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RESUMO 

 

Trata-se de tese sobre a possibilidade de se atualizar o regramento do fideicomisso 

no Brasil, visando a possibilitar novos arranjos sucessórios e a instrumentalização 

do trust no Direito brasileiro. Para isso, descreve-se a história do surgimento do 

fideicomisso e como ele foi positivado no Brasil, tanto no Código Civil de 1916 como 

no Código Civil de 2002. Descreve-se, também, o trust, principalmente sob a ótica 

da Convenção de Haia, indicando suas principais utilizações, surgimento nos 

países de common law, entre outras características. Finalmente, explicita-se que o 

fideicomisso pode ter seu regramento alterado, especialmente para passar a ser 

negócio contratual e inter vivos, flexível, não necessariamente sucessório, e com 

regras em conformidade com a Convenção, no que se relaciona à figura do trust, a 

possibilitar sua vinda para o País, com o aumento das possibilidades de 

planejamento sucessório, e o renascimento do fideicomisso como um importante 

instrumento no sistema. 

 

Palavras-chave: Fideicomisso; Trust; Negócio fiduciário; Planejamento sucessório; 

Contrato de fidúcia. 
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ABSTRACT 

 

This is a thesis on the possibility of updating the fideicomisso’s rules in Brazil so that 

this legal institute may make possible new succession arrangements and 

instrumentalize the trust in Brazilian law, either for succession or other purposes. 

For this purpose, it describes the history of the emergence of the fideicomisso and 

how it was established in Brazil, both in the Civil Code of 1916 and in the Civil Code 

of 2002. It also describes the trust, mainly from the standpoint of the Hague 

Convention, indicating its main uses, its appearance in common law countries, 

among other characteristics. Finally, it explains that the fideicomisso may have its 

regulations changed, especially to become a contractual deal, flexible, not 

necessarily a succession institute, and with rules in accordance with the Hague 

Convention on trust. This will allow the trust to come to Brazil, the increase of the 

possibilities of succession planning, and the rebirth of the fideicomisso as an 

important instrument in the system. 

 

Keywords: Fideicomisso; Trust; Trust business; Succession planning; Fiduciary 

contract. 
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RIASSUNTO 

 

La presente tesi esamina la possibilità di aggiornare il regolamento relativo al 

fedecommesso in Brasile, volto a consentire nuove modalità di successione e la 

strumentalizzazione del trust nel diritto brasiliano. A tal fine, è descritta la storia della 

nascita del fedecommesso e la sua implementazione in Brasile, tanto nel Codice 

Civile del 1916 quanto nel Codice Civile del 2002. Inoltre, è descritto anche il trust, 

in particolare dal punto di vista della Convenzione dell'Aia, indicando i suoi utilizzi 

principali, la comparsa nei paesi del Common Law, tra le altre caratteristiche. Infine, 

viene chiarito che è possibile modificare il regolamento del fedecommesso, in 

particolare per diventare negozio contrattuale e inter vivos, flessibile, non 

necessariamente di successione, e con regole conformi alla Convenzione, in merito 

alla figura del trust, per consentirgli l’entrata nel Paese, con l'aumento delle 

possibilità di pianificazione successoria, e la ricomparsa del fedecommesso come 

strumento importante nel sistema. 

 

Parole chiave: Fedecommesso; Trust; Negozio fiduciario; Pianificazione 

successoria; Contratto fiduciario. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há situações em que é bastante difícil – podendo, a depender do caso, ser 

impossível – levar a cabo a vontade manifestada pelo detentor de um patrimônio, 

com o objetivo de proteger algumas pessoas em especial, sobretudo para depois 

de seu falecimento, pois as previsões constantes do ordenamento jurídico vigente 

são insuficientes e, por vezes, impeditivas a que isso ocorra. 

Por ora, dispõe-se de alguns instrumentos que permitem que o planejamento 

se efetive, tais como a doação da nua propriedade de patrimônio, com reserva de 

usufruto vitalício para o doador; a constituição de pessoa jurídica, para a qual é 

vertido o patrimônio, cedendo-se a nua propriedade das cotas e/ou ações – a 

depender da forma societária eleita – aos que se visa a beneficiar, com a 

manutenção do usufruto em poder do cedente; a elaboração de um testamento; a 

contratação de planos de previdência privada com plano de remuneração, nos 

padrões VGBL e PGBL, e a instituição de um fideicomisso. 

No que tange à última das hipóteses – instituição de fideicomisso –, a 

alteração contida no Código Civil de 2002, em relação ao que previa o de 1916, 

dificultou a efetivação de um planejamento nos moldes da vontade externada pelo 

detentor do patrimônio, uma vez que a respectiva instituição passou a ser possível, 

apenas, a favor dos ainda não concebidos, no momento do falecimento do 

instituidor. E, mesmo com relação ao que se previa em 1916, o fato de o instituto 

ser exclusivamente uma espécie de substituição testamentária (mortis causa) 

restringe muito sua relevância prática, mesmo considerando que poderia ter grande 

valor para os cidadãos se se admitisse ser gerado por uma relação contratual (em 

vez de sucessória). 

Tratar-se-á de cada um dos instrumentos antes referidos, com maior vagar, 

com um olhar especial para o fideicomisso, que será de grande utilidade se 

permitida a respectiva instituição a favor de pessoas já concebidas e por ato inter 

vivos. 

Defende-se, outrossim, a adoção, no Direito brasileiro, de um novo 

instrumento, o trust, até então abrasileirado na forma de um novo instituto, o 
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contrato fiduciário, contemplado no Projeto do Novo Código Comercial, que 

tramitava desde 2013, no Senado. 

Entretanto, dada a similaridade entre a estrutura do fideicomisso e a do 

contrato fiduciário, vislumbra-se a possibilidade de unificação dos institutos sob o 

rótulo do primeiro, desde que o respectivo regramento seja atualizado para que 

deixe de ser, exclusivamente, uma modalidade de substituição testamentária e 

passe a ser um negócio jurídico ordinário, admitindo a forma inter vivos, 

beneficiamento de pessoas já concebidas, e com regramento que esteja em 

conformidade com os ditames da Convenção de Haia sobre o trust. 

A implementação do contrato fiduciário por meio da alteração da legislação 

relativa ao fideicomisso terá diversos reflexos positivos, tais como evitar o envio de 

capital brasileiro para outros países, para fins de constituição de trusts, e trazer 

novas possibilidades de arranjos patrimoniais e planejamentos sucessórios. 

Para alcançar os objetivos traçados para este trabalho, o capítulo 1 descreve 

o que é planejamento sucessório e quais os principais instrumentos para tanto, 

atualmente utilizados no Brasil. 

O capítulo 2 apresenta o instituto do fideicomisso, descreve suas origens no 

Direito Romano e apresenta como foi positivado no Código Civil de 1916, incluindo 

breves comparações, no decorrer do texto, com a forma como fora positivado em 

outros países. 

O capítulo 3 trata da positivação do fideicomisso no Código Civil de 2002, 

incluindo a descrição e a explicação das regras aplicáveis e os principais 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o assunto. As restrições 

práticas do instituto também são evidenciadas, sobretudo a impossibilidade do 

fideicomisso inter vivos e a restrição de que o beneficiário deva ser alguém ainda 

não concebido ao tempo da instituição. 

O capítulo 4 acrescenta a explicação do trust, suas origens e as balizas de 

sua aplicação jurídica por meio da Convenção de Haia, que estipulou as diretrizes 

internacionais para a positivação nos diversos países. 

Finalmente, o capítulo 5 pontua a insuficiência do atual sistema de 

planejamento sucessório brasileiro, destaca a importância da nacionalização do 

trust, apresenta, descreve e explica os projetos de lei que tentaram normatizá-lo no 
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Brasil, até o momento, e, ao final, expõe as balizas para o que seria um regramento 

ideal para o assunto, propondo, ao final, normas jurídicas que, assim se acredita, 

engrandeceriam o Direito nacional e solucionariam os problemas indicados na tese. 

A tese foi elaborada por meio de pesquisas bibliográficas, análise 

jurisprudencial e atenção para os movimentos sociológicos envolvidos com os 

temas enfrentados, especialmente considerando a experiência profissional da 

autora na área de Direito das Sucessões. O ineditismo da tese está – crê-se – na 

indicação da lacuna existente nos sistemas brasileiros de planejamento sucessório 

e organização patrimonial; na indicação das balizas de uma nova legislação que 

colocaria fim a esse problema (de lege ferenda); e na proposição mesmo de uma 

redação para as normas que endereçariam adequadamente o assunto, na visão 

desta autora. 
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1. PANORAMA DO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO NO BRASIL 

 

1.1. Em que consiste o planejamento sucessório? 

A sucessão no Brasil se opera, para aqueles que têm herdeiros 

necessários1, a favor dos descendentes, em concorrência com o cônjuge, exceção 

feita aos casados sob o regime da separação obrigatória, ou, no da comunhão 

parcial, quando o falecido não tenha deixado bens particulares; inexistindo 

descendência, em favor dos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; e, na 

ausência de ascendentes, em favor do cônjuge (art. 1.829, I a III, CC). 

