilhas Cayman afasta a norma de barreira (firewall), conforme 

previsto na seção 90, i: 

 

Matérias determinadas pela lei que rege o trust 

90. Todas as questões surgidas a respeito de um trust o qual for regido pelas Leis das 

Ilhas Cayman ou a respeito de qualquer disposição de propriedade sobre incluídas no 

referido trust incluindo as questões tais como (...) (b) qualquer aspecto da validade de 

um trust ou disposição, interpretação ou efeito dele; 

 
205 WARNOCK-SMITH, Shân. Community property versus the firewall: a warning to trustees and theis 
advisers. Trusts & Trustees. Oxford University Press. V. 20, n. 4, may 2014, p. 337. 
206 Matters determined by governing law 

90. All questions arising in regard to a trust which is for the time being governed by the laws of the 

Islands or in regard to any disposition of property upon the trusts thereof including questions as to- (...) 

(b) any aspect of the validity of the trust or disposition or the interpretation or effect thereof;(...) 

are to be determined according to the laws of the Islands, without reference to the laws of any other 

jurisdictions with which the trust or disposition may be connected:  

Provided that this section-(...) 

(vi) does not validate any testamentary trust or disposition which is invalid according to the laws of the 

testator’s domicile. 
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(...) são determinadas de acordo com as Leis das Ilhas Cayman, sem referência às leis de 

qualquer outra jurisdição com o qual o trust ou a disposição possa ter conexão: 

Desde que essa seção (...) (i) não valide nenhuma disposição de propriedade a qual não 

é de titularidade do instituidor (settlor) ou do sujeito com poderes concedidos pelo 

(settlor), nem essa seção afeta o reconhecimento da legislação estrangeira em 

determinar se o instituidor era ou não proprietário ou o sujeito investido pelo instituidor 

tinha tais poderes.207 (tradução livre) 

 

Por outro lado, se o regime de bens só exige a distribuição da propriedade com o 

divórcio, mas não dá nenhum direito ao cônjuge durante o casamento, a norma de 

barreira (firewall) protegerá o trust e os beneficiários (beneficiaries) dele contra 

tentativas de recuperação dos bens do in trust. 208 

 

4.3.3. Jersey 

 

A situação de Jersey é um pouco diferente. Como já foi parte de um distrito da 

Normandia no oeste da França, a legislação local de lá era baseada no costume 

normando, fortemente influenciado pelo sistema de civil law francês. Contudo, isso 

mudou com adoção de uma Lei de Trust (The Trusts Law) em 1984 por influência da 

indústria financeira de Londres após as cortes inglesas terem decidido que, como não 

havia uma legislação nativa em Jersey sobre trust, não seria desejável que os ingleses 

colocassem dinheiro por meio de trust naquele país.209 

Posteriormente, a Lei de Trust (The Trusts Law) de Jersey sofreu alterações 

importantes, principalmente pela repercussão do precedente Rahman v. Chase Bank & 

Trust Co. (C.I.) Ltd. [1991]. Nesse julgado, decidiu-se que o instituidor (settlor) que 

retivesse o controle substancial sobre a propriedade e a escolha dos beneficiários do 

 
207 Matters determined by governing law 

“90. All questions arising in regard to a trust which is for the time being governed by the laws of the 

Islands or in regard to any disposition of property upon the trusts thereof including questions as to- (...) 

(b) any aspect of the validity of the trust or disposition or the interpretation or effect thereof;(...) 
are to be determined according to the laws of the Islands, without reference to the laws of any other 

jurisdictions with which the trust or disposition may be connected:  

Provided that this section-(...) 

(i) does not validate any disposition of property which is neither owned by the settlor nor the subject of a 

power in that behalf vested in the settlor, nor does this section affect 

the recognition of foreign laws in determining whether the settlor is the owner of such property or the 

holder of such a power” Disponível em <http://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/12420394.PDF>. 

Acesso em 01.04.2018. 
208 WARNOCK-SMITH, Shân. Ob. cit., p. 337. 
209 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 361 e 362 
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trust, após a sua criação, violaria o direito local de Jersey, tornando o trust inválido. 

Pela legislação local, aplicava-se a doutrina da “invalidade de doação e retenção” 

(donner et retenir ne vaut), derivada do costume normando. Assim, se houvesse a 

transferência da propriedade, o instituidor (settlor) não poderia reservar para si poderes 

para ditar as ações do instituído (trustee) sobre o patrimônio in trust. Para acabar com 

essa restrição, a Emenda n. 4 de 2006 na Lei de Trust (The Trusts Law) de Jersey tornou 

o princípio da “invalidade de doação e retenção” (donner et retenir ne vaut) inaplicável 

para o trust,210 a saber: 

 

PARTE 2 

PROVISÕES APLICÁVEIS SOMENTE AO TRUST EM JERSEY 

(...) 

9 - Extensão da aplicação da Lei de Jersey para a criação, etc. de um trust 

(...) 

(5) A regra de invalidade de doação e retenção não será aplicada a nenhuma 

questão a respeito de validade, efeito ou administração de um trust ou a 

transferência ou a disposição de propriedade para um trust.211 (tradução livre) 

 

Outro ponto importante é que, embora a legislação traga as principais 

disposições sobre o trust, Jersey apresenta uma característica típica da common law, o 

desconforto com a legislação codificada212. Isso pode ser visto no item (2) do parágrafo 

da Lei de Trust (The Trusts Law) de Jersey, a saber, “Esta Lei não deve ser interpretada 

como uma codificação de leis a respeito de trusts, instituídos [trustees], e pessoas 

interessadas sob trusts”213.  

Além disso, essa legislação sofre grande influência da jurisprudência (case law)  

e da Lei sobre o Instituído (Trustee Act) de 1925, ambas inglesas.214 

 
210 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 362 
211 “PART 2 - PROVISIONS APPLICABLE ONLY TO A JERSEY TRUST (…) 9 - Extent of 

application of law of Jersey to creation, etc. of a trust (…) (5)  The rule donner et retenir ne vaut shall not 

apply to any question concerning the validity, effect or administration of a trust, or a transfer or other 

disposition of property to a trust” .JERSEY, Trusts (Amendment N.º 4) (Jersey)  Law 2006. Disponível 

em < https://www.jerseylaw.je/laws/enacted/Pages/L-21-2006.aspx>. Acessado em 01.04.2018.  
212 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 363 
213 “This Law shall not be construed as a codification of laws regarding trusts, trustees and persons 

interested under trusts”.JERSEY, Trusts (Jersey) Law 1984, atualizada até 1/10/2018. Disponível em < 

https://www.jerseylaw.je/laws/unofficialconsolidated/Pages/13.875.aspx> Acessado em 05.11.2018. 
214 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 364 
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Especificamente sobre a possibilidade de estrangeiros evitarem as regras da 

legítima de seus países, temos os seguintes dispositivos da Lei de Trust (The Trusts 

Law) de Jersey: 

 

3 - Reconhecimento de um trust pela lei de Jersey 

Sujeito a esta lei, um trust será reconhecido pela lei de Jersey como válido e 

executável (...) 

5 - Jurisdição da corte 

A corte tem jurisdição quando - 

(a) o trust é um trust de Jersey; (...) 

9 - Extensão da aplicação da lei de Jersey para a criação, etc de um trust 

(1) Sujeita-se ao parágrafo (3), qualquer questão a respeito de - 

(a) a validade ou interpretação de um trust 

(b) a validade ou o efeito de qualquer transferência ou disposição de 

propriedade para um trust 

(c) a capacidade de um instituidor (settlor) (...) 

Será determinada de acordo com a lei de Jersey e nenhuma regra de direito 

estrangeiro irá afetar tais questões. 

(2) Sem prejuízo da generalidade do parágrafo (1), qualquer questão 

mencionada naquele parágrafo será determinada sem consideração se ou não 

(a) qualquer lei estrangeira proíbe ou não reconhece o conceito de trust; ou 

(b) o trust ou suas disposições evitam ou derrotam direitos, pretensões ou 

interesses conferidos por qualquer legislação estrangeira sobre qualquer 

pessoa em razão de uma relação pessoal ou pelo direito de legítima dos 

herdeiros, ou contravenha qualquer regra de direito estrangeiro ou qualquer 

ordem ou ação estrangeira judicial ou administrativa com a intenção de 

reconhecer, proteger, executar ou dar efeito a qualquer um desses direitos, 

pretensões ou interesses. (…) 

(6) Neste artigo -  

“estrangeiro” refere-se a qualquer jurisdição diferente de Jersey 

“legítima” significa direito, pretensão ou intesse em, contra ou para a 

propriedade de uma pessoa originada ou adquirida em consequência da morte 

dele ou dela, além de direito, pretensões ou intesses criados por testamento 

ou outra disposição voluntária feita pela pessoa ou resultante de uma 

expressa limitação da disposição da propriedade dele ou dela.215 (tradução 

livre) 

 
215 “3 - Recognition of a trust by the law of Jersey 

Subject to this Law, a trust shall be recognized by the law of Jersey as valid and enforceable. (…) 

5-Jurisdiction of court 

The court has jurisdiction where – 
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Considerando que a base e a fonte do direito de Jersey é o costume normando, as 

leis de lá estão mais perto do regime da civil law europeu do que da common law 

inglesa. Por isso, a Lei de Testamentos e Sucessões de Jersey (Wills and Successions 

Jersey Law) prevê o conceito de legítima (légitime) como o direito do cônjuge 

sobrevivente e dos filhos de ter uma parte da herança.216 

No entanto, essa lei é aplicável apenas para instituidor (settlor) residente em 

Jersey, conforme conta na lei sobre o trust: 

 

(3) A lei de Jersey relacionada à legítima não será aplicada para a 

determinação de nenhuma questão mencionada no parágrafo (1) a não ser que 

o instituidor (settlor) seja domiciliado em Jersey. 217 (tradução livre) 

 

Com isso, Jersey permanece como um local eficaz para brasileiros e nacionais de 

outros países com a legítima buscarem evitá-la por meio de um planejamento sucessório 

utilizando o trust. 

Porém, a transferência de propriedade do instituidor (settlor) para o instituído 

(trustee) deve ser feita em vida, pois se for um trust incluído em um testamento (will) 

 
(a) the trust is a Jersey trust; (…) 

9 - Extent of application of law of Jersey to creation, etc. of a trust 

(1) Subject to paragraph (3), any question concerning – 

(a)     the validity or interpretation of a trust; 

(b)     the validity or effect of any transfer or other disposition of property to a trust; 

(c)     the capacity of a settlor; (…) 
shall be determined in accordance with the law of Jersey and no rule of foreign law shall affect such 

question. 

(2) Without prejudice to the generality of paragraph (1), any question mentioned in that paragraph shall 

be determined without consideration of whether or not – 

(a) any foreign law prohibits or does not recognise the concept of a trust; or 

(b) the trust or disposition avoids or defeats rights, claims, or interests conferred by any foreign law upon 

any person by reason of a personal relationship or by way of heirship rights, or contravenes any rule of 

foreign law or any foreign judicial or administrative order or action intended to recognize, protect, 

enforce or give effect to any such rights, claims or interests.  (…) 

(6)    In this Article – 

“foreign” refers to any jurisdiction other than Jersey; 
“heirship rights” means rights, claims or interests in, against or to property of a person arising or accruing 

in consequence of his or her death, other than rights, claims or interests created by will or other voluntary 

disposition by such person or resulting from an express limitation in the disposition of his or her property; 

”. Disponível em <https://www.jerseylaw.je/laws/unofficialconsolidated/Pages/13.875.aspx> Acesso em 

01.10.2018. 
216 DESSAIN, Anthony. The forced heirship issue and Jersey Trust Law. Trusts & Trustees. V. 5, n. 1, 

1998, p. 23 
217 “(3) The law of Jersey relating to légitime shall not apply to the determination of any question 

mentioned in paragraph (1) unless the settlor is domiciled in Jersey”. Disponível em 

<https://www.jerseylaw.je/laws/unofficialconsolidated/Pages/13.875.aspx> Acesso em 01.10.2018. 
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serão aplicadas as regras do domicílio do testador, mesmo que o testamento (will) tenha 

sido elaborado em Jersey218, conforme consta expressamente na lei de trust: 

 

9 - Extensão da aplicação da lei de Jersey para a criação, etc de um trust 

(1) Sujeita-se ao parágrafo (2), e ao parágrafo (1) - (...) 

(g) não valida nenhuma disposição testamentária que seja inválida sob a lei 

do domicílio do testador ao tempo da morte dele219 (tradução livre) 

 

Com isso, fica claro que Jersey pode ser um destino para quem busca evitar as 

regras da legítima desde que sejam realizadas as disposições patrimoniais em vida. 

  

4.3.4. Guernsey 

 

As características da Lei de Trust de Guernsey (Trust Guernsey Law 2007) para 

evitar a legítima são similares às de Jersey, inclusive em relação à aplicação da lei do 

domicílio do falecido para o trust testamentário (testamentary trust) e à restrição das 

regras da legítima (légitime) apenas para domiciliados em Guernsey. Há, no entanto, 

uma pequena diferença na redação de determinado dispositivo que deixa ainda mais 

clara a finalidade de evitar a legítima de outros países: 

 

(3) Nenhum trust de Guernsey, e nenhuma disposição de propriedade para ou 

sob tal trust, é nulo, anulável, passível de ser colocado de lado, inválido ou 

sujeito a nenhuma condição implícita, nem é a capacidade de qualquer 

instituidor (settlor), instituído (trustee), executor, oficial de trust, beneficiário 

(beneficiary) ou terceiro será sujeita a qualquer obrigação ou 

responsabilidade nem será privado de qualquer direito, pretensão ou interesse 

em razão de evitar ou derrotar ou potencialmente evitar ou derrotar qualquer 

direito, pretensão, interesse, obrigação ou responsabilidade conferida ou 

imposta pela lei de qualquer jurisdição sobre qualquer pessoa fundamentada 

em lei estrangeira sobre direito de legítima de herdeiros.220 (tradução livre) 

 
218 DESSAIN, Anthony. The forced heirship issue and Jersey Trust Law. Trusts & Trustees. V. 5, n. 1, 

1998, p. 24 
219 “9 - Extent of application of law of Jersey to creation, etc. of a trust 

(2A)   Subject to paragraph (2), paragraph (1) – (…) 

(g) does not validate any testamentary disposition which is invalid under the law of the testator’s domicile 

at the time of his death.”. Disponível em 

<https://www.jerseylaw.je/laws/unofficialconsolidated/Pages/13.875.aspx> Acesso em 01.10.2018. 
220 “(3)  No Guernsey trust, and no disposition of property to or upon such a trust, is void, voidable, liable 

to be set aside, invalid or subject to any implied condition, nor is the capacity of any settlor, trustee, 

enforcer, trust official or beneficiary to be questioned, nor is any settlor, trustee, enforcer, trust official, 
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E com base nessas regras para evitar a legítima, temos o caso Rothschild Trust 

Guernsey Limited v Pateras de maio de 2011 envolvendo os Poderes Judiciários de 

Guernsey e Grécia.221 

Em 1995, Pateras Senior, o instituidor (settlor), estabeleceu um trust em 

Guernsey com a finalidade de administrar um imóvel na Grécia por meio de uma 

companhia panamenha. As ações ao portador da companhia panamenha compunham os 

bens in trust. Os únicos empregados eram os diretores da companhia. O instituidor 

(settlor) era o beneficiário (beneficiary) exclusivo do trust até a sua morte.  

O instituidor (settlor) deixou uma carta de intenções (letter of wishes) na qual ele 

pedia que, no evento da sua morte, o instituído (trustee) incluísse seus dois filhos como 

beneficiários (beneficiaries) do trust e acionasse os diretores da companhia para que 

esses vendessem o imóvel na Grécia. Após a morte do instituidor (settlor), instituído 

(trustee) exerceu o seu poder de escolha e colocou dois filhos adultos do instituidor 

(settlor) como beneficiários (beneficiaries) no trust. Depois da entrada deles, houve um 

longo processo de venda do imóvel na Grécia. O imóvel estava localizado próximo de 

Atenas e, após o período de 6 anos de tentativas de venda do bem, o instituído (trustee) 

obtive o que razoavelmente se acreditou ser o melhor preço possível para a alienação do 

imóvel. A venda foi realizada com a assistência e o conhecimento dos beneficiários 

(beneficiaries), os quais eram domiciliados na Grécia.  

Após a venda, a companhia panamenha foi dissolvida e o preço da venda 

permaneceu in trust. Posteriormente, apesar do envolvimento e conhecimento do 

processo de venda, os beneficiários (beneficiaries), os quais aparentemente estavam 

frustrados em razão da tributação pelo ganho de capital envolvida no negócio, iniciaram 

um processo no Poder Judiciário na Grécia, em Atenas, contra os diretores da então 

dissolvida companhia panamenha e o comprador, mas não contra o instituído (trustee). 

Os herdeiros beneficiários (beneficiaries) alegaram, entre outras coisas, que as ações ao 

portador da companhia foram transmitidas pelo pai deles, Pateras Senior, em violação às 

 
beneficiary or third party to be subjected to any obligation or liability or deprived of any right, claim or 

interest, by reason that - (…) (i)      avoids or defeats or potentially avoids or defeats rights, claims, 

interests, obligations or liabilities conferred or imposed by the law of any other jurisdiction on any person 

- (…) (B) by way of foreign heirship rights” Disponíel em 

<http://www.guernseylegalresources.gg/article/97619/Trusts-Guernsey-Law-2007> Acesso em 

01.04.2018. 
221 OZANNE, Alison.  Effect of foreign forced heirship rules on a Guernsey trust: The Royal Court of 

Guernsey’s decision in Rothschild v Pateras [Judment 15/2011]. Trusts & Trustees. V. 18, n. 9, October 

2012, p. 915-917. 
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regras da legítima prevista na legislação grega. E, como consequência, sustentaram que 

a venda do imóvel grego foi nula. Os benenficiários (beneficiaries) pediram também 

indenização por perdas e danos contra os diretores.   

O instituído (trustee) buscou aconselhamento jurídico na Grécia e em Guernsey 

e interveio no processo na Grécia em apoio aos antigos diretores da empresa 

panamenha. Como era incerto se a intervenção no processo grego seria analisada antes 

da audiência nestes mesmos autos, o instituído (trustee) também buscou uma declaração 

da Corte Real de Guernsey (Royal Court of Guernsey) de validade do trust e das ações 

tomadas pelos instituído (trustee) e pelos diretores. Essa atitude foi tomada no sentido 

de que uma decisão da referida corte seria a ferramenta fundamental, pois o Poder 

Judiciário grego, por certo, não estaria familiarizado com a lei de trust de Guernsey. 

A causa de pedir apresentada em Guernsey foi: (i) O trust em Guernsey foi 

validamente constituído e o instituído (trustee) foi validadmente nomeado; (ii) as ações 

ao portador da companhia panamenha foram validamente transferidas ao instituído 

(trustee) para compor o ativo do trust (trust assets); (iii) o instituído (trustee) exerceu 

validamente o seu direito de autorizar os diretores da companhia a vender o imóvel 

grego e os diretores agiram validamente em exercer os poderes deles para efetivar a 

venda. 

A Corte Real de Guernsey (Royal Court of Guernsey) entendeu a urgência do 

caso em razão da audiência já marcada no processo grego e concedeu a tramitação 

rápida. Por sua vez, os beneficiários (beneficiaries) se recusarem a participar do 

processo em Guernsey apesar de terem sido citados com a informação de todo o 

processo e de acordo com as regras de processo civil grego. A Corte Real de Guernsey 

(Royal Court of Guernsey) proferiu decisão 8 dias antes da audiência grega, decidindo 

por ser compemente em razão de o trust ter sido constituído sobre as leis de Guernsey, 

administrado em Guernsey, por um instituído (trustee) de Guernsey e com ativos do 

trust (trusts assets) localizados em Guernsey, pois as ações ao portador da companhia 

panamenha estavam fisicamente em Guernsey. 

O juiz do caso fundamentou a competência para declarar a validade e a 

exequibilidade do trust não apenas pelos motivos acima, mas também com base na 

seção 69 (1) (b) da Lei de Trust de Guernsey (The Trusts Guernsey Law) de 2007:  
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3. S 69 (1) (b) Poderes Gerais da Corte: (...) (i) com base na petição de 

qualquer pessoa mencionação na subseção (2) a Corte Real pode (...) (b) 

fazer declaração de validade e exequibilidade do trust.222 (tradução livre) 

 

Sobre o mérito, a corte decidiu que o instrumento de declaração do trust (trust 

deed) indicou validademente o instituído (trustee), não estando presentes nenhuma das 

circunstâncias da seção 11 da Lei de Trust de Guernsey (The Trusts Guernsey Law) de 

2007, relacionadas à invalidade ou inexquibilidade do trust.223 Ainda, afirmaram que as 

regras de legítima estrangeira não impedem um trust de ser validamente estabelecido, 

pois todas as questões de validade são determinadas de acordo com a lei de Guersey, 

conforme prevê a seção 11ª da lei de 1989, em vigor quando o trust foi elaborado, e 

seção 14(3)(b) da lei de 2007, vigente no momento do julgamento, a saber: 

 

Aplicação da lei de Guernsey para questões de validade 

14. (1) Sujeitam-se aos termos do trust, todas as questões orinada em relação 

ao trust de Guernsey ou qualquer disposição de propriedade para ou sobre tal 

trust, incluindo (sem limitação) questões como - (...) (b) a validade, 

interpretação ou efeito o do trust ou disposição ou qualquer variação ou 

termo dele a ser determinado de acordo com a lei de Guernsey sem reference 

a lei de qualquer jurisdição. 224 

 

Ainda a decisão apontou que as ações ao portardor foram efetivamente incluídas 

no trust e o instrumento de trust (trust deed) a elas se referiu. O certificado das ações 

ainda estava de fato em poder do instituído (trustee). O instrumento de trust (trust deed) 

deu poderes ao instituído (trustee) para permitir a venda, o que foi autorizado pelos 

sócios da companhia panamenha. Os beneficiários (beneficiaries) estavam cientes da 

 
222 “3. S 69(1)(b) General Powers of the Court: (…)(i) on the application of any person mentioned in sub-

section (2) the Royal Court may (b) make a declaration as to the validity or enforceability of a Trust” 

Disponível em < http://www.guernseylegalresources.gg/CHttpHandler.ashx?id=71273&p=0> Acesso em 

01.04.2018. 
223 Disponível em <http://www.guernseylegalresources.gg/CHttpHandler.ashx?id=71273&p=0>. Acesso 

em 01.04.2018. 
224 “Application of Guernsey law to questions of validity 

14. (1) Subject to the terms of the trust, all questions arising in 

relation to a Guernsey trust or any disposition of property to or upon such a trust, including (without 

limitation) questions as to – (…)(b) the validity, interpretation or effect of the trust or 

disposition or any variation or termination thereof (…)are to be determined according to the law of 

Guernsey without reference to the law 

of any other jurisdiction” Disponível em 

<http://www.guernseylegalresources.gg/CHttpHandler.ashx?id=71273&p=0>. Acesso em 01.04.2018 
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venda. O instituído (trustee), com aconselhamento jurídico panamenho, demonstrou a 

validade de todos os passos da venda sob a lei do Panamá. 

Embora não tenhamos acesso à decisão final do Poder Judiciário grego, nem se 

ela já foi proferida, o caso acima demonstra como, de fato, a legítima não é fundamento 

suficiente para invalidar um trust em Guernsey. 

E mais, o advogado que atuou em favor de Rothschild Trust Guernsey Limited, 

Callum McNeil, do escritório de advocacia Walkers225, tem em seu currículo na internet 

a menção a este caso como “o primeiro caso em que a Corte Real de Guernsey deu 

ordens resistindo à legítima fundada em legislação estrangeira”226, o que reforça a 

clareza com quem a violação da legítima é vendida como uma possibilidade jurídica em 

certas jurisdições offshore. 

 

4.3.5. Bermudas 

 

No caso de Bermudas, o Trusts (Special Provisions) Act 1989 aborda a questão 

da legítima deste modo: 

 

Aplicação da legislação estrangeira 

11 (1) Sujeita-se a seção 10(2) (a) até (f), quando um trust é validamente 

criado sob as leis das Bermudas, a corte não vai alterá-lo ou colocá-lo de lado 

e nenhuma disposição de propriedade para ser colocada in trust será nula, 

anulável, passível de ser colocada de lado ou imperfeita por qualquer razão 

nem é a capacidade de qualquer instituidor (settlor) será questionada, nem do 

instituído (trustee), nem de qualquer beneficiário (beneficiary) ou outra 

pessoa será sujeita a qualquer responsabilidade ou privação de qualquer 

direito por qualquer razão que (...) 

(b) o trust ou a disposição dele evite ou derrote direitos, pretensões, 

interesses conferidos pela lei de outra jurisdição sobre qualquer pessoa por 

qualquer razão de um relacionamento pessoal do instituidor (settlor) ou para 

qualquer beneficiário (beneficiary) ou com fundamento em legítima de 

herdeiros, ou contravenha a lei de outra jurisdição ou qualquer ordem ou ação 

judicial ou administrativa com a intenção de reconhecer, proteger, executar 

 
225 Trata-se de um escritório com atuação global, tendo unidades em Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas, 

Ilhas Cayma, Dubai, Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Jersey, Londres e Cingapura. Disponível em 

https://www.walkersglobal.com/index.php/about-walkers/about-walkers. Acesso em 01/07/2019. 
226 “Acting for Rothschild in Rothschild Trust Guernsey Limited v Pateras (value £10 million); first case 

in which the Royal Court of Guernsey made orders resisting forced heirship under foreign laws” 

Disponível em https://www.walkersglobal.com/index.php/component/people/professional/388. Acesso 

em 01/07/2019. 

https://www.walkersglobal.com/index.php/about-walkers/about-walkers
https://www.walkersglobal.com/index.php/component/people/professional/388
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ou dar efeito a nenhum desses referidos direitos, pretensões ou interesses. 227 

(tradução livre) 

 

Um ponto diferente, no entanto, é sobre o poder discricionário das cortes das 

Bermudas de colocar de lado um trust feito por um residente (não aplicável para 

estrangeiros) dentro de três anos da morte do instituidor quando o trust é estabelecido 

de modo a não estabelecer uma provisão razoável para os dependentes do instituidor 

(settlor). Diferente da legítima em que há uma regra fixa de quem vai herdar e em que 

proporção, a sistemática da provisão de família permite que o juiz afaste as disposições 

do trust somente quando há uma provisão inadequada para as necessidades dos 

dependentes.228 

A provisão de família está prevista na Lei de Sucessão de 1974 (Succession Act) 

das Bermudas, consolidada em 2011: 

 

Requerimento para receber provisão financeira do espólio do falecido 

13 (1) Após 7 de Janeiro de 1988, quando uma pessoa falece domiciliada nas 

Bermudas e deixa algumas das seguintes pessoas: 

(a) A esposa ou o marido do falecido; 

(b) O ex-cônjuge do falecido que não casou novamente; 

(c) Os filhos do falecido; 

(d) O neto do falecido o qual imediatamente antes da morte era sustentado 

total ou parcial pelo falecido 

 

Tais pessoas sobreviventes podem apresentar requerimento para a Corte para 

obter uma ordem com fundameto na seção 14 para alegando que as 

disposições sobre o espólio do falecido afetadas pelo seu testamento ou pelas 

 
227 “Application of foreign laws 

11 (1) Subject to section 10(2)(a) to (f), where a trust is validly created under the laws of Bermuda, the 

court shall not vary it or set it aside and no disposition of property to be held upon the trusts thereof is 

void, voidable, liable to be set aside or defective for any reason, nor is the capacity of any settlor to be 
questioned, nor is the trustee, any beneficiary or any other person to be subjected to any liability or 

deprived of any rights, by reason that (…) (b) the trust or disposition avoids or defeats rights, claims or 

interests conferred by the law of another jurisdiction upon any person by reason of a personal relationship 

to the settlor or to any beneficiary or by way of heirship rights, or contravenes the law of another 

jurisdiction or any foreign judicial or administrative order or action intended to recognise, protect, enforce 

or give effect to any such rights, claims or interests “ Disponível em 

<http://www.bermudalaws.bm/laws/Consolidated%20Laws/Trusts%20(Special%20Provisions)%20Act%

201989.pdf> Acesso em 01.04.2018. 
228 JOHNSON, Nicholas. Bermuda’s response to forced heirship. Trusts & Trustees. V. 4, n.2, January 

1998, p. 8   
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regras de sucessão legítima ou a combinação delas não oferecem provisão 

financeira razoável para o requerente.229 (tradução livre) 

 

5. As regras de conflito de lei aplicável do Estado de Nova Iorque nos EUA e a 

origem das normas com finalidade de evitar a legítima 

 

Embora este trabalho tenha como foco o estudo do trust nos países acima 

referidos e o reflexo na legítima no Brasil, é importante demonstrar como o Estado de 

Nova Iorque nos EUA, por meio das regras de conflito de lei aplicável aos testamentos e 

aos totten trusts230, atrai interessados em evitar a legítima desde o início do século XX. 

Observe-se antes que os direitos sucessórios nos EUA são, na verdade, 50 

direitos sucessórios, um para cada um dos 50 estados mais uma para o distrito de 

Columbia, uma vez que os EUA são uma federação e não tem nenhuma lei nacional 

sobre sucessões.231 

Outro ponto relevante sobre os EUA é que geralmente afirma-se que os EUA 

não possue legítima assim no sentido dos países de civil law, exceto no Estado da 

Louisiania. Isso é uma verdade relativa. Se a legítima for entendida como uma 

exigência legal dos pais de deixar parte substancial do patrimônio deles para seus filhos 

isso é verdade. No entanto, a relatividade está no fato de que muitos estados dos EUA 

têm proteção para o cônjuge sobrevivente.232 

 
229 “Application for financial provision from deceased’s estate 

13 (1) Where after 7 January 1988 a person dies domiciled in Bermuda and is 

survived by any of the following persons: 

(a) the wife or husband of the deceased; 

(b) a former spouse of the deceased who has not remarried; 

(c) a child of the deceased; 

(d) a grandchild of the deceased who immediately before the death of the 

deceased was being maintained either wholly or partly, by the deceased, 

that person may apply to the Court for an order under section 14 on the ground that the disposition of the 

deceased’s estate effected by his will or the law relating to intestacy, or the combination of his will and 

that law, is not such as to make reasonable financial provision for the applicant”. Disponível em 
<http://www.bermudalaws.bm/laws/Consolidated%20Laws/Succession%20Act%201974.pdf>. Acesso 

em 01/07/2019. 
230 O totten trust é uma forma de trust nos EUA em que o instituidor (settlor) deposita dinheiro em uma 

conta bancária ou em um seguro com instruções de que após a sua morte, o que tiver nessa conta deverá 

passar para o beneficiário (beneficiary), conforme DePaul College of Law. Matter of Totten - An 

Anomaly in the Law of Trusts. DePaul Law Review, v. 6, n. 1, 1956, p. 117. 
231 GALLIGAN, Michael W. ‘Forced heirship’ in the United States of America, with particular referente 

to New York State. Trusts & Trustees. Oxford University Press. V. 22, n. 4, February 2016, , p. 103-

118, p. 103 
232 GALLIGAN, Michael W. ob. Cit., p. 103 

http://www.bermudalaws.bm/laws/Consolidated%20Laws/Succession%20Act%201974.pdf
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A propósito, há muitos anos, as restrições à liberdade de testar impostas pelas 

regras de legítima impulsionaram testadores de países de civil law com tal restrição a 

buscar outras jurisdições para regular as disposições de última vontade233.  