Saliente-se que, em consonância com a corrente doutrinária majoritária, 

após o julgamento do RE 878.694-MG2, o companheiro ocupa o mesmo lugar do 

cônjuge3. 

 

1 “Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”, cf. 
BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso 
Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 
2017. 

2 “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 
GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE 
CÔNJUGES E COMPANHEIROS. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de 
família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas 
mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os 
companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal 
hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim 
sendo, o art. 1.790 do Código Civil, ao revogar as Leis n. 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a 
companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos 
à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade 
humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 
4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável 
apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de 
partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do 
recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘No sistema 
constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e 
companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 
do CC/2002’”, cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Recurso Extraordinário (RE) n. 
878.694/MG. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília: STF, 6 de fevereiro de 2018. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%288 
78694%2ENUME%2E+OU+878694%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/he2a4o4. Acesso em: 18 fev. 2018. 

3 V., nesse sentido, TARTUCE, Flávio. O companheiro como herdeiro necessário. Portal 
Migalhas, São Paulo, 25 jul. 2018. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/Familia 
eSucessoes/104,MI284319,31047-O+companheiro+como+herdeiro+necessario. Acesso em: 2 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28878694%2ENUME%2E+OU+878694%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/he2a4o4
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28878694%2ENUME%2E+OU+878694%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/he2a4o4
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28878694%2ENUME%2E+OU+878694%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/he2a4o4
https://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI284319,31047-O+companheiro+como+herdeiro+necessario
https://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI284319,31047-O+companheiro+como+herdeiro+necessario
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A inclusão do cônjuge como herdeiro necessário foi uma das grandes 

inovações que o Código Civil de 2002 trouxe para o Direito das Sucessões, a 

exemplo da do companheiro, após o pronunciamento do STF. 

Considerando que, no Brasil, é comum que as pessoas se casem várias 

vezes e/ou mantenham diversas uniões estáveis, com filhos advindos de cada um 

dos relacionamentos, a concorrência sucessória entre cônjuges/companheiros e os 

descendentes dá azo a inúmeras discussões perante o Poder Judiciário, até a 

presente data, o que permite concluir que a população ainda não assimilou essa 

importante modificação. 

Outra novidade fruto do Código Civil de 2002 foi, ao tratar da presunção de 

paternidade, prever a possibilidade de os filhos serem concebidos após a morte do 

pai4, do que decorre a dúvida consistente em esses descendentes participarem da 

sucessão como herdeiros necessários, considerando que estão legitimados a tanto, 

tal como preleciona o art. 1.798 do CC/02 ao estabelecer “as pessoas nascidas ou 

já concebidas no momento da abertura da sucessão”. A forma de garantir a herança 

para esses filhos é a lavratura de um testamento. 

Os que têm herdeiros necessários podem, por testamento, destinar metade 

do patrimônio para quem desejar, exceção feita ao concubino5. 

 

jan. 2020. A propósito, a Professora Giselda Hironaka já defendia, desde há muito, que os 
companheiros deveriam ter regime sucessório equiparado aos cônjuges. Nesse sentido, ver: 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes Direito sucessório brasileiro: ontem, hoje e 
amanhã. Palestra proferida no Congresso Anual da Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung 
(Associação de Juristas Alemanha-Brasil), realizado na cidade de Dresden (Alemanha), de 22 
a 25 de novembro de 2001. Disponível em: https://gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_ 
pdf/Giselda/Direito.pdf. Acesso em: 25 dez. 2019; e HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes 
Novaes. Viver e morrer com dignidade e no que se assemelham a sucessão do cônjuge e a do 
companheiro à luz da doutrina e dos pronunciamentos dos tribunais? Pensar, Fortaleza, v. 21, 
n. 1, p. 200-212, 2016. 

4 “Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: [...] III – havidos 
por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; IV – havidos, a qualquer 
tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial 
homóloga; V – havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização 
do marido”, CC/02, cit. 

5 “Art. 1.801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários: [...] III – o concubino do testador 
casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de cinco 
anos”, “Art. 1.802. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não 
legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso, ou feitas 
mediante interposta pessoa. Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas os 
ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a 
suceder”; “Art. 1.803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador”, 
tudo cf. CC/02, cit. 

https://gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Giselda/Direito.pdf
https://gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Giselda/Direito.pdf
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Também pode o detentor de um patrimônio proceder à doação da respectiva 

nua propriedade, com reserva de usufruto, que, após seu falecimento, será 

cancelado, sem a necessidade de um processo de inventário. Pode, outrossim, 

com o patrimônio que possuir, integralizar o capital social de pessoa jurídica 

constituída com finalidade sucessória, doando a nua propriedade das cotas ou 

ações – a depender do tipo societário eleito –, com reserva de usufruto. 

Como se pode verificar, todos esses e outros instrumentos consistem em 

meios de consecução de planejamento sucessório, pois têm o potencial de 

organizar a sucessão de alguém, operando, alguns deles, efeitos enquanto a 

pessoa ainda vive; e outros, somente após o respectivo. 

Dito isso, pode-se definir que o planejamento sucessório é o meio pelo qual 

o detentor de um patrimônio, a partir da prática de certos atos jurídicos, toma todas 

as providências visando à respectiva organização e preparação de sua esfera 

jurídica para depois de seu falecimento, com o objetivo de proteção das pessoas 

para tanto eleitas e/ou de perpetuação dos bens componentes do monte-mor. 

Para Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, “consiste o 

planejamento sucessório em um conjunto de atos que visa a operar a transferência 

e a manutenção organizada e estável do patrimônio do disponente em favor dos 

seus sucessores”6. 

Nas palavras de Giselda Hironaka e Flávio Tartuce, “o planejamento 

sucessório é o conjunto de atos e negócios jurídicos efetuados por pessoas que 

mantêm entre si alguma relação jurídica familiar ou sucessória, com o intuito de 

idealizar a divisão do patrimônio de alguém, evitando conflitos desnecessários e 

procurando concretizar a última vontade da pessoa cujos bens formam o seu 

objeto”7. 

O principal propósito de um planejamento sucessório é a proteção do 

patrimônio e das pessoas que serão contempladas, respeitando as respectivas 

posições jurídicas e os direitos subjetivos dos envolvidos. 

 

6 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito das 
sucessões. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. v. 7, p. 404. 

7 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio. Planejamento sucessório: 
conceito, mecanismos e limitações. Revista Brasileira de Direito Civil, Belo Horizonte, v. 21, 
2019. p. 88. 
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Assim é que, por exemplo, instrumento utilizado com essa finalidade de 

proteger patrimônio para um sucessor é a inclusão de cláusulas que impedem a 

diluição patrimonial, a saber, as cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade 

e impenhorabilidade. 

A cláusula de incomunicabilidade impede a comunicação do patrimônio entre 

cônjuges ou entre companheiros, embora, nos casamentos e uniões estáveis cujas 

relações patrimoniais sejam pautadas pelo regime da comunhão parcial e da 

participação final nos aquestos, o patrimônio fruto de doação – e, quando se está 

diante de providências tomadas com o objetivo de planejamento sucessório, o 

patrimônio envolvido é, na quase totalidade dos casos, doado – já seja 

incomunicável, por lei, conforme prelecionado no Código Civil, nos arts. 1.659, I8; e 

1.674, II9. 

A aposição de tal cláusula, entretanto, é importante quando o patrimônio for 

destinado a pessoa casada ou em união estável, com relações patrimoniais 

pautadas pelo regime da comunhão universal de bens, em que o objeto de doação 

só é incomunicável se tal constar expressamente do instrumento de liberalidade10. 

No regime da separação total de bens, seja convencional, seja obrigatória, as 

doações não se transmitem, a não ser que levadas a efeito a favor de ambos os 

cônjuges ou companheiros. 

A cláusula de impenhorabilidade impede a constrição do patrimônio por 

dívidas do beneficiado. Assim sendo, “havendo cláusula de impenhorabilidade, o 

bem será impenhorável por credores de qualquer natureza”11. Com relação aos 

frutos ou rendimentos dos bens impenhoráveis, verifica-se que o artigo 650 do 

 

8 “Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I – os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que 
lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em 
seu lugar”, CC/02, cit. 