Sobre a legítima especificamente, alguns estados dos EUA adotaram legislação 

que proíbe o reconhecimento de ações com base na legítima, especialmente em 

situações envolvendo trust. Por exemplo, Delaware (Del Statutes Title 12, s 3573234) e 

South Dakota (South Dakota Statutes, c55-16-15235) expressamente excluem as ações 

fundadas em legítima como credores que possam atacar disposições qualificadas do 

trust (qualified dispositions in trust).236 

Contudo, o local há mais tempo utilizado é o Estado de Nova Iorque237 nos 

Estados Unidos da América em razão do dispositivo previsto na Seção 47 da Lei de 

Espólio de Falecido de Nova Iorque de 1911 (Section 47 of the New York Decendent 

Estate Law): 

 

Sempre que um falecido, sendo um cidadão dos Estados Unidos ou um 

cidadão ou um sujeito de um país estrangeiro, onde quer que resida, tiver 

declarado sua vontade em testamento no sentido de eleger que as disposições 

testamentárias devam ser interpretadas e reguladas pelas leis deste Estado, a 

validade e o efeito de tais disposições serão determinados por tais leis238 

(tradução livre)  

 

Com isso, um estrangeiro poderia elaborar um testamento em Nova Iorque 

elegendo a legislação daquele estado como apta a regular as disposições testamentárias 

relativas ao patrimônio situado naquele local, por vezes, em detrimento das normas de 

direito sucessório do país relativo à nacionalidade ou ao domicílio do testador ou de 

seus herdeiros. 

 
233 SPUDIS, Barbara C. Avoiding civil law forced heirship by stipulating that New York law governs. 

Virginia Journal of International Law, Virginia, 20, 1980, p. 890, demonstra que a discussão já existe 

no plano internacional há mais de 30 anos.  
234 Disponível em < https://delcode.delaware.gov/title12/c035/sc06/index.shtml>. Acesso em 01/07/2019. 
235 Disponível em < 
https://sdlegislature.gov/Statutes/Codified_Laws/DisplayStatute.aspx?Type=Statute&Statute=55-16-15>. 

Acesso em 01/07/2019. 
236 GALLIGAN, Michael W. ob. Cit., p. 111 
237 GALLIGAN, Michael W. ob. Cit., p. 111 
238 “Whenever a decedent, being a citizen of the United States or a citizen or a subject of a foreign 

country, wherever resident, shall have declared in his will and testament that he elects that such 

testamentary dispositions shall be construed and regulated by the laws of this state, the validity and effect 

of such dispositions shall be determined by such laws”, conforme SPUDIS, Barbara C. Avoiding civil law 

forced heirship by stipulating that New York law governs. Virginia Journal of International Law, 

Virginia, 20, 1980, p. 899. 

https://delcode.delaware.gov/title12/c035/sc06/index.shtml
https://sdlegislature.gov/Statutes/Codified_Laws/DisplayStatute.aspx?Type=Statute&Statute=55-16-15
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No caso dos bens do espólio de Frederick H. Prince239, o autor da herança, 

cidadão americano, domiciliado na Suíça, falecido em 2 de janeiro de 1964, deixou em 

testamento elaborado em Nova Iorque em 6 de novembro de 1961 todos os seus bens ali 

localizados para sua segunda esposa, determinando que fosse aplicada a lei de Nova 

Iorque para regular as disposições testamentárias, com base na Seção 47 da Lei de 

Espólio de Falecido de Nova Iorque de 1911. 

A primeira esposa, mãe e guardiã de dois filhos menores do falecido, impugnou 

a disposição sob os seguintes argumentos: (i) incidência do precedente Rougeron v. 

Rougeron, decidido pela Corte de Justiça Civil (Cour de Justice Civile) da Suíça em 4 

de novembro de 1958 no sentido de ser ineficaz a regra de escolha de legislação em 

testamento quando há violação da legítima, em razão da existência de tratado entre 

Estados Unidos da América e Suíça de 1850; (ii) violação da legítima dos filhos 

prevista na legislação suíça 

A Corte de Sucessões do Condado de Nova Iorque (Surrogate's Court  New York 

County) decidiu pela manutenção da disposição testamentária com base nos seguintes 

fundamentos: (i) a vontade do testador no sentido de ser aplicada a legislação de Nova 

Iorque prevelece sobre a máxima mobilia sequuntur personam; (ii) outros precedentes 

mantiveram a vontade do testador no sentido de usar a lei escolhida240; (iii) A 

interpretação do tratado dos EUA e da Suíça no caso Rougeron v. Rougeron foi 

restritiva e tendente a retirar dos cidadãos americanos o direito de dispor livremente 

sobre seus bens embora, a regra geral, é de que a norma do tratado prevalece sobre a 

norma de um estado americano; (iv) o propósito do tratado não é aniquilar direitos, mas 

assegurar igualdade de tratamento. 

No caso Wyatt v. Fultrath241, relata-se que Joaquin Fernandez de Cordova e 

Osma e sua esposa Maria de La Luz Mariategui e Perez de Barradas, espanhóis, 

domiciliados na Espanha, enviaram dinheiro para Nova Iorque para fins de proteção em 

razão do momento de incerteza política na Espanha entre o final da Primeira Guerra em 

1919 e o final da Guerra Civil espanhola. 

 
239 Matter of Prince, 49 Misc. 2d 219 (N.Y. Misc. 1964). Disponível em < 

https://casetext.com/case/matter-of-prince-9#p222>. Acessado em 08/08/2018. 
240 Matter of Cook ( 204 Misc. 704, affd. 283 App. Div. 1047); Harrison v. Nixon, 9 Pet. [34 U.S.] 483, 

503; Matter of Vanneck, 158 Misc. 704; Matter of Stebbins-Vallois, 99 N.Y.S.2d 402; Matter of 

Tabbagh, 167 Misc. 156 
241 https://casetext.com/case/wyatt-v-fulrath 

https://casetext.com/case/matter-of-prince-9#p222
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Em Nova Iorque, aplicaram o dinheiro em uma conta conjunta, dispondo que o 

cônjuge sobrevivente ficaria com todo o saldo, conforme previsto no item 3 da Seção 

134 da Lei Bancária daquele estado242. 

Após o falecimento de Joaquin em novembro de 1957, Maria recebeu todo o 

dinheiro depositado e elaborou um testamento para ser regulado com base nas leis de 

Nova Iorque. Pouco depois, em março de 1959, Maria morreu e o conflito foi instaurado 

entre o inventariante (ancillary administrator) dos bens de Joaquin e o testamenteiro 

(executor of will) de Maria. 

O requerente alegou que Maria não poderia ficar com a integralidade do valor 

depositado em Nova Iorque porque a lei aplicável era a do domicílio do falecido, isto é, 

o Código Civil Espanhol, o qual previa a legítima para os herdeiros necessários de 

Joaquin243. 

 A Corte de Apelação do Estado de Nova Iorque (Court of Appeals of the State 

of New York)244 entendeu ser uma questão de política pública aplicar as leis nova 

iorquinas aos estrangeiros que escolheram investir naquele estado. 

Atualmente a Seção 47 da Lei do Espólio de Falecido de Nova Iorque de 1911 

(Section 47 of the New York Decendent Estate Law), que fundamentou os julgados 

acima está revogada245 pelo artigo 3, seção 3-5-1, alínea ‘h’, do Espólios, Poderes & 

Trusts de 1967 (Article 3, Section 3-5-1(h), Estates, Powes & Trusts – EPT, 1967)246: 

 

“(h) Sempre que um testador, não domiciliado neste Estado no momento do 

falecimento, tiver optado em seu testamento por ter a disposição de sua 

propriedade situada neste Estado regido pelas leis deste Estado, a validade 

intrínseca, incluindo a capacidade geral do testador, seu efeito, a 

interpretação, a revogação ou a alteração de tal disposição será determinada 

pela lei local deste Estado”247 (tradução livre) 

 
242 O dispositivo mencionado no julgado está revogado e, por isso, atualmente inacessível no site oficial 

do governo de Nova York, conforme <https://www.nysenate.gov/legislation/laws/BNK/134>. Acessado 

em 11/8/2018. 
243 Sobre as regras da legítima vigentes à época do julgado ver os artigos 806 a 822 do Código Civil 

Espanhol em <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-

4763&b=1705&tn=1&p=18890725#art1407>. Acessado em 11/8/2018. 
244 Court of Appeals of the State of New York 
245 Conforme SPUDIS, Barbara C. Avoiding civil law forced heirship by stipulating that New York law 

governs. Virginia Journal of International Law, Virginia, 20, 1980, p. 898, nota 76. 
246 Article 3, Section 3-5-1(h), Estates, Powes & Trusts – EPT, 1967. 
247 “(h) Whenever a testator, not domiciled in this state at the time of death, provides in his will that he 

elects to have the disposition of his property situated in this state governed by the laws of this state, the 

intrinsic validity, including the testator's general capacity, effect, interpretation, revocation or alteration 
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Aliás, o leading case com base no dispositivo acima foi o Re Renard248 em que 

se negou uma ação baseada na legítima de um filho de uma pessoa domiciliada na 

França que dispôs de sua propriedade por testamento direcionando o patrimônio dela 

em Nova Iorque para ser decidido pela lei de Nova Iorque249, situação similar ao que 

ocorreu em 2009 em Re Meyer250 

Outro caso julgado que ganhou recupercusão ocorreu em 2008. Patrick Gerschel, 

neto do banqueiro falecido Andre Meyer, alegou que sua mãe, por ser uma cidadã 

francesa, deveria deixar 75% dos bens in trust para os seus três filhos em vez de 

permitir que o trustee fizesse uma doação substancial para uma ONG em Nova Iorque. 

Na primeira instância entendeu-se pela inaplicabilidade da lei francesa em razão de a 

mãe não ser domiciliada na França. Em segunda instância, ficou decidido que os bens in 

trust deveriam ser regulados de acordo com a lei do domicílio do trustee, não do 

domicílio do instituidor (settlor). Além disso, decidiu-se que a provisões de legítima de 

jurisdição de civil law como a França seriam inaplicáveis em transferências de 

propriedade inter vivos de bens situações em Nova Iorque, independentemente do local 

do domicílio daquele que transferiu a propriedade.251 

Além dos países Europeus mencionados, nações na América do Sul já foram 

palco do conflito de leis com o Estado de Nova Iorque nos EUA. 

Na Argentina, o caso mais relavante é De Werthein v Gotlib252. Em 1991, um 

argentino, morreu sem testamento e seu último domicílio foi a Argentina. Portanto, o 

patrimônio dele estava sujeito às regras da legítima em favor da sua segunda esposa e 

sua filha do primeiro casamento. Pela lei argentina, pelo menos 80% do patrimônio 

deveri ir para a filha e a esposa. No entanto, ele havia criado um totten trust em Nova 

Iorque com a sua conta bancária na mesma cidade em favor do seu irmão mais novo. A 

filha e a viúva deram início a uma ação judicial em Nova Iorque pedindo o 

reconhecimento da legítima em favor delas, porque o falecido era argentino e seu último 

domicílio era a Argentina. As duas ações (da filha e da viúva) foram reunidas pela Corte 

 
of any such disposition is determined by the local law of this state.” Disponível em 

<https://www.nysenate.gov/legislation/laws/EPT/3-5.1>. Acessado em 06/08/2018. 
248 437 NYS 2d 860, 866 (Surr Ct NY Cty 1981), aff’d 447 NYS 2d 573 (App Div 1st Dept 1981), aff’d 

453 NYS 2d 625 (NY 1982). 
249 GALLIGAN, Michael W. ob. Cit., p. 116 
250 GALLIGAN, Michael W. ob. Cit., p. 117-118 e 876 NYS 2d 7 (App Div 1st Dept 2009). 
251 CONE, Geoffrey. Common law trusts by persons based in civil law jurisdictions: does New Zealand 

offer a solution?. Trusts & Trustees. Oxford University Press. v. 16, n. 3, april 2010, p. 179-180. 
252 81 NY2d 711 [1993]. 

https://casetext.com/case/de-werthein-v-gotlib-1 
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Supremda do Condado de Nova Iorque (Supreme Court New York County). A corte 

decidiu que como o totten trust era regulado pela lei de Nova Iorque, nenhuma mudança 

deveria ser feita em razão das regras de legítima. Foram citados como precedentes 

Wyatt v Fulrath e Neto v Thorner.253 

A propósito, o precedente Neto v Thorner254 envolve brasileiros.  

No caso uma pessoa domiciliada no Brasil fez um totten trust em uma conta 

bancária em Nova Iorque e elegeu a legislação de Nova Iorque como aplicável ao trust, 

mesmo se inconsistente com a lei do domicílio do testador. Embora não trate 

exatamente da legítima, esse caso é relevante porque demonstra que se um totten trust 

for criado da maneira adequada serão consideradas as regras do local em que ele foi 

criado para regular a transferência do patrimônio após a morte do instituidor.255 

Em suma, podemos perceber que a seção 3-5.1(h) da EPTL de Nova Iorque 

serve como um “escudo” muito seguro contra ações baseadas na legítima256 e tornou o 

Estado de Nova Iorque um paraíso oficial contra legítima257, muito antes das legislações 

de trust das jurisdições offshore aqui apresentadas.  

  

 
253 MALUMIAN, Nicolas. ob. cit., p. 430-433 
254 NETO v THORNER NO 87 CIV. 3447 (RPP). 718 F.Supp. 1222 (1989). O nome completo do caso é  

Francisco Malandrini NETO, como inventariante do espólio de Berthold Falk, requerente v Gerald 

THORNER, requerido. 

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/718/1222/2268989/ 
255 MALUMIAN, Nicolas. ob. cit., p.434 
256 GALLIGAN, Michael W. ob. Cit., p. 116 
257 TALPIS, Jeffrey. Freedom of cross-border estate planning: anticipated problemas. Trusts & Trustees. 

V. 22, n. 1, February 2016, p. 120 
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6. LEGISLAÇÕES DE TRUST ESTRANGEIRO E LEGÍTIMA NO BRASIL 

 

Apesar de existir algumas diferenças de redação nas normas de barreira 

(firewall) em cada jurisdição, o objetivo é sempre o mesmo. De maneira ampla, a lei 

tem dois objetivos diferentes, mas relacionados. O primeiro é identificar se a lei local ou 

outra lei estrangeira ré aplicável a algum aspecto do trust. O segundo é a defesa da 

integralidade do trust e do ativo do trust (trust assets) de ações baseadas na legítima 

com base na legislação estrangeira.258 

Podemos afirmar ainda que as jurisdições offshore de Ilhas Cayman, Jersey, 

Guernsey e Bermudas têm uma proteção maior se o trust for realizado entre vivos, pois 

todas têm restrição contra validar disposições contra a legítima em testamentos. Isso não 

significa, entretanto, que as disposições por meio de um trust testamentário serão 

facilmente invalidadas pelos herdeiros necessários brasileiros eventualmente 

prejudicados. As regras de sigilo259, por si sós, já dificuldade enormemente a prova da 

violação da legítima. 

Em Nova Iorque nos EUA, por sua vez, mesmo sem a utilização do trust, 

percebemos que as regras de conflito de lei de testamento viabilizam o desejo de 

estrangeiros, entre eles brasileiros, de evitar a legítima de seus países, mencionando que 

o testamento deve ser regulado pelas leis do referido Estado. 

Assim, é necessário abordar como fica a situação da legítima no plano interno 

brasileiro diante dessa constatação. Mas antes, é necessário analisar os antecedentes 

históricos da legítima no Brasil. O objetico é tanto demonstrar como essa proteção legal 

variou ao longo da história, o que demonstra a importância do contexto econômico 

social para restringir ou não a autonomia de dispor dos próprios bens como para indicar, 

na própria história do direito brasileiro, raízes que justifiquem o questionamento da 

legítima atual. 

  

 
258 WARNOCK-SMITH, Shân. Ob. cit., p. 335. 
259 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 246 e 306 
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7. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA LEGÍTIMA  

 

A reserva de parte da herança a alguns herdeiros, conhecida como legítima e 

prevista no artigo 1.846 do Código Civil260, não é uma criação do legislador brasileiro. 

Trata-se, na verdade, de uma norma com tradição histórica desde o direito romano 

clássico261 com algumas variações ao longo do tempo em relação ao tamanho da 

reserva262 e aos herdeiros protegidos263. 

Por esse motivo, mostra-se essencial abordar os antecedentes históricos da 

norma descrita no referido artigo do Código Civil desde o direito romano264 clássico 

para entender os fundamentos da legítima no direito brasileiro265 e, com isso, discutir se 

eles ainda se sustentam atualmente. 

  

 
260 Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, 

constituindo a legítima. 
261 A divisão adotada foi a seguinte: (i) pré-clássico, das origens de Roma à Lei Aebutia, de data incerta, 

compreendida aproximadamente entre 149 e 126 a.C.; (ii) clássico, da Lei Aebutia ao término do reinado 

de Diocleciano, em 305 d.C.; (iii) pós-clássico, de 305 d. C. à morte de Justiniano, em 565 d.C., 

subidivindo-se entre 527 a 565 d. C. como direito justinianeu, vigente na época em que reinou Justiniano, 

conforme ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 101. 
262 Apenas no Direito Romano, conforme será visto ao longo deste capítulo, a reserva variou de um 

quarto, com base em analogia à Lex Falcidia de 40 a. C.,  para um terço ou metade a depender da 

quantidade de filhos, conforme alteração promovida pela Novela XVIII de Justiniano. As demais 

variações serão vistas nos capítulos seguintes. 
263 O conceito de herdeiros necessários como aqueles que têm direito a uma parte da herança e só podem 

ser deserdados em situações previstas em lei, conforme será abordado, abarcava apenas os descendentes e 
os ascendentes, nos termos da Novela CXV de Justiniano. As variações ao longo da história serão 

abordadas nos capítulos seguintes. 
264 Dentre outros motivos, a análise do Direito Romano para o estudo do Direito Civil brasileiro é 

importante porque se “passarmos em revista os 1.807 artigo do nosso Codigo Civil [de 1916], 

verificaremos que mais de quatro quintos delles, ou sejam 1.445, são produtos de cultura romana, ou 

diretamente apprehendidos nas fontes da organização justinianea, ou indictamente das legislações que 

ahi foram nutrir-se largamente, como aconteceu a Portugal, a Allemanha, a França e a Italia, que 

fizeram do Direito Romano o manancial mais largo e mais profundo para mitigar sua sêde de saber”, 

conforme afirma LOBO, Abelardo Saraiva da Cunha. Curso de Direito Romano: historia, sujeito e 

objeto, instituições jurídicas. Rio de Janeiro: Tipografia de Alvaro Pinto, 1931, p. LI. 
265 Conforme já observou PONTES DE MIRANDA sobre a importância de estudar o direito romano para 
entender a legitima “O direito, que nos rege e aos demais povos de origens semelhantes, guarda, na sua 

essencia as marcas de procedencia. Compósito, relembra, a cada momento, o elemento romano e o 

elemento germânico, que nelle sse caldearam. A quota necessaria dos arts. 1.712, 1.576 [do Código Civil 

de 1916], constitúe eloquente exemplo. É o typo de preceito hybrido, preceito que nos ficou, como forma 

ultima, da fusão de idéas dispares e de concepções antagônicas, de que a vida se apropriou e escandiu. 

Por isso mesmo, não é possível bem lhe colhermos o sentido sem a clara consciencia das nossas fontes. 

Chamar-lhe-emos quota necessaria, em vez de legitima, nome mais proprio ao conceito romano da portio 

debita, e de reserva, que deixaremos à concepção germânico-costumeira” PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Tratado dos testamentos, vol. IV. Pimenta de Mello & C.: Rio de Janeiro, 1935, 

p. 55 
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7.1. Direito Romano 

 

7.1.1. Liberdade de testar no Direito Romano: da Lei de XII Tábuas até a Lex 

Falcidia  

 

Durante o período republicano266 até a Lex Falcidia no ano 40 a.C.267, a 

liberdade de testar era ilimitada, conforme se extrai do seguinte fragmento da Tábua V 

da Lei das XII Tábuas: uti legassit super pecunia tutelaue suae rei ita ius esto268, cuja 

tradução pode ser “conforme cada um determinar acerca do seu dinheiro e da 

responsabilidade pelos seus bens, assim será justo proceder”269. 

É relevante notar que há posicionamento contrário à interpretação de tal 

fragmento como indicativo de liberdade plena de testar, pois isso iria de encontro ao 

condomínio familiar e aos direitos sucessórios dos sui heredes. Nessa corrente, 

acomoda-se a afirmação do fragmento na seguinte explicação. O patrimônio familiar em 

Roma era composto por duas classes de bens: (i) bens de posse da família como 

entidade; (ii) bens de livre disposição pelo pater famílias. Assim, o fragmento contido 

na Lei das XII Tábuas estaria se referido apenas à segunda classe de bens.270 

Ressalvado o entendimento contrário, além do fragmento uti legassit super 

pecunia tutelaue suae rei ita ius esto da lei das XII Tábuas, havia outra característica do 

direito sucessório que permite sustentar a ampla liberdade de testar no período clássico 

e em parte do pós-clássico. 

 
266 Segundo a tradição, a República começou em 510 a. C. com a revolução que baniu Tarquínio de 

Roma. Contudo, há estudos nos sentido de ter sido o início da República gradual entre 510 e 367 a. C., 

tudo conforme ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 40. 
267 BETANCOURT, Fernando. Derecho Romano Clásico. 2ª ed. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2001, 

p. 500 
268 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 51-52 e 866; GALLARDO. Aurelio Barrio. El largo camino 

hacia la libertad de testar: de la legítima al derecho sucesorio de alimentos. Madrid: Dukinson, 2012, 

p. 58. 
269 Tradução conforme CAMPOS, J. A. Segurado e. No tempo dos Decênviros: reflexões em torno da Lei 

das XII Tábuas e suas relações com o direito grego. In: LEÃO, Delfim F.; ROSSETTI, Livio; FIALHO, 

Maria do Céu G. Z. (coords.). Nomos: direito e sociedade na antiguidade clássica. Madrid: Ediciones 

Clásicas S.A., 2004, p. 333, nota 146. 
270 CAMUS, E. F. Curso de derecho romano: derecho sucesorio, vol. 4. Universidad de La Habana, 

1940, p. 38-39. Também contrário à afirmação de completa liberdade de testar em qualquer fase do 

direito romano CHAMOUN, Ebert. Instituições de Direito Romano. 3ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 

1957, p. 455 e GALLARDO Aurelio Barrio. ob. cit., p. 114 
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Para deserdar qualquer tipo de herdeiro, mesmo os mais próximos, não era 

necessário declarar a prática de nenhum ato grave realizado pelo deserdado271, mas 

apenas seguir formalidades que variavam no ius civile, no ius honorarium e em parte do 

direito justinianeu.272 

Com isso, bastava que o autor da herança seguisse as formalidades do 

testamento, por exemplo, indicar nominalmente os herdeiros deserdados273, para ter a 

ampla liberdade de dispor da integralidade de seu patrimônio para outra pessoa que não 

os herdeiros.  

No entanto, com o tempo, tal liberdade gerou dois inconvenientes: (i) a 

ineficácia do testamento por não aceitação da herança pelo herdeiro quando o ativo do 

patrimônio era esvaziado por legados; (ii) a opinião pública contrária à deserdação de 

parentes próximos sem motivo razoável. 

No primeiro caso, antes de adentrar na questão do esvaziamento do ativo da 

herança, é importante recordar que, no período clássico do Direito Romano, os 

conceitos modernos e atuais de sucessão causa mortis universal e singular não existiam. 

Naquele período, a sucessão significava apenas a substituição da posição jurídica do 

falecido por outra pessoa, a qual, consequentemente, tornava-se titular do patrimônio do 

substituído. Foi apenas no período pós-clássico e justinianeu que surgiram a concepção 

da sucessão como transferência de direitos do falecido para outra pessoa e a distinção na 

sucessão mortis causa entre successio in universum ius (sucessão universal) e successio 

in ius (sucessão singular)274. 

Assim, embora não houvesse a sucessão por herdeiro a título singular no período 

clássico, nesse momento já havia a possibilidade de instituição de legado em testamento 

em favor de alguma pessoa sem conferir-lhe o título de herdeira, tendo como objeto um 

ou alguns bens da herança275. 

 
271 No direito civil brasileiro atual, a deserdação de herdeiros necessários por testamento só é possível se 

declarada expressamente na disposição de última vontade a prática de um dos atos mencionados nos 
1.814, 1.962 e 1.963 do Código Civil. 
272 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p.809-914, item 329; PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. ob. cit., p. 56. 
273 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p.810. 
274 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p.754. Para um aprofundamento do conceito de sucessão no 

período clássico ver LONGO, Carlo. L’origine della successione particolare nelle fonti di diritto romano. 

Bullettino dell'Istituto di diritto romano, Roma, ano 1901, vol. 14, p. 127-212 e 224-275 e 

BONFANTE, Pietro. La formazione scolastica della dotrina dell’universitas. Scritti Giuridici Varii: 

famiglia e successione, vol. I. UTET: Torino, 1926, p. 307 e seguintes.  
275 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 854-855. 
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Logo, era possível ocorrer o esvaziamento do ativo da herança pela instituição 

de legados para não herdeiros. Nessa situação, o herdeiro testamentário, para não se 

prejudicar pelo recebimento apenas do passivo276, costumava renunciar à herança, o que 

causava a ineficácia do testamento e, consequentemente, dos legados. Com isso, abria-

se a sucessão ab intestato (o que conhecemos hoje como sucessão legítima). Assim, a 

depender do caso, tanto o herdeiro testamentário como os legatários sairiam lesados277.  

Para corrigir essa situação, surgiu a Lex Falcidia em 40 a. C. Por ela, o testador 

somente poderia dispor por legados de três quartos da herança, ficando reservada ao 

herdeiro testamentário a quarta parte restante, também conhecida como quarta Falcidia. 

E, para chegar às frações mencionadas, eram utilizados dois fatores: (a) a herança 

líquida no momento da morte do testador, isto é, a herança bruta menos as dívidas, as 

despesas de funeral e os escravos manumitidos (alforriados) no testamento; (b) a 

inclusão na quarta Falcidia das doações recebidas em vida com a determinação de que 

fosse incluída nessa reserva hereditária.278 

Aqui, percebe-se a forte influência, ainda que não imediata e nem direta em 

razão do grande espaço de tempo, do direito romano sobre o direito brasileiro atual, pois 

a regra para o cálculo da legítima, prevista no art. 1.847 do Código Civil279 é muito 

similar ao preceito descrito na Lex Falcidia no sentido de excluir dívidas e despesas de 

funeral e incluir doações recebidas em vida como adiantamento de herança. 

No segundo caso, o da opinião pública contrária às deserdações sem 

razoabilidade, havia a violação do officium pietatis280, que pode ser entendido como um 

dever de afeição que o testador deveria ter em relação aos seus parentes mais próximos. 

Assim, se o testamento previa deserdação de parentes próximos sem justificativa 

 
276 A responsabilidade ultra vires herediarias do herdeiro, isto é, para além das forças da herança 

explicava-se à época “por la necesidad que sintieron los romanos de fomentar el crédito asegurándolo 

sobre bases sólidas. El mecanismo de herencia perpetúa los derechos patrimoniales, garantizando la 

efectividad de las transaciones en el futuro, más allá de los linderos de la vida humana. ¿Qué mayor 

garantia que la doble responsabilidade de los patrimonios del  de cuius y del heredero?” CAMUS, E. F. 

ob. cit., p. 23. Posteriormente, Justiniano introduziu o beneficium inventarii para proteger o herdeiro de 

heranças com passivo elevado. O sucessor deveria terminar o inventário em até 60 dias. Findo o 

procedimento e declarando não ter ocultado nenhum bem, o herdeiro passava a responder somente com os 
bens da herança, não até o valor da herança com bens próprios, tudo conforme KASER, Max. Direito 

Privado Romano. 2ª ed. Traduzido por Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Fundação Calouste 

Gulbenkian: Lisboa, 2011, 409. 
277 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 757, item 308, letra ‘e’ e p. 866.  
278 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 757, item 308, letra ‘e’ e p. 866-867 ; PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. ob. cit., p. 62; CHAMOUN, Ebert. ob. cit., p. 464. 
279 Art. 1.847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as 

dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação. 
280 No sentido de ser o officium pietatis o embrião do instituto da legítima ver CHAMOUN, Ebert. ob. 

cit., p. 462. 
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plausível, ele era inofficiosum pietatis281, ou seja, inoficioso. Com isso, o testamento 

passou a ser atacado pela querela inofficiosi testamenti.282  

 

7.1.2. Querela inofficiosi testamenti: início da proteção à legítima 

 

De início, é relevante registrar que as fontes romanas não fornecem informações 

seguras sobre a natureza da querela inofficiosi testamenti tampouco do processo283 dela 

no tribunal dos centúnviros. Portanto, existem opiniões divergentes na doutrina 

romanista284. 

Uma das divergências seria sobre a autonomia da medida. Alguns entendem ser 

a querela inofficiosi testamenti uma ação independente da hereditatis petitio, enquanto 

outros a acreditam ser ela um mero incidente no curso do processo da referida ação. A 

propósito, a hereditatis petitio era a ação a ser utilizada pelo sucessor quando sua 

condição de herdeiro era contestada pelo devedor do de cujus em ação própria do 

falecido ajuizada pelo sucessor ou era apresentada por esse uma exceção para discutir 

previamente a condição de herdeiro285.  

Sobre a competência, além do tribunal dos centúnviros, há indícios de ser 

possível intentar a querela inofficiosi testamenti de modo extra ordinem286, isto é, 

perante os magistrados competentes para a extraordinaria cognitio287. Isso ocorria, em 

tese, no caso de parentes prejudicados não poderem acessar o referido tribunal pelo fato 

de a sucessão ter sido aberta fora de Roma. A propósito, com o desaparecimento do 

tribunal dos centúnviros no século III d. C. a referida ação seria processada apenas extra 

ordinem. 

As principais características da querela inofficiosi testamenti até o período 

Justianeu eram as seguintes.  