9 “Art. 1.674. Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos 
aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios: [...] II – os que sobrevieram a cada 
cônjuge por sucessão ou liberalidade”, cf. CC/02, cit. 

10 “Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I – os bens doados ou herdados com a cláusula de 
incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar”, CC/02, cit. 

11 FERRIANI, Adriano. As cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. 
Coluna Civilizalhas. Portal Migalhas, São Paulo, 11 jan. 2012. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/Civilizalhas/94,MI147778,81042-As+clausulas+de+inalienabilida 
de+impenhorabilidade+e. Acesso em: 2 jan. 2020. 

https://www.migalhas.com.br/Civilizalhas/94,MI147778,81042-As+clausulas+de+inalienabilidade+impenhorabilidade+e
https://www.migalhas.com.br/Civilizalhas/94,MI147778,81042-As+clausulas+de+inalienabilidade+impenhorabilidade+e
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CPC/7312, com a redação dada pela Lei n. 11.382, de 6 de dezembro de 200613, 

admite a penhora de frutos e rendimentos dos bens inalienáveis (que se 

consideram, também, impenhoráveis14), desde que não haja patrimônio outro a isso 

passível, excetuada a situação em que esses frutos são destinados à satisfação de 

prestação alimentícia. A previsão foi mantida no art. 834 do CPC/15, mas sem a 

ressalva da prestação alimentícia15. O dispositivo mais recente diz que “podem ser 

penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens 

inalienáveis”16. 

A aposição da cláusula de impenhorabilidade ou de incomunicabilidade em 

doação de imóvel não implica, necessariamente, que o bem não possa ser 

disposto. Foi assentado nesta tese que a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

houve por bem considerar que a melhor interpretação dada ao caput do art. 1.911 

do Código Civil de 2002 é a pela possibilidade de imposição autônoma das 

cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade17, a critério 

 

12 BRASIL. União. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973: institui o Código de Processo Civil 
(CPC/73). Brasília: Congresso Nacional, 1973 (data da publicação originária). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869impressao.htm. Acesso em: 10 de julho de 2018. 

13 BRASIL (União). Lei n. 11.382, de 06 de dezembro de 2006. Altera dispositivos da Lei n. 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativos ao processo de execução e a 
outros assuntos. Brasília/DF (Brasil): Portal do Planalto, 2006 (ano da publicação). Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2. Acesso 
em: 2 dez. 2020. 

14 Por causa do art. 833 do CPC/15, que assim determina: “Art. 833. São impenhoráveis: I – os 
bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução”, cit. 

15 Cf. FUX, Luiz (coord.); NEVES, Daniel Amorim Assumpção (org.). Novo Código de Processo 
Civil: comparado – Lei n. 13.105/2015 (com a Lei n. 5.869/73). Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
p. 168. 

16 BRASIL. União. Lei Federal n. 13.105 de 16 de março de 2015 [Código de Processo Civil – 
CPC]. Brasília: Congresso Nacional, 2015. Disponível no Portal da Legislação do Governo 
Federal: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-
2015?OpenDocument. Acesso em: 26 jan. 2017. 

17 “RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE GRAVAMES – PROCEDIMENTO 
ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICA-
BILIDADE – DOAÇÃO – MORTE DO DOADOR – RESTRIÇÃO DO DIREITO DE 
PROPRIEDADE – INTERPRETAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 1.911 DO CÓDIGO CIVIL DE 
2002. INSURGÊNCIA DA AUTORA. Quaestio Iuris: Cinge-se a controvérsia em definir a 
interpretação jurídica a ser dada ao caput do art. 1.911 do Código Civil de 2002 diante da nítida 
limitação ao pleno direito de propriedade, para definir se a aposição da cláusula de 
impenhorabilidade e/ou incomunicabilidade em ato de liberalidade importa automaticamente, ou 
não, na cláusula de inalienabilidade. 1. A exegese do caput do art. 1.911 do Código Civil de 
2002 conduz ao entendimento de que: a) há possibilidade de imposição autônoma das cláusulas 
de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, a critério do doador/instituidor; b) 
uma vez aposto o gravame da inalienabilidade, pressupõe-se, ex vi lege, automaticamente, a 
impenhorabilidade e a incomunicabilidade; c) a inserção exclusiva da proibição de não penhorar 
e/ou não comunicar não gera a presunção do ônus da inalienabilidade; e d) a instituição 
autônoma da impenhorabilidade, por si só, não pressupõe a incomunicabilidade e vice-versa. 2. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
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do doador, sendo regra geral interpretativa a de que o silêncio dele não faz 

presumir, em princípio, que queria tornar inalienável o bem. 

Como última cláusula restritivo-protetiva, tem-se a cláusula de 

inalienabilidade, por meio da qual se pode gravar o patrimônio de forma vitalícia, 

por tempo determinado ou em razão de condição imposta pelo doador, impedindo 

a prática de atos de alienação, o que, contudo, poderá se dar a partir da sub-

rogação do vínculo18, procedimento de jurisdição voluntária (art. 725, II, CPC). 

O planejamento sucessório contempla, também, outras formas de proteção 

da pessoa querida pelo agente, a partir, por exemplo, do recebimento do patrimônio 

gravado com as cláusulas antes referidas, cindido em nua propriedade e usufruto19, 

com curador especial nomeado para herdeiro menor e assim por diante. 

As cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, 

antes referidas, permitirão que o patrimônio continue em poder do beneficiado, de 

modo a evitar que atravesse difíceis situações. 

De outro lado, as profundas alterações pelas quais passa o Direito das 

Sucessões acarretam preocupações em pessoas que, detendo patrimônio, 

desejam se valer de um planejamento sucessório para minimizar riscos de 

dilapidação, inseguranças jurídicas e econômicas, e até para diminuir litígios que, 

 

Caso concreto: deve ser acolhida a pretensão recursal veiculada no apelo extremo para, 
julgando procedente o pedido inicial, autorizar o cancelamento dos gravames, considerando que 
não há que se falar em inalienabilidade do imóvel gravado exclusivamente com as cláusulas de 
impenhorabilidade e incomunicabilidade. 3. Recurso especial provido”, cf. REsp 1155547/MG, 
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06.11.2018, DJe 09.11.2018. 

18 “Art. 1.848. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador 
estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os 
bens da legítima. [...] § 2º Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser 
alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão sub-rogados 
nos ônus dos primeiros”, cf. CC/02, cit. 

19 “Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio 
inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades”, “Art. 1.391. 
O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no 
Cartório de Registro de Imóveis”, “Art. 1.392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-
se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. § 1º Se, entre os acessórios e os acrescidos, 
houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, findo o usufruto, as que ainda 
houver e, das outras, o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, 
o seu valor, estimado ao tempo da restituição. § 2º Se há no prédio em que recai o usufruto 
florestas ou os recursos minerais a que se refere o art. 1.230, devem o dono e o usufrutuário 
prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. § 3º Se o usufruto recai sobre 
universalidade ou quota-parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por 
outrem, e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, 
muro, vala ou valado”, “Art. 1.393. Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu 
exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso”, tudo cf. CC/02, cit. 
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porventura, pudessem vir a existir entre os potenciais sucessores quando do seu 

falecimento. 

Nesse sentido, pelo Código Civil de 2002, tal como antes referido, o cônjuge 

foi guindado à posição de herdeiro necessário, concorrendo com descendentes – 

se o casamento houver sido contraído pelo regime da separação convencional, da 

comunhão parcial e da participação final nos aquestos e o falecido deixar bens 

particulares; com ascendentes – pouco importando o regime de bens adotado 

quando do casamento; e, na inexistência desses herdeiros, arrecadando a herança 

na totalidade (art. 1.829, I a III, do CC/02). Após o julgamento do RE 878.694-MG, 

o companheiro ocupa a mesma posição que o cônjuge, consoante doutrina 

majoritária, conforme já exposto. 

Se o cônjuge/companheiro for o ascendente dos descendentes com que 

concorrer, ser-lhe-á reservada, no mínimo, a quarta parte da herança20. 

As duas anteriores referências são suficientes para causar intranquilidade 

no detentor de um patrimônio que desconhece o que pode ocorrer quando de sua 

sucessão. 

Há mais, contudo, por exemplo, a discussão relativa à herança que, 

recolhida pelo cônjuge/companheiro cujo relacionamento tenha sido pautado pelo 

regime da comunhão parcial, incidir, apenas e tão somente, sobre os bens 

particulares do falecido, pois, embora a Segunda Seção do STJ tenha uniformizado 

o entendimento21, inexiste efeito vinculante, o que poderá acarretar julgamentos em 

sentido contrário. Outrossim, se o cônjuge/companheiro sobrevivo for ascendente 

de apenas alguns descendentes, ainda há discussão sobre a reserva da quarta 

 

20 “Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao cônjuge 
quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta 
parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer”, cf. CC/02, cit. 

21 A Segunda Seção do STJ uniformizou o entendimento no seguinte sentido: “O cônjuge 
sobrevivente casado sob o regime de comunhão parcial de bens concorrerá com os 
descendentes do cônjuge falecido apenas quanto aos bens particulares eventualmente 
constantes do acervo hereditário” (Informativo de Jurisprudência n. 0563, 29 maio a 14 jun. 
2015. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar 
&livre=SUCESS%C3O+E+COMUNH%C3O+E+PARCIAL&operador=mesmo&b=INFJ&thesaur
us=JURIDICO&p=true. Acesso em: 30 dez. 2019). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1829
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=SUCESS%C3O+E+COMUNH%C3O+E+PARCIAL&operador=mesmo&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO&p=true
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=SUCESS%C3O+E+COMUNH%C3O+E+PARCIAL&operador=mesmo&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO&p=true
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=SUCESS%C3O+E+COMUNH%C3O+E+PARCIAL&operador=mesmo&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO&p=true
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parte da herança, para a ele ser destinada, embora, uma vez mais, tenha havido 

pronunciamento do STJ22. 

Exsurge, inconteste, que o planejamento sucessório tem o potencial de 

evitar uma série de discussões. Trata-se, pois, de importante forma legítima de 

minimização de conflitos dentro das famílias e de proteção e perpetuação 

patrimonial. 

1.2. O planejamento sucessório é lícito? 

Planejar a sucessão nada tem de ilícito, pois se trata de providência que 

pode evitar o litígio entre os herdeiros, que permite a destinação de bens 

específicos aos que se mostram mais vocacionados para a respectiva perpetuação, 

que propicia evitar que os herdeiros fiquem sem nada para prover à respectiva 

sobrevivência. 

No mais, veja-se que os instrumentos utilizados para operacionalizar o 

planejamento sucessório23 são todos institutos previstos pelo próprio sistema 

jurídico e, portanto, de legitimidade e legalidade inconteste. 

Considerando a forma como se opera a sucessão, após a entrada em vigor 

do Código Civil de 2002, muitas vezes é de suma importância a elaboração de um 

planejamento, que pode se dar, como antes referido, por meio de instrumentos de 

que se dispõe, atualmente. 

A concorrência do cônjuge/companheiro com os descendentes é um dos 

fundamentos para o planejamento sucessório, tanto pelo receio da existência de 

condomínio entre pessoas que não mantêm qualquer vínculo – comum em 

situações em que o consorte herdeiro não é ascendente dos descendentes e a 

relação entre eles é muito difícil – como para buscar evitar, pelo maior prazo 

possível, a diluição do patrimônio. 

 

22 “A reserva da quarta parte da herança, prevista no art. 1.832 do Código Civil, não se aplica à 
hipótese de concorrência sucessória híbrida” (REsp 1.617.650-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 11.06.2019, DJe 01.07.2019, 
Informativo de Jurisprudência n. 0651, 2 ago. 2019, acesso em 30.12.2019). 

23 Alguns dos quais foram abordados acima (cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade e 
impenhorabilidade), e outros serão mais bem explorados adiante. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1617650
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Diluição que pode acontecer em razão de os herdeiros se casarem ou 

contraírem união estável e o consorte, que se torna herdeiro necessário, após o 

respectivo falecimento, se houver contraído novo matrimônio ou mantido união 

estável, fará daquele com quem se relacionou herdeiro do cônjuge/companheiro 

originário. O mesmo acontecerá com os descendentes desses outros consortes, 

que serão beneficiados por herança deixada por pessoa com quem jamais tiveram 

qualquer vínculo. 

A composição das famílias se alterou, e a manutenção de mais de um 

relacionamento, com filhos advindos de cada um deles, é a realidade atualmente 

vivida. 

Insta relembrar que o cônjuge e o companheiro são herdeiros necessários 

na primeira ordem de vocação hereditária; concorrendo com descendentes, a 

menos que as relações patrimoniais decorrentes do relacionamento tenham sido 

pautadas pelo regime da comunhão universal, da separação obrigatória, ou se, pela 

comunhão parcial, o falecido não deixar bens particulares; inexistindo 

descendentes, e aí pouco importa a forma como as relações patrimoniais tenham 

sido regidas, concorrendo com ascendentes; e, na inexistência de ascendentes, 

recolhendo a herança, na totalidade24. 

Saliente-se que, no regime da comunhão universal, o cônjuge ou o 

companheiro receberão a meação, que incide sobre a totalidade do patrimônio 

deixado pelo falecido, com as exceções previstas em lei25, enquanto na separação 

obrigatória de bens, pela jurisprudência majoritária26, aplica-se o contido na Súmula 

 

24 “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I – aos descendentes, em 
concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da 
comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens; ou se, no regime da comunhão 
parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II – aos ascendentes, em 
concorrência com o cônjuge; III – ao cônjuge sobrevivente”, cf. CC/02, cit. 

25 “Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I – os bens doados ou herdados com a cláusula de 
incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II – os bens gravados de fideicomisso e o 
direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III – as dívidas 
anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem 
em proveito comum; IV – as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a 
cláusula de incomunicabilidade; V – Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659“, cf. 
CC/02, cit. “Art. 1.669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não 
se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento”, cf. CC/02, cit.  

26 Ver os seguintes julgados: Processo: AgInt no AREsp 1257738/DF, Agravo Interno no Agravo 
em Recurso Especial, 2018/0049892-2, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti (1145), Órgão 
Julgador T4 – Quarta Turma, j. 09.10.2018, DJe 23.10.2018. Disponível em: https://ww2. 
stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201800498922&dt_publicacao=23/10/201

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1659
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201800498922&dt_publicacao=23/10/2018
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201800498922&dt_publicacao=23/10/2018
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377 do STF, que assim enuncia: “No regime de separação legal de bens, 

comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”27. 

Ou seja, os bens adquiridos, onerosamente, durante a vigência do 

casamento ou da união estável, com relações patrimoniais pautadas pelo regime 

da separação obrigatória, comunicar-se-ão ao casal, não se tratando, contudo, de 

meação ou herança. 

De outro giro, se o falecido não deixar bens particulares, mas adotado, entre 

o casal, o regime da comunhão parcial ou o da participação final nos aquestos, o 

sobrevivo receberá, se houver patrimônio comum, a meação a que faça jus. 

É impossível afastar o cônjuge/companheiro da sucessão, cumprindo referir 

ser vedada por lei a doação, em vida, da totalidade do patrimônio de que se é 

detentor28, bem como que, se o regime que nortear as relações patrimoniais 

advindas do relacionamento for outro que não o da separação convencional, a 

outorga da pessoa que se deseja excluir da sucessão será obrigatória para o ato 

de liberalidade29, pois, ainda que Código Civil limite tal exigência aos bens que 

poderão compor meação, na prática os tabeliães, mesmo com a comprovação de 

se tratar de patrimônio particular, a têm exigido. 

Logo, se a vontade do detentor do patrimônio for minimizar os impactos do 

casamento ou da união estável, terá de se valer de um planejamento sucessório, 

por meio dos instrumentos que se têm à disposição, que, como antes referido, são 

insuficientes. 

 

8; Processo AgInt no AREsp 857923/MG, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, 
2016/0029987-9, Relator(a) Ministro Antonio Carlos Ferreira (1146), Órgão Julgador T4 – Quarta 
Turma, j. 27.02.2018, DJe 13.03.2018. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista 
/inteiroteor/?num_registro=201600299879&dt_publicacao=13/03/2018; Processo REsp 
1.593.663/DF, Recurso Especial, 2016/0046728-0, Relator(a) Ministro Ricardo Villas Bôas 
Cueva (1147), Órgão Julgador T3 – Terceira Turma, j. 13.09.2016, DJe 20/09/2016. Dispo- 
nível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201600467280&dt_ 
publicacao=20/09/2016. 

27 Data de aprovação: Sessão Plenária de 03.04.1964, DJ 08.05.1964, p. 1237; DJ 11.05.1964,  
p. 1253; DJ 12.05.1964. p. 1277. 

28 “Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a 
subsistência do doador”, cf. CC/02, cit. 