 
281 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 814; BETANCOURT, Fernando.ob. cit., p. 501-502; 

NICHOLAS, Barry. An introduction to roman law. Claredon Press: Oxford, 1962, p. 261-262; 

BEVILAQUA, Clóvis. Direito das sucessões. 3ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1928, p. 292. 
282 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. ob. cit., p. 61. Para um estudo aprofundado da 

querela inofficiosi testamenti com transcrição das fontes romana ver SANGUINETTI, Andrea. Dalla 

querela alla portio legitima: aspetti della successione necessaria nell’epoca tardo imperiale e 

giustinianea. Giuffrè: Milano, 1996. 
283 O trâmite da querela era feito sem regras gerais de processo e também não tinha base em nenhuma lei 

no final da República, portanto se tratava de um procedimento com grande arbítrio dos juízes, conforme 

KASER, Max. ob. cit., p. 394. 
284 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 814 e GALLARDO, Aurelio Barrio. ob. cit., p. 123-126.  
285 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 814 e 842. 
286 CHAMOUN, Ebert. ob. cit., p. 462-463. 
287 Sobre a estrutura do processo extraordinário (cognitio extraordinaria) em Roma ver ALVES, José 

Carlos Moreira. ob. cit., p. 286-303;  
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Os legitimados ativos para a ação eram os descendentes ou ascendentes do 

testador que seriam herdeiros pela sucessão ab intestato se não houvesse testamento. A 

partir de uma constituição imperial de Constantino (C. Th. II, 19, 1), os irmãos 

consanguíneos do testador também se tornarame partes legítimas ativas caso o herdeiro 

instituído no testamento fosse persona turpis, isto é, pessoa de má reputação que 

sofriam uma redução na capacidade de direito.288  

As disposições do testamento teriam de excluir os herdeiros sem motivo 

razoável de tal forma a não deixar para eles sequer uma quota parte da herança. Essa 

parcela da herança era chamada de portio debita ou legitima e foi fixada no período 

clássico (C. III, 28, 6) em um quarto da herança líquida que o herdeiro receberia se a 

sucessão fosse ab intestato. A propósito, a referida fração mínima destinada ao herdeiro 

foi uma aplicação analógica da restrição aos legados imposta pela Lex Falcidia289. Por 

outro lado, se fosse apontada algum motivo razoável no testamento para a exclusão do 

sucessor, cabia ao herdeiro excluído demonstrar no curso da ação que os motivos eram 

falsos e, portanto, tinha dignidade para receber a herança.290 

O pedido no sentido de reconhecer ser inoficioso o testamento só era permitido 

se o herdeiro não pudesse garantir a sua portio debita por outro meio, por exemplo, pelo 

recebimento de legado previsto no próprio testamento ou, ainda, de doação mortis 

causa. Ademais, no caso de improcedência do pedido, por exemplo, pelo acolhimento 

da justificativa mencionada no testamento para deserdar ou reduzir para menos da 

quarta parte, o herdeiro sofria a pena de indignidade.291 

Por outro lado, a procedência, se concedida era fundamentada no sentido de que 

o testador que não contempla seus parentes próximos no testamento, na verdade, não 

estaria agindo como um homem normal, mas como um insano292. Nesse caso, o 

 
288 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 154-155 e 814-815; CHAMOUN, Ebert. ob. cit., p. 463; 

KASER, Max. ob. cit., p. 395. 
289 KASER, Max. ob. cit., p. 395. A analogia foi aplicada, inicialmente, pela jurisprudência dos do 

tribunal dos centúnviros, conforme SANGUINETTI, Andrea. ob. cit., p. 47. 
290 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 814-815; CHAMOUN, Ebert. ob. cit., p. 463; PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. ob. cit., p. 62. 
291 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 814-815 e 831; CHAMOUN, Ebert. ob. cit., p. 463; PONTES 

DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. ob. cit., p. 63. 
292 “A questão da falta do dever [afeição ou respeito, isto é, contra officium pietatis] não é jurídica mas 

de USOS SOCIAIS e de livre apreciação, o que abriu um largo campo à retórica. Um argumento retórico 

privilegiado (color), era o de que o testador só podia ter actuado sob perturbação mental (insania). O 

processo, inicialmente sem princípios fixos, deve ter levado a uma decisão, atentas as circunstâncias do 

caso, em que se PROVOU a violação do dever, com a consequência de que  não só a instituição de 

herdeiro foi ‘contrária ao dever’, mas o testamento era TOTALMENTE NULO.”, conforme KASER, 

Max. ob. cit., p. 394. Sobre a discussão da querela inofficiosi testamenti  ter como fundamento a injúria 

praticada pelo testador contra seus herdeiros próximos ou a insanidade daquele ver MENGONI, Luigi. 
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testamento seria rescindido com efeito retroativo, abrindo-se a sucessão ab intestato 

favorecendo todos os herdeiros, não apenas aqueles que entraram com a demanda.293 

A querela era apresentada contra os herdeiros testamentários e poderia ser 

realizada no prazo de prescrição de 5 anos a partir da data de falecimento do testador294. 

Com base nessas características, pode-se dizer que a querela inofficiosi 

testamenti foi o instrumento inicial de proteção à legítima295, a qual tinha como 

finalidade proteger os direitos das pessoas decorrentes dos vínculos de sangue, 

abstraindo-se a qualidade de herdeiro296, focada no caráter alimentar e assistencial 

decorrente do officium pietatis que o testador tinha em relação aos parentes mais 

próximos297. 

 

7.1.3. Alterações no direito justianeu 

 

Entre 528 e 531 d. C., várias constituições imperiais de Justiniano trouxeram 

transformações relevantes para o regime do testamento inoficioso. O herdeiro que ficou 

com menos do que a portio debita, só teria direito a completa-la por meio da actio ad 

supplendam legitimam, não mais podia rescindir o testamento inteiro298. O cálculo da 

legitima deveria descontar não apenas as doações mortis causa, mas também aquelas 

recebidas por ato inter vivos, por exemplo, como a donatio propter nuptias. Ainda, 

passou a ser proibido o pacto de renúncia à portio debita.299 

Tempos depois, a querela inofficiosi testamenti foi novamente alterada por 

Justiniano nas Novelas XVIII e CXV. 

 
Sucessioni per causa di morte: parte speciale, successione necessaria. In: CICU, Antonio; MESSINEO, 

Francesco. Tratatto di diritto civile e commerciale. vol. XLIII, t.2, Milão: Giuffrè, 1967, p. 7-9. 
293 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 815; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. ob. 

cit., p. 74; BEVILAQUA, Clóvis. ob. cit.,1928, p. 292. 
294 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 815 ; CHAMOUN, Ebert. ob. cit., p. 464; KASER, Max. ob. 

cit., p. 395. 
295 Sobre as diversas teorias sobre o início da proteção da legítima e da querela inofficiosi testamenti ver 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. ob. cit., p. 56-59 
296 LO PRETE, Octavio. Acciones proctetoras de la legítima. 1ª ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2009. 
297 TULLIO, Antonio. La tutela dei diritti dei legittimari. In: BONILINI, Giovanni. Trattato di diritto 

delle successioni e donazioni: la sucessione legittima. vol. III. Milão: Giuffrè, 2009, p. 75. 
298 KASER, Max. ob. cit., p. 396. 
299 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 816; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. ob. 

cit., p. 64; CHAMOUN, Ebert. ob. cit., p. 466-467. 
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Na primeira, alterou-se a portio debita de um quarto do patrimônio do testador 

para um terço se tivesse deixado até quatro filhos ou metade se os filhos fossem cinco 

ou mais300. 

Na segunda, os descendentes e os ascendentes passaram a ter o direito de 

necessariamente ser instituídos como herdeiros no testamento, nascendo a figura dos 

herdeiros necessários. Além disso, previu que a deserdação dependia da ocorrência de 

algumas situações específicas, sendo quatorze hipóteses para deserdação de 

descendentes e oito para ascendentes.301 Ademais, exclusão do herdeiro só seria levada 

a cabo se não houvesse posterior perdão do testador.302 

 

7.1.4. Querela inofficiosi donationis: proteção da legítima em vida   

 

A partir do século III d. C., a legítima dos herdeiros passou a ser protegida não 

só após a morte do autor da herança, mas ainda em vida. Quando alguém fazia 

doações303 ou dotes304 de modo a reduzir seu patrimônio a uma parcela menor do que a 

portio debita, tinha os herdeiros a possibilidade de lançar mão da querela inofficiosi 

donatis ou querela inofficiosi dotis.305 

Aqui, percebe-se o embrião da norma sobre a vedação da doação inoficiosa306 

hoje descrita no artigo 549 do Código Civil do Código Civil de 2002307. 

  

 
300 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 816. 
301 Antes da Novela CXV, os motivos pelos quais o testador poderia preterir ou deserdar sem infringir o 
officium pietatis eram analisados de maneira aberta no caso concreto, conforme KASER, Max. ob. cit., p. 

395. A liberdade de deserdar seguiu o seguinte caminho no direito romano. No primeiro momento, com 

Roma ainda em proporções pequenas, a confiança depositada no arbítrio do pater familias era grande no 

sentido de que não desproveria seus familiares próximos. Por isso, a deserdação sem motivo descrito, por 

certo, tinha um motivo importante que não necessitava de explanação pela confiança existente. Em um 

momento seguinte, com os abusos nas deserdações, passou o julgamento sobre a razoabilidade ou não da 

retirada da herança aos juízes, os quais agiam de forma ampla. Por fim, a desconfiança recaiu sobre os 

juízes, passando esses a analisar as deserdações com base nos casos fixos previsto na Novela CXV de 

Justiniano, tudo conforme GALLARDO. Aurelio Barrio. ob. cit., p. 157-161. 
302 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 816. 
303 A analogia à querela inofficiosi testamenti foi concedida inicialmente por Alexandre Severo na 
primeira metade do século III d. C., ganhando o nome de querela inofficiosi donationis mais tarde, 

conforme KASER, Max. ob. cit., p. 396 e SANGUINETTI, Andrea. ob. cit., p. 15 
304 Essa ação foi introduzida apenas no século IV d. C., conforme KASER, Max. ob. cit., p. 396. 
305 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 816; CHAMOUN, Ebert. ob. cit., p. 466-467. 
306 Há entendimento no sentido que a origem da vedação à doação inoficiosa no direito brasileiro seria do 

direito português, conforme GOGLIANO, Daisy. Doação inoficiosa. CASSETTARI, Christiano. 10 anos 

de vigência do código civil brasileiro de 2002: estudos em homenagem ao professor Carlos Alberto 

Dabus Maluf. Saraiva: São Paulo, 2013, p.359-361 
307 Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da 

liberalidade, poderia dispor em testamento. 
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7.1.5. Distinção entre portio debita e legítima moderna 

 

Apesar das inúmeras semelhanças com o direito moderno brasileiro, é preciso 

observar que os romanos não admitiam a portio debita ou legitima como uma reserva da 

herança ab intestato capaz de conviver com uma parte disponível a ser disposta 

mediante testamento. E a razão é a provérbio nemo pro parte testatus pro parte 

intestatus decere potest, isto é, ninguém podia morrer em parte testado (com 

testamento) e em parte intestado (sem testamento).308 

Por esse motivo, quando o testador destinava apenas uma parte ideal ou alguns 

bens ao herdeiro testamentário, sendo omisso em relação ao restante do patrimônio, toda 

a herança iria para esse único herdeiro mencionado no testamento309. 

 

7.2. Idade Média e Moderna na França e em Portugal 

 

7.2.1. Fim do império romano e o aumento da restrição à liberdade de testar  

 

Com o fim do Império Romano do Ocidente310, os indivíduos não estavam mais 

organizados sob um ente estatal forte, fazendo com que a família ganhasse relevo na 

proteção dos indivíduos. Desse modo, no âmbito do patrimônio, prevaleceu a 

solidariedade por meio da copropriedade familiar311. 

Sobre a copropriedade familiar, é relevante ressaltar que enquanto em Roma a 

família era centrada no pater famílias detentor da propriedade dos bens, nas tribos 

bárbaras que invadiram a Europa a família, apesar de ter um chefe, só tinha a tutela, 

gozo ou usufruto dos bens em vez da propriedade plena. E esse princípio de 

copropriedade dos bens por todos os membros da família impedia que o pai de família 

dispusesse dos bens em testamento, pois ele era um mero administrador deles.312  

 
308 MENGONI, Luigi. ob. cit., p. 5. 
309 ALVES, José Carlos Moreira. ob. cit., p. 756. 
310 Para um estudo aprofundado do direito francês antigo nos períodos gaulês e galo-romano, ou seja, 

antes da queda de Roma ver ALBERT, Georges. Liberté de tester: droit naturel, économie politique, 

histoire législation comparée, étude critique du système français. Paris: L. Larose Éditeur, 1895, p. 382-

702. 
311 TULLIO, Antonio. ob. cit., p. 376. A propósito, a segundo LACERDA, a copropriedade familiar seria 

o fundamento para a legítima e os herdeiros necessários no Brasil, conforme ALMEIDA, Francisco de 

Paula Lacerda de. Sucessões: exposição doutrinária desta parte do direito civil. Rio de Janeiro: Revista 

dos Tribunais, 1915, p. 257 
312 ALBERT, Georges. ob. cit., p. 393. 
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Nesse cenário, havia pouca possibilidade de se valorizar a manifestação da 

vontade por testamento. E isso em razão de dois pontos. Primeiro, a preservação da 

propriedade nas famílias e o medo de que a vontade fosse usada para favorecer 

estrangeiros em detrimento dos parentes e para diminuir a herança da comunidade. Em 

segundo, a solidariedade familiar para o pagamento da Wergheld313 implicava a garantia 

da inalienabilidade da propriedade sob pena de responsabilidade criminal.314 

E, para entender esse contexto pós-fim do Império Romano, é essencial abordar 

como funcionava a propriedade comunitária germânica que influenciou a Europa nesse 

período. 

 

7.2.2. Propriedade comunitária germânica: características 

 

A propriedade coletiva do solo, de titularidade da família, conhecida como 

Sippeneigentum, origina-se antes mesmo da invasão do império romano. A Sippe era 

formada pelo conjunto de todos os parentes consanguíneos de uma pessoa (os Magen) e 

tinha um caráter de associação agrária, militar e religiosa sobre os seus membros.315 

Com o passar do tempo, a propriedade familiar passou da Sippe para uma célula 

menor com um número restrito de membros, composto pelo chefe de família 

(Hausvater) pelos seus filhos e, na falta destes, pelos seus netos. A esse grupou 

denominou-se comunidade doméstica (Hausgemeinschaft). Nessa comunidade, os bens 

(Hausgut) eram de titularidade de todos os membros, cabendo ao chefe da causa 

(Hausvater) apenas um poder de gestão sobre eles de forma vitalícia (lebenslänglische 

Gewere). A disposição dos bens pelo chefe da causa (Hausvater) só ocorreria se 

houvesse a autorização e colaboração dos filhos (mit gesamter Hand). Com isso, os 

germânicos desconheciam a possibilidade de dispor dos bens da comunidade por meio 

de testamento, visto que os bens eram transferidos de forma obrigatória aos membros da 

comunidade doméstica (Hausgemeinschaft). 316 

Em seguida, será abordado porque a propriedade comunitária germânica se 

fortaleceu durante o período feudal. 

 
313 A Wergeld era uma multa pecuniária paga no direito germânico antigo como forma de compensar 

prejuízos em um litígio para evitar a prática da vingança privada, conforme AZEVEDO, Luiz Carlos de. 

O Direito Visigótico. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. v. 96, 2001, p. 4 
314 ALBERT, Georges. ob. cit., p. 400. 
315 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. O direito de troncalidade: e o regime jurídico do património 

familiar. Tomo I. Braga: Livraria Cruz, 1941, p. 148 
316 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 151 
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7.2.3. Fortalecimento da ideia de solidariedade familiar no Feudalismo 

 

A solidariedade familiar robusteceu-se em razão de um conjunto de fatores no 

feudalismo. Após a segunda metade do século IX e durante todo o século X, na França, 

houve uma grande desordem interna com insegurança constante caracteriza por invasões 

de povos estrangeiros, saques constantes e guerras no interior no país. Tais fatos 

arrasavam todo o local e causam pânico na população. Ademais, o enfraquecimento do 

poder central pela queda do império romano, tornava a situação da população mais 

humilde precária e insegura, vivendo ao arbítrio das rivalidades entre os grandes 

senhores feudais. Havia, portanto, uma busca constante pela proteção na sociedade 

feudal. Os mais fracos se aliavam aos mais fortes pela relação de suserania e 

vassalagem na vida social. E, na esfera familiar, os indivíduos perceberam que seriam 

mais fortes se mantivessem o grupo familiar unido.317 

Outro fator que levou ao fortalecimento do grupo familiar foi o abuso da doação 

à Igreja. No século VIII, momento posterior às invasões bárbaras, a Igreja se aproveitou 

da tradição romana de livre disposição dos bens por testamento e incentivava os fiéis a 

deixar os bens terrenos para institutos pios como forma de salvarem a sua alma. Não era 

incomum, nessa época, que grandes proprietários deixassem todos os seus bens para um 

mosteiro ou uma obra religiosa, deserdando todos os parentes. E, com o aumento da 

insegurança, a união da família motivou-se também para evitar a dispersão dos bens 

familiares.318 

Nesse cenário, é importante analisar como ocorreu o desenvolvimento da 

liberdade testamentária e da legítima destinada aos herdeiros na França e em Portugal. 

Embora não haja paralelismo entre a evolução da legítima no direito francês e no direito 

português319, ambos influenciaram as discussões sobre a legítima especialmente no 

período da tramitação do projeto de lei que deu origem ao Código Civil de 1916, 

conforme será abordado em capítulo próprio.  

  

 
317 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 151 
318 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 158 
319 MERÊA, Manuel Paulo. Estudos de direito hispânico medieval. Tomo II. Coimbra: Universidade de 

Coimbra, 1953, p. 78-79 
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7.2.4. A reserva hereditária no direito antigo Francês 

 

Na França, a partir do IX, o revigoramento da família provoca o declínio do 

individualismo. Em um período de incertezas, as pessoas eram obrigadas a se unir para 

buscar proteção mútua. E a família era o organismo social apropriado, pois, de todas as 

estruturas da época, era a que menos obrigava a abdicar da liberdade individual. 320  

Embora vigorasse o direito escrito com base no direito romano no sul da 

França321, no norte e oeste, prevalecia o direito consuetudinário, no qual surgiu a reserva 

hereditária (réserve), resquício da copropriedade familiar do antigo direito 

germânico322, mantida durante parte do feudalismo323, e um consequente 

desenvolvimento da laudatio parentum nos atos a título gratuito.324 

A reserva hereditária caracterizava-se pela transmissão automática dos bens 

entre os familiares, extinguindo o direito às disposições de última vontade.325  

Com o fim de um império forte como o Romano, a Igreja Católica, pouco a 

pouco, passou a ter uma posição de poder central na Idade Média. Com isso, a restrição 

total da liberdade de testar passou a ser atenuada pela possibilidade de doar em 

benefício da Igreja Católica como forma de salvar a alma do testador. 326Desse modo, o 

testamento apenas aceita a disposição a título particular como um legado, não se 

admitindo nem a instituição de herdeiro, tampouco a deserdação de descendentes. A 

regra era expressa na fórmula Deus solus heredem facere potest, non homo (Deus 

sozinho pode fazer um herdeiro, não o homem).327. 

Nesse aspecto, importante mencionar as leis dos bárbaros Saxões as quais eram 

expressas ao proibir a alienação de bens para estrangeiros ou a deserdação de herdeiros 

 
320 A importância econômica da terra e a solidariedade familiar no período fizeram sugir a necessidade de 

aprovação familiar para alienação da propriedade de bem imóvel até mesmo em vida, o que demonstra o 

grau de restrição à liberdade individual decorrente do contexto histórico, social e econômico do período, 

conforme CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 180-235. 
321 ALBERT, Georges. ob. cit., p. 457; LO PRETE, Octavio.  ob. cit., p. 43. 
322 O direito romano e o direito germânico antigo são as principais fontes de formação do direito francês 
antigo embora haja posicionamento também no sentido da importância das leis gaulesas, CUËNOT, 

René. Légitime et de réserve: dans le droit romains, l’ancien droit français écrit et coutumier, le droit 

intermédiaire et le code civil. Paris: Jules le Crere et Cio, 1877, p. 147. 
323 ALBERT, Georges. ob. cit., p. 440; MENGONI, Luigi. ob. cit., p. 18. 
324 LAPLANCHE, Jean de. La réserve coutumière dans l’ancien droit français. Paris: 1925, p. 156-

161 
325 TULLIO, Antonio. ob. cit., p. 377. 
326 O testamento a favor do clero começou na Alemanha e no norte da Europa, conforme ALBERT, 

Georges. ob. cit., p. 401. 
327 TULLIO, Antonio. ob. cit., p. 377. 
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de sangue, exceto se o bem fosse doado ao Rei ou à Igreja328, o que reforça o caminho 

de volta à liberdade de testar pelo benefício ao clero. 

Mais tarde, a possibilidade de dispor a título singular foi estendida para qualquer 

pessoa, mantendo-se, contudo, a proibição da instituição de herdeiro.329 

A ideia vigente na época é que só havia herdeiros legítimos se existisse relação 

sanguínea do círculo familiar. A pessoa de fora da família só podia ser beneficiada 

como legatária a título particular. Desse modo, é possível perceber que o direito 

consuetudinário francês privilegiava a sucessão intestada em detrimento da sucessão 

testamentária.330 

A herança passou a ser objeto de disposição de última vontade no século VI, por 

meio de leis dos povos germânicos pelo instituto denominado portio sua.331 

Depois disso, há muita discussão sobre a existência ou não de liberdade 

testamentária e em que medida, até que, no século XII, ressurge na França o conceito de 

portio sua pelo direito consuetudinário. O contexto, no entanto, era diverso. Os bens 

eram divididos em várias categorias como patrimônios separados com regras 

sucessórias diferentes para cada uma delas. Não mais se aplicava a ideia de unidade da 

sucessão do direito romano. A separação dos bens em categorias estava ligada à ideia de 

linhagem familiar, com o objetivo de manter os bens ancestrais dentro da família. 

A divisão das categorias era a seguinte: (i) imóveis próprios ou herdados332; (ii) 

imóveis adquiridos e móveis de qualquer natureza. Os primeiros eram recebidos por 

herança ou doação de ascendentes ou outros parentes e só poderiam ser dispostos por 

sucessão testamentária em um percentual fixo. Os segundos, que não vinham de 

ancestrais, mas por meio do comércio, poderiam ser livremente dispostos por 

testamento.333  

Sobre o percentual de disposição dos bens próprios ou herdados, o costume, 

iniciado em Paris e espalhado para os demais territórios em razão da influência da 

capital, era a disposição em testamento de 20% dos referidos bens, isto é, um quinto. 

Com isso, a reserva hereditária era de 80%, ou seja, quatro quintos. A propósito, é 

importante observar que tal reserva só não podia ser disposta por testamento, mas não 

 
328 ALBERT, Georges. ob. cit., p. 400. 
329 TULLIO, Antonio. ob. cit., p. 377. 
330 MENGONI, Luigi. ob. cit., p. 20 
331 MENGONI, Luigi. ob. cit., p. 20. 
332 Para uma análise aprofundada dos tipos de bens próprios ver CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. 

cit., p.30-77 
333 CUËNOT, René. ob. cit., p. 157-159; MENGONI, Luigi. ob. cit., p. 21-24. 
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havia restrição quanto à doação em vida. Na parte ocidental da França, no entanto, o 

costume era diverso. Naquela região, a fração disponível era de um terço dos bens 

próprios e a reserva hereditária não poderia ser objeto nem de doação nem de legado. 334 

Os beneficiários, por sua vez, eram divididos entre as linhas materna e paterna. 

Dessa maneira, se os bens eram originários dos ancestrais do pai do falecido, aos 

parentes da linhagem materna seriam eles entregues. E, se os bens eram oriundos dos 

ancestrais maternos do falecido, aos parentes da mãe eles seriam destinados.335 

 

7.2.5. Réserve francesa e portio debita romana: diferenças e fusão 

 

A réserve francesa se diferenciava da portio debita nos seguintes pontos: (i) 

finalidade; (ii) fundamento; (iii) objeto; (iv) beneficiários. A finalidade da primeira era 

diminuir a liberdade de testar para garantir a subsistência dos familiares próximos, 

tendo, portanto, caráter alimentar. A segunda tinha por fim a preservação do status 

social e político da família em um ambiente sem estado forte. O fundamento da primeira 

era o dever moral de afeição ou respeito (officium pietatis) que o testador deveria ter em 

relação aos seus parentes próximos. A base da segunda, por sua vez, era o ideal político 

de manutenção do poder da linhagem familiar, fazendo com que os bens próprios ou 

herdados ficassem na família, resquício da copropriedade familiar336 do direito 

germânico antigo indisponível por testamento. O objeto da portio romana era todos os 

bens deixados pelo de cujus, calculada em um quarto do patrimônio, passando depois 

para um terço ou metade a depender da quantidade de filhos do testador. A réserve 

francesa, por sua vez, calculava-se apenas sobre os bens próprios ou herdados, 

excluindo-se os bens adquiridos337. No início, toda réserve era indisponível, permitindo-

se, com o tempo, a disposição de um quinto ou um terço a depender da região de 

França. Por fim, os beneficiários da primeira eram os descendentes, ascendentes e 

irmãos do de cujus, enquanto que, na segunda, beneficiavam todos os herdeiros da linha 

paterna ou materna.338 

 
334 MENGONI, Luigi. ob. cit., p. 21-24. 
335 LO PRETE, Octavio. ob. cit., p. 42. 
336 CUËNOT, René. ob. cit., p. 171-172 
337 ALBERT, Georges. ob. cit., p. 469. 
338 MENGONI, Luigi. ob. cit., p. 25-26. 
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Do século XVI em diante, as diferenças acima apontadas entre a portio debita 

romana e a réserve francesa foram diminuindo.339  

As regras da réserve já não se acomodavam à sociedade vigente à época, 

causando alguns transtornos. Como a reserva era calculada apenas sobre os bens 

próprios ou herdados, havia um esvaziamento do patrimônio a cada geração. Ademais, 

com o crescimento do comércio, os bens adquiridos como resultado da atividade 

produtiva tornaram-se mais relevantes dentro do patrimônio familiar e, sobre eles, não 

havia a incidência da reserva hereditária. Ainda, como não havia proteção contra o 

limite de doações em vida, a reserva poderia ser esvaziada por essas alienações 

gratuitas.340 

A redescoberta do direito romano na França traz consequências importantes para 

o direito consuetudinário daquele país no tocante ao direito das sucessões. A ideia do 

dever moral de prover a subsistência dos parentes próximos (officium pietatis)341 é 

introduzido no ordenamento jurídico, criando-se um regime heterogêneo. Passou-se a 

conviver com a réserve, de quatro quintos em Paris e em outros territórios, com a 

légitime de droit342. Essa última era de metade de todos os bens da herança, o que 

incluía os bens imóveis próprios ou adquiridos, móveis de toda natureza e os bens 

recebidos por doação. Contudo, a herança integral era utilizada apenas como base de 

cálculo da légitime de droit. Os bens que a comporiam seriam apenas os móveis e 

imóveis adquiridos, excluindo-se os bens próprios ou herdados. Nesse regime 

composto, a légitime de droit tinha uma subsidiária, isto é, só seria cabível se o cálculo 

chegasse a um valor maior do que o obtido pela aplicação da réserve343. Nesse momento 

também, passou a adotar a action en rétranchment, figura que antecede a ação de 

redução, resultando na dissolução da transmissão de bens por legado ou doação que 

extrapolasse a légitime de droit.344 

Com a fim da Revolução Francesa e a instituição do Código Civil Francês em 21 

de março de 1804, conhecido também como Código Napoleônico, a réserve e a légitime 

de droit fundiram-se em um único instituto, o qual previa uma cota indisponível por 

 
339 TULLIO, Antonio. ob. cit., p. 379. 
340 MENGONI, Luigi. ob. cit., p. 25-26. 
341 ALBERT, Georges. ob. cit., p. 137 
342 CUËNOT, René. ob. cit., p. 201- 206 
343 ALBERT, Georges. ob. cit., p. 474 
344 MENGONI, Luigi. ob. cit., p. 28-29. 
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testamento reservada a herdeiros necessários345, nos termos dos artigos 913 e 915 do 

referido código, a saber: 

 

 “Capítulo III 

DA PARTE DISPONÍVEL DOS BENS E DA REDUÇÃO 

Seção I 

Da parcela dos bens disponíveis 

913 

As liberdades, seja por atos inter vivos ou por testamento, não podem exceder metade 

da propriedade do doador ou testador, se ele deixar em sua morte apenas um filho 

legítimo; um terço, se ele deixar dois filhos; um quarto se ele deixar três ou mais. 

(...) 

915 

As liberalidades, por atos inter vivos ou por testamento, não podem exceder a metade da 

propriedade, se, na ausência de uma criança, o falecido deixar um ou mais ascendentes 

em cada uma das linhas paterna e materna; e três quartos, se ele deixar apenas 

ascendentes em uma linha. 

A propriedade assim reservada para o benefício dos ascendentes será recolhida por eles 

na ordem em que a lei os chama para a sucessão; eles terão o direito exclusivo a esta 

reserva, em todos os casos onde uma partilha em concorrência com colaterais não lhes 

daria a quota de bens para as quais é fixo.” (tradução livre)346 

 

A propósito, durante a fase de projeto do Código Napoleônico347, a fusão dos 

institutos referidos recebeu o nome de légitime, alterando-se, na redação final, para 

réserve. Contudo, apesar dos nomes, a fusão representou um instituto jurídico novo com 

características novas. A réserve do Código Civil tinha a finalidade de garantir a 

subsistência dos parentes próximos, não mais os privilégios de linhagem como no 

sistema do antigo direito consuetudinário. Ademais, foi abolida a distinção entre bens 

 
345 MENGONI, Luigi. ob. cit., p. 28-32. 
346 “Chapitre III - DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET DE LA RÉDUCTION - Section I - 

De la Portion de biens disponible  

913 - Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens 

du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfans; le quart, s'il 
en laisse trois ou un plus grand nombre. 

915 - Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à 

défaut d'enfant, le défunt laisse un ou  plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle eet 

maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne. 

Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les 

appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence 

avec collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.”. Disponível em < 

http://www.assemblee-nationale.fr/evenements/code-civil/cc1804-l3t02.pdf>. Acesso em 23.10.2018 
347 Para uma análise a aprofundada das discussões do projeto de código civil napoleônico ver CUËNOT, 

René. ob. cit., p. 437-455. 
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próprios ou herdados de um lado e bens adquiridos de outro, voltando-se ao conceito 

unitário de herança assim como no direito romano, incluindo-se, ainda, os bens doados 

em vida dentro da limitação da reserva hereditária.348  

Aqui, é importante observar que, apesar da positivação da réserve no Código 

Civil Napoleônico, parte da doutrina francesa da época mostrava-se contrária à ideia de 

limitação da liberdade de testar, conforme argumenta GEORGE ALBERT: 

 

É, de fato, [a limitação à liberdade de testar] contrária à autoridade paterna, à 

boa harmonia familiar, à fertilidade dos casamentos, ao desenvolvimento da 

agricultura, do comércio e da indústria, ao mesmo tempo em que provoca a 

dispersão da fortuna, a mercantilização dos casamentos, que dificulta a 

atividade dos proprietários e que gera a ruína pelas despesas que sua 

aplicação requer. A liberdade de testar é tanto na natureza das coisas que todo 

o resto é caprichoso, e que os defensores da reserva não podem concordar 

com princípios ou consequências do sistema que eles defendem349 (tradução 

livre) 

 

O referido autor, ainda, rebate o argumento de que seria injusta a divisão 

matematicamente desigual da herança entre os filhos: 

 

Seria justo, de fato, que o pai da família não pudesse restabelecer o equilíbrio 

entre os filhos tendo habilidades desiguais e na impossibilidade, como 

resultado, de aproveitar as vantagens idênticas que lhes seriam concedidas? 

Seria justo que um pai pudesse favorecer um de seus filhos quando um 

casamento infeliz o colocasse em uma situação de notória inferioridade em 

relação a seus irmãos? 

Seria justo que um pai fosse obrigado também a tratar com delicadeza o filho 

que rodeava a sua velhice e a criança que se deixou levar por suas paixões, e 

desonrou o nome da sua família depois de ter, isso é evidente, muitas vezes 

ofendido, mais do que todos os seus irmãos e irmãs? 

 
348 MENGONI, Luigi. ob. cit., p. 28-32 
349 “Il est, en fait, contraire à l'autorité paternelle, à la bonne harmonie familiale, à la fécondité des 

marriages, au développement de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, en même temps qu'il amène 

la dispersion de la fortune, la vénalité des mariages, qu'il entrave l'activité des propriétaires et qu'il 

engendre la ruin par les frais que nécessite son application. La liberté de tester est du reste tellement 

dans la nature des choses qu'en dehors d'elle tout n'est que caprice, et que les défenseurs de la réserve ne 

peuvent se mettre d'accord ni sur les principes, ni sur les conséquences du système qu'ils prônent" 

ALBERT, Georges. ob. cit., p. 148 
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Não, certamente; uma lei que estabelecesse uma igualdade matemática entre 

as crianças sem levar em conta as virtudes e qualidades dos detentores, 

cometeria uma injustiça grosseira a cada dia. (tradução livre) 350 

 

Além disso, a Câmara de Comércio de Paris à época emitiu opinião sobre os 

efeitos da réserve na mentalidade dos jovens franceses: 

 

A liberdade testamentária, como disse muito recentemente a Câmara de 

Comércio de Paris, exerce poderosa influência nas mentes dos jovens 

ingleses e americanos. Em qualquer caso, ela dá ao pai de uma família maior 

autoridade sobre seus filhos e os inspira com maior submissão às ordens de 

seu pai. Em ambos os países, um jovem sabe que deve aproveitar o afeto de 

seu pai para criar uma situação através de sua ajuda e apoio. 

Não é o mesmo na França: um jovem de família abastada confia na fortuna 

que seu pai lhe deixará. Um jovem inglês confia em si mesmo para criar um 

futuro. Daí a infeliz tendência da maioria dos jovens franceses a buscar 

posições mais agradáveis do que produtivas e a permanecer em seu país, 

quando ingleses, alemães e suíços partem em busca da fortuna que assegura 

sua independência. (tradução livre)351 

 

O contexto histórico agora era diferente do fim do império romano. No sistema 

feudal, a ideia da legítima era preservar os privilégios da nobreza. No Código 

Napoleônico, embora a estrutura seja uma fusão dos dois institutos anteriores (réserve e 

 
350 “Serait-il juste, en  effet, que le père de famille ne puisse rétablir l'équilibre entre des enfants possédant 

des aptitudes inégales et dans l'impossibilité par suite de profiter des avantagens identiques qui leur 
seraient faits? 

Serait il juste qu'un père ne puisse favoriser l'un de ses enfants qu'un mariage malheureux a mis dans une 

situation d'infériorité notoire vis-à-vis de ses frères? 

Serait-il juste q'un père soit obligé de traiter également le fils qui a entouré sa vieilesse de soins délicats et 

l'enfant qui s'est laissé aller aux entraînements de ses passions et a déshonoré le nom de sa famille, après 

avoir, cela va de soi, déensé souvent, à lui seul, plus que tous ses frères et soeurs? 

Non, certainement; une loi qui établirait ainsi une égalité mathématique entre les enfants sans tenir 

compte des vertus et des qulités des titulaires, commettrait chaque jour de flagrantes injustices.” 

ALBERT, Georges. ob. cit., p. 83-84. 
351 “La liberté testamentaire, disait tout récemment encore la Chambre de commerce de Paris, exerce une 

influence puissant sur l'esprit des jeunes Anglais et Américains. Elle donne, en tous cas, au père de 
famille, une plus grande autorité sur ses fils, et inspiereà ceuxci une soumission plus grande aux ordres de 

leur père. Dans ces deux pays, un jeune homme sait qu'il doit profiter de l'affection de son père pour se 

créer une situation par son aide et son appui. 

Il n'en est pas de même en France: un jeune homme de famille aisée compte sur la fortune que lui laissera 

son père. Un jeune Anglais compte sur lui-même pour se créer un avenir. De là cette fâcheuse tendance 

de la plupart des jeunes Français à rechercher des positions plus agréables que que productives, et á rester 

dans leur pays, Iorsques Anglais, Allemands et Suisses vont au loin chercher la fortune qui assure leur 

indépendance” ALBERT, Georges. ob. cit., p. 83-84., citando Chambre de commerce de Paris, procès-

verbal de février 1875. Cité dans l’Annuaire de l’Únion d’Économie politique. Tours- Paris, 1875, liv. III, 

ch. XII, 1, p. 208. 
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légitime de droit), a finalidade era de proteger os interesses da família burguesa 

ascendentes do início do Século XIX. Nessa organização social, a estrutura patriarcal 

era rígida e havia o interesse de impedir a fragmentação do patrimônio familiar, 

mantendo-se as empresas e o capital dentro da família. 

No direito romano, a liberdade de testar foi sendo diminuída para proteger os 

parentes próximos, gerando o instituto da portio debita ou portio legitima, com caráter 

assistencial e alimentar. No direito consuetudinário francês e no direito germânico 

antigo, a evolução deu-se em sentido oposto. Primeiro, criou-se a reserva hereditária 

indisponível por testamento, passando, com o tempo, a ser admitida uma pequena 

autonomia testamentária.352 E a fusão dos dois sistemas influenciou fortemente os 

países de tradição romano-germânica.353 

No Brasil, o nosso direito das sucessões traz reflexões do desenvolvimento 

histórico acima relatado em que há uma busca pelo equilíbrio entre o individualismo da 

autonomia da vontade e a proteção da família.354 

 

7.2.6. A reserva hereditária do direito português antigo 

 

A reserva hereditária do direito português antigo é de origem costumeira, gerada 

no período da Idade Medieval com características especiais e distintas de suas similares 

em outros períodos históricos.355 

O referido instituto distingue-se por três pontos principais: (i) bens sujeitos à 

reserva; (ii) atos passíveis de restrição; (iii) parentes beneficiados. Os bens sujeitos são 

apenas os imóveis próprios do de cujus, isto é, não se estende a reserva hereditária aos 

bens móveis ou aos imóveis adquiridos. A restrição dá-se apenas quanto aos atos de 

disposição de última vontade, recaindo, excepcionalmente sobre as doações inter vivos 

e, nunca, sobre as alienações a título oneroso. Por fim, os beneficiários são os parentes 

sucessíveis, independentemente do grau.356  

 
352 CAPELO DE SOUSA, Radindranath. Lições de Direitos das Sucessões, vol. I. 4ª ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2000, p. 151. 
353 ANTONINI, Mauro. Sucessão necessária. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) - Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p.83. 
354 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O Espírito de compromisso do direito das sucessões perante as 

exigências individualistas de autonomia da vontade e as supra-individualistas da família, herdeiro e 

legatário. In: ____________. Estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 336-

344. 
355 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 293 
356 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 294 
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7.2.7. Distinção entre a reserva hereditária portuguesa do medievo e a portio 

debita romana 

 

A reserva hereditária do direito costumeiro medieval diferencia-se da portio 

debita ou legitima romana nesses pontos: (i) fundamento sociológico e jurídico; (ii) 

bens sujeitos; (iii) atos restritos; (iv) pessoas beneficiadas. 

A portio debita era fundada do officium pietatis (dever de afeição, piedade ou 

respeito) em relação a certos parentes próximos com base em uma corrente filosófica 

contrária ao resultado de uma liberdade ampla de testar vigente à época. A reserva 

costumeira tinha por fundamento a proteção familiar pela conservação do patrimônio 

familiar ao longo das gerações. 

A legítima romana recaia sobre todos os bens do de cujus. A reserva medieval 

abarcava apenas os bens próprios do autor da herança, isto é, aqueles bens imóveis 

herdados da família. A ideia era perpetuar o patrimônio no seio da família, restringindo 

a liberdade de testar do proprietário. 

 Em Roma a proteção não se dava apenas contra as disposições de última 

vontade, mas também contra doação inter vivos e a constituição de dotes. No medievo 

português, contudo, a reserva agia apenas depois da morte. 

Por sua vez, o officium pietatis da portio debita restringia-se apenas aos parentes 

mais próximos do de cujus, isto é, os beneficiados seriam apenas um grupo pequeno de 

pessoas. Na reserva costumeira, atingia-se toda a família do autor da herança 

independentemente do grau de distância com o de cujus.357 

 

7.2.8. Distinção entre a reserva hereditária portuguesa do medievo e o Wartrecht 

do direito germânico antigo 

 

No direito germânico antigo, a evolução do direito sucessório seguiu um 

caminho diverso do direito romano. Em Roma, a sucessão forçada pela portio debita só 

foi admitida após muito tempo de liberdade de testar; entre os germânicos, a sucessão 

testamentária foi uma exceção permitida após um longo período de indisponibilidade 

dos bens do de cujus.358 

 
357 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 300-302. 
358 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 302. 
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Na comunidade doméstica (Hausgemeinschaft), no início, só era possível separar 

o patrimônio familiar por meio de um acordo de partilha (Abschichtungsvertrag) entre 

todos os membros da referida comunidade. Contudo, com o tempo, o chefe da família 

(Hausvater) passou a ter o direito de executar unilateralmente a partilha mesmo contra a 

vontade dos filhos. A partir de então, mostrou-se necessária a criação de um critério fixo 

de divisão, pois não era entendido como justa a divisão de forma puramente arbitrária 

pelo chefe da família (Hausvater).359  

E, nesse critério de partilha, estabeleceu-se também que, se seria separada uma 

quantia aos herdeiros, o chefe de família (Hausvater) também passaria a ter uma quota 

própria (própria portio), sobre a qual os filhos não teriam nenhum direito. Ela podia ser 

alienada de forma livre, dando-se o nome de quota livre (Freiteil). A propósito, se o pai 

falecesse sem dela dispor, os filhos a herdariam como herdeiros legítimos, não como 

membros da comunidade doméstica (Hausgemeinschaft). Com isso, o direito dos filhos 

ficava sobre uma quota ideal dos bens paternos, os quais seriam entregues no momento 

da partilha. E sobre tais bens existia uma expectativa hereditária, denominada 

Wartrecht.360 

A propósito, como o direito não nasce do nada, mas sim de um contexto 

histórico, social e econômico, é importante mencionar as duas influências maiores para 

a criação de uma quota disponível (Freiteil) dentro da propriedade familiar germânica 

(Hausgemeinschaft). E são elas a Igreja Católica e o Direito Romano. 

A Igreja Católica utilizava a doutrina cristã, que dava à esmola um valor 

expiatório e meritório, para incentivar os fiéis a doar parte de seus bens em vida ou após 

a morte para institutos pios. Com isso, os doadores conseguiriam o perdão dos pecados 

e uma recompensa grande no reino dos céus. E, para realizar tal alienação gratuita, era 

necessário que parte dos bens fosse de livre disposição. Assim, para viabilizar essa 

transferência de patrimônio para a Igreja surge a parte disponível (Freiteil). Contudo, no 

início, as disposições só poderiam ocorrer se fossem pro anima, isto é, para salvar a 

alma, sendo considerada, portanto, uma parte da alma (Seelteil). Com o passar do 

tempo, a parte para alma converteu-se em parte disponível ampla, sendo permitida a 

disposição em favor de pessoas estranhas à família que não fosse a Igreja. Ademais, 

 
359 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 303. 
360 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 304-305. 
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com o tempo, desapareceu a exigência de prévia partilha com os filhos, podendo a parte 

dispor da sua parte diretamente.361 

Como prova da influência da Igreja Católica, tem-se que a parte disponível 

(Freiteil) somente ingressou no Direito Germânico antigo como uma parte da alma 

(Seelteil) após a cristianização dos germânicos362. 

O Direito Romano, por sua vez, também influenciou o surgimento da parte 

disponível (Freiteil). Os romanos, agora súditos dos novos reinos germânicos, 

utilizavam a liberdade de testar, prevista em seu direito, para realizar disposições em 

favor da própria alma e a dos antepassados. Essa prática, além da influência natural no 

dia a dia dos germânicos, era ressaltada pela Igreja, a qual expressamente dizia ser o 

romano um exemplo, devendo seu comportamento ser seguido pelos demais povos. Em 

um primeiro momento, parece haver uma contradição entre a liberdade de testar 

romana, fundada em princípios individualistas, e a ideia de comunidade familiar 

germânica. Contudo, trata-se de uma contradição apenas aparente, pois o 

comportamento cotidiano demonstrava o contrário.363 

No Baixo Império, os romanos raramente utilizavam da liberdade de testar 

prevista no direito, destinando praticamente a totalidade da herança aos descendentes 

em razão de princípios de ordem moral.364 Ademais, a própria Igreja orientava que as 

disposições em favor dos institutos pios poderiam deixar a família do testador em 

situação grave.365 

Outro fator de influência romana pode ser percebido pelo fato da expectativa de 

direito hereditário (Wartrecht) dos filhos aparecer em algumas fontes bárbaras (Lex 

Burgundiorum 5I, I; 75, I) com as expressões latina debita portio ou legitima portio.366 

 
361 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 305-306. 
362 SCHULTZE, Alfred. Augustin und der Seelteil des germanischen Erbrechts: Studien zur 

Entstehungsgeschichte des Freiteilsrechtes. Leipzig: Hirzel, 1928, p. 30-33. Antes de SCHULTZE, 

prevalecia na doutrina alemã a ideia BRUNNER no sentido de que a quota de livre disposição, como uma 
Seelteil, teria surgido da alteração da Totenteil (parte do morto) germânica feita pela igreja. A Totenteil 

era um conjunto de bens de uso pessoal tais como cavalo, armas, roupas e provisão de alimentos que 

deveria acompanhar o de cujus na viagem da morte, segundo a religião germânica. Após a cristianização, 

a Totenteil teria se transformado em Seelteil (parte da alma), pois os bens pessoais não seriam levados 

para a sepultura, mas seriam doados para Igreja como uma ação capaz de garantir benefícios na vida 

eterna da alma do de cujus, conforme 362 SCHULTZE, Alfred. ob. cit., 1928, p. 66-93 
363 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 307 
364 WOESS, Friedrich von. Das römisches Erbrecht und die Erbanwärter. Berlin: F. Vahlen, 1911, p. 296. 
365 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 307 
366 SCHULTZE, Alfred. ob. cit., 1928, p. 35 
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Passada a questão das influências da Igreja Católica e do Direito Romano, é 

interessante analisar que não havia apenas um tipo de parte disponível (Freiteil) no 

direito germânico antigo, mas três. 

A primeira define como livre disposição apenas um terço da herança 

(Drittelungsrechte), sendo essa porção fixa independentemente do número de filhos 

existentes. Encontrava esse tipo nos direitos francos (sálico e ripuário), no direito 

normando e no direito anglo-saxão367. 

A segunda previa uma cota livre de disposição que variava de acordo com o 

número de filhos do testador (beweglicher Freiteil). O critério utilizado era a partilha 

por cabeça (Kopfteilung), cabendo ao pai a livre disposição na mesma proporção do que 

cada filho receberia. Com isso, se houvesse apenas um filho, a cota seria a metade do 

patrimônio; se fossem dois filhos, a cota seria de um terço; se fossem quatro, a cota 

seria de um quinto, assim por diante. Essa regra era seguida por alguns direitos 

meridionais (lombardo, bávaro, alamano e burgundo) e também por certos direitos 

nórdicos (físio do Norte, dinamarquês, jutlandês e do Oeste escandinavo).368 

A terceira adotava o sistema do dízimo substancial (Hauptzehnt) a favor da 

Igreja. Trata-se de um desdobramento da doutrina eclesiástica dos dízimos. Com isso, 

além da necessidade de contemplar a Igreja com a décima parte dos rendimentos 

(Ertragszehnt), era necessário também dispor para a Igreja a décima parte dos bens que 

geravam os rendimentos. Nesse grupo estão o direito islandês e parte dos direitos 

escandinavos do Norte.369 

Em relação ao direito visigótico, há certa divergência sobre ser ele uma espécie 

única ou pertencente ao segundo grupo. Nesse direito, a quota disponível era de um 

quinto, fração não encontrada em nenhum dos três grupos relatados, o que daria a 

entender ser o direito visigótico distinto dos demais. Contudo, há posicionamento no 

sentido de ser o quinto uma tipificação de um comportamento generalizado no sentido 

de cada casal ter quatro filhos. Aplicando-se a regra de divisão por cabeça, tem-se a cota 

disponível de um quinto, colocando direito visigótico no segundo grupo.370 

O sistema das cotas disponíveis (Freiteilsrechte) manteve a expectativa de 

direito hereditário (Wartrecht) dos filhos a uma parte da herança do pai. Com isso, é 

possível dizer que tal expectativa criava uma espécie de sucessão forçada, a qual, apesar 

 
367 SCHULTZE, Alfred. ob. cit., 1928, p. 93-125.  
368 SCHULTZE, Alfred. ob. cit., 1928, p. 125-160. 
369 SCHULTZE, Alfred. ob. cit., 1928, p. 165-178. 
370 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 309. 
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da semelhança, tinha diferenças importantes com relação à reserva hereditária do direito 

português antigo, especialmente em relação ao fundamento, finalidade, beneficiários e 

bens atingidos. 371 

A expectativa de direito hereditário (Wartrecht) dos filhos fundamentava-se na 

antiga comunidade familiar germânica formada apenas pelo pai, chefe de família, e seus 

filhos, além de, em alguns casos, seus netos. Desse modo, o direito era destinado apenas 

aos filhos e, quando muito, aos descendentes em geral. Em relação ao objeto, tal 

expectativa incidia sobre os bens que faziam parte da comunidade familiar 

(Hausgemeinschaft), isto é, os bens móveis ou imóveis, comprados os herdados pelo 

chefe de família.372 

Por sua vez, a reserva hereditária do direito português antigo tinha por finalidade 

a continuidade da família de geração em geração, garantindo que os bens ficassem nesse 

núcleo. Aliás, o conceito de família era mais amplo que o da comunidade familiar 

germânica, abarcando todos os parentes sucessíveis, não só os descendentes do de cujus. 

O objeto, contudo era mais restrito. A reserva hereditária recai apenas sobre os bens 

imóveis herdados, excluindo-se os imóveis adquiridos e os bens móveis. Isso porque 

apenas os primeiros teriam o condão de produzir rendimentos e servir de sustentação 

econômica para as gerações futuras, objetivo principal da reserva hereditária.373 

 

7.2.9. Desenvolvimento da reserva hereditária em Portugal do período 

Visigótico à transformação do instituto nas Ordenações do Reino de 

Portugal. 

 

Para melhor compreender a chegada da legítima no Brasil por meio das 

Ordenações do Reino de Portugal, é necessário abordar do desenvolvimento da reserva 

hereditária a partir do período Visigótico, passando pela Reconquista374 da península 

Ibérica até a transformação da reserva em legítima nas referidas ordenações.  

  

 
371 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 310. 
372 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 310-311. 
373 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 310-311. 
374 A Reconquista cristã é um período histórico do final do século VIII, consolidado no século seguinte, 

em que os reinos cristãos dominaram a península ibérica, ocupada antes em parte pelos muçulmanos, 

dando origem aos Reinos de Portugal e Castela, essa última precursora da Espanha. Para um estudo 

aprofundado da história do direito português ver COSTA, Mário Júlio de Almeida. História do direito 

português. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2000.  
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7.2.9.1. Período Visigótico 

 

Antes das invasões, os Visigodos, assim como outros povos germânicos, 

praticavam o sistema da comunidade doméstica em que o chefe de família não tinha 

liberdade para dispor do patrimônio.375 

No entanto, esse sistema, antes mesmo da invasão da Península Ibérica começou 

a sofrer modificações. Como os Visigodos tinham um relacionamento já de muito 

tempo com os romanos antes da invasão, estavam profundamente influenciados pelas 

instituições jurídicas e sociais de Roma. Com isso, após a invasão da mencionada 

península, os Visigodos, mais do que outros povos germânicos, sofreram fortes 

influências dos vencidos romanos.376  

A romanização pode ser vista no Código de Eurico ao trazer instituições 

distantes da primitiva comunidade doméstica, a saber: (i) o testamento romano; (ii) a 

doação e a venda de bens. Com isso, percebe-se a existência do tráfico jurídico que ia ao 

encontro da ideia de propriedade individual no direito romano, distanciando-se da 

comunidade familiar germânica antiga.377  

A partir do século V os visigodos não mais utilizavam a copropriedade familiar e 

a indisponibilidade dos bens domésticos. Contudo, discute-se em que medida o chefe da 

família (Hausvater) tinha liberdade para dispor se seus bens e qual seria a expectativa 

hereditária (Wartrecht) dos seus descendentes. O Código Euriciano não é claro nesse 

assunto. Após uma lei de Chindasvindo, incluída posteriormente no Código Visigótico 

(IV, 5, 1), a questão se tornou mais complexa ainda. Nessa lei, foi abordada a 

expectativa de direito hereditário (Wartrecht) dos filhos em quatro quintos da herança 

paterna, declarando revogada a “disposição de lei” que tornava lícito aos pais e aos avós 

transmitir a pessoas de fora da família todo o patrimônio sem se preocupar com os 

direitos hereditários dos filhos e netos.378 

O ponto de discussão é saber qual “disposição de lei” Chindasvindo tinha 

intenção de revogar. Dentre as numerosas teses379, a majoritária é no sentido de que o 

objetivo era afastar a amplitude quase ilimitada de deserdação prevista no Breviário de 

Alarico. Além disso, essa lei fixava em um quinto a cota que o pai poderia livremente 

 
375 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 328. 
376 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 328. 
377 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 328. 
378 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 330. 
379 Para se aprofundar nesse assunto, vejam-se os autores e as teses em CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. 

ob. cit., p. 330, nota 513. 
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dispor mesmo tendo herdeiros. Assim, o Código de Eurico, mesmo incorporando o 

testamento romano, não previu a plena liberdade de testar, mantendo a expectativa de 

direito hereditário (Wartrecht) dos filhos.380  

Contudo, a referida expectativa visigótica diferenciava-se do instituto de origem 

germânica, pois não havia distinção entre bens móveis ou imóveis, recaindo tal direito 

sobre todos os bens paternos. Ademais, é importante mencionar que a expectativa de 

direito hereditário (Wartrecht) protegia somente as disposições gratuitas, não afetando 

às alienações a título oneroso.381 

Por sua vez, é importante lembrar que, no século V d. C., após a conquista da 

Península Ibérica pelos visigodos, Portugal teve dois sistemas jurídicos vigentes, um 

aplicável aos romanos, outra aos visigodos382. A unificação dos ordenamentos ocorreu 

apenas em meados do Século VII pelo Código Visigótico383, de 654 d. C., o qual previa 

uma reserva de quatro quintos em favor dos descendentes384.  

 

7.2.9.2. Período da Reconquista 

 

A quota disponível prevista no Código Visigótico foi profundamente alterada no 

período da Reconquista por costumes locais. Isso não significa que os princípios da 

expectativa de direito hereditário (Wartrecht) do Liber Judicum tenham sido plenamente 

esquecidos. Na verdade, com o passar do tempo, os exemplos de aplicação vão se 

tornando raros, fazendo com a mencionada expectativa fosse mesclada, aos poucos, com 

o novo sistema de proteção hereditária, o Beispruchsrecht.385 

No século X, eram frequentes as doações de totalidade do patrimônio por ato 

entre vivos ou mortis causa sem restrição imposta pela expectativa hereditária 

(Wartrecht) dos filhos, prevista na lei visigótica, conforme demonstra CRUZ ao analisar 

as fontes históricas do período: 

 
380 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 333-335. 
381 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 336-337. 
382 “A situação correspondia, pois, ao princípio da personalidade ou da nacionalidade do direito, quer 
dizer, à coexistência de sistemas jurídicos diversos dentro do mesmo território, devendo cada pessoa 

reger-se pelo direito da sua raça. (...) Isto é, a população germânica e a população romana viviam, cada 

uma delas, fundamentalmente, de acordo com as instituições jurídicas próprias” COSTA, Mário Júlio de 

Almeida. ob. cit., 2000, p. 106-107 
383 Além do Código Visigótico, com as versões Recesvindo de 654 d. C. e Ervígio de 681 d. C., só se 

conhece outros dois textos legais completos com elementos seguro de data e autoria, a saber o Breviário 

de Alarico de 506 d. C. e a Lei de Teudis de 546 d. C., conforme COSTA, Mário Júlio de Almeida. ob. 

cit., p. 127 
384 MERÊA, Manuel Paulo. ob. cit., 1953, p. 79. 
385 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 338. 
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Qualquer cartulário rico em documentos do século X nos pode fornecer 

exemplos em abundância. O Becerro Gótico de Cardeña (ed. SERRANO, 

Burgos, 1910) é, a este respeito, dos mais significativos, contém doações de 

tôda a fortuna imobiliária e mobiliária os seguintes docs.: 101 (de 915), 297 

(de 917), 357 (de 922), 321 (de 940), 19 (de 942), 23 (de 945), 107 (de 946), 

347 (de 947), 353 (de 950), 351 (de 950), 350 (de 950), 144 (de 951), 20 (de 

953), 90 (de 959), 32 (de 964), 143 (de 966), 108 (de 968), 128 (de 969), 317 

(de 971), 113 (de 971), 352 (de 972), 180 (de 973), 106 (de 973), 74 (de 985), 

etc. Objectar-se-á que se trata de doações feitas por pessoas sem 

descendência e, portanto, sem qualquer desrespeito pela lei visigótica. A 

objecção pode ser procedente em relação a algumas delas, mas, quanto a 

outras, são os próprios documentos que nos revelam que os doadores tinham 

filhos; tais são, entre os apontados, os docs. Seguintes: n.º 357 (de 922), 19 

(de 942), 351 (de 950), 144 (de 951), 32 (de 964), 143 (de 966), 106 (de 973), 

e 74 (de 985). Os restantes nada esclarecem; por isso mesmo, tanto se pode 

tratar de doadores sem descendência como da hipótese inversa.386 

 

No período da Reconquista, um conjunto de fatores provocou uma coesão na 

família. A terra era a origem de toda a riqueza econômica e, por isso, o núcleo familiar 

tinha vários meios de impedir a alienação de tal bem imobiliário, o qual era visto como 

necessário para a sobrevivência do grupo. Nesse momento, não apenas o direito 

hereditário visigótico era retomado, mas havia também a exigência de aprovação 

familiar por todos os herdeiros presuntivos, distantes ou próximos, para alienações 

gratuitas ou onerosas do patrimônio imobiliário. Com isso, a expectativa de direito 

hereditário (Wartrecht), restrita à proteção do direito hereditário, cede lugar ao 

Beispruchsrecht, o qual protegia toda a família para alienações, onerosas ou gratuitas, 

inter vivos ou mortis causa.387 

Nesse momento, não havia uma quota disponível fixa passível de doação para a 

Igreja ou estranhos. A quota era variável a depender do caso concreto, sendo fixadas 

pelos parentes do alienante, os quais avaliavam qual montante poderia ser alienado sem 

violar os interesses do grupo familiar. Com isso, na época da Reconquista, é possível 

encontrar nas fontes diversos tamanhos de quotas disponíveis, tornando-se impossível 

apontar uma regra geral.388 

 
386 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 339, nota 528. 
387 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 339-341. 
388 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 342. 
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A reserva aos herdeiros, à época, variou, visto que a cota disponível foi de um 

oitavo, metade e três quartos a depender do lugar. Isso ocorreu principalmente pela 

ausência de um poder central organizado. A reunificação ocorreu apenas com as 

Ordenações Afonsinas 389. 

No século XI, surgiu a ideia de diferenciar o tratamento jurídico dos bens 

próprios (herdados) e dos adquiridos. Os bens havidos dos antepassados eram 

considerados necessários para a perpetuação do grupo familiar, cabendo à reserva 

hereditária dificultar a sua alienação. Por outro lado, os bens adquiridos sofreram uma 

atenuação da regra da reserva hereditária. Como foram adquiridos pelo fruto do trabalho 

e da economia própria do indivíduo, o qual poderia ter escolhido gastar tudo, a família 

passou a ser condescendente com disposições maiores nessa classe de bens. Assim, 

embora ainda fosse comum a reserva sobre todos os tipos de bens, também começou a 

surgir a reserva apenas sobre os bens próprios, aceitando-se a liberdade de dispor quanto 

aos bens adquiridos e os bens móveis.390 

 

7.2.9.3. Fim da reserva hereditária nos direitos peninsulares: principais 

causas 

 

A reserva hereditária passou a ser esquecida durante o século XIII, sumindo por 

completo no século XIV. No direito dos reinos leonês e castelhano a principal causa foi, 

mesmo antes da recepção do direito romano, o renascimento da legislação visigótica. 

Isso se deu pela tradução do Código Visigótico, o qual espalhou a ideia de que apenas 

os descendentes seriam herdeiros forçados e que deveria haver uma quota fixa 

disponível de um quinto. No início, tais ideias foram acolhidas pelo direito 

consuetudinário, sendo consolidadas pelo Fuero Real391, a saber: 

 

Ningun ome que oviere fijos o nietos, o dente ayuso que hayan derecho de 

heredar, non pueda mandar nin dar a sua muerte mas de la quinta parte de sus 

bienes: pero si quiser meiorar a alguno de los fijos e de los nietos, puedalos 

meiorar em la tercia parte de sus bienes, sin la quinta sobredicha que pueda 

 
389 PROENÇA, José João Gonçalves de. Natureza jurídica da legítima. Lisboa: Universidade Lusíada 

Editora, 2010, p. 13-14, 36 e 45. 
390 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 344. Para uma análise dos forais portugueses, do reino 

leonês e do reino castelhano entre os séculos X e XI ver CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 

345-360. 
391 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 360-364. 
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dar por su alma em outra parte do quiser, e non a ellos (Fuero Real, III, 5, 

9)392 

 

No direito português, não foi o renascimento dos princípios do direito visigótico 

o responsável pelo declínio da reserva hereditária. As condições econômicas e sociais 

que tornavam a reserva hereditária um instituto de proteção familiar de todos os 

membros da família já não existiam mais. Com isso, os princípios do direito romano 

encontravam terreno favorável para serem acolhidos. Desse modo, a sucessão forçada 

de toda a família foi, aos poucos, substituída pela sucessão legitimária em que apenas 

descendentes e ascendentes eram herdeiros necessários, além dos irmãos consanguíneos 

do de cujus caso houvesse disposição de última vontade para persona turpis.393 

Essa alteração no regime sucessório foi prevista no fim do século XIII nos 

Costumes de Terena comunicados de Évora de 1280, passando a ser regulamentada e 

detalhada nas Ordenações Afonsinas, passando, posteriormente, às Ordenações 

Manuelinas e Filipinas.394 

Além disso, o sistema variado de fixação da parte disponível, vigente à época do 

direito costumeiro, perdeu lugar com o desenvolvimento da legislação geral para ser 

aplicada em todas as regiões, o qual fixou a terça parte de todo o patrimônio como parte 

disponível395. 