29 “Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização 
do outro, exceto no regime da separação absoluta: I – alienar ou gravar de ônus real os bens 
imóveis; [...] IV – fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam 
integrar futura meação”, cf. CC/02. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201800498922&dt_publicacao=23/10/2018
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201600299879&dt_publicacao=13/03/2018
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201600299879&dt_publicacao=13/03/2018
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201600467280&dt_publicacao=20/09/2016
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201600467280&dt_publicacao=20/09/2016
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O mesmo raciocínio se aplica a situações em que se quer beneficiar algum 

herdeiro – necessário ou testamentário – ou legatário, ou, ainda, se se quer evitar 

o condomínio entre eles. 

Igualmente por desejar evitar gastos para os herdeiros – um inventário 

engloba despesas com custas processuais, se judicial; custas e emolumentos de 

tabelião, se extrajudicial; imposto causa mortis, que, pela Resolução n. 9, de 1992, 

é de, no máximo, 8% (oito por cento) sobre a herança, estando em curso o Projeto 

de Resolução do Senado n. 5730, que propõe a respectiva majoração para 16% 

(dezesseis por cento); honorários de advogados e assim por diante. Enfim, como 

se verifica, os custos podem ser relevantíssimos, e um planejamento sucessório 

que minimize esse impacto poderá ser de grande utilidade. 

No que tange a tais gastos, há de se considerar que, eventualmente, os 

herdeiros nem sequer dispõem de condições financeiras para, no momento do 

falecimento, arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes de um 

inventário. 

Quanto à carga tributária, que, ao que tudo indica, em algum momento será 

majorada, o planejamento sucessório é uma solução, com a prática de atos inter 

vivos, dentre os quais o mais conhecido é o da doação da nua propriedade do 

patrimônio – para os herdeiros necessários e, se assim se desejar, para herdeiros 

testamentários e/ou legatários – com reserva de usufruto a favor do doador, cujo 

falecimento importará apenas no respectivo cancelamento – sem a necessidade de 

um inventário –, consolidando a propriedade em mãos dos donatários. Embora 

sobre a doação incida o mesmo imposto, os herdeiros/legatários não ficarão 

sujeitos a maiores alíquotas. 

Proteger alguns herdeiros – necessários ou não – de uma situação de 

miserabilidade, por terem se mostrado pouco cuidadosos com o dinheiro, também 

se efetivará por meio de um planejamento sucessório, como adiante se 

demonstrará. 

 

30 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Resolução do Senado n. 57, de 2019. Estabelece alíquota 
máxima para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de que trata o inciso I do 
caput, e inciso IV do § 1º do art. 155 da Constituição Federal. Relator: Sen. Oriovisto Guimarães. 
Brasília/DF (Brasil): Portal do Senado Federal, 17 jun. 2019. Disponível em: https://www25. 
senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137288. Acesso em: 2 jan. 2020. 
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Em suma, o planejamento sucessório é prática inteiramente lícita no sistema, 

sendo admitida pela própria existência, no ordenamento jurídico, dos instrumentos 

utilizados para sua concretização. Promover “blindagens patrimoniais”, cujo escopo 

é sonegar patrimônio, não está entre os objetivos legítimos de um planejamento 

sucessório, sendo, essas sim, práticas ilícitas. Entretanto, essa é uma distorção 

desse instituto jurídico, assim como tantos outros também podem ser distorcidos. 

Tais fraudes devem ser enfrentadas com os instrumentos disponíveis no sistema. 

1.3. Principais instrumentos jurídicos de operacionalização do planejamento 

sucessório 

Servem como principais instrumentos jurídicos de operacionalização de 

planejamento sucessório a elaboração de um testamento; a doação, em vida, da 

nua propriedade do patrimônio, com reserva de usufruto vitalício para o doador; a 

constituição de pessoa jurídica, para a qual é vertido o patrimônio, cedendo-se a 

nua propriedade das cotas/ações – a depender do tipo societário eleito – aos que 

se visa a proteger e mantendo-se o usufruto para o cedente; e a contratação de 

planos de previdência privada com plano de remuneração nos padrões VGBL e 

PGBL31. 

A seguir, as principais características dessas formas de planejamento 

sucessório serão explicadas, a fim de contextualizar o tema da tese. 

1.3.1. Testamento como forma de planejamento sucessório 

O testamento é instrumento de planejamento sucessório por excelência, pois 

permite que o testador, (i) se tiver herdeiros necessários, deixe a metade disponível 

do patrimônio que possuir, no momento de seu falecimento, para quem desejar – 

exceção feita ao concubino, como anteriormente explanado –, o que inclui os 

herdeiros necessários, seja a título de herança testamentária ou de legado; (ii) 

proteja os interesses de filho que seja concebido após sua morte; (iii) se não contar 

com herdeiros necessários, deixe a herança para quem melhor lhe aprouver; (iv) 

grave o patrimônio que será recebido pelos herdeiros e/ou pelos legatários com 

 

31 Conforme mencionado na Introdução. 
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cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e/ou inalienabilidade e assim 

por diante. 

Muitas vezes, o testamento tem o objetivo de refletir os negócios celebrados 

com a finalidade de planejamento sucessório, ratificando-os, por exemplo, um pai 

que doa a um dos filhos um bem – respeitando o que poderia doar, em relação ao 

patrimônio de que, no momento da liberalidade, era detentor –, e, na manifestação 

de última vontade, os dispensa de colação. Aliás, a dispensa de colação pode se 

dar no testamento ou por referência expressa no título da liberalidade 

O testamento também pode servir para disposições de caráter não 

patrimonial ou apenas para tal fim − uma delas, por sinal, bastante importante em 

planejamentos sucessórios, que consiste na nomeação de um curador especial 

para zelar pelo interesse de herdeiros menores. 

Está previsto no art. 1.733, § 2º, do CC que quem “institui um menor herdeiro, 

ou legatário seu, poderá nomear-lhe curador especial para que os bens deixados, 

ainda que o beneficiário se encontre sob o poder familiar ou tutela”, o que importa 

em ser possível afastar os genitores do usufruto e da administração dos bens de 

filhos menores32, carreando-se tal munus para pessoas que o testador acredite que 

serão capazes de gerir o patrimônio objeto de herança. 

Tal previsão pode ser adotada, inclusive, por qualquer dos genitores em 

relação ao(s) outro(s), para os herdeiros necessários, podendo o testamento, se o 

caso, servir apenas para isso. 

Há mais, contudo, pois o testador pode deixar as diretrizes para que o 

curador administre o patrimônio desses herdeiros menores – e/ou, se for o caso, 

incapazes. 

Igualmente pode servir o testamento para a nomeação de tutor para filhos 

menores, para o reconhecimento de união estável, garantindo direitos ao 

companheiro; e ainda para a constituição de uma fundação, que poderá, após o 

falecimento do testador, promover certa finalidade pública que lhe interessava e 

que fez constar em seu testamento. 

 

32 “Art. 1.693. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais: [...] III – os bens deixados ou 
doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos, ou administrados, pelos pais; [...]” 
(CC/02, cit.). 
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Em suma, cuida-se de negócio jurídico unilateral, personalíssimo e 

gratuito33, contendo a manifestação de última vontade do testador, cujos efeitos se 

irradiarão somente após sua morte. 

O testador, enquanto capaz, pode testar quantas vezes desejar, e, caso 

inexista cláusula revogatória em testamento(s) posterior(es), subsistirá tudo o que 

não se mostre contrário ao constante do(s) anterior(es) (art. 1.970 e parágrafo único 

CC), bem como declarações não patrimoniais, tal como o reconhecimento de 

filho34. 

Paulo Lôbo ensina: 

O testamento pode ser revogado a qualquer tempo pelo testador, porque, 
apesar de existir e ser válido, ainda não produziu efeitos. Exceto quanto a 
declarações não patrimoniais, para as quais o testamento é mero 
instrumento de sua veiculação, o testador não fica juridicamente vinculado 
ou obrigado em relação às disposições feitas ou a qualquer dos que 
instituiu como herdeiro ou legatário, ou mesmo em relação aos seus 
credores35. 

O testamento, sob a forma ordinária, poderá ser público, cerrado ou 

particular (art. 1.862, I, II e III, CC), sendo o primeiro e o terceiro os mais comuns 

entre nós. 

Nos planejamentos sucessórios se encontram, na maior parte das vezes, 

testamentos públicos, diante da segurança do ato, já que é celebrado com o auxílio 

de um tabelião de notas, sendo certo que aparecerá nas buscas que se fizer pela 

respectiva existência, comprovando-se o falecimento. 