A primeira norma que fixou a terça foi Lei n. 72 de Afonso II sobre as deixas 

entre marido e mulher396, a saber:  

 

Estabeleçudo he que a molher nom possa dar cousa a seu marido nem o 

marido a ssa molher na morte senom de ssa terça pero saluo a terça 

mandarlhi-há huma dona”.397 

 

Posteriormente, a terça foi mencionada em uma lei de Dom Dinis, a qual foi 

incluída no Livro IV, título 98, das Ordenações Afonsinas: 

 

 
392 ESPANHA. Opúsculos legales del rey Don Alfonso el Sábio. Vol. II. Madrid: Imprenta Real, 1836, 

p. 76-77. 
393 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 365. 
394 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 365-366. 
395 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 366 
396 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 366 
397 HERCULANO, Alexandre (organizador).  Portugaliae Monumenta Historica: Leges et 

Consuetudines. Vol. I, p. 258. 
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“(...) e se nom ouver filhos lidemos, se os ouver de sua barregaã, herdarom 

toda a boa de seu Padre, salvo a terça parte, que pode dar per sua alma, assy 

de movel como de raiz, a outrem que quiser (...)”.398  

 

A consagração da terça como parte disponível ocorreu de forma definitiva por 

uma lei de D. João I, incluída no Livro IV, título 97, das Ordenações Afonsinas: 

 

“El rey Dom Joham meu Avoo, de louvada e gloriosa memoria, em seu 

tempo fez Ley em esta forma, que se segue. I - Segundo custume destes 

Regnos, o Padre, ou Madre podem tomar a terça de seus bens, e a distribuir, e 

fazer em ella seu herdeiro quem por bem teverem (...)”.399 

 

A terça permaneceu vigente nas Ordenações Manuelinas400, nas Ordenações 

Filipinas401e no Código Civil Português de 1868, conhecido como Código de Seabra402. 

A propósito, há divergência sobre a origem da terça no direito português403. 

Parte sustenta ter esse instituto derivado da lei visigótica, a qual, no início era 

considerada uma quota de melhora e, posteriormente, veio a se converter em quota livre 

propriamente dita.404  

Há também o entendimento, embora muito controverso, no sentido de a terça ter 

derivado do direito sucessório mulçumano em razão da invasão da península ibérica por 

esse povo.405 

Os diplomas legais esparsos de Portugal do século XII a XII e os testamentos 

desse período evidenciam a prática de reservar dois terços da herança aos herdeiros, 

dispondo a outros apenas a quantia de um terço no centro e sul de Portugal, inexistindo 

registro de tal prática na região norte. 406 

Sobre o assunto PAULO MERÊA explica que: 

 
398 ORDENAÇÕES AFONSINAS, Livro IV, Título 98 (LXXXXVIII). Disponível em 

<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l4p359.htm>. Acessado em 01.06.2018. 
399 ORDENAÇÕES AFONSINAS, Livro IV, Título 97 (LXXXXVII). Disponível em 

<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l4p356.htm>. Acessado em 01.06.2018. 
400 ORDENAÇÕES MANUELINAS, Livro IV, Título 70 (LXX), Disponível em < 
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l4p178.htm>. Acessado em 01.06.2018. 
401 ORDENAÇÕES FILIPINAS, Livro IV, Título 82 (LXXXII), Disponível em < 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p911.htm> . Acessado em 01.06.2018; 
402 Artigo 1.784, parágrafo único. 
403 Para um estudo aprofundado da origem da terça no direito português ver MONCADA, Luís Cabral 

de. A reserva hereditária  no direito peninsular e português. Vol. 1 e 2. Coimbra: França & Arménio, 

1917. 
404 MERÊA, Manuel Paulo. ob. cit., p. 56. 
405 MERÊA, Manuel Paulo. ob. cit., p. 56 e p. 66, nota 37. 
406 MERÊA, Manuel Paulo. ob. cit., p. 61-65. 
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Não deve exagerar-se a acção do direito romano como explicação da legítima 

de dois terços característica da nossa antiga legislação. Sem dúvida a 

influência do direito romano não deixou de fazer-se sentir, sendo a ela que se 

deve a inclusão dos ascendentes entre os herdeiros forçados; mas se a 

influência do direito romano fosse decisiva, ter-se-ia implantado entre nós a 

legítima justinianeia, como aconteceu em França nos pays de droit écrit, e 

mesmo em algumas regiões de direito costumeiro. Teríamos a liberdade de 

testar como regra, e a legítima de um terço - em certos casos, metade - como 

officium pietatis. Ora em vez disso o que nós vemos é que se mantém um 

Wartrecht de dois terços para os parentes em linha recta407 

 

Passada a questão da origem, a terça foi modificada com o decreto com força de 

lei de 31 de outubro de 1910 que alterou a quota disponível de um terço para metade do 

patrimônio408. A propósito, embora o Decreto-Lei n.º496/1977 tenha realizado 

profundas mudanças no direito de família e sucessões português, tais como a inclusão 

do cônjuge como herdeiros, a terça foi mantida.409 

No Código Civil Português vigente, a parte disponível e, consequentemente, a 

legítima variam de acordo com os herdeiros existentes após a morte e a concorrência ou 

não entre eles, a saber: 

TÍTULO III 

Da sucessão legitimária 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 2156.º 

(Legítima) 

Entende-se por legítima a porção de bens de que o testador não pode dispor, 

por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários. 

Artigo 2157.º 

(Herdeiros legitimários) 

São herdeiros legitimários o cônjuge, os descendentes e os ascendentes, pela 

ordem e segundo as regras estabelecidas para a sucessão legítima. 

Artigo 2158.º 

(Legítima do cônjuge) 

A legítima do cônjuge, se não concorrer com descendentes nem ascendentes, 

é de metade da herança. 

 
407 MERÊA, Manuel Paulo. ob. cit., p. 81, nota 14.  
408 CRUZ, Guilherme Braga da Cruz. ob. cit., p. 367. 
409 Disponível em < https://dre.pt/pesquisa/-/search/300030/details/maximized>. Acesso em 01/07/2019. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/300030/details/maximized
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Artigo 2159.º 

(Legítima do cônjuge e dos filhos) 

1. A legítima do cônjuge e dos filhos, em caso de concurso, é de dois terços 

da herança.  

2. Não havendo cônjuge sobrevivo, a legítima dos filhos é de metade ou dois 

terços da herança, conforme exista um só filho ou existam dois ou mais. 

Artigo 2160.º 

(Legítima dos descendentes do segundo grau e seguintes) 

Os descendentes do segundo grau e seguintes têm direito à legítima que 

caberia ao seu ascendente, sendo a parte de cada um fixada nos termos 

prescritos para a sucessão legítima. 

Artigo 2161.º 

(Legítima do cônjuge e dos ascendentes) 

1. A legítima do cônjuge e dos ascendentes, em caso de concurso, é de dois 

terços da herança.  

2. Se o autor da sucessão não deixar descendentes nem cônjuge sobrevivo, a 

legítima dos ascendentes é de metade ou de um terço da herança, conforme 

forem chamados os pais ou os ascendentes do segundo grau e seguintes.410 

 

Em seguida, vamos passar ao desenvolvimento da legislação no Brasil. 

 

7.3. Desenvolvimento da legítima na legislação brasileira 

 

7.3.1. O início com as Ordenações Filipinas 

 

A previsão da legítima deu-se pela primeira vez no Brasil com as Ordenações 

Filipinas, publicadas por alvará de 11 de janeiro de 1603 e vigentes até depois da 

independência de 1822, em razão da Lei de 23 de outubro de 1823.411 

O texto sobre o assunto era o seguinte: 

 

TÍTULO LXXXII 

Quando no testamento o pai não faz menção do filho, ou o filho do pai, e 

dispõe somente da terça. Se o pai, ou mai fizerem testamento, e sabendo que 

tem filhos, ou filha, tomarem a terça de seus bens, e a deixarem a quem lhes 

 
410 Disponível em < 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=>. Acessado em 

01/11/2018. 
411 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/anterioresa1824/lei-40951-20-outubro-1823-574564-

publicacaooriginal-97677-pe.html 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo
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aprouver, ou mandarem distribuir depois de suas mortes; como fôr sua 

vontade postoque no testamento não sejam os filhos expressamente 

instituídos, ou deserdados, mandamos que tal testamento valha, e tenha 

effeito. Por quanto pois, tomou a terça de seus bens no testamento, e sabia 

que tinha filhos, parece que as duas partes quiz deixar aos filhos, e os 

instituio nelas posto que dellas não faça expressa menção, e assi devem ser 

havidos por instituídos herdeiros, como se expressamente o fossem em favor 

do testamento412 

 

Essa disposição vigeu até 1858, momento em que foi substituída pela 

Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas. 

 

7.3.2. Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas 

 

A Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas, embora não tenha sido 

aprovada pala Câmara e o Senado, conforme determinava os artigos 52 a 70 da 

Constituição de 1824, ganhou o status de lei por aviso do Ministro dos Negócios da 

Justiça de 24 de dezembro de 1858, vigorando entre 1858 e 1917.413 

E sobre a legítima, assim dispôs: “Art. 1008. Os herdeiros necessarios tem 

direito á duas partes dos bens do testador, que só pode dispor da sua terça.”414 

Após a finalização de aprovação da Consolidação das Leis Civis, Teixeira de 

Freitas foi contratado para elaborar um projeto de código civil brasileiro. Contudo, 

trabalho foi interrompido quando o esboço do código civil já contava com mais de 

4.000 artigos em razão da incompatibilidade do pensamento jurídico do governo 

imperial e de Teixeira de Freitas.415 

Em seguida, mais pela opinião pessoal do autor do projeto do que pela redação 

do texto legal, será abordado o projeto de Código Civil de Coelho Rodrigues. 

  

 
412 ORDENAÇÕES FILIPINAS, Livro IV, Título 82 (LXXXII), Disponível em < 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p911.htm> . Acessado em 01.06.2018. 
413 DELGADO, Mário Luiz. Codificação, descodificação, recodificação do direito civil brasileiro. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 156. 
414 Ao comentar o artigo, o autor diz “Legítima - é o nome das duas partes dos bens, que a lei reserva para 

os herdeiros necessarios, que por isso tambem se-chamão herdeiros legitimarios - herdeiros 

reservatarios”, conforme FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis civis. Brasília: Senado 

Federal, 2003, p.603-604 
415 Para um aprofundamento sobre as razões que levaram Teixeira de Freitas a não concluir o projeto de 

código civil ver DELGADO, Mário Luiz. ob. cit., p. 163-168. 
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7.3.3. Projeto de Coelho Rodrigues 

 

Após algumas tentativas frustradas de elaborar um Código Civil brasileiro com 

Teixeira de Freitas, Nabuco de Araújo e Joaquim Felício dos Santos416, a tarefa foi 

incumbida ao senador Antonio Coelho Rodrigues em 15 de julho de 1890417. 

A propósito, embora Coelho Rodrigues tivesse a opinião de que “a herança 

necessária predispõe o herdeiro para a preguiça, que é a invalidez dos válidos, e para 

o luxo, que é o delírio da riqueza”418,  a legítima dos herdeiros necessários estava 

expressamente419 prevista nos artigos 2.499 e 2.500 do projeto: 

 

Capítulo V 

DOS HERDEIROS NECESSARIOS E DA SUA DESHERDAÇÃO 

Art. 2499. O testador, que tiver descendente ou ascendente sucessível, não 

poderá dispor de mais da metade dos seus bens; a outra pertencerá de pleno 

direito ao primeiro, e na falta delle ao segundo. 

Art. 2500 No calculo da quota disponivel não entrarão os adiantamentos de 

legitima sujeitos á collação, nem as doações compreendidas no art. 996 ainda 

que o testador o ordene; mas entrarão as dividas dos herdeiros necessarios.420 

 

Embora não tenha tido seu projeto aprovado, Coelho Rodrigues teve um 

importante papel na discussão do projeto de Bevilaqua, momento em que expressou 

abertamente seu posicionamento pessoal contrário à legítima, conforme será visto nos 

próximos capítulos. 

  

 
416 Para saber mais dos projetos de Nabuco de Araújo e Joaquim Felício dos Santos ver DELGADO, 

Mário Luiz. ob. cit., p. 172-176. 
417 Antonio Coelho Rodrigues (1846-1912) nasceu em Picos no Piauí. Formou-se em ciência jurídicas 

pela Faculdade de Direito do Recife, onde depois foi professor de direito romano (havendo traduzido as 

Institutas do latim para o português), direito internacional e direito civil. Foi Juiz de Direito, Deputado no 

Império, Senador na República e prefeito do Distrito Federal. Foi também o redator do Decreto n.º 181 de 
24 de janeiro de 1890, que instituiu o casamento civil no Brasil, tudo conforme DELGADO, Mário Luiz. 

ob. cit., p. 176, nota 147. 
418 AGUIAR, Antônio Chrysippo de. Direito civil: Coelho Rodrigues e a ordem do silêncio. 1ª ed. 

Teresina: Halley Gráfica S.A., 2006, p. 
419 Nesse sentido, parece equivocada a afirmação de DELGADO, ob. cit., p. 179, de que o projeto de 

Coelho Rodrigues “admitiu a liberdade testamentária, sem alusão à herança necessária (art. 2.408)”, 

visto que houve menção expressa à herança necessária nos artigos 2.499 e 2.500 do referido projeto. 
420 COELHO, Antonio Rodrigues. Projecto do codigo civil: precedido da historia documentada do 

mesmo e dos anteriores. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio de Rodrigues & C, 1987, 

p. 315 
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7.3.4. Lei Feliciano Penna 

 

A legítima, até então vigente com base nas pela Consolidação das Leis Civis de 

Teixeira de Freitas, sofreu sua primeira mudança com o Decreto n.º 1.839, de 31 de 

dezembro de 1907, conhecido como Lei Feliciano Penna, a qual diminui a legítima de 

dois terços para a metade, conforme previsto em seu artigo 2º, a saber: 

 

 O testador que tiver descendente ou ascendente succesivel só poderá dispor 

de metade do seus bens, constituindo a outra metade a legitima daquelles, 

observada a ordem legal.421 

 

No próximo capítulo, será abordado o maior momento de discussão da legítima 

do Congresso Nacional, o que ocorreu durante a tramitação do projeto de lei que deu 

origem ao Código Civil de 1916. 

 

7.3.5. Projeto original de Código Civil de Clóvis Bevilaqua e a Comissão 

Revisora 

 

A legítima foi abordada por Clóvis Bevilaqua deste modo no projeto original de 

Código Civil enviado à Comissão Revisora422: 

 

Art. 1884. O testador, que tiver descendente, ascendente ou conjuge 

successivel, não poderá dispor de mais de um terço de seus bens; os dois 

terços restantes pertencerão, de pleno direito, aos descendentes, aso 

ascendentes e ao cônjuge, segundo, o disposto no capitulo II, titulo segundo, 

deste livro.423  

  

 
421 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1839-31-dezembro-1907-580742-

republicacao-103783-pl.html 
422 Para uma análise detalhada sobre os diversos trâmites do projeto original até a efetiva sanção do 

Código Civil 1916 ver SALGADO, Gisele Mascarelli. Discussões legislativas do Código Civil de 1916: 

Uma revisão historiográfica. Revista Âmbito Jurídico. Rio Grande, XV, n. 96, jan/2012. Disponível em: 

< 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10972 

>. Acessado em 01.06.2018. 
423 BRASIL. Codigo civil brasileiro: trabalhos relativos á sua elaboração. vol. I. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1917, p. 307 
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Na 48ª reunião da Comissão Revisora, presidida por Epitacio Pessôa, Ministro 

da Justiça e negócios interiores, a redação e o número do artigo foram alterados424, 

tendo, ainda, voto contra a colocação do cônjuge como herdeiro necessário por 

Francisco de Paula Lacerda de Almeida.425 

Ademais, no projeto original do Código Civil de 1916, o cônjuge fazia parte dos 

herdeiros necessários em concorrência com descendentes e ascendentes, recebendo cota 

igual a deles, se casado por separação de bens. No entanto, na comissão de juristas 

organizada para rever o projeto houve muita controvérsia sobre o assunto. Com isso, 

surgiu uma proposta para tentar conciliar os polos contrários. Por meio dela, a viúva 

ficaria com o usufruto do patrimônio do casal enquanto durasse a viuvez. O usufruto 

abrangeria um quarto todo patrimônio se houvessem descendentes e metade se não 

houvesse descendentes, mas tivesse disputa com irmãos e sobrinhos do falecido. 

Contudo, principalmente em razão da oposição de Andrade Figueira426, as proposições 

de concorrência do cônjuge com outros herdeiros, seja em propriedade plena seja em 

usufruto, foram derrotadas.427 

 

7.3.6. Discussão na Câmara de Deputados e no Senado Federal 

 

Após passar pela Comissão Revisora, teve início a tramitação do Projeto de 

Código Civil de Bevilaqua na Câmara dos Deputados em 17 de novembro de 1900428. 

Nessa casa, a discussão foi ampla, pois uma mudança no regimento interno da 

casa permitiu a participação de faculdades de direito, jurisconsultos, tribunais e outros 

cidadãos.429 No tocante à legítima, o ex-senador Antonio Coelho Rodrigues manifestou-

se na 42ª Reunião Ordinária da Câmara dos Deputados em 27 de dezembro de 1901 na 

condição de jurisconsulto assim: 

 
424 Art. 2.086. O testador que tiver descendente, ascendente ou conjuge sucessível não pode dispôr de 

mais da terça de seus bens; as duas outras partes cabem de direito aos descendentes, aos ascendentes e ao 

conjuge, e constituem a respectiva legitima, segundo o disposto no cap. II do tit. II deste livro, conforme 

BRASIL. Codigo civil brasileiro: trabalhos relativos á sua elaboração. vol. I. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1917, p. 908 
425 BRASIL. Codigo civil brasileiro: trabalhos relativos á sua elaboração. vol. I. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1917, p. 600-604 
426 Na 48ª reunião da comissão revisora, presidida por Epitacio Pessôa, também foi relevante para excluir 

o cônjuge do rol dos herdeiros necessários o voto de Francisco de Paula Lacerda de Almeida, conforme 

BRASIL. Codigo civil brasileiro: trabalhos relativos á sua elaboração. vol. I. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1917, p. 600-604. 
427 MAXIMILIANO, Carlos. ob. cit., 1964, p.170-171. 
428 SALGADO, Gisele Mascarelli. ob. cit. e MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões, vol. I. 5ª 

ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, p. 343 
429 SALGADO, Gisele Mascarelli. ob. cit. 
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A herança necessária é injusta, absurda, anti-economica e immoral. (...) 

Os filhos têm direito à criação e à educação como um deve natural dos pais. 

Esse dever, por sua vez, impõe uma limitação legítima à propriedade. No 

entanto, com a maioridade e com condições para a limitação não é mais 

legítima. Além disso, o bom filho não precisa de proteção legal para ser 

herdeiro dos pais. Por outro lado, o mal filho não deve ter direito à tal 

herança, cabendo ao pai, não a legislação a discriminação. A ideia de 

condomínio do patrimônio familiar, fundamento da legislação brasileira de 

sucessões, pressupõe uma sociedade patriarcal, o que já não ocorre mais. (...) 

O pensamento dos anglo-saxões seria superior aos latinos em razão daqueles 

terem mantido a liberdade de testar e acabado com a escravidão antes do que 

estes. (...) 

A herança necessária deve ser abolida, pois os filhos devem receber como 

favor a herança o que hoje é reclamado como dívida. O objetivo é fortalecer a 

autoridade dos pais, a eficácia da educação doméstica e, por conseguinte, a 

moralidade pública. A família, com isso, seria uma escola moral com foco na 

obediência respeitosa. Lembrando-se que quem nunca aprendeu a obedecer, 

nunca saberá mandar, e um inferior rebelde há de ser sempre um superior 

tyranno. 430 

 

Na semana seguinte, em 2 de janeiro de 1902, a resposta escrita de Clovis 

Bevilaqua em defesa da legítima foi publicada na ata da reunião na Câmara dos 

Deputados nestes termos: 

 

O patrimônio de um indivíduo, em regra, é originário em parte de seus pais e 

o recebe com um dever de aumentá-lo para a próxima geração. A formação 

do patrimônio familiar depende muito da colaboração do cônjuge  e dos 

filhos. (...) 

O direito de propriedade previsto pela Constituição Federal não é absoluto, 

existindo uma série de limitações, por exemplo, servidões, posturas 

municipais e regras de higiene. (...) 

Diversas legislações adotaram a legítima, a saber, portuguesa, espanhola, 

francesa, italiana, suíça, alemã, russa, chilena, argentina, uruguaia, boliviana, 

peruana, venezuelana. Estão a favor da liberdade de testar apenas a legislação 

inglesa, americana e mexicana. (...) 

 
430 BRASIL, Projecto do codigo civil brasileiro: trabalhos da commissão especial da camara dos 

deputados. vol. IV (discussão da parte especial - arts. 1228 a 2203 e redacções parciais). Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1902, p. 287/290. 
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Na Inglaterra, o objetivo de manter a liberdade de testar é consolidar a 

aristocracia. Nos EUA, existem críticas à possibilidade de deserdar um filho 

sem justa causa. Por fim, no México, há uma reserva de alimentos em favor 

dos filhos menores, das filhas solteiras, da viúva enquanto não casar 

novamente e do viúvo enquanto não puder trabalhar.431 

 

Além disso, houve outras discussões sobre a legítima na Câmara dos Deputados.  

Os deputados Adolpho Gordo e Fausto Cardoso propuseram a supressão da 

segunda parte do artigo 1.901, do projeto revisado432, “mas si houver (...) a terça da 

herança” por meio da emenda número 3 relativos aos artigos 1.898 a 2.020 do projeto 

revisado.433 O objetivo era acabar com a legítima fixa e a qualidade de herdeiro 

necessário, permitindo-se a ampla liberdade de testar. 

E apresentaram a sugestão de um novo artigo por meio da emenda sem número 

relativa aos artigos 2.021 a 2.203 do projeto revisado: 

 

Art. Os filhos menores do testador, excluídos da sucessão, terão direito a uma 

reserva, que será destinada ás despezas com a sua instrucção, educação 

profissional e manutenção até a época da maioridade. 

Paragrapho único. Esta reserva será arbitrada pelo juiz do inventario, depois 

de ouvir o tutor dos menores e o curador geral dos órfãos, tendo em atenção o 

valor da sucessão e a importancia daquelas despezas, que será calculada por 

peritos434 

 

Ambas as sugestões foram rejeitadas pelos parlamentares. E, por estarem 

localizadas em partes distintas do projeto de código civil, foram abordadas por dois 

pareceres diferentes. 

O primeiro foi o parecer parcial relativo aos artigos 1.898 a 2.020 do projeto 

revisado, apresentado pelo o deputado por Minas Gerais, Alfredo Pinto, contrário ao fim 

da legítima fixa e da qualidade de herdeiros necessários: 

 

 
431 BRASIL, ob. cit., 1902, p. 298-299. 
432 A redação do artigo 1.901 do projeto revisado era a seguinte “Aos herdeiros nomeados em testamento 

transmite-se a herança na sua totalidade; mas, si houver herdeiros necessário, o testador não poderá dispôr 

de mais do que a terça da herança”, conforme BRASIL. Codigo civil brasileiro: trabalhos relativos á sua 

elaboração. vol. I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1917, p. 887 
433 BRASIL. Codigo civil brasileiro: trabalhos relativos á sua elaboração. vol. II. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1917, p. 1003 e 1037 
434 BRASIL. Codigo civil brasileiro: trabalhos relativos á sua elaboração. vol. II. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1917, p. 1005 e 1107 
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O proposito das referidas emendas é o de justificar a mais ampla liberdade de 

testar e repudiar a reserva hereditária estatuída no projecto que, neste ponto, 

respeitou o direito vigente. 

A questão é transcendente; tem preoccupado juristas, economistas e 

philosophos; presta-se conseguintemente a uma longa explanação que este 

parecer não comporta. 

Proselytos das doutrinas pregadas nesse particular por León Donat, Le Play, 

Molinari e outros os ilustres deputados signatários das referidas emendas 

rompem com a doutrina de todos os códigos, profligam a obra de tantas 

legislações uniformes no conceito que architectaram da liberdade de testar, só 

aceita, sem restriccções, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e pelo Mexico. 

Os mais modernos civilistas, que no terreno das teorias combatem 

scientificamente pela conquista dos mais liberaes principios, não chegam ao 

extremo de um perigoso radicalismo nas relações do Direito da Familia, 

radicalismo que não se coaduna com a indole e tradições do nosso povo. 

(...) 

Estabelecida a quota fixa (...) teremos melhor observado as regras de direito e 

evitado os futuros abusos na pratica quanto a reserva destinada aos filhos 

menores, reserva de difícil computação nas partilhas, sobrecarregadas de 

novas despezas e subordinadas, como ficarão, ao arbítrio dos juízes, tutores e 

peritos. 

Aos inconvenientes apontados contra a delimitação da quota disponivel 

obrigatória, póde-se facilmente oppor outros, de superior alcance, á liberdade 

ampla de testar. 

A primeira, dizem, tolhe a evolução do capital; faz definhar as industrias; 

rouba ao herdeiro reservatario o amor ao trabalho e deixa-o á mercê da 

imprevidencia. 

Mas, da segunda, podem também resultar a imprevidência e a injustiça dos 

chefes de família, testando em beneficio de estranhos, em detrimento da 

prole; estabelecendo preferencias entre os filhos, o que equivale a abrir uma 

porta larga a dissenções e ódios; parcelando a propriedade para favorecer os 

que não se distinguem pela competência profissional, e sim por um simulado 

affecto dispensado ao testador. 

(...) 

Mais um golpe de vista sobre a questão e daremos por findo este pallido 

commentario. 

O direito romano, monumento que serve de phanal ainda hoje a todas as 

legislações, depois de haver consagrado na lei das XII Taboas a ilimitada 

liberdade de testar, soffreu profunda reforma com a instituição da querela 

inofficiosi testamenti em favor dos proximos parentes do testador, que sem 
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justa razão fossem desherdados ou preteridos, Inofficiosum testamentum, 

quod frusta liberis exheredatis, non ex officio pietatis viditur esse 

conscriptum, diz Paulo. 

Proposta a querela e reconhecida a procedencia da reclamação pelo tribunal 

dos centumviros, rescindia-se o testamento, considerando-se que o autor o 

fizera em estado de demencia. 

(...) 

Não nos servem de exemplo a Inglaterra e os Estados Unidos. É preciso ter 

bem em vista as condições desses povos; a organização do trabalho que 

nelles impera; os predicados da raça anglo-saxonia preparada para a luta, 

educada nos princípio do salfhelp. 

E, si por um lado o direito inglez consagra a ampla liberdade de testar, 

guarda, por outro, as tradições da sua aristocracia, mantendo o odioso 

instituto da primogenitura, favorecida quasi sempre pelos testamentos, apesar 

de já privilegiada pela sucessão legitima em detrimento dos demais 

descendentes.”435 

 

O segundo foi o parecer parcial relativo aos artigos 2.021 a 2.203 do projeto 

revistado, apresentado pelo deputado pelo Paraná, Alencar Guimarães, contrário a 

reserva hereditária a ser apurada pelo juiz: 

 

Não são de somenos importancia as considerações que ahi ficam; ellas 

preoccuparam os espíritos dos maiores jurisconsultos francezes na elaboração 

do Codigo Napoleonico e determinaram as restricções que á liberdade de 

testar foram estabelecidas nos arts. 913 e 915 desse monumento legislativo 

que recorda a sabedoria do egrégio Conselho de Estado do primeiro 

imperador dos francezes. 

Dominava então espirito de reforma, e a legislação obedecia aos influxos das 

novas idéas e princípios que a Revolução havia consagrado. 

No entanto não foi possivel deixar de atender aos costumes e ás tradições do 

povo francez e aos melhores interesses da conservação da família, base e 

fundamento da sociedade. As restriccções a este direito foram decretadas e 

permanecem ainda hoje, um seculo depois, no corpo da legislação, sem que o 

espirito reformista daquelle povo se tenha revoltado contra ellas. 

(...) Deante deste quadro que nos offerecem as legislações de todos os povos, 

não é certamente na Inglaterra e nos Estados Unidos que devemos ir buscar 

ensinamentos para uma reforma de tal natureza. 

 
435 BRASIL. Codigo civil brasileiro: trabalhos relativos á sua elaboração. vol. II. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1917, p. 1004-1008 
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Povos da mesma raça, e nos quaes ainda se fazem sentir a influencia e os 

habitos da aristocracia do seculo XVIII, que encontrava na grande 

propriedade os fundamentos do seu poder e dos seus privilégios, foi um 

principio de ordem toda economica aliado á necessidade de respeitar as sua 

tradições, que os levou a estabelecer o regimen da mais ampla liberdade de 

testar. 

A reserva hereditária em favor dos herdeiros de sangue traz necessariamente 

como consequência a divisão da grande propriedade em pequenas partes, 

tornando-a accesivel ao maior numero de cidadãos e impossibilitando deste 

modo a formação e a influencia predominante das grandes fortunas. Em logar 

de conservar os bens na família e particularmente em poder do chefe de cada 

família, ella facilita o seu parcellamento pelos respectivos membros para em 

seguida, em menores lotes, fazel-os entrar no ucrso geral das transacções. 

Um tal regimen, impedindo a conservação dos grandes dominios 

patrimoniaes, que passavam de uma geração a outra sem dividirem, não se 

conformava com as tradições aristocráticas desses paizes. 

Mais do que na Inglaterra, onde o privilegio da progenitura e o regimen das 

substituições iludia e ilude ainda hoje a ampla faculdade de dispôr, nos 

Estados Unidos que se organizaram sob o influxo das idéas da Revolução 

franceza, profundamente incompatíveis com os privilegios da antiga nobreza 

que então impereva, foi na liberdade de testar que os seus grandes estadistas e 

legisladores encontraram o meio de manter intactas as tradições os costumes 

nacionaes sem prejuizo dos principios e idéas liberaes que avassalavam todos 

os espiritos. 

Valia tanto conceder ao chefe de família, educado sob os prejuízos do 

feudalimos, habituado a vêr transmittirem-se de geração em geração, sem se 

dividirem, sem se parcellarem, os grandes patrimonios, as grandes fortunas, a 

faculdade de legar a um só de seus filhos todos os seus bens, quanto 

conservar o regimen até então estabelecido. 

Desapparecia da legislação esse privilegio de primogenitura; elle não poderia 

mais invocal-o para regular a disposição de seus bens; mas ficava-lhe em 

compensação a liberdade de manter todos os seus costumes, todos os seus 

habitos, todas as suas tradições; emfim, tudo aquillo mesmo que a propria 

reforma condemnava. Era uma transacção com os principios e idéas liberaes 

que a revolução pregava; mas ella não abalava os fundamentos da família, 

não prejudicava os seus grandes interesses, não impedia, pelo regimen da 

liberdade que inaugurava, que continuassem a ser privilegiados aquelles que 

o antigo systema garantira na sucessão dos grandes patrimonios e das grandes 

fortunas. Os habitos continuaram os mesmos, os costumes não se 

modificaram. 
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Não invoquemos, portanto, o exemplo desses paizes em favor de uma 

reforma de tal natureza, porque mesmo considerada pelo seu lado econômico, 

diz-nos Le Play, em pouco ou nada ella tem contribuído para desenvolver o 

espirito de empreza e a prodigiosa atividade dos americanos.436 

 

 

E não foi apenas na Câmara dos Deputados que a divergência se instalou. O fim 

da herança necessária dividiu as duas casas do parlamento. Uma corrente de 

pensamento tinha um viés conservador e, portanto, pretendia manter a tradição 

brasileira de uma herança necessária. Por outro lado, uma corrente reformista apoiava 

da ideia da plena liberdade testamentária.  437 

No Senado, houve adesão da maioria para o fim da herança necessária, 

garantindo a ampla liberdade de testar pela aprovação da emenda n.º 1.675438, que foi 

nestes termos: 

 

Art. 1.728. O testador que tiver descedente ou ascendente successivel, não 

poderá dispor de mais de metade de seus bens; a outra pertencerá de pleno 

direito ao primeiro e, na falta delle, ao segundo, e constitue a respectiva 

legitima, segundo o disposto no capitulo I, titulo II deste livro. 

A emenda diz: 

Substitua-se pelo seguinte: o testador poderá dispôs de todos os bens, ainda 

que existam ascendentes ou descendentes successiveis.439 

 

Contudo, ao retornar à Câmara dos Deputados a emenda gerou discussões, 

declarando voto Deputado Nicanor Nascimento: 

 

A Camara conhece, cada um de nós pode ter inspecção direta para verificar 

que filho de pae trabalhador e accumulador é, na quasi generalidade dos 

casos, perdulario. O pae, certo de deixar um patrimônio, não cuida de 

apparelhar o herdeiro para que, per se, possa prover á subsistencia e ao 

conforto; o herdeiro, na certeza de poder viver em repouso pela lei do menor 

esforço, não se prepara profissionalmente para a vida individual e de 

responsabilidade individuaes. 

 
436 BRASIL. Codigo civil brasileiro: trabalhos relativos á sua elaboração. vol. II. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1917, p. p. 1004-1008 e 1052-1054. 
437 ALVES, João Luiz. Código Civil da República dos Estados Unidos do Brasil Anotado. 5º vol. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1958, p. 256-257. 
438 BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado. Vol. VI. São Paulo: 

Livraria Francisco Alves, 1919, p. 15. 
439 BRASIL. Diário do Congresso Nacional, de 21 de julho de 1915, p. 2.146. 
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(...) 

É a regra: a excepção é que é o oposto, o filho do rico é o fénian. Além disso, 

o filho do rico, na expectativa da herança, não tem a educação regular do 

caracter para resistir aos embates da sorte, - é um seguro de sua vida, um 

tranquillo que não tem necessidade, de desenvolver as suas energias e a 

capacidade de luctador, e, como não tem essa necessidade, desenvolve e 

apura a sensibilidade, a imaginação, a capacidade do goso cada vez mais 

refinado, tornando-se um homem incapaz para a producção. 

A lição da natureza inteira, a lição que se pode dizer oriunda da biologia e da 

seriação zoologica, é que a natureza apenas incumbe ao progenitor de manter 

a prole emquanto não esteja apparelhada, pela maturidade e educação 

profissional, para conquistar a propria subsistencia. Apenas chega a prole a 

um certo gráo de desenvolvimento á sua propria energia. Foi assim que a 

seria zoologica se formou, transformando o animal em um outro mais forte, 

mais idoneo e mais capaz. 

A lição de selecção natural em que a prevalencia dos mais aptos e dos mais 

capazes vae formando as especies cada vez mais superiores e mais aptas, 

deve ser a regra social pela qual organizamos a educação e preparação do 

individuo, para que ele, como produto quase directo da selecção natural, se 

transforme em um homem mais apto e productor. 

Si vemos os Estados Unidos da America do Norte, povo individualista, com 

as suas iniciativas assegurando o seu progresso, si o vemos adoptar a 

liberdade de testar como um grande incentivo para a iniciativa individual, 

tanto que, desde então, nasceram os homens mais robustos e mais aptos ao 

combate dentro e fóra da patria, porque não havemos de adoptar essa regra 

que é a regra da natureza e a dos povos maiores? Quaes os povos que 

adoptaram esta regra? Aqueles que atingiram a um nível mais alto, como 

energia e como moral, a Inglaterra e os Estados Unidos. 

Ninguem nega que os homens dos Estados Unidos realizam o typo humano 

de maior productividade individual. Ninguem nega que o melhor 

representante da cultura humana, debaixo do ponto de vista moral da energia 

e da iniciativa é a Inglaterra.”440 

(...) 

Verificam-se, habitualmente, nas familias brazileiras, casos em que tres ou 

quatro dos herdeiros são válidos, já desenvolvem a sua vida economica, já 

estão libertados das necessidades, ao passo que a ultima filha dessa união é 

uma menina hysterica, doente, por vezes e que ficaria desamparada, 

desprotegida por completo, si a herança tivesse de ser repartida! 

 
440 BRASIL. Diário do Congresso Nacional, de 21 de julho de 1915, p. 2.146. 



120 
 

Não é o argumento da piedade, da estima da família, de que tantas vezes 

usam os adversarios da liberdade de testar, que determina que, neste caso, se 

autorize ao pae a, obedecendo aos sentimentos mais nobres da terra, testar em 

favor dessa doente, dessa enfraquecida, desonerando-se da obrigação de legar 

também aos que de nada necessitam?441 

 

Por sua vez, a emenda foi rejeitada pela votação de 76 deputados contra a 

liberdade de testar e 45 deputados a favor442. E, após a votação, o deputado Josino de 

Araújo apresentou a seguinte declaração de voto: 

 

Declaro ter votado a favor da emenda substitutiva do Senado n. 1.675, que 

institue a liberdade de testar, porque, reputando improcedentes as objecções 

levantadas contra esse instituto pelos seus adversarios, reconheço que, além 

de outras, traz elle grandes e indiscutiveis vantagens de ordem social, moral, 

jurídica e economica. 

1ª, de ordem social: 

a) porque prestigia e fortifica a autoridade paterna e solidifica, assim, a 

instituição da família, cellula mater da sociedade civil; 

b) porque facilita a apreciação de caracter social da riqueza, permittindo aos 

homens de fortuna destinal-a, sem prejuízo dos deveres para com a familia, a 

fins que não sejam de puro egoísmo, repartindo-a, como fazem os 

millionarios dos paizes anglo-saxonicos, por fraudações [leia-se fundações] e 

creações philanthropicas, de assistencia social e moral, como sejam 

hospitaes, bibliothecas, museus, observatorios, igrejas, universidades, etc. 

2ª, de ordem moral: 

a) porque retira á herança o caracter que tem, no regimen das legitimas, de 

uma obrigação juridica que os descendentes ou ascendentes podem reclamar 

como divida, judicialmente exigível, quando devia constituir um simples 

dever moral, cujo cumprimento elles deviam fazer por merecer; 

b) porque, augmentando, como ficou dito, o prestigio da autoridade do chefe 

de familia, crêa para este freios novos que o habilitam a corrigir as más 

tendencias ou os vicios dos filhos, facilitando, assim, o cultivo da virtude na 

mocidade – além de dar á familia uma base mais solida de sentimento moral, 

fundando-a exclusivamente no amor, pois a incerteza da legitima afugentará 

os que a cream mirando, vesgamente, o direito successorio dos nubentes. 

3ª, de ordem juridica: 

 
441 BRASIL. Diário do Congresso Nacional, de 21 de julho de 1915, p. 2.147. 
442 A lista nominal da votação indicando quem votou contra e quem votou a favor da liberdade de testar 

está em  BRASIL. Diário do Congresso Nacional, de 21 de julho de 1915, p. 2.148. 
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a) porque constitue um desenvolvimento logico dos princípios da liberdade e 

da propriedade, que se não podem razoavelmente restringir á metade ou a um 

terço nas disposições de ultima vontade quando ao titular da propriedade se 

faculta, em vida, o uso e abuso desse direito; 

b) porque favorece a igualdade entre os herdeiros, na distribuição dos bens, 

não a igualdade céga e artimetica da lei, mas a igualdade intelligente e 

equitativa do testador, pae ou filho, permitindo-lhe regular a sua sucessão 

segundo as aptidões tendencias, inclinações e meritos dos herdeiros e nivelar 

os recursos de amparo que lhes deve; 

4ª, de ordem econômica: 

a) porque, ao contrario da herança forçada cuja perspectiva diminue, quando 

não extingue o ardor do trabalho, desperta nos jovens essa virtude, que a 

incerteza da legitima conserva, constituindo, desta arte, um solido estimulo 

para o desenvolvimento da sua energia pessoal, na convicção de que só 

poderão triumphar pelo seu próprio esforço, despertando-lhes o espirito de 

iniciativa443 que viriliza os povos e que é, seguramente, sinão o maior, um 

dos principaes segredos de todo o progresso humano nos tempos 

contemporaneos.”444  

 

A discussão sobre a instituição ou não da plena liberdade de testar no Congresso 

Nacional chamou atenção até mesmo da doutrina portuguesa, conforme é possível 

perceber pelo comentário de MERÊA ao Código Civil de 1916: 

 

Na comissão da Camara dos Deputados, o artigo equivalente ao actual 1721 

foi novamente discutido, havendo quem aproveitasse a oportunidade para 

defender e aconselhar a liberdade de testar, e havendo quem à quota 

disponível de 1/3 preferisse a quota disponível de ½, anteriormente adoptada 

pelo proj. Coelho Rodrigues, art. 2499.  

(...) 

Posteriormente, a proposito da discussão do Codigo no Senado, houve quem 

voltasse a assumi a defesa da plena liberdade de testar. Tal orientação, 

porem, não triunfou. O Senado chegou, é certo, a aprovar a plena liberdade 

de testar (emenda n.º 1675), mas a Camara dos Deputados discordou, 

 
443 Sobre a liberdade de testar desenvolver a iniciativa individual, BEVILAQUA afirma que “É de todos 

os argumentos invocados o mais valioso, mas seu valor persuasivo se attenúa e desfaz deante de outras 

considerações de maior peso. A educação convenientemente dirigida obterá a mesma vantagem de 

desenvolver a capacidade de direcção na vida, sem as funestas consequencias da liberdade de testar, entre 

as quaes avultam a inflacção do egoísmo, que é um retrocesso á animalidade, e a dispersão do grupo 

familial, que impede o cultivo de affeições, que sómente no circulo familial se podem desenvolver. E esta 

falha prejudica, enormemente, o aperfeiçoamento moral do homem”, conforme BEVILAQUA, Clovis. 

ob. cit., 1919, p. 17 
444 BRASIL. Diário do Congresso Nacional, de 21 de julho de 1915, p. 2.148. 
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rejeitando a emenda, e restabelecendo a doutrina do projecto por ela 

aprovado em 1902, e que depois disso se tornara lei da Republica. Deste 

modo, o Brasil não enfileirou, como esteve prestes a suceder, ao lado 

daquelas poucas legislações - Inglaterra, Estados norte-americanos, México, 

Guatemala, Honduras, Costa Rica, alguns fueros espanhoes, - que 

desconhecem a reserva familiar. A quota de 1/2 , definitivamente adoptada, é 

também a admitida, pelo menos quanto aos descendentes na Alemanha, na 

Italia, em Portugal (desde 1910), e ainda noutros países445  

 

Em seguida, será abordada a redação final do Código Civil de 1916 sobre a 

legítima. 

 

7.3.7. Código Civil de 1916 

 

Após uma longa discussão no legislativo, a legítima foi assim positivada no 

Código Civil de 1916: 

 

Art. 1721. O testador que tiver descendente ou ascendente sucessível, não 

poderá dispor de mais da metade de seus bens; a outra pertencerá de pleno 

direito ao descendente e, em sua falta, ao ascendente, dos quais constitui a 

legítima, segundo o disposto neste Código (arts. 1.603 a 1.619446 e 1.723447). 

 

Com isso, o desenvolvimento da legítima no Brasil, como será visto a seguir, 

concentrou-se apenas na discussão sobre a inclusão ou não do cônjuge como herdeiro 

necessário e, recentemente, a questão do companheiro. 

 

7.3.8. Constituição de 1934 

 

A primeira possibilidade, em tese, de considerar o cônjuge herdeiro necessário 

foi a partir da Constituição de 1934, que previa:    

 

 
445 MERÊA, Manuel Paulo. Codigo civil brasileiro anotado. São Paulo: Saraiva & C, 1917, p. 498. 
446 Artigos sobre a ordem de vocação hereditária 
447 Artigo sobre a conversão da legítima e sobre as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e 

inalienabilidade. 
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Art. 134. A vocação para suceder em bens de estrangeiros existente no Brasil 

será regulada pela lei nacional em benefício do cônjuge brasileiro e dos seus 

filhos, sempre que não lhes seja mais favorável o estatuto do de cujus.  

 

Com isso, se houvesse lei estrangeira que considerasse o cônjuge como herdeiro 

necessário, seria essa aplicável, pois mais benéfica que o Código Civil de 1916. 448 

 

7.3.9. Lei de organização e proteção da família - Decreto-Lei n. 3.200/1941 

 

Embora ainda ligada a um elemento de conexão estrangeiro, surgiu outra 

hipótese de consideração do cônjuge como herdeiro necessário com o Decreto-Lei n. 

3.200, de 19 de abril de 1941, conhecido como Lei de organização e proteção da 

família. 

A referida norma trazia a seguinte disposição: 

 

Art. 17 À brasileira, casada com estrangeiro sob regime que exclua a 

comunhão universal, caberá, por morte do marido, o usufruto vitalício de 

quarta parte dos bens deste, se houver filhos brasileiros do casal, e de metade, 

se os não houver. 

 

Quase dois anos mais tarde, o Decreto-Lei n.º 5.187, de 13 de janeiro de 1943 

expandiu a hipótese do usufruto vitalício de um quarto para a existência de filhos 

brasileiros apenas do marido e não apenas do casal como na redação originária. 

Nesse ponto, há posicionamento no sentido de que, por incidência do princípio 

da igualdade, o usufruto deveria ser estendido ao viúvo brasileiro que foi casado com 

uma estrangeira. 449 

Aliás, é importante observar que ao utilizar o termo “caberá” o legislador 

impede que o testador afasta tal direito ao usufruto vidual por testamento. 450 

Por fim, percebe-se que essa norma é o embrião do usufruto vidual que seria 

instituído vinte anos mais tarde pela Lei n.º 4.121/1962, conforme será abordado nos 

próximos capítulos. 

  

 
448 ANTONINI, Mauro. ob. cit., p. 90-91. 
449 NEVARES, Ana Luiza Maia. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade 

constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 89. 
450 ANTONINI, Mauro. ob. cit., p. 92. 
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7.3.10. Lei de Reconhecimentos de filhos ilegítimos - Lei n.º 883/1949 

 

Ao disciplinar o reconhecimento do filho ilegítimo, o legislador previu outra 

possibilidade de direito de concorrência do cônjuge na Lei n.º 883/1949: 

 

Art. 3º. Na falta de testamento, o cônjuge, casado pelo regime de separação 

de bens, terá direito à metade dos deixados pelo outro, se concorrer à 

sucessão exclusivamente com filho reconhecido na forma desta Lei. 

 

É bem verdade que era uma situação difícil de ocorrer, pois precisaria conjugar 

os seguintes fatores: (i) casamento com separação de bens; (ii) casal sem filhos 

legítimos; (iii) filhos ilegítimos do autor da herança; (iv) ausência de testamento.451 

A finalidade era evitar que o cônjuge ficasse em uma situação patrimonial frágil 

com a transmissão da integralidade da herança ao filho ilegítimo. Pontue-se que, se o 

filho era ilegítimo, esse cônjuge não era genitor dele e, portanto, não seria obrigado, 

nem moral nem juridicamente, a prover o sustento desse cônjuge sobrevivente.  

Ademais, como a concorrência só ocorreria se não houvesse testamento, era 

permitido que o cônjuge excluísse tal direito apenas pela simples elaboração de um 

testamento não beneficiando o cônjuge. Com isso, não se pode dizer essa lei trouxe uma 

hipótese de legítima para o cônjuge.452 Contudo, é relevante mencionar essa norma para 

demonstrar como se deu o desenvolvimento do aumento de proteção sucessória do 

cônjuge ao longo dos anos. 

 

7.3.11. Estatuto da Mulher Casada (Lei n.º 4.121/1962)  

 

A Lei n.º 4.121/1962, conhecida com estatuto da mulher casada, incluiu dois 

parágrafos no artigo 1.611 do Código Civil de 1916, instituindo o usufruto vidual e o 

direito real de habitação: 

Art. 1.611. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão 

ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da morte do outro, não estavam 

desquitados. 

§ 1º O cônjuge viúvo se o regime de bens do casamento não era o da 

comunhão universal, terá direito, enquanto durar a viuvez, ao usufruto da 

 
451 ANTONINI, Mauro. ob. cit., p. 93 
452 ANTONINI, Mauro. ob. cit., p.94 
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quarta parte dos bens do cônjuge falecido, se houver filho dêste ou do casal, e 

à metade se não houver filhos embora sobrevivam ascendentes do "de cujus". 

§ 2º Ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da comunhão universal, 

enquanto viver e permanecer viúvo será assegurado, sem prejuízo da 

participação que lhe caiba na herança, o direito real de habilitação 

relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o 

único bem daquela natureza a inventariar. 

 

Aqui, é importante observar que o usufruto vitalício previsto no artigo 17 do 

Decreto-Lei n.º 3.200/1941 permanecia vigente, pois tratava de situação específica 

(casamento com estrangeiro) e não poderia ser revogado tacitamente por lei geral de 

usufruto vitalício para os casamentos em geral453.  

No início de sua vigência, o usufruto vidual teve pouca aplicação prática. Como 

não era comum o casamento com pacto antenupcial, optando-se por um regime de bens 

diverso da comunhão universal, a maior parte dos casamentos ocorreria sob esse regime. 

Com isso, a tutela jurídica sucessória do cônjuge não era o usufruto, mas o direito real 

de habitação no caso de concorrência com os descendentes ou ascendentes. No entanto, 

com a Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/1977) e a alteração do regime legal de comunhão 

universal para comunhão parcial de bens, a ocorrência do usufruto vidual passou a ser 

bem mais comum.454 

Contudo, o usufruto vidual foi objeto de diversas divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais455, sendo a mais relevante para este trabalho a opinião sobre ter sido o 

usufruto vidual uma hipótese de inclusão do cônjuge como herdeiros necessários, 

alterando-se os beneficiários da legítima. 

Havia entendimento no sentido de ter a Lei n.º 4.121/1962 tornado o cônjuge 

herdeiro necessário, pois esse deveria necessariamente receber o usufruto 

independentemente de eventuais disposições testamentárias, pois não seria possível 

restringir onde a legislação não previa restrição.456 Nesse sentido, a falta de alteração 

dos artigos 1.721 e 1.725 do Código Civil de 1916 com o Estatuto da Mulher Casada 

teria sido um mero descuido do legislador, a intenção era de tornar o cônjuge um 

 
453 NEVARES, Ana Luiza. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade 

constitucional. Rio de Janeiro: Renovar. 2004, p. 88. 
454 TEPEDINO, Gustavo. Atualidade do usufruto vidual no direito brasileiro. In: GUSMÃO, Paulo 

Dourado de; GLANZ, Semy (coords.). O direito na década de 1990: novos aspectos. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1992, p. 146-147. 
455 Para um aprofundamento das dessas discussões ver ANTONINI, Mauro. ob. cit., p. 97-110.  
456 TEPEDINO, Gustavo. ob. cit., 1992, p. 155-157 e TEPEDINO, Gustavo. Usufruto legal do cônjuge 

viúvo. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 77-79. 
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herdeiro necessário, ao menos quando não casado no regime da comunhão universal de 

bens e em concorrência com os descendentes.457 

Todavia, pouco mais de dez anos mais tarde, o legislador decidiu por extinguir o 

usufruto vidual, colocando o cônjuge na posição de herdeiro necessário com 

concorrência sucessória da propriedade integral no Projeto de Lei n.º 634/1975, que deu 

origem ao atual Código Civil. 

 

7.3.12. Projeto de Lei n.º 634/1975 e Código Civil de 2002 

 

No projeto de lei n.º 634/1975, que deu origem ao Código Civil de 2002, 

atualmente vigente, a legítima foi assim disciplinada: 

 

CAPÍTULO II 

DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS 

Art. 1.896. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o 

cônjuge. 

Art. 1.897. Pertencem aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade 

dos bens da herança, constituindo a legítima. 

 

Aliás, a redação originária do projeto foi mantida durante os mais de 25 anos de 

tramitação, alterando-se apenas o número dos artigos para 1.845 e 1.846. 

Diferentemente das discussões legislativas durante a tramitação do projeto que 

originou o Código Civil de 1916, no Projeto n.º 634/1975 não houve emendas nas 

Comissões Especiais na Câmara458 e no Senado459 para propor a retirada da legítima e 

dos herdeiros necessários no direito brasileiro. 

  

 
457 ANTONINI, Mauro. ob. cit., p. 97-110,  p.105. 
458 DIÁRIO DO CONGRESSO FEDERAL, Seção I, Suplemento, Parecer da Comissão Especial 

destinada a analisar o projeto de Código Civil, publicado em 14/9/1983. Disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15675. Acessado em 

03/08/2018. 
459 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL, Parecer Final n.º 749, de 1997, contendo 127 emendas do relator 

do projeto e 366 dos senadores da Comissão Especial destinada a examinar o projeto de código civil, 

nenhuma delas abordando a legítima, publicado em 15/11/1997, disponível em 

<http://legis.senado.leg.br/diarios/PublicacoesOficiais>. Acessado em 03/08/2018. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15675
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8. ESTADO DA DISCUSSÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA LEGÍTIMA NO 

BRASIL 

 

Com a mesma redação desde a entrada em vigor do Código Civil em 2003, as 

principais discussões sobre a legítima concentram-se na inclusão ou não do 

companheiro como herdeiros necessários460 e, portanto, possível titular da legítima, e na 

questão sobre o cálculo do valor das doações no momento da colação após o Código de 

Processo Civil de 2015461.  

O foco desta tese, no entanto, ainda é pouco debatido, isto é, a manutenção ou 

não da legítima no Direito Brasileiro.  

Sobre o assunto, temos os seguintes posicionamentos. 

Segundo CARMINATE, a legítima atual não respeita o princípio da autonomia 

privada, pois cria uma presunção de necessidade dos herdeiros que não mais encontra 

respaldo na sociedade brasileira. O aumento da expectativa de vida, a emancipação da 

mulher no mercado de trabalho e o desenvolvimento dos benefícios da seguridade social 

ao longo dos anos do alterou o quadro socioeconômico brasileiro. Conclui dizendo que 

a restrição à autonomia privada não se justifica em alguns casos concretos, causando 

desequilíbrio entre propriedade privada e solidariedade familiar. 462 

Na opinião MADALENO, também embasado nas mudanças socioeconômicas 

do Brasil, mas incluindo um olhar sobre as experiências do direito estrangeiro, seria 

razoável limitar a legítima aos filhos e descendentes, alterando a fração para um quarto 

do patrimônio. 463 

Por sua vez, NEVARES aponta que a legítima não deve ser completamente 

excluída do ordenamento jurídico brasileiro, pois ela está fundada no princípio 

constitucional da solidariedade. Contudo, diante da nova configuração da família 

 
460 Sobre a discussões desse tema ver LIGIERA, Wilson Ricardo. O companheiro na qualidade de 

herdeiro necessário e seu direito à legítima. Tese (Doutorado em Direito Civil). Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013; DELGADO, Mário Luiz. Razões pelas quais 

companheiro não se tornou herdeiro necessário. Revista Consultor Jurídico. Disponível em < 
https://www.conjur.com.br/2018-jul-29/processo-familiar-razoes-pelas-quais-companheiro-nao-tornou-

herdeiro-necessario> Acesso em 01.10.2018. 
461 O tema foi objeto de apresentação no XI  Congresso Brasileiro do IBDFAM em 2017, conforme 

notícia disponível em < 

http://www.ibdfam.org.br/noticias/6457/Cola%C3%A7%C3%A3o+prevista+no+CCB+ap%C3%B3s+o+

CPC+2015+%C3%A9+tema+do+XI+Congresso+Brasileiro+do+IBDFAM>. Acesso eme 01.04.2018. 
462 CARMINATE, Raphel Furtado. O direito à legítima e a autonomia privada do testador. Revista 

IBDFAM Famílias e Sucessões. n. 2, mar/abr, 2014, p. 33-63. 
463 MADALENO, Rolf. O fim da legítima. Revista IBDFAM Famílias e Sucessões. n. 16, jul/ago, 2016, 

p. 31-72 
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brasileira, especialmente com o aumento da expectativa de vida e, portanto, com os 

herdeiros recebendo a herança quando já maduros e aptos ao trabalho, propõe, de lege 

ferenda, a flexibilidação da legítima.464  

Com isso, vamos abordar em seguida uma tese diversa do atual estado da 

discussão, defendendo a inconstitucionalidade da legítima. 

  

 
464 NEVARES, Ana Luiza Maia. A proteção da legítima deve ser mantida, excluída ou diminuída do 

ordenamento jurídico brasileiro? Revista IBDFAM Famílias e Sucessões. n. 25, jan/fev, 2018, p. 77-94. 
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9. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGÍTIMA POR VIOLAÇÃO DA 

IGUALDADE ENTRE BRASILEIROS 

 

Com base nos pressupostos apresentados ao longo deste trabalho, defendemos a 

tese de que a limitação da autonomia da vontade para doar ou testar os próprios bens, 

prevista em diversos dispositivos do Código Civil de 2002465, tornou-se (embora não 

fosse) inconstitucional pela violação da garantia de igualdade entre brasileiros, contida 

no art. 5º, caput, da Constituição Federal. 

Com a globalização, parte dos brasileiros, há alguns anos, passou a ter acesso a 

escritórios de advocacia estrangeiros e, consequentemente, ao uso do trust com base nas 

regras de jurisdições offshore como Jersey, Guernsey, Ilhas Cayman ou Bermudas com 

a finalidade de exercer a plena liberdade de alienação de seus bens em vida ou para 

depois da morte sem as restrições da legítima, com uma grande chance de não ter os 

atos praticados invalidados pelos herdeiros brasileiros mesmo que esses tenham uma 

decisão judicial brasileira favorável nesse sentido.  

Por outro lado, os demais brasileiros sem acesso a esse tipo de serviço, seja por 

falta de conhecimento ou por patrimônio insuficiente para arcar com os custos de tal 

operação, são obrigados a respeitar as mencionadas limitações da autonomia da 

vontade. Logo, criou-se uma desigualdade injustificada entre brasileiros. 

No próximo capítulo, vamos esclarecer alguns pontos dessa tese e, nos 

seguintes, apresentar sugestões de lei a ser criada (de lege ferenda) para substituir a 

inconstitucional legítima por um sistema de proteção mais adequado ao atual ambiente 

globalizado em que o Brasil se insere. 

 

9.1. A inconstitucionalidade como um processo da globalização 

 

Ao apresentarmos a tese acima, utilizamos a forma verbal “tornou-se” em vez de 

“é” para designar a inconstitucionalidade. E o motivo dessa escolha será explicitado a 

seguir. 

A previsão da legítima dos herdeiros necessários, por si só, como uma 

conciliação entre a proteção da família e o direito de propriedade é constitucional com 

base na interpretação sistemática e harmônica dos artigos 226, caput, e 5º, XXII, da 

 
465 Artigos 549 e 2.002 a 2.012 (limitação de doar); artigos 1.845 a 1.850, 1.857, § 1º, 1.966 a 1.968 

(limitação de testar); e artigo 2.018 (limitação para doar e testar), todos do Código Civil. 
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Constituição Federal.466 Com isso, a inconstitucionalidade não está na estrutura interna 

da legítima, mas na análise da aplicabilidade dela atualmente em um mundo 

globalizado. 

Entre o início do século XX, momento em que a adoção da legítima foi a tese 

vencedora e prevaleceu no Código Civil de 1916, e a década de 1970, quando a legítima 

constou do Projeto de Lei n.º 634/1975, atual Código Civil em vigor, os meios de 

comunicação e de transporte de pessoas eram mais lentos, custosos e restritos. Por isso, 

o sistema de direito sucessório brasileiro conviveu sem grandes contatos com outras 

jurisdições em que não havia a proteção da legítima. 

Logo, não havia desigualdade entre brasileiros no período acima mencionado, 

pois todos estavam sujeitos às regras sobre a limitação de doar e testar. 

Contudo, o cenário socioeconômico foi profundamente alterado com os 

seguintes acontecimentos: (i) o crescimento das jurisdições offshore, em parte pelo 

acirramento da guerra fria e a busca de por empresas norte americanas de locais seguros 

e longe da zona de influência da Rússia para proteger o dinheiro467; (ii) a modernização 

das leis de trust nesses lugares 468 com a adoção de normas de barreira (firewalls) ao 

patrimônio do trust (trust fund), incluindo a proteção contra ações fundadas na legítima; 

(iii) a globalização dos serviços jurídicos pela ampliação e barateamento dos meios 

comunicação e transporte de pessoas. 

Assim, todos esses fatores permitiram que um número muito maior de 

brasileiros tivesse acesso ao trust nos locais mencionados e, com isso, conseguissem 

exercer a liberdade de doar e testar sem as limitações da legítima. 

É verdade que a globalização dos serviços jurídicos não é um tema recente469 e 

seus impactos em áreas do direito empresarial e dos direitos humanos já são estudados 

há certo tempo.470 No entanto, parte comunidade jurídica brasileira dedicada aos estudos 

dos direitos sucessórios parece que ainda não percebeu as consequências do acesso aos 

serviços jurídicos em outras jurisdições para as regras de direito interno. 

 
466 NEVARES, Ana Luiza Maia. O princípio da intangibilidade da legítima. In MORAES, Maria Celina 

Bodin. Princípios do Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Renovar, 2006, p. 536-537. 
467 DUCKWORTH, Antony G. D. The trust offshore. DUCKWORTH, Antony G. D. ob. cit., p. 881. 
468 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 360 
469 DEZALAY, Yves; GARTH, B. G. State Politics and Legal Markets. Comparative Sociology. V. 10, 

2011, p. 62  
470 TRUBEK, David M. e DEZALAY, Yves. Global restructuring and the law: studies of the 

internationalization of legal fields and the creation of transnational arenas. Case Western Reserve Law 

Review. V. 44 n. 2, p407 -498 
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Por isso, fizemos questão de utilizar a formal verbal “tornou-se” para demonstrar 

como a globalização, ao longo dos anos, alterou a situação fática da aplicação dos 

direitos sucessórios no Brasil criando uma situação de desigualdade entre brasileiros, 

pois fica sujeito à legítima apenas aquele que não têm dinheiro suficiente para 

internacionalizar o patrimônio ou quem, por enquanto, ainda não conhece o trust nos 

locais indicados nesse estudo e as suas funcionalidades. 

Em seguida, vamos abordar como o trust com a finalidade de planejamento 

sucessório pode ser interpretado pelo Poder Judiciário brasileiro e em que medida seria 

ineficaz eventual decisão judicial brasileira que declare a invalidade ou redução de um 

trust estrangeiro por violação da legítima. 

 

9.2. Possível interpretação do trust com finalidade de planejamento sucessório 

pelo Poder Judiciário brasileiro 

 

A forma de interpretação do trust é essencial, pois determina a competência e a 

legislação aplicável para discutir sua invalidade ou redução471. 

No tocante ao trust incluído em um testamento (will), não há grandes 

dificuldades de interpretá-lo como uma disposição testamentária472, pois ele nasce de 

uma disposição de última vontade, o que permitiria a aplicação da  limitação prevista 

nos artigos 1.845 a 1.850, 1.857, § 1º, 1.966 a 1.968, do Código Civil. 