A sucessão testamentária, que é regulamentada entre os arts 1.857 e 1.990 

do Código Civil de 2002, é o principal meio de planejamento sucessório, cumprindo, 

precipuamente, a função de destinar, mortis causa, os bens do de cujus para 

aqueles que houver indicado, salvo quando tiver herdeiros necessários, ocasião 

 

33 Ensina Orlando Gomes que “pertence à categoria dos negócios gratuitos, incluindo-se entre as 
liberalidades. A disposição dos bens é feita sem contrapartida, representando, para os 
contemplados, enriquecimento sem ônus correspondente, sem compensação patrimonial. Pode 
faltar, porém, o ânimo liberal ou estar a herança onerada de tal modo que não seja lucrativa, 
mas, ainda assim, não será negócio oneroso” (GOMES, Orlando. Sucessões. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. p. 92). 

34 “Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito: 
[...] III – por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; [...]”; “Art. 1.610. O 
reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento” (CC/02, cit.). 

35 LÔBO, Paulo. Direito civil: sucessões. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 192. 
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em que só poderá dispor de metade dos bens que possuir quando da abertura da 

sucessão36. 

1.3.2. Doação com reserva de usufruto vitalício para o doador 

Instrumento de planejamento sucessório muito utilizado é a doação, em vida, 

da nua propriedade do patrimônio, com reserva de usufruto vitalício para o doador. 

O contrato de doação, disciplinado no Capítulo IV do Título VI, no Livro das 

Obrigações do Código Civil, é negócio jurídico em que uma pessoa transfere bens 

ou vantagens de seu patrimônio para outra de maneira unilateral37, sendo 

caracterizado pelo fato de o doador ser o único a assumir uma obrigação na 

relação. Com o transcurso do tempo e o desenvolvimento das relações sociais, foi 

estabelecida e consagrada a cláusula de reserva de usufruto ao contrato de 

doação, permitindo que o doador transfira ao donatário a nua propriedade de 

determinado bem, porém reservando a fruição e/ou uso para si próprio. Dessa 

forma, aliam-se a liberalidade e a gratuidade intrinsecamente características do 

contrato de doação com a segurança jurídica e a garantia presentes no usufruto38. 

A doação com cláusula de reserva de usufruto passou a ser, assim, utilizada 

como ferramenta para o planejamento sucessório, sedimentando-se, 

paulatinamente, como meio hábil para tanto e sendo tal contrato, atualmente, 

inclusive, a forma mais conhecida em que a disposição do usufruto, um dos direitos 

reais sobre coisa alheia, está presente. 

O usufruto é direito personalíssimo; e, nos casos em que é utilizado para os 

fins de planejamento sucessório, é atribuído, normalmente, ao próprio doador, que, 

desse modo, retira do bem doado aqueles frutos possíveis que, por vezes, são 

 

36 “Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Art. 1.846. 
Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, 
constituindo a legítima. 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”, CC/02, cit. 

37 CC/02, arts. 538 e seguintes, cit. Diz-se unilateral no sentido de sacrifício patrimonial, pois a 
doação, por ser contrato, é intrinsecamente bilateral quanto às partes envolvidas. 

38 MUCILO, Daniela de Carvalho. O usufruto como instrumento de planejamento sucessório. In: 
TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do planejamento sucessório. 2. ed. rev. ampl. 
e atual. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019. p. 429. 
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necessários à respectiva sobrevivência, e, por outras vezes, meramente úteis, mas 

sempre de acordo com o que por ele foi desejado. 

Ademais, havendo a expressa vedação legal de transferência do usufruto, 

ainda que seu exercício porventura possa ser cedido, a título gratuito ou oneroso, 

resta clara a finalidade por quem se utiliza desse instrumento, para garantir ao 

usufrutuário o uso e a fruição, seja utilizando-se do bem em si ou dos valores dele 

advindos, podendo perdurar até o fim da vida do doador, caso se opte por instituir 

o usufruto a título vitalício. 

Para ilustrar a utilização do instituto ora analisado em um cenário de 

planejamento sucessório, convém apontar a hipotética situação de uma pessoa, 

possuidora de diversos bens imóveis e com herdeiros que, contemplando a natural 

e inescapável finitude de sua vida, deseja adiantar a respectiva partilha, com a 

finalidade de evitar o conflito que poderia ocorrer por ocasião de sua morte e divisão 

do patrimônio. Assim, procede à doação da nua propriedade, a cada herdeiro, do 

imóvel que lhe caberá, reservando o usufruto a seu favor, pois ainda necessita do 

bem para honrar suas obrigações, garantir-lhe a moradia e, enfim, suprir suas 

necessidades materiais. O negócio praticado minimizará a possibilidade de um 

litígio39. 

A doação da nua propriedade com reserva de usufruto conta com 

mecanismo que permite que o doador preveja que, se sobreviver ao donatário, o(s) 

bem(ns) doado(s) retorne(m) para o seu patrimônio40, o que traz tranquilidade em 

não ver frustrado o planejamento por conta de o objeto da liberalidade rumar para 

o inventário do então beneficiário. 

Outro ponto deverá ser lembrado, qual seja, o de dispensar, ou não, o 

donatário de colação, pois isso pode ser importante no planejamento. 

 

39 Convém pontuar que a crise de certeza com a antecipação da partilha é minimizada em vez de 
extinta, pois não é imune à posterior invalidação, consequência jurídica de eventuais vícios de 
consentimento ou outras causas de nulidade ou anulabilidade que afetem a validade dos 
negócios jurídicos em geral. Por exemplo, a regra contida no art. 2.018 do Código Civil 
interpretada a contrario sensu permite a conclusão de que é nula a partilha na qual não sejam 
compreendidos todos os filhos, ou aquela em que algum deles tenha sido preterido em sua 
porção na legítima. 

40 “Art. 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver 
ao donatário. Parágrafo único. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro”, cf. 
CC/02, cit.  
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Dessa maneira, a doação com cláusula de reserva de usufruto é mecanismo 

viável do planejamento sucessório, tendo o potencial de ser utilizada como forma 

de se efetivar a partilha em vida – da parte disponível ou mesmo em adiantamento 

da legítima, quando realizada em favor dos herdeiros necessários (descendentes, 

ascendentes e cônjuge/companheiro)41 –, pelo que, quando válida, pode ser 

considerada uma forma de antecipação da sucessão42. 

1.3.3. Constituição de pessoa jurídica com intuito de planejamento 

sucessório 

Mais um importante instrumento de planejamento sucessório é a constituição 

de pessoa jurídica, para a qual é vertido o patrimônio, cedendo-se a nua 

propriedade das quotas/ações aos que se visa a proteger e mantendo-se o usufruto 

para o cedente. 

A constituição de uma pessoa jurídica com fins de planejamento sucessório 

é utilizada, principalmente, nas situações em que a família possui empresa, 

normalmente administrada por seu fundador, e visam à prosperidade sob o mesmo 

controle após o falecimento desse membro fundador, com o mínimo de dano 

patrimonial e com o mínimo possível de descontentamento ou litígio dos herdeiros 

com relação a tal parte da herança empresarial. 

Sabe-se, por máxima de experiência, que muitas empresas não sobrevivem 

à passagem de sua administração para a próxima geração, por inaptidão dos 

herdeiros para continuar o negócio de seu pai ou de sua mãe. Sabe-se, também, 

que o falecimento do membro fundador ou do gestor do negócio pode ser fatal para 

a empresa, não apenas porque seus sucessores podem não saber administrar, 

mas, ainda que saibam, é preciso que estejam de acordo entre si (se for mais de 

um), ou a participação será fracionada e a família pode perder o controle acionário, 

entre outras situações problemáticas. 

Instrumento sucessório relevante, especialmente para esse tipo restrito de 

situação, é a constituição de uma pessoa jurídica enquanto o patriarca-

 

41 CC/02, cit., art. 544. 
42 BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Partilha em vida como forma de planejamento 

sucessório. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do planejamento sucessório. 2. 
ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019. p. 488. 
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administrador ou a matriarca-administradora da empresa ainda vive. A forma pela 

qual esse planejamento é operacionalizado normalmente passa pela constituição 

de uma holding patrimonial, também denominada holding familiar, cujo objetivo 

precípuo é o de controlar o patrimônio familiar. 

Há de se destacar que esse termo – holding – não se refere a um tipo 

societário específico na legislação, mas sim à finalidade societária ou com o objeto 

social da empresa. Refere-se, pois, à atividade central desta. Nessa ordem de 

ideias, holding é a empresa que tem como atividade principal a titularização e 

administração de bens e de outras empresas e os bens e direitos a elas 

pertencentes. Desse modo, é possível que uma holding figure como controladora e 

administradora de grupos empresariais inteiros. Aliás, mais que possível, a 

experiência mostra que tal forma de organização é até comum dentro dos grupos 

empresariais Brasil afora. 