Em relação ao trust inter vivos, no entanto, a questão é mais problemática e 

suscita inúmeras discussões, conforme é possível perceber pelo debate na doutrina 

italiana473 em razão desse país ter aderido à Convenção de Haia de 1985 sobre a lei 

 
471 A dificuldade de como interpretar um instituto do direito estrangeiro para decidir os efeitos na ordem 
jurídica interna ocorre também em Portugal pelo aumento do uso do trust tendo como objeto bens 

imóveis localizados no território português, conforme PATRÃO, Afonso. Reflexões sobre o 

reconhecimento de trusts voluntários sobre imóveis situados em Portugal. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra. V. 87, 2011, p. 358-427.  
472 MOSCATI, Enrico. Trust e tutela dei legittimari. Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto 

Generale delle Obbligazioni. n. 1-2, gennaio-febbraio, 2000, p. 13;  
473 Nesse sentido GAFFURI, Gianfranco. L’imposta sulle successioni e donazioni: trust e patti di 

famiglia. 2ª ed. Padova: CEDAM, 2008, p. 467; PRATO, Enrico del; COSTANZA, Maria; MANES, 

Paolo. Donazioni, atti gratuiti patti di famiglia e trusts successori. Bologna: Zanichelli Editore, 2010, 

p. 587; IACCARINO, Giancarlo. Liberalità Indirette. Milano: IPSOA, 2011, p. 110 
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aplicável ao trust474 e do tráfico jurídico na União Europeia envolvendo países com 

legítima (Itália) e sem legítima (Inglaterra)475.  

Para o objetivo desta pesquisa vamos adotar como pressuposto a possibilidade476 

de interpretar trust inter vivos como um contrato de doação indireta477 em que o 

instituidor (settlor) é o doador e o beneficiário (beneficiary) é o donatário indireto, o 

que permitiria a aplicação, por analogia, da limitação constante dos artigos 549 e 2.007 

do Código Civil.  

Com o enquadramento do trust com finalidade de planejamento sucessório em 

disposição testamentária (trust incluído em um testamento [will]) ou contrato de doação 

indireta (trust inter vivos), vamos abordar a competência do juiz brasileiro e a legislação 

aplicável para discutir a invalidade ou redução do trust. 

 

9.3. Premissas para aplicação das normas de direito internacional privado e de 

competência processual civil internacional 

 

Como o objetivo é demonstrar os efeitos do trust realizado no exterior com a 

finalidade de planejamento sucessório realizado por brasileiros no Brasil, vamos partir 

do pressuposto de que o instituidor (settlor), os herdeiros dele e o beneficiário 

(beneficiary), que não é necessariamente um herdeiro, são todos brasileiros e 

domiciliados no Brasil.  

Os únicos elementos estrangeiros são o patrimônio in trust e o instituído 

(trustee), localizados no exterior nas jurisdições elencadas no trabalho, pois são 

requisitos para aplicação das normas de barreira (firewall).  

Ainda, fica estabelecido como pressuposto que o instituidor tem parte do seu 

patrimônio do Brasil, pois dificilmente conseguiria viver aqui com todo o seu 

patrimônio internacionalizado. 

  

 
474 Legge 16 ottobre, 1989, n. 364.  
475 Sobre a análise de três julgados italianos com elementos de conexão ingleses, embora não relacionados 

com a legítima, ver ALPA, Guido. Foreign Law in International Legal Practice: An Italian Perspective. 

Texas International Law Journal. v. 36, 2001,  p. 501-502 
476 Parte da doutrina italiana utiliza a tese da doação indireta com base no acolhimento, para fins fiscais, 

da adoção desse entendimento pela Primeira Câmara da Corte de Cassação da França, em 20 de fevereiro 

de 1996, conforme MOSCATI, Enrico. Ob. cit., p. 13.  
477 Para um estudo sobre as espécies de doações indiretas no direito brasileiro ver STANICIA, Sergio 

Tuthill. Liberalidade e gratuidade no âmbito da doação. Tese (Doutorado em Direito Civil). Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 126-130 
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9.3.1. Competência e legislação aplicável na discussão na legítima no Brasil 

antes da morte do instituidor 

 

Para tentar proteger a legítima com o instituidor (settlor) vivo, os herdeiros 

brasileiros poderiam ajuizar no Brasil uma ação declaratória de invalidade (total ou 

parcial) de doação indireta.  

A competência do juiz brasileiro reside no fato de que, embora o donatário 

direto (instituído, trustee) esteja domiciliado no exterior, o doador (instituidor, settlor) e 

o donatário indireto (beneficiary) são domiciliados no Brasil, aplicando-se o artigo 21, 

inciso I, do Código de Processo Civil478 e do artigo 12 da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro479.  

Por sua vez, a legislação brasileira é aplicável porque a causa de pedir da ação 

aborda a capacidade jurídica de uma pessoa doar seus bens além da legítima e o doador 

(instituidor, settlor) é domiciliado no Brasil, aplicando-se art. 7º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro480. 

 

9.3.2. Competência e legislação aplicável na discussão na legítima no Brasil 

depois da morte do instituidor 

 

Por sua vez, para tentar proteger a legítima com o instituidor (settlor) morto, os 

herdeiros brasileiros poderiam ajuizar no Brasil uma ação declaratória de invalidade ou 

redução do testamento (will) particular feito no exterior em que consta o trust. 

Sobre o conteúdo481 do testamento (will) e consequentemente do trust como uma 

disposição testamentária, em razão do domicílio do falecido instituidor (settlor) ser o 

 
478 Art. 21.  Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: I - o réu, 

qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 
479 Art. 12.  É competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou 

aqui tiver de ser cumprida a obrigação. 
480 Art. 7º.  A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da 

personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. 
481 Em relação à forma, aplica-se a legislação do local do testamento, conforme prevê o artigo 9º, § 1º, da 

Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, tema já abordado pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO 

REALIZADO NO EXTERIOR – Decisão que, acolhendo o pedido ministerial, determina a apresentação 

de legislação estrangeira pertinente ao tema, acompanhada da respectiva tradução – Alegação de 

desnecessidade – Descabimento – Previsão do artigo 10, § 1º, da LINDB, que não se confunde com a 

análise da validade de testamento público realizado no estrangeiro de acordo com os requisitos de forma 

previstos pela legislação alienígena – Exigência necessária para o controle de validade da disposição de 
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Brasil, aplica-se a lei brasileira com base no artigo 10 das Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro.482 

A competência do juiz brasileiro, por sua vez, pode ser interpretada a partir do 

artigo 23, inciso II, primeira parte, do Código de Processo Civil.483 

 

9.4. Ineficácia de eventual decisão de juiz brasileiro para invalidar ou reduzir o 

trust 

 

Primeiramente, é importante observar que não se ignora a possibilidade de 

discussão sobre não ser a legislação brasileira aplicável nem ter o juiz brasileiro 

competência para decidir o caso.  

O ponto é que, neste trabalho, ela se mostra irrelevante porque mesmo com uma 

decisão judicial brasileira baseada na legítima prevista na legislação brasileira, o trust 

realizado em um dos locais apontados ao longo do trabalho manter-se-á hígido. 

Isso restou demonstrado ao longo do trabalho, visto que vários países como 

França, Espanha, Suíça e Argentina já tiveram suas legítimas violadas pelas regras do 

trust em jurisdições offshore como Ilhas Cayman, Jersey, Guernsey e Bermudas, além 

casos mencionados pela aplicação da lei de resolução de conflitos de leis sobre 

testamento do Estado de Nova Iorque nos EUA.  

Logo, um eventual litígio envolvendo a legislação brasileira não será diferente, 

cabendo ao Brasil escolher entre se adaptar ao mundo globalizado ou manter uma 

situação de desigualdade entre os seus cidadãos.   

 

9.5. Aderência à Convenção de Haia de 1985 como medida ineficaz 

 

No âmbito da Convenção de Haia de 1985 sobre a lei aplicável ao trust e a seu 

reconhecimento, a legítima é protegida pelo artigo 15, alínea ‘c’, a saber: 

 
última vontade – Julgador que não é obrigado a conhecer o direito estrangeiro – Artigo 376 do CPC e 14 
da LINDB – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.  (TJSP,  Agravo de 

Instrumento 2217934-60.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Alexandre Coelho, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Foro Central Cível,  10ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 19/04/2018; 

Data de Registro: 19/04/2018) 
482 Art.  10.  A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou 

o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. 
483 Art. 23.  Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: (...) II - em 

matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à 

partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou 

tenha domicílio fora do território nacional; 
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CAPÍTULO IV – CLÁUSULAS GERAIS 

Artigo 15 

A Convenção não prevê a aplicação de disposições de direito designadas 

pelas regras de conflitos do foro, na medida que estas disposições não 

possam ser derrogadas por ato voluntário, relacionado em particular às 

matérias que seguem: (...)  

c) direitos de sucessão, testamentária e não testamentária, especialmente a 

reserva a cônjuges e parentes; 

 

Assim, se o trust for feito em um país signatário, é possível sustentar a aplicação 

desse dispositivo para proteger a legítima seja por meio de uma sentença prolatada no 

Brasil ou pelo ajuizamento de uma demanda no local em que foi constituído o trust.  

No entanto, os locais abordados neste trabalho não aderiram e, possivelmente 

não vão aderir à Convenção, pois essa é justamente uma vantagem competitiva no 

mercado financeiro internacional como forma de atrair recursos.484 

Por isso, para efeito de proteção da legítima, a adesão do Brasil à referida 

convenção é irrelevante. 

 

9.6. Compensação da legítima com bens situados do Brasil 

 

Diante da ineficácia de levar de ajuizar uma ação para tentar invalidar ou reduzir 

o trust com base na legítima nos países apontados ou tentar homologar e executar 

nesses lugares uma decisão judicial brasileira, um caminho seria a compensação dos 

herdeiros com bens situados no Brasil, visto que o juiz brasileiro é competente para 

processar o inventário dos bens aqui localizados, nos termos do artigo 23, inciso II, 

segunda parte, do Código de Processo Civil.485 

Contudo, essa solução apresenta alguns problemas. 

Para compensar os herdeiros com bens no Brasil por meio da aplicação das 

regras da colação486 ou da redução das disposições testamentárias487, o juiz deveria ter 

 
484 WATERS, Donovan W. M. ob. cit. p. 433 
485 Art. 23.  Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: (...) II - em 

matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à 

partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou 

tenha domicílio fora do território nacional; 
486 Artigos 2.002 a 2.012 do Código Civil. 
487 Artigos 1.966 a 1.968 do Código Civil. 
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acesso aos bens situados no exterior para realizar o cálculo da legítima. Contudo, o juiz 

não tem competência para inventariar bens no estrangeiro nos termos do artigo 23, 

inciso II, segunda parte, do Código de Processo Civil.488 

Para contornar essa dificuldade, poder-se-ia pensar em alterar a Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro para incluir no Brasil norma semelhante à 

legislação de direito internacional privado da Itália, saber: 

 

Lei 31 de maio de 1995, n. 218 

REFORMA DO SISTEMA ITALIANO DE DIREITO INTERNACIONAL 

PRIVADO 

Art. 46. (Sucessão por morte) 

1. A sucessão por morte é regida pela lei nacional do sujeito cuja herança é 

no momento da morte. 

2. O sujeito cuja herança está envolvida pode submeter, com uma declaração 

expressa em forma testamentária, toda a sucessão à lei do Estado em que 

reside. A escolha não tem efeito se, no momento da morte, o testador já não 

residisse nesse Estado. No caso da sucessão de um cidadão italiano, a escolha 

não afeta os direitos que a lei italiana atribui às legitimas residentes na Itália 

no momento da morte da pessoa cuja sucessão está envolvida. 489 (tradução 

livre e grifo nosso) 

 
488 Embora ainda sob a vigência do Código de Processo Civil anterior, mas com conteúdo semelhante, o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já afastou a possibilidade de colação com bens no estrangeiro: 

Competência internacional - Pretendida colação a inventário, de bem imóvel situado em Portugal, doado a 

herdeiro pelo "de cujus" falecido no Brasil - In admissibilidade. Escapa à Justiça brasileira questão 

relativa à imóvel situado em Portugal, conforme estabelecido nos artigos 89, I do C.P.C. e 12, parágrafo 
Io, da Lei de Introdução ao Código Civil, pelo simples fato da inaplicabilidade da decisão judicial 

brasileira em pais estrangeiro, absurdo que implicaria em inadmissível lesão à soberania alheia. Recurso 

desprovido.   

(TJSP,  Agravo de Instrumento 0013659-19.1999.8.26.0000, Relator Desembargador Oswaldo Breviglier, 

7ª Câmara de Direito Privado, Foro Regional VIII, Tatuapé, 1.Vara Familia, Data do Julgamento: 

11/08/1999; Data de Registro: 19/08/1999). 

Nesse sentido, embora sem abordar diretamente a questão da colação ou da redução das disposições 

testamentária também decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

Agravo de Instrumento. Ação de Inventário. Decisão que indeferiu a inclusão de contas bancárias 

localizadas no exterior dentre os bens a serem partilhados na origem. Incidência dos princípios da 

pluralidade de juízos sucessórios e da efetividade das decisões. Autoridade judiciária brasileira que não 
possui competência para julgar ações relativas a bens localizados em território estrangeiro, sob pena de 

afronta à soberania do outro país. Exegese do artigo 23 do CPC. Precedentes. Agravo desprovido.  

(TJSP,  Agravo de Instrumento 2238157-34.2017.8.26.0000, Relator Desembargadora Maria de Lourdes 

Lopez Gil, 7ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível,  9ª Vara da Família e Sucessões, Data do 

Julgamento: 07/11/2018, Data de Registro: 12/11/2018) 
489 “Legge 31 maggio 1995, n. 218 

RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 

Art. 46. (Successione per causa di morte)  

1. La successione per causa di morte e' regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredita' si 

tratta, al momento della morte.  
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Contudo, além de se manter o problema da incompetência para inventariar bens 

estrangeiros, na própria Itália, há entendimento no sentido de ser essa norma 

inconstitucional por violar a igualdade entre nacionais e estrangeiros.490 

De forma mais direta a respeito da compensação dos herdeiros no Brasil, poder-

se-ia adotar o direito de retirada (droit de prélèvement) francês, assim previsto na 

legislação: 

 

Lei de 14 de julho de 1819 sobre a abolição do direito de barganha e 

detração. 

Artigo 2 

No caso da partilha da mesma sucessão entre coerdeiros estrangeiros e 

franceses, eles devem cobrar em uma propriedade situada na França uma 

parte igual ao valor da propriedade situada em um país estrangeiro do qual 

eles seriam excluídos, por qualquer motivo, sob as leis e costumes locais.491 

 

Todavia, esse artigo foi considerado inconstitucional pela Corte de Cassação da 

França em 5 de outubro de 2011 por diversos motivos, entre eles, a violação da 

igualdade entre o herdeiros francês e o herdeiro estrangeiro: 

 

6. Considerando que, para restabelecer a igualdade dos herdeiros garantida 

pela lei francesa, o legislador poderia basear uma diferença de tratamento no 

fato de que a lei estrangeira privilegia o herdeiro estrangeiro em detrimento 

do herdeiro francês; que, no entanto, o direito de cobrar a propriedade é 

reservado apenas ao herdeiro francês; que a disposição controvertida 

 
2. Il soggetto della cui eredita' si tratta puo' sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, 

l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della 

morte il dichiarante non risiedeva piu' in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la 

scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento 

della morte della persona della cui successione si tratta.” 

 Disponível em < 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1995-06-

03&atto.codiceRedazionale=095G0256> Acesso em 01.04.2018 
490 BIANCA, Cesare Massimo. Diritto civile, v. 2, La famiglia: le successioni. 6ª ed. Milano: Giuffrè, 

2017, p. 538 
491 “Loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction.  

Article 2 

Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci 

prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger 

dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.” 

Disponível em 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069447&dateTexte=20110

927> Acesso em 01.04.2018. 
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estabelece, assim, uma diferença de tratamento entre os herdeiros que 

também chegam à sucessão de acordo com a lei francesa e que não são 

privilegiados pela lei estrangeira; que essa diferença de tratamento não está 

diretamente relacionada ao objeto da lei, que tende, em particular, a proteger 

a reserva hereditária e a igualdade entre herdeiros garantida pela lei francesa; 

que, consequentemente, desconsidera o princípio da igualdade perante a lei492 

 

A propósito, esse precedente foi utilizado em outro caso na Corte de Cassação 

da França em 27 de setembro de 2017. 493 

Nesse caso, discutiu-se o destino dos bens deixados pelo compositor Maurice 

Jarre, morto em 29 de março de 2009. Maurice, nascido na França em 1924, foi para os 

Estados Unidos em 1953 e viveu lá até a sua morte. Antes de morrer, por vontade, 

testou todos os seus bens a sua última esposa, Fui Fong Khong, com quem se casou em 

1984. Ele indicou que omitia "intencionalmente e voluntariamente" todas as disposições 

relativas a "seus herdeiros", assim designando seus dois filhos franceses: Jean-Michel, 

nascido em 1948 de seu primeiro casamento, e também músico, diretor de programas 

eletrônicos; e Stéfanie, decoradora, nascida em 1966 do segundo casamento. 

A Corte francesa manteve a liberdade testamentária, sob o fundamento, entre 

outros, de que a lei estrangeira, designada pelo conflito de leis aplicáveis, que ignora a 

reserva hereditária, por si só, não é contrária à ordem pública.  

Com isso, percebe-se que a alteração das normas de direito internacional privado 

no Brasil vai esbarrar na inconstitucionalidade por violação da igualdade, já reconhecida 

na França. Além do próprio entendimento da Corte de Cassação francesa no sentido de 

que a legislação estrangeira que ignora a legítima, por si só, viola a ordem pública. 

A propósito, na América do Sul a Venezuela tem disposição semelhante ainda 

em vigor: 

 

 
492 “6. Considérant qu'afin de rétablir l'égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur 

pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l'héritier 

étranger au détriment de l'héritier français ; que, toutefois, le droit de prélèvement sur la succession est 
réservé au seul héritier français ; que la disposition contestée établit ainsi une différence de traitement 

entre les héritiers venant également à la succession d'après la loi française et qui ne sont pas privilégiés 

par la loi étrangère ; que cette différence de traitement n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui 

tend, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l'égalité entre héritiers garanties par la loi française ; 

que, par suite, elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi” 

Disponível em < 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ADC8E14E0C014D83DC844B92642A2B53.tp

lgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000024447242&dateTexte=29990101> Acesso em 01.04.2018. 
493 Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198. Disponível em 

<https://www.doctrine.fr/d/CASS/2017/JURITEXT000035681578>. Acesso em 01.02.2018. 
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Lei de Direito Internacional Privado da Venezuela de 1998 

Capítulo VII - Das Sucessões 

Artigo 34. As sucessões são regidas pela lei do domicílio do falecido. 

Artigo 35. Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivo, que não 

estejam legalmente separados de bens, poderão, em qualquer caso, tornar 

efetivo sobre os bens situados na República o direito ao legítimo que a lei 

venezuelana lhes conceda. 494 

Contudo, sem considerar as questões políticas atuais da Venezuela, é possível 

que essa norma se mantenha em vigor em razão do menor tráfico jurídico com países 

sem a legítima. Logo não pode servir de parâmetro para o Brasil. 

Por sua vez, uma alternativa na Argentina, mesmo sem regra semelhante à 

francesa, foi determinar que os beneficiários do trust, que no caso também eram 

herdeiros, porém domiciliados na Inglaterra, trouxessem o bem in trust à colação no 

inventário processado na Argentina. O resumo do caso é seguinte495.  

O senhor Federico Vogelius nasceu na Argentina e casou-se pela primeira vez lá. 

Ele divorciou-se, mudou-se para Londres e casou pela segunda vez. Ele teve dois filhos 

com a segundo esposa em Londres. Finalmente, ele se divorciou novamente, e se 

mudou de volta para a Argentina, onde ele morreu tendo a Argentina como último 

domicílio. Ele tinha total de cinco filhos, dois deles em Londres e outros três na 

Argentina. Enquanto vivia em Londres, o senhor Vogelius fez um trust relativo a um 

imóvel na Inglaterra, indicando seus dois filhos ingleses como beneficiários 

(beneficiaries) do trust. 

A viúva e ou outros filhos do senhor Vogelius iniciaram um inventário na 

Argentina (último domicílio do de cujus) e pediu que os beneficiários do trust fossem 

considerados como recebendo um pré-pagamento do espólio a ser distribuído. Por essa 

razão, os outros ativos do senhor Vogelius teriam que ser distribuídos em uma 

 
494 “A Ley de Derecho Internacional Privado da Venezuela de 1998 prevê  

Capítulo VII 

De las Sucesiones 

Artículo 34. Las sucesiones se rigen por el Derecho del domicilio del causante. 

Artículo 35. Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente, no separado legalmente de 

bienes, podrán, en todo caso, hacer efectivo sobre los bienes situados en la República el derecho a la 

legítima que les acuerda el Derecho venezolano.” Gaceta Oficial, n.º 36.511 de 6 de agosto de 1998, 

disponível em <Organização dos Estados Americanos (OEA) 

https://www.oas.org/juridico/mla/private/rexcor/rexcor_resp_ven25.pdf>. Acessada em 01.04.2018. 
495 Vogelius Angelina Teresa y otros c/ Vogelius Federico y otro s/ colacio´n, Chamber of Appels of 

Buenos Aires city, Room F, November 3rd, 2005. Disponível em 

<http://fallos.diprargentina.com/2007/03/vogelius-y-otros-c-vogelius.html>. Acesso em 01.04.2018. 
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proporção maior para os herdeiros que não eram beneficiários do trust como uma 

maneira de compensação. 

O principal fundamento utilizado foi neste sentido: 

 

9. Acredito, neste ponto, que, para salvaguardar o princípio da igualdade 

entre herdeiros necessários - a que se ordena a colação - é necessário situar o 

fideicomisso (trust) gratuito em benefício dos herdeiros como gênero de 

negócio indireto através do qual o instituidor (settlor) destina a obter um fim 

ulterior que excede a sua função económica típica (conf, Rubino, Domenico 

O negócio jurídico indireto, trad. L. Rodriguez Arias, Madrid de 1953; Betti, 

Emilio, a Teoria Geral do negócio jurídico, trad. J. L. de los Mozos, Madrid, 

1970, p.142 e seguintes, n ° 21 ;. Ferrara, Francesco, A simulação dos 

negócios jurídicos.  trad R. Atad e J. de la Puent, p 98 e seguintes, No. 8, (...) 

etc) Nós explicamos: o excesso em tanto quanto por meio dele o instituidor 

(settlor) tenha querido evitar os efeitos da doação direta para obter finalidade 

a que a lei condena. Esse fim ulterior com o propósito de beneficiar 

gratuitamente a um ou mais herdeiros necessários, subtraindo os bens in trust 

do acervo. Por isso, os franceses têm aludido a uma doação indireta com 

efeitos no dia do falecimento do instituidor (settlor) do trust (Kemelmajer 

Carlucci, Aida, Novamente sobre el fideicomisso sucessórios, antes citado). 

Em um sentido similar, tem sido apontado que se um beneficiário 

(beneficiary) é, ao mesmo tempo, o herdeiro do instituidor (settlor), o que ele 

recebe nesse caráter será uma antecipação de sua parte hereditária. Portanto, 

as liberdades do instituidor (settlor) estão subordinadas à sua situação 

familiar (Hayzus, Jorge R., Trust, 2a ed., 2004, página 89, n ° 32). 

10. Por tudo até aqui exposto considero que assiste razão aos recorrente e que 

a demanda deve ser acolhida nos termos da petição inicial, tudo aqui exposto 

Considere participar razão os recorrentes e que a demanda deve ser aceito sob 

os termos da declaração inicial, ou seja, determino que os coerdeiros 

demandados Federico Roberto Vogelius e Fanny Amalia Vogelius 

colacionem na sucessão do de cujus, Federico Manuel Vogelius, o valor dos 

imóveis que foram transferimos em favor deles como consequência do trust 

constituído pelo falecido de acordo com a documento oportunamento juntada 

e, em caso de o valor dos referidos bens, computados à época da aberbertura 

da sucessão (artigos 3477, segundo parágrafo e 3602, Código Civil) excedam 

o valor colacionável por afetar, ademais, a porção legítima dos autores, 

reintegra valores suficientes para equiparar seus quinhões. 496 

 
496 “Creo, a esta altura, que a los fines de salvaguardar el principio de igualdad entre herederos forzosos -a 

lo que se ordena la colación- es menester situar el fideicomiso gratuito en su beneficio en el género de los 

negocios indirectos a través de los cuales el fideicomitente pretende obtener un fin ulterior que excede su 
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Embora possa parecer uma forma justa a ser aplicada no Brasil, embora ilegal 

por extrapolar a competência do juiz brasileiro para inventariar bens fora do país, não 

surtiu efeito prático. No caso, não havia ativos suficiente na Argentina para compensar 

os que os filhos de lá não receberam por não terem feito parte do trust, ficando os 

beneficiários do trust com um quinhão maior.497 

Logo, se até mesmo no trust inglês mencionado no caso acima, em que não há 

disposições específicas contra a legítima, houve dificuldade em respeitar a norma que 

protege os herdeiros necessários, o que dirá de trusts realizados em locais que têm o 

arcabouço jurídico e institucional destinado ao planejamento sucessório de estrangeiros 

com a máxima liberdade como nas Ilhas Cayman, Jersey, Guernsey e Bermudas. 

  

 
función económica típica (conf., Rubino, Doménico, El negocio jurídico indirecto, trad. L. Rodríguez 

Arias, Madrid, 1953; Betti, Emilio, Teoría general del negocio jurídico trad. J. L. de los Mozos, Madrid, 

1970, p.142 y sigtes., n° 21; Ferrara, Francesco, La simulación de los negocios jurídicos trad. R. Atad y J. 
de la Puente, p. 98 y sigtes., n° 8, etcétera). Nos explicamos: lo excede en tanto y cuanto a través de él el 

constituyente haya querido eludir los efectos de la donación franca para lograr la finalidad que la ley 

condena. Este fin ulterior se revela en el propósito de beneficiar gratuitamente a uno o más herederos 

forzosos, sustrayendo los bienes fideicomitidos del acervo sucesorio. Por eso los franceses han aludido a 

una donación indirecta con efectos al día del fallecimiento del constituyente del fideicomiso (Kemelmajer 

de Carlucci, Aída, Nuevamente sobre el fideicomiso sucesorio, antes citado). En similar sentido se ha 

señalado que si un beneficiario es, a la vez, heredero forzoso del fiduciante lo que reciba en aquel carácter 

será una anticipación de su porción hereditaria. Por ende la liberalidad del fiduciante está subordinada a 

su situación familiar (Hayzus, Jorge R., Fideicomiso, 2° ed., 2004, p. 89, n° 32). 

10. Por todo lo hasta aquí expuesto considero que asiste razón a los recurrentes y que la demanda debe ser 

acogida en los términos del planteo inicial, es decir disponiendo que los coherederos demandados 
Federico Roberto Vogelius y Fanny Amalia Vogelius colacionen en la sucesión del causante, Federico 

Manuel Vogelius, el valor de los inmuebles que fueron transferidos en su favor como consecuencia del 

fideicomiso constituido por éste de acuerdo con la documentación oportunamente aportada y, en su caso 

si el valor de dichos bienes, computados a la fecha de la apertura de la sucesión (arts. 3477, 2° párrafo y 

3602, Cód. Civil) excediese el valor colacionable por afectar, además, la porción legítima de los 

accionantes, reintegren valores suficientes para equiparar sus hijuelas. “ Vogelius Angelina Teresa y otros 

c/ Vogelius Federico y otro s/ colacio´n, Chamber of Appels of Buenos Aires city, Room F, November 

3rd, 2005. Disponível em <http://fallos.diprargentina.com/2007/03/vogelius-y-otros-c-vogelius.html>. 

Acesso em 01.04.2018. 
497 MALUMIAN, Nicolas. ob. cit., p.436 
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10. PROPOSTA DE LEGE FERENDA DE ADOÇÃO DA SISTEMÁTICA DE 

PROVISÃO DE FAMÍLIA EM SUBSTITUIÇÃO À LEGÍTIMA 

 

Em razão da inconstitucionalidade superveniente da legítima por violação da 

igualdade apontada nos capítulos anteriores, propomos, de lege ferenda, a revogação da 

legítima e a adoção de uma sistemática de provisão de família nos mesmos moldes do 

direito inglês no Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975, 

conforme texto de anteprojeto de lei abaixo sugerido: 

 

Projeto de Lei n.º , de 2019 

Art. 1º. Dá-se nova redação aos dispositivos da Lei n. º 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, nos seguintes termos: 

“CAPÍTULO II - Dos Herdeiros Necessários e do Direito de 

Provisão Familiar” 

“Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os 

ascendentes, o cônjuge e o companheiro.” 

“Art. 1.846. Os herdeiros necessários excluídos da sucessão 

testamentária, salvo se a exclusão tiver fundamento nos artigos 

1.814 e 1.815 deste Código, que comprovarem insuficiência de 

recursos ou de patrimônio para sua subsistência poderão reivindicar 

provisão familiar suficiente para sua manutenção até o limite da 

quota hereditária que receberia na sucessão legítima.” 

“Art. 1.847. Os herdeiros colaterais não têm direito à provisão 

famíliar, podendo ser livremente excluídos da sucessão, bastando 

que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar.” 

“Art. 2.018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre 

vivos ou de última vontade”. 

Art. 2º. Revogam-se os artigos 549, 1.848 a 1.850, 1.857, §1º, 1.966 

a 1.968, 2.002 a 2.012, da Lei n.º10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Art. 3º. Dá-se nova redação aos dispositivos da Lei n. º 13.105, de 

16 de março de 2015, nos seguintes termos: 

“Art. 620. (...) IV - a relação completa e individualizada de todos os 

bens do espólio, inclusive dos bens alheios que nele forem 

encontrados, descrevendo-se:” 

Art. 4º. Revogam-se os artigos 618, VI, 639 a 641 da Lei n. º 13.105, 

de 16 de março de 2015. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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Inicialmente, lembramos que nada impede a revogação das regras de legítima no 

direito brasileiro, porque, além da inconstitucionalidade apontada nesta tese, a 

Constituição Federal não prevê garantia de herança necessária. A inconstitucionalidade 

estaria apenas na abolição da sucessão por morte em razão do art. 5º, XXX, da 

Constituição Federal, não a legítima dos herdeiros necessários.498  

Ademais, trata-se de posicionamento que encontra respaldo em países com 

caractísticas culturais próximas ao Brasil, como é o caso da Itália em que Corte de 

Cassação Civil italiana entendeu não estar a legítima protegida constitucionalmente: 

  

Uma vez que a Carta Constitucional, no art. 42, não se refere aos herdeiros 

necessários, a quota que lhes é reservada representa uma limitação da 

sucessão legítima ou das disposições testamentárias, que o legislador pode 

modificar e até suprimir, pois o instituto não está entre aqueles que 

constituem a ordem pública, a qual o art. 31 da disposição sobre a lei geral 

(tradução livre)499 

 

A propósito, a redação do mencionado artigo 42 da Constituição Italiana500 é a 

seguinte “A lei estabelece as regras e limites da sucessão legítima e testamentária e os 

direitos do Estado sobre a herança.”501 (tradução livre)   

É importante, no entanto, lembrarmos que, apesar da importância da referida 

corte no sistema judiciário italiano, trata-se de questão ainda controversa na doutrina 

italiana, tanto para a manutenção502, a reforma503 ou a exclusão da legítima504.  

 
498 NEVARES, Ana Luiza Maia. O princípio da intangibilidade da legítima, ob. cit., 2006, p. 543-545 
499 “Poiché la Carta costituzionale, all’art. 42, no fa riferimento alcuno ai legittimari, la quota riservata ai 

medesimi rappresenta un limite della successione legitima ovvero delle disposizioni testamentarie, che il 

legislatore ordinário può modificare ed anche sopprimere, pertanto l’instituto non rientra tra quelli che 

costituiscono l’ordine pubblico, cui si riferisce l’art. 31 delle disposizione sulla legge generale” 

Cassazione civile, sez. II, 24 giugno 1996, n. 5832, in La nuova giurisprudenza civile comentada, 1997, I, 

p. 164. 
500 Aos comentar a decisão da Corte de Cassação Italiana, DAMU, afirma que a proteção constitucional 

da legítima pode derivar de uma leitura diferente do artigo. 42, IV, e de outras regras constitucionais 
indiretamente ligadas ao instituto. Como a lei ordinária não poderia eliminar a sucessão testamentária, 

também se pode dizer que a lei nem sequer poderia prover uma sucessão para testamento sem limites, e o 

limite é representado pelas regras para a proteção de legitimações. Além disso, a revogação do instituto 

poderia ser incompatível com outras disposições constitucionais de proteção da família e dos filhos 

(artigos 29, 30 e 31 da Constituição), conforme DAMU, Daniela. Ruolo e limiti del contratto negli 

assetti familiari in funzione successoria.  Tese (Doutorado em Direito dos Contratos) - Faculdade de 

Direito, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, 2014, p. 58. 
501 “La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato 

sulle eredità.” Disponível em < http://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=42> 

Acesso em 01.04.2018 
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Ademais, há uma tendência em direção à redução da classe de herdeiros com 

direito à legítima mesmo em países com forte histórico de proteção à legítima.505 

Com isso, propomos a alteração da legislação para extinguir a classe dos 

herdeiros necessários, permitir a ampla liberdade de testar e instituir a possibilidade do 

pedido de provisão da família nas hipóteses em que o testamento não preveja o mínimo 

necessário para subsistência para cônjuge, companheiro, descendentes menores e 

descendentes incapazes. 

Trata-se de norma com suporte histórico no próprio direito brasileiro, pois já 

havia sido proposta por emenda parlamentar durante a discussão do Código Civil de 

1916, conforme já visto neste trabalho.  Ainda, ao longo da análise dos antecedentes 

históricos da legítima, percebe-se que o contexto histórico e social foi responsável por 

diversas alterações na liberdade de testar ao longo da história.  

Além disso, embora ainda com a legítima para descendentes e ascendentes506, o 

anteprojeto para alteração do direito das sucessões do Instituto Brasileiro de Direito de 

Família apresentou o sistema de provisão família para cônjuge e companheiro: 

 

Art. 1.850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, o cônjuge ou o 

companheiro, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os 

contemplar. 

Parágrafo único. O cônjuge ou o companheiro que comprovar insuficiência 

de recursos ou de patrimônio para sua subsistência poderá reivindicar do 

monte quota hereditária não superior àquela que receberia na sucessão 

legítima, conforme as seguintes condições: 

I. A quota hereditária do cônjuge e do companheiro prevista no caput será 

imputada na reserva hereditária, sendo mantida em sua integralidade a quota 

disponível do autor da herança, e será paga em dinheiro ou em bens do 

acervo hereditário, cabendo a escolha aos herdeiros. 

 
502 CALVISI, M. Giovanna Falzone . Diritto successorio: Temi e problemi. Milano: Giuffrè, 2012,  p. 

242 
503 DAMU, Daniela. ob. cit., p. 94-95 
504 BONILINI, Sulla possibile riforma della successione necessaria. In BONILINI, Giovanni (ord.) 
Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni: La successione legittima. Vol. 3. Milano: Giuffrè, 2009, 

p. 582.  
505 VERBEKE, Alain e LELEU, Yves-Henri. Harmonization of the law of sucession in Europe. In 

HARTKAMP, Arthur et . al (edit.). Towards a European Civil Code. 4ª ed. Wolters Kluwer: UK, 2010, 

p. 469-480. 
506 Sobre os argumentos contra a manutenção dos ascedentes como herdeiro necessário ver MADALENO, 

Rolf. ob. cit., p. 31-72. Ademais, recentemente a França excluir o ascendente do rol de herdeiros 

necessários por meio da Lei n.º 2006-728, de 23 de junho de 2006, conforme disponível em < 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2897CD9D455AFF4349D78F98181F182C.tpl

gfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000000637158&dateTexte=20060625>.  Acesso em 01.04.2018. 
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II. Na hipótese de pagamento da quota hereditária do cônjuge ou do 

companheiro em bens da herança, aplicar-se-ão os princípios e as regras da 

partilha. 

III. O juiz, de forma fundamentada, quantificará a quota do cônjuge ou do 

companheiro, de acordo com as suas necessidades e as dos herdeiros 

concorrentes.507 

 

Além disso, na Inglaterra, seções 10 a 14 do Inheritance (Provision for Family 

and Dependants) Act 1975508, o Poder Judiciário pode rever disposições, incluindo 

aquelas feitas em trust, que tenham por objetivo impedir a obtenção de provisão 

financeira total ou parcialmente. Esse ato aplica-se às disposições feitas até seis anos 

antes da morte do autor da herança.509 

Contudo, o sistema de provisão de família não é completamente isento de 

dificuldades, conforme é possível perceber pelo histórico do instituído na Inglaterra. 

O Parlamento da Nova Zelândia foi pioneiro ao aprovar em 1900 a Testators 

Family Maintenance Act que deu a corte jurisdição para fazer provisão para o cônjuge e 

filho do testador em qualquer idade se o testador tiver feito provisões inadequadas para 

prever uma subsistência razoável. A legislação foi inicialmente promovida como uma 

medida para aliviar a pressão nos cofres públicos, mas era geralmente aplicada para 

ajustar direitos privados. A jurisdição concedida à corte era discricionária para 

promover um balanço entre preservar a liberdade de testar e a política pública de fazer a 

provisão para certos membros da família. Nas décadas seguintes, outros países de 

common law introduziram suas próprias versões de legislação de provisão da família, 

incluindo Austrália, Canada, Inglaterra e País de Gales.510 

Após mais de 10 anos de discussão no parlamento inglês e várias tentativas de 

adotar o sistema neozelandês, o legislativo aprovou a Inheritance (Family Provision) 

Act 1938, que limitava a classe de beneficiário a cônjuges, filhos menores, filhas não 

casadas e filhos que não podiam se manter em razão de alguma deficiência mental ou 

física. Ocorreu um debate considerável nos anos que se passaram até o ato de 1938 

sobre se seria apropriado restringir a liberdade de testar. Lord Haldane e Viscount 

Hailsham, ex e atual (na época) Lord Chancellors eram veementemente opostos a 

 
507 Disponível em < http://ibdfam.org.br/assets/upload/anteprojeto_sucessoes/anteprojeto_sucessoes.pdf> 

Acesso em 01.04.2018. 
508 Disponível em <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/63>. Acesso em 01.04.2018. 
509 PETTIT, Philip Henry. ob. cit.,  p. 236. 
510 MCDONNELL, Constance. Blurring the focus? The Supreme Court’s decision in Ilott v The Blue 

Cross. Trusts & Trustees. V. 23, n. 7, September 2017, p.  751. 
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qualquer proposição nesse sentido. In 1931, os juízes da Corte de Chancelaria 

escreveram para o comitê parlamentar responsável pela análise do projeto apresentando 

graves objeções a qualquer tipo de legislação que introduzisse um sistema parcial de 

quotas fixas em uma herança e expressavam suporte ao sistema discricionário de 

provisão familiar a ser decidido caso a caso. In 1937, os juízes da Corte de Chancelaria 

enviaram carta ao Lord Chancellor no sentido de que o exercídio da jurisdição prevista 

no projeto seria exercido sem qualquer dificuldade.511 

No início da década de 1970, houve uma revisão da legislação de provisão de 

família. A comissão responsável pela reforma incluiu no projeto a possibilidade de 

filhos adultos pedirem a provisão. Ao discursar na House of Lords, o Lord Wilberforce, 

como juiz que julgou diversos casos sob a lei de 1938, disse como distribuir o mérito ou 

demérito entre esposa, viúva, possível amante, filhos ilegítimos era doloroso e 

extremamente difícil. 512 

Para ilustrar como funciona na prática o referido instituto inglês vamos 

apresentar o conhecido513 caso lllot v Mison514, em que uma filha não tinha nenhuma 

disposição testamentária a seu favor e pediu a provisão de família no Poder Judiciário 

inglês. 

A ação foi ajuizada pela senhora Ilott, uma mulher na faixa de cinquenta anos, 

que vivia em uma casa subsidiada pelo governo. Ela era a filha única da de cujus, 

senhora Jackson, e vivia com seu marido e cinco filhos, todos muito dependentes de 

benefícios estatais. A senhora Ilott fora alienada do convívio com a mãe desde os 17 

anos e teve uma vida completamente independente. A senhora Jackson, falecida, não 

deixou nenhuma disposição em seu testamento para sua única filha a senhora Ilott. Em 

vez disso, deixou todo o seu patrimônio, avaliado em 486.000 libras para três 

instituições de caridade animal, The Blue Cross, The RSPB e the RSPCA. 

Com base na seção 1 do Inheritance Act 1975, podem ser apresentadas ações por 

filhos adultos sobre o fundamento de que o testamento não deixou nenhuma provisão 

razoável para sua subsistência (maintenance). A corte de primeira instância (lower 

court) deu procedência e concedeu à autora a quantia de 50.000 libras do espólio. A 

senhora Ilott apelou sob o argumento de erro de direito quanto ao conceito de 

 
511 MCDONNELL, Constance. ob. cit., p.  751. 
512 MCDONNELL, Constance. ob. cit., p.  751. 
513 TATTERSALL, Luke. On the road to the Supreme Court: the pratical implications of Ilott v Mitson. 

Trusts & Trustees. V. 22, n. 7, September 2016, p. 787-788; MCDONNELL, Constance. 

MCDONNELL, Constance. ob. cit., p. 749-750. 
514 Ilott v Mitson [2015] EWCA Civ 797. 
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subsistência (maintenance) e não considerou os efeitos da decisão, especialmente sobre 

os benefícios estatais que já recebia e os perderia em razão da provisão de família 

recebida, o que a colocaria em uma situação ainda pior. 

Na segunda instância (Court of Appel), decidiu-se em favor da apelante. A corte 

considerou que a intenção da de cujus de beneficiar instituições de caridade animal foi 

desarrazoada, caprichosa e cruel em relação a sua filha afastada. Considerou-se ainda 

que as instituições de caridade não tinham necessidades financeiras nem expectativas, 

pois não tinham interesse em ser um peso na demanda da senhora Ilott. O resultado foi 

no sentido de que a autora ficou com a maior parte da herança, num total de 143.000 

libras para comprar sua casa e, ainda, acrescentaram um adicional aos benefícios 

estatais por ela recebidos. 

Contudo, a Supreme Court foi provocada pelas entidades de caridade e restaurou 

a decisão de primeira instância. 

Com isso, percebe-se que, apesar de imperfeito, o sistema de provisão familiar 

proporciona proteção aos herdeiros necessitados e acaba com a desigualdade entre 

brasileiros acerca da liberdade de dispor dos próprios bens em um mundo globalizado. 

Por fim, sempre devemos lembrar que a grande maioria dos herdeiros no Brasil 

não terá prejuízo algum, pois continuará recebendo o seu quinhão pelas regras da 

sucessãoa legítima, visto que, por razões culturais, a prática da realização de testamento 

no Brasil ainda é pequena. 
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CONCLUSÕES 

 

Embora o trust tenha surgido na Idade Média na Inglaterra devido a 

características específicas do direito e da sociedade da época, sua estrutura simples e 

flexível permtiu que sobrevivesse e se tornasse um instrumento útil em diversas áreas 

do direito. 

Além disso, apesar de mais conhecido em países de tradição da common law por 

influência inglesa, alguns países do sistema romano-germânico já o adotaram, seja pela 

criação de normas próprias seja pela adesão à Convenção de Haia de 1985 sobre o 

direito aplicável ao trust. 

A propósito, embora o Brasil não o tenha adotado ainda, o trust já foi objeto de 

projetos de lei, livros, dissertações e teses, tendo a maioria o foco no direito empresarial. 

Neste trabalho, percebemos, no entanto, que o trust exerce forte influência no 

direito das sucessões interno. Ademais, a importância é tamanha que os efeitos podem 

ser sentidos mesmo que o Brasil continue sem criar um trust interno pela legislação ou 

adotar a convenção internacional referida. 

Isso ocorre porque as regras do trust previstas em jurisdições offshore como 

Ilhas Cayman, Jersey, Guerney e Bermudas, além das disposições sobre lei aplicável 

para testamentos no Estado de Nova Iorque os EUA proporcionam um planejamento 

sucessório com disposições em vida ou após a morte blindadas contra ações judiciais 

fundadas no direito da legítima. 

Com a globalização e consequente facilidade ao acesso a serviços jurídicos 

oferecidos por bancas de advogados estrangeiras, criou-se uma situação de desigualdade 

entre brasileiros. 

Quem tem acesso a tais canais externos e patrimônio suficiente não cumpre as 

regras da legítima. Por outro lado, quem não tem continua sujeito a ter doação ou 

disposições testamentárias invalidadas ou reduzidas por violação da legítima. Isso criou 

uma desigualdade não justificada entre brasileiros, o que fundamenta a declaração de 

inconstitucionalidade das limitações à disposição do próprio patrimônio hoje em vigor. 

Demonstramos também que o arcabouço jurídico nos países mencionados é 

robusto a tal ponto de já ter negado pleitos lá deduzidos com a alegação de violação da 

legítima de outros países como França, Espanha, Suíça e Argentina. 
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Como sugestão, propomos a alteração da herança necessária, que não é 

considerada uma garantia constitucional em si, pela adoção da sistemática de provisão 

familiar, prevista no direito inglês. 

Por meio dela, a liberdade de doar e testar é plena, permitindo-se, no entanto, 

que alguns herdeiros, em situação de necessidade, deduzam pedido no Poder Judiciário 

para obter uma provisão suficiente para sua subsistência. 

Trata-se de sistemática já adotada, ao menos em parte, pelo anteprojeto de 

direito das sucessões do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões -

IBDFAM. Além disso, proposta semelhante já foi apresentada à época da discussão 

legislativa do Código Civil de 1916, o que demonstra o lastro com a história do direito 

brasileiro. 

Por fim, é importante lembrar que o fim da legítima e a ampliação da liberdade 

de dispor dos próprios bens não significam, de modo algum, o fim do direito da herança 

no Brasil, pois é notório que o testamento ainda é um tabu e a grande maioria das 

sucessões ocorre pela sucessão legítima, que não será afetada. Assim, não se mostra 

justo nem constitucional atualmente restringir a liberdade dos poucos que se propõe a 

planejar a própria sucessão. 
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ANEXOS 

 

Projeto de Lei (PL) nº 3.264 de 1965 

Orosimbo Nonato, Orlando Gome e Cario Mário da Silva Pereira 

 

Art. 672. Pelo contrato de fidúcia uma das partes, recebendo da outra bens 

móveis ou imóveis, assume o encargo de administrá-los em proveito do instituidor ou 

de terceiro, tendo, porém, a livre disposição dos mesmos, sem prejuízo do direito do 

beneficiário. 

Art. 673. A fidúcia requer forma escrita e pode ser constituída sobre bens e 

direitos presentes ou futuros, com caráter revogável ou irrevogável. 

Art. 674. Na fidúcia sobre bem imóvel é da substãncia do ato a escritura pública, 

levada ao Registro respectivo, devendo ser inscritas nas limitações ao poder de alienar 

ou gravar impostas ao fiduciário: 

§ 1º Com o registro da fidúcia o bem imóvel transferido ao fiduciário constitui 

propriedade resolúvel. 

§ 2º Falecido o fiduciário ou afastado da fidúcia por qualquer motivo, o imóvel 

inscrito em seu nome passará ao do seu substituto. 

Art. 675. Os bens objeto da fidúcia constituem patrimônio separado e serão 

administrados de acordo com as instruções prescritas pelo instituidor e, na falta destas, 

com a diligência do homem de negócios legal e honesto. 

Art. 676. Cumpre ao fiduciário sub-rogar sempre em outros os bens que alienar 

no interesse da administração, e pagar pontualmente os rendimentos ou lucros ao 

beneficiário. 

Art. 677. Responde o fiduciário pelos prejuízos que causar por negligência ou 

por administração temerária, e sendo mais de um, respondem todos solidariamente. 

Art. 678. Será destituído pelo juiz o fiduciário que faltar aos seus deveres ou se 

incompatibilizar para a fidúcia quando tiver ou defender interesses opostos aos da 

administração ou do beneficiário. 

Art. 679. Não mencionando o contrato quem deva substituir o fiduciário no caso 

de morte, incapacidade, renúncia, destituição ou impedimento, cabe ao juiz a 

designação, se o instituidor ou quem o suceder não o fizer. 
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Art. 680. Entende-se remunerada a administração do fiduciário, devendo o juiz 

fixar percentagem sobre os rendimentos ou lucros produzidos, na ausência de cláusula 

expressa. 

Art. 681. As instituições financeiras poderão manter, mediante autorização do 

órgão competente do governo federal, serviço de administração de bens mediante 

contrato de fidúcia. 

Art. 682. Extingue-se a fidúcia: 

a) Pela revogação, quando prevista expressamente; 

b) Pelo vencimento do prazo ajustado, quando não for vitalícia; 

c) Pela renúncia ou morte do beneficiário, sem sucessor indicado pelo 

instituidor. 

Art. 683. Extinta a fidúcia os bens revertem de pleno direito ao instituidor ou 

seus sucessores, salvo se o contrato houver disposto, para a hipótese, a consolidação da 

propriedade no patrimônio do beneficiário. 
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Projeto de Lei (PL) nº 4.809 de 1998 

José Chaves 

 

Art. 1º. Pelo contrato de fidúcia uma das partes, denominada fiduciante, 

transmite a propriedade fiduciária de bens ou direitos a outra, denominada fiduciário, 

para que este os administre em proveito de um terceiro, denominado beneficiário, ou do 

próprio fiduciante, e os transmita a estes ou a terceiros, de acordo com o estipulado no 

contrato. 

§ 1º A fidúcia requer forma escrita e pode ter como objeto bens e direitos 

presentes e futuros, com caráter revogável ou irrevogável. 

§ 2º Na fidúcia para fins de garantia o fiduciário pode ser o beneficiário, nas 

condições estabelecidas no contrato. 

§ 3º O contrato deverá conter: 

I – a identificação das partes e dos beneficiários, que podem ser pessoas físicas 

ou jurídicas; 

II – os elementos que permitiam a futura identificação dos beneficiários, caso 

estes não existam à época da constituição da fidúcia; 

III – a individualização dos bens e direitos objeto da fidúcia, bem como a 

indicação do modo pelo qual outros bens poderão vir a ser incorporados à fidúcia; 

IV – a condição ou termo a que estiver subordinada a fidúcia, que não poderá 

durar mais do que trinta anos, bem como a destinação dos bens e direitos, ao final do 

prazo do respectivo contrato; 

V – a menção à natureza fiduciária dos bens e direitos integrantes da fidúcia, 

com a indicação das limitações impostas pelo regime fiduciário; 

VI – os direitos e as obrigações das partes e dos beneficiários; 

VII – a extensão dos poderes do fiduciário, em especial os de disposição sobre 

os bens ou direito objeto da fidúcia, com enunciação dos requisitos a serem observados 

na transmissão dos mesmos aos beneficiários, ao fiduciante ou a terceiros; 
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VIII – a forma e o prazo da prestação de contas do fiduciário. 

§ 4º O contrato de fidúcia será registrado, conforme a natureza dos bens ou 

direito que tiver como objeto, no Registro de Imóveis da circunscrição do imóvel dado 

em fidúcia, no Registro de Títulos e Documentos, na Comarca em que forem 

domiciliados o fiduciário e o fiduciante, ou no órgão público competente. 

§ 5º O bem ou direito transferido ao fiduciário constitui propriedade resolúvel. 

§ 6º Verificada a condição ou o termo, incumbe ao fiduciário transmitir os bens 

ou direitos objeto da fidúcia ao beneficiário, ao fiduciante ou a terceiros, nos termos 

pactuados, independente de qualquer ato judicial. 

§ 7º O beneficiário poderá transmitir seus direitos, inclusive por testamento, 

salvo disposição em contrário do fiduciário. Poderá, também, o fiduciário transmitir sua 

posição contratual, nos termos do título de constituição da fidúcia. 

§ 8º A fidúcia poderá também ser instituída por testamento. 

§ 9º Aplicam-se à transmissão fiduciária as normas aplicáveis à transmissão de 

bens e direitos em geral, ressalvadas as peculiaridades e limitações previstas nesta Lei. 

Art. 2º Na fidúcia sobre bem imóvel é da substância do ato a escritura pública, 

de cujo registro deverão constar as limitações ao poder de alienar ou gravar impostas ao 

fiduciário. 

§ 1º A propriedade fiduciária da coisa imóvel constitui-se mediante registro no 

Registro de Imóveis competente, sendo objeto de averbação sua restituição ao fiduciante 

ou sua consolidação do fiduciário. 

§ 2º Falecido o fiduciário ou afastado da fidúcia, por qualquer motivo, inclusive 

por cessão dos seus direitos, o imóvel registrado em seu nome passará ao do seu 

substituto. 

Art. 3º. Os bens e direitos objeto da fidúcia, bem como seus frutos e 

rendimentos, constituem propriedade fiduciária, limitados os poderes a ela inerentes na 

conformidade do que dispuser o contrato de fidúcia. 
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§ 1º. Considera-se fiduciária a propriedade de coisa, ou a titularidade de direito, 

subordinada a durar somente até o implemento de uma condição resolutiva ou até o 

advento de um termo, quando se opera a transmissão da coisa ou do direito ao 

beneficiário, ao fiduciante ou a terceiros ou a sua consolidação no fiduciário, conforme 

o caso, nos termos do contrato. 

§ 2º. O caráter fiduciário da propriedade produzirá efeitos perante terceiros a 

partir do registro do contrato de fidúcia, no Serviço de Registro ou no órgão púlbico 

competente, conforme a natureza dos bens objeto da fidúcia. 

§ 3º. Quando previsto no contrato, o fiduciário investir-se-á na propriedade 

fiduciária dos bens ou direito que vier a adquirir com os frutos ou rendimentos do objeto 

da fidúcia, ou com o produto da alienação desses bens, devendo dos atos de aquisição 

constar a origem dos recursos. 

§ 4º. Nos condomínios organizados para fins de investimento, de qualquer 

natureza, nas sociedades sob a forma mutualista, ou sob qualquer outra forma, que 

tenham por finalidade o autofinanciamento dos associados, a entidade administradora 

figurará como proprietária fiduciária dos bens objeto dos respectivos negócios do grupo. 

Art. 4º. Os bens e direitos objeto da fidúcia manter-se-ão apartados do ativo do 

fiduciário e do fiduciante e constituem patrimônio autônomo, afetado à finalidade 

determinada no título de constituição da fidúcia, não respondendo pelas dívidas pessoais 

do fiduciário ou do fiduciante, salvo, quanto às do fiduciante, nos casos de fraude. 

§ 1º. O fiduciário poderá dispor ou gravar os bens dados em fidúcia, nas 

condições e para os fins previstos no contrato de fidúcia. 

§ 2º. O fiduciário deverá diligenciar para que os bens objeto da fidúcia não se 

comuniquem, nem se confundam, com os bens e direitos do seu patrimônio ou de outros 

patrimônios sob sua administração. 

§ 3º. As obrigações inerentes ao patrimônio fiduciário serão satisfeitas 

exclusivamente com os frutos e rendimentos por ele produzidos, ou com o produto da 

alienação dos bens ou direitos dele integrantes, procedendo-se, em caso de insuficiência, 

nos termos que dispuser o contrato de fidúcia. 
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Art. 5º. Os bens e direitos objeto da fidúcia serão administrados pelo fiduciário 

de acordo com o disposto no respectivo contrato. 

§ 1º. Poderá ser fiduciário qualquer pessoa física ou jurídica capaz de direitos e 

obrigações na ordem civil e comercial, salvo quando a implementação da fidúcia 

implicar captação de recursos do público, hipótese em que a atividade de fiduciário é 

privativa das instituições financeiras ou de entidades especialmente autorizadas pelo 

Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central do Brasil 

§ 2º. É igualmente privativa das instituições financeiras e das entidades 

autorizadas ou credenciadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central 

do Brasil a oferta pública para o exercício da atividade de fiduciário. 

§ 3º. O contrato de fidúcia legitima o fiduciário para o exercício de todas as 

ações atinenetes à defesa dos bens e direitos objeto da fidúcia, inclusive em face do 

beneficiário. 

§ 4º. Poderá o fiduciário delegar a implementação de determinados atos da 

fidúcia, desde que sob sua supervisão mantendo-se inalterada sua responsabilidade. 

§ 5º O fiduciário responde pelos prejuízos que causar por negligência ou 

administração temerária e, sendo mais de um fiduciário, respondem todos 

solidariamente. 

§ 6º. Salvo estipulação em contrário, a atividade do fiduciário será remunerada, e 

reembolsada as despesas que fizer na administração da fidúcia. Na falta de cláusula 

expressa, a remuneração será fixada mediante arbitragem. 

Art. 6º São deveres do fiduciário, além daqueles que vierem a ser estabelecidos 

no contrato de fidúcia: 

a) Implementar todos os atos necessários à consecução da fidúcia, inclusive 

mediante adoção de medidas judiciais; 

b) Manter os bens e direitos objeto da fidúcia separados dos seus e de outros 

sob sua administração; 

c) Aplicar os recursos e os bens provenientes da fidúcia na conformidade do 

que dispuser o contrato de fidúcia; 
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d) Transferir os bens direitos objeto da fidúcia àquele que estiver determinado 

no respectivo contrato, uma vez verificada a condição ou o termo; 

e) prestar contas de sua gestão, na periodicidade prevista no contrato de fidúcia. 

Art. 7º. O fiduciário poderá ser destituído de suas funções por iniciativa do 

fiduciante ou do beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

a) quando tiver ou defender interesses incompatíveis com os da administração, 

do fiduciante ou do beneficiário; 

b) por incapacidade ou inabilitação para o exercício dos poderes necessário à 

implementação da fidúcia; 

c) por falta ou negligência na administração 

Art. 8º. Não mencionando o contrato quem deva substituir o fiduciário no caso 

de morte, incapacidade, renúncia, destituição ou impedimento, será o substituto 

designado pelo juiz, se ofiduciante ou quem o suceder não o fizer. 

Art. 9º. São direitos do beneficiário, além daqueles que decorrerem de lei ou 

estiverem previstos no contrato: 

a) exigir do fiduciário o cumprimento de suas obrigações legais e contratuais; 

b) adotar medidas de defesa ou proteção dos bens e direitos dados em fidúcia, 

caso o fiduciário não o faça; 

c) obter a transmissão da propriedade dos bens e direitos dados em fidúcia, uma 

vez verificada a condição ou o temro do contrato. 

Art. 10.  São direitos do fiduciante, além daqueles estatuídos na lei ou que tiver 

reservado para si no contrato: 

a) revogar a fidúcia, promover a destituição do fiduciário e nomear seu 

substituto; 

b) obter a restituição dos bens e direitos objeto da fidúcia quando da realização 

da condição ou do advento do termo, se outro destino não estiver previsto no 

contrato; 
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c) exigir prestação de contas do fiduciário; 

d) exercer ação de responsabilidade do fiduciário; 

Art. 11. A fidúcia se extingue: 

a) pelo advento do termo ou pela realização da condição; 

b) pela revogação, quando prevista expressamente; 

c) pela renúncia ou morte do beneficiário, sem sucessor indicado pelo 

fiduciante; 

d) por acordo entre o fiduciante e o beneficiário, respeitados os direitos do 

fiduciário; 

e) por decisão judicial, quando, na ausência de disposição contratual dispondo 

sobre as condições pelas quais o contrato prosseguiria, se verifique a morte 

do fiduciário, ou, quando pessoa jurídica, sua liquidação ou quebra. 

Art. 12. Extinta a fidúcia, os bens e direitos revertem de pleno direito ao 

patrimônio do fiduciante ou seus sucessores, salvo se o contrato houver dispoto, para a 

hipótese, a consolidação da propriedade no patrimônio do beneficiário. 

Art. 13. O Conselho Monetário Nacional ou o Banco Central do Brasil, 

conforme o caso, regulamentará a contratação e administração da fidúcia pelas 

instituições financeiras e pelas demais entidade por eles autorizadas. 

Art. 14. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, à alienação 

fiduciária de bens móveis e imóveis, à cessão fiduciária de direitos e às demais 

hipóteses de constituição de propriedade ou de titularidade fiduciária, em especial 

quando destinada a garantia ou administração. 

Art. 15. Serão celebrados sob a forma de fidúcia, quando ofertados 

publicamente, os títulos ou negócios de investimento coletivo que gerem direito de 

participação, de parceria ou de remuneração. 

Art. 16. Dê-se nova redação ao art. 36 da Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 

1997, acrescentando-lhe os parágrafo primeiro e segundo, e, bem assim, ao art. 38 da 

mesma lei, nos seguintes termos: 
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“Art. 36. As operações de comercialização de imóveis, com pagamento 

parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis, de financiamento imobiliário em 

geral ou empréstimos com garantia imobiliária poderão ser pactudadas nas mesmas 

condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI, inclusive com 

alienação fiduciária, observados, quanto a eventual reajuste, os mesmos índices e a 

mesma periodicidade de incidência e cobrança.” 

“§ 1º. As instituições financeiras e entidades a elas equiparadas, autorizadas a 

operação no SFI, poderão adquirir créditos imobiliários cujo reajuste tenha como 

referencial índices gerais ou setoriais de preços”. 

“§ 2º. Nos atos e negócios à securitização de crédito imobiliário, inclusive nos 

títulos a ele relativos, poderá ser estipulado reajuste monetário em condições idênticas, 

às permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI, observando-se os mesmos 

índices e a mesma periodicidade de incidência e exigibilidade”. 

“Art. 38. Os contrato de compra e venda com financiamento e alienação 

fiduciária, de mútuo com alienação fiduciária, de leasgin, de cessão de crédito com 

garantia real e, bem assim, quaisquer outros atos e contratos resultantes da aplicação 

desta lei, mesmo aqueles constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis, 

poderão ser celebrados por instrumento particular, não se lhes aplicando a norma do art. 

134, II, do Código Civil.” 

Art. 17. Revogam-se os parágrafo primeiro, segundo e terceiro do artigo 5º e o 

parágrafo quinto do art. 27 da Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997. 

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 