A holding patrimonial se torna a titular dos bens da pessoa natural que deseja 

proceder ao planejamento sucessório, o que facilita a administração e a proteção 

de tais bens, além de dar mais liberdade para decidir a sucessão hereditária. 

Evidentemente, a criação de uma holding patrimonial não se dá apenas para 

a situação de perpetuação do negócio da família, pois poderá se dar para a 

organização patrimonial para facilitar lidar com as situações pós-morte43. 

Neste ponto, ganhou relevância no Brasil o uso das sociedades limitadas e, 

principalmente, das sociedades anônimas, como tipos societários que 

instrumentalizam uma holding patrimonial. Aliás, o art. 2º, § 3º, da Lei n. 6.404/1976 

(Lei das Sociedades por Ações – LSA) prevê expressamente que uma companhia 

pode ter como objeto participar de outras companhias44. 

 

43 FLEISCHMANN, Simone Tassinari Cardoso; TREMARIN Jr., Valter. Reflexões sobre holding 
familiar no planejamento sucessório. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do 
planejamento sucessório. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019. p. 610. 

44 LSA/76, art. 2º, “§ 3º A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda 
que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, 
ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”, cf. BRASIL (União). Lei Federal n. 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações (LSA/1976). Brasília/DF (Brasil): 
Portal do Planalto, 1976 (ano da publicação). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 2 dez. 2019. 
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A holding familiar é constituída – normalmente na forma de sociedade 

anônima – e o patrimônio pessoal de seu instituidor passa a ser integralizado na 

empresa, que se torna a respectiva titular. 

Conforme explicita Laerte Rosalem Junior, “o patrimônio é transferido para 

a holding e, através da antecipação da legítima, o controlador poderá doar aos seus 

herdeiros as suas quotas, possivelmente gravadas com cláusula de usufruto, além 

de cláusulas de impenhorabilidade”45. 

Antes, porém, de efetivamente transferir as quotas, o administrador poderá 

analisar todo o seu próprio contexto sucessório e destinar seus diversos bens em 

conformidade com aquilo que deseja que seja o estado de coisas no momento de 

seu falecimento, deliberando, acerca de cada um dos bens e direitos integralizados, 

se devem ser vendidos ou não, se serão alugados, se serão investidos, se serão 

postos sob gestão profissional de terceiro, se irão para este ou para aquele 

herdeiro, e assim por diante, além da definição, em cada uma dessas decisões, do 

momento em que serão efetivadas. 

Tais decisões e deliberações não podem atropelar o que determina a lei 

imperativa. Conforme ensinam Giselda Hironaka e Flávio Tartuce, o planejamento 

sucessório tem duas regras de ouro que não podem ser desrespeitadas: “a primeira 

regra de ouro do planejamento sucessório é relacionada à proteção das quotas dos 

herdeiros necessários ou reservatários, denominada legítima, e que corresponde, 

no atual sistema jurídico nacional, a cinquenta por cento do patrimônio do autor da 

herança”46; “a segunda regra de ouro a ser considerada para o planejamento 

sucessório é a vedação dos pactos sucessórios ou pacta corvina, retirada do art. 

426 do Código Civil em vigor, segundo o qual não pode ser objeto de contrato a 

herança de pessoa viva”47. Além dessas regras de ouro, outras normas cogentes 

não podem ser fraudadas por qualquer dos meios de planejamento sucessório, tais 

como aquelas que impõem obrigações tributárias, obrigações administrativas, 

 

45  ROSALEM JR., Laerte. A tributação das sociedades holdings patrimoniais. RT, São Paulo: Ed. 
RT, v. 976, p. 401-416, fev. 2017.  

46  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio. Planejamento sucessório: 
conceito, mecanismos e limitações. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do 
planejamento sucessório. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019. p. 435. 

47  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio. Planejamento sucessório: 
conceito, mecanismos e limitações. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do 
planejamento sucessório. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019. p. 439. 
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proibições sancionadas com a nulidade absoluta do ato e vedações apenadas com 

responsabilização criminal. 

A vantagem desse tipo de instrumento sucessório nem sempre é a economia 

ou eficiência tributária. Pelo contrário. Às vezes, esse planejamento pode causar 

ainda mais gastos tributários, fora os outros custos de operacionalização 

envolvendo a abertura de uma sociedade anônima, publicação de edital, registro 

em junta comercial, obtenção e cadastramento de certificado digital para 

lançamento de declarações de imposto de renda e assinatura de outros 

documentos oficiais, publicação de atas de assembleias ordinárias e 

extraordinárias, fora os demais custos de gestão contábil, jurídica e administrativa 

necessários para manter tudo isso. Trata-se, pois, de instrumento que pode ser 

bastante custoso e que não será o mais eficiente em todas as situações e nem 

servirá para todas as pessoas. 

Conforme explicam Simone Tassinari Cardoso Fleischmann e Valter 

Tremarin Jr.: 

apesar de ser um elemento de análise essencial, a eficiência tributária não 
pode ser considerada como um dos principais objetivos do planejamento 
sucessório, que não significa uma necessária economia de tributos. 
Haverá situações nas quais, do ponto de vista tributário, o planejamento 
sucessório será desaconselhável, mas aconselhável do ponto de vista de 
perpetuidade do patrimônio. [...]. Neste sentido, antes da opção pelo 
sistema de holding, talvez seja importante analisar as tradicionais formas 
de planejamento e compará-las com o uso da holding, pois o que leva à 
opção por uma ou outra forma são os objetivos do plano48. 

Portanto, a constituição de pessoa jurídica para fins sucessórios é forma 

mais custosa e complexa de operacionalizar um planejamento sucessório, mas que 

pode atender à necessidade de perpetuação do patrimônio familiar, especialmente 

nas situações em que a família possui um grupo empresarial familiar e há receio de 

que a empresa não resista ao falecimento do membro fundador ou do administrador 

naquele momento responsável. 

 

48 FLEISCHMANN, Simone Tassinari Cardoso; TREMARIN Jr., Valter. Reflexões sobre holding 
familiar no planejamento sucessório. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do 
planejamento sucessório. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019.  
p. 625-627. 
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1.3.4. Planos de previdência privada e seguros de vida como forma de 

planejamento sucessório 

A contratação de planos de previdência privada, seja com plano de 

remuneração VGBL, seja com plano de remuneração PGBL, também é utilizada 

como forma de planejamento sucessório. 

Previdência privada ou complementar é expressão que está em 

contraposição a previdência pública ou oficial. Esta envolve uma relação de Direito 

Público obrigatória e que é administrada pelo Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS)49; aquela envolve uma relação de Direito Privado, de caráter facultativo e 

contributivo, administrado pelas diversas entidades que exploram essa atividade na 

iniciativa privada. 

A previdência privada se diz “aberta” quando oferecida por “entidades 

abertas”, isto é, que são acessíveis ao público em geral. Ela se contrapõe à 

previdência “fechada”, composta pelos fundos de pensão, que são restritas a certos 

grupos de pessoas (v.g., planos contratados por uma empresa, associação ou 

entidade para seus funcionários ou associados)50. 

 

49 Conforme informações oficiais encontradas no portal do INSS, “o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS foi criado em 27 de junho de 1990, por meio do Decreto n. 99.350, a partir da 
fusão do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social – IAPAS com 
o Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, como autarquia vinculada ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social – MPAS. Compete ao INSS a operacionalização do 
reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS 
que abrange a mais de 50 milhões de segurados e aproximadamente 33 milhões de 
beneficiários em 2017. No artigo 201 da Constituição Federal Brasileira observa-se a 
organização do RGPS, que tem caráter contributivo e de filiação obrigatória, e onde se enquadra 
toda a atuação do INSS, respeitadas as políticas e estratégias governamentais oriundas dos 
órgãos hierarquicamente superiores, como os ministérios. A entidade é vinculada atualmente ao 
Ministério da Economia. O INSS caracteriza-se, portanto, como uma organização pública 
prestadora de serviços previdenciários para a sociedade brasileira. É nesse contexto e 
procurando preservar a integridade da qualidade do atendimento a esse público que o Instituto 
vem buscando alternativas de melhoria contínua, com programas de modernização e excelência 
operacional, ressaltando a otimização de resultados e de ferramentas que fundamentem o 
processo de atendimento ideal aos anseios dos cidadãos”, cf. INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL (INSS). Informações institucionais. Institucional. Brasília/DF (Brasil): Portal 
eletrônico oficial do INSS, 28 jan. 2019 (data da última modificação). Disponível em: 
https://www.inss.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/. Acesso em: 2 jan. 2020. 

50 Cf. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). Previdência complementar 
aberta. Portal SUSEP, Rio de Janeiro, set. 2019 (data da última atualização). Disponível em: 
http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/previdencia-
complementar-aberta. Acesso em: 2 jan. 2020; MONGERAL AEGON. Entenda as diferenças 
entre previdência fechada e aberta. Coluna Educação Financeira. Portal Mongeral Aegon, Rio 
de Janeiro, 25 jun. 2019. Disponível em: https://www.mongeralaegon.com.br/blog/educacao-
financeira/artigo/previdencia-fechada-e-aberta. Acesso em: 2 jan. 2020. 

https://www.inss.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/
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Desse modo, os planos de previdência privada aberta são aqueles planos que 

qualquer cidadão pode contratar, por si só, diretamente com uma entidade que 

ofereça tal serviço. Por ser acessível a todos e visando à disseminação no mercado, 

os planos de benefícios oferecidos por essas entidades se baseiam em modelos que 

são conhecidos por meio de siglas. Dentre tais modelos destacam-se dois: o Plano 

Gerador de Benefício Livre (PGBL) e o Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL). 

A previdência privada na forma PGBL funciona à maneira de um fundo que 

acumula recursos entregues pelos participantes com a finalidade de pagamento de 

um benefício futuro, sendo que o critério de remuneração é a rentabilidade da 

carteira de investimento sob administração desse fundo, que pode ser mais 

conservadora ou mais agressiva em termos de investimentos de risco. A vantagem 

do PGBL é que, “nos planos de PGBL (e desde que o participante também seja 

contribuinte ou beneficiário da Previdência Social), as contribuições pagas ao plano 

podem ser abatidas da base de cálculo do Importo de Renda, em até 12% da renda 

bruta anual, na opção de declaração de ajuste anual completa”51. O falecimento do 

segurado enquanto ainda está contribuindo (ou seja, antes de efetivada a condição 

ou termo estipulado para início do recebimento do benefício) faz com que, em regra, 

os valores auferidos sejam destinados para as pessoas indicadas por ele como 

beneficiárias, ou para aquelas indicadas no Código Civil de 2002 como 

beneficiárias no silêncio do contrato (cujas normas se aplicam subsidiariamente aos 

planos de previdência privada). Nesse sentido, diz o art. 792 do Código Civil de 

2002 que “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer 

motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao 

cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, 

obedecida a ordem da vocação hereditária”52. É mais vantajoso que o próprio 

segurado indique seus beneficiários, pois se não o fizer e incidir o art. 792 do CC/02 

a entidade administradora do benefício dificilmente pagará para quem não tenha 

sido declarado herdeiro, o que fará com que a administradora pague em juízo ou 

espere o desfecho do inventário, acarretando morosidade e até possível litígio no 

recebimento do valor, certamente fatores indesejados por quem fez o planejamento 

 

51 GIRARDI, Viviane; MOREIRA, Luana Maniero. A previdência privada aberta como instrumento 
de planejamento sucessório. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do 
planejamento sucessório. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019. p. 634. 

52 CC/02, cit. 
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financeiro. Finalmente, há de se pontuar que não é em todas as situações que o 

beneficiário indicado recebe o benefício na hipótese de falecimento precoce do 

participante da previdência privada, pois isso depende dos termos de seu contrato 

e da forma de recebimento do benefício escolhida. 

Depois, a segunda principal forma de contratação de previdência privada no 

Brasil é a conhecida como VGBL, que, na verdade, não é propriamente um plano 

de previdência privada, mas, sim, um seguro de vida com características de plano 

de previdência privada. Isso se dá porque referido plano funciona como um seguro 

de vida com uma particularidade: em vez de ser pago quando ocorrer um sinistro 

como a morte do segurado, o evento gerador do pagamento é precisamente o 

inverso, isto é, a sobrevivência do segurado em determinado momento no tempo. 

Trata-se, pois, de “um seguro de vida resgatável pelo próprio titular”53. Se 

sobreviver ao tempo determinado no contrato, o participante irá receber o benefício, 

que corresponderá aos aportes realizados por ele ao plano, em uma vez ou na 

forma de renda. Se o segurado falecer antes do prazo, então o seu beneficiário 

receberá a indenização porventura devida de acordo com o plano contratado, 

exatamente como ocorreria em um seguro de vida comum. 

Dessarte, para fins de aplicação em planejamentos sucessórios, verifica-se 

que a previdência privada aberta é passível de utilização como instrumento, mas 

que depende dos termos e condições contratados. Os beneficiários só terão direito 

ao recebimento do saldo acumulado se houver a contratação de planos de 

benefício por sobrevivência (aposentadoria), em regime de capitalização financeira, 

e se ocorrer o falecimento do participante durante o período de acumulação, isto é, 

aquele período em que o participante permanece contribuindo com a previdência, 

nos termos previstos. Se a morte do beneficiado ocorrer quando já tiver sido 

iniciada a fase de pagamento do benefício, a reversão da renda remanescente em 

favor dos beneficiários por ele indicados só ocorrerá se ele tiver contratado planos 

na forma de “renda reversível” ou “prazo mínimo”54. Esses valores, por serem 

 

53 GIRARDI, Viviane; MOREIRA, Luana Maniero. A previdência privada aberta como instrumento 
de planejamento sucessório. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do 
planejamento sucessório. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019. p. 636. 

54 GIRARDI, Viviane; MOREIRA, Luana Maniero. A previdência privada aberta como instrumento 
de planejamento sucessório. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do 
planejamento sucessório. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019.  
p. 644-645. 
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previdenciários, não são, via de regra, considerados como herança, o que justifica 

a dispensa do procedimento de inventário, além de vantagens tributárias atrativas 

do ponto de vista do planejamento financeiro55. 

E mais, pois, apesar de não serem propriamente planos de previdência, mas 

considerando as similitudes e relações entre os mercados, cumpre apontar que, 

por vezes, os seguros de vida também são utilizados de forma complementar no 

planejamento sucessório, apesar de legalmente não serem considerados como 

herança nos termos do art. 794 do Código Civil de 200256. E, conforme bem ensina 

Angélica Carlini, “a relevância como instrumento de planejamento sucessório reside 

exatamente nesse diferencial, ou seja, o capital será recebido pelo beneficiário 

livremente indicado pelo segurado independentemente dos valores de débito que 

o falecido tenha deixado e independentemente da linha sucessória determinada por 

lei”57. 

Nessa ordem de ideias, o seguro de vida é poderosa forma de garantir que 

o restante do planejamento sucessório do de cujus aconteça. Por exemplo, um 

empecilho à efetivação post mortem do planejamento do de cujus pode ser a 

impossibilidade de seus familiares pagarem as despesas processuais, advocatícias 

e tributárias atreladas ao inventário. Ora, para se resguardar de tal risco, pode a 

pessoa contratar seguro de vida específico para cobrir tais despesas. Da mesma 

forma, os seguros de vida envolvem produtos que variam de acordo com as 

necessidades das pessoas. Assim, é possível seguro de vida cuja indenização é 

de um ano de aluguel e condomínio da pessoa, para garantir a sobrevivência da 

família naquela determinada residência. Também é possível o seguro de 1,5 ano 

da remuneração total da pessoa que sofreu o sinistro, para que a família tenha 

fôlego para se reestruturar diante da perda de seu arrimo. Outra possibilidade é o 

seguro de despesas médicas e funerárias. Ademais, é possível repartir a 

 

55 Muito embora, conforme se verá, tais institutos devam ser usados com moderação, haja vista 
as preocupações a respeito de possível fraude à legítima, conforme será abordado a seguir. 
Assim sendo, para fins de planejamento sucessório o uso de previdência privada deve ser 
moderado, sem descaracterizar a função previdenciária, sob pena de haver invalidações e 
outras sanções depois. 

56 “Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado 
não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de 
direito”, cf. CC/02, cit. 

57 CARLINI, Angélica. Seguro de vida na aplicação do planejamento sucessório. In: TEIXEIRA, 
Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do planejamento sucessório. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum 
Conhecimento Jurídico, 2019. p. 408. 
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indenização entre vários beneficiários, a critério do segurado. Enfim, as 

possibilidades são várias, e o seguro de vida se apresenta como importante forma 

de proteção da família e de garantia do planejamento sucessório. 

De qualquer forma, esses instrumentos, sejam os planos de previdência 

privada, seja o seguro de vida, devem ser utilizados de forma complementar a um 

planejamento sucessório efetivo. Quem planeja sua sucessão não pode verter ou 

direcionar para esses instrumentos mais patrimônio do que ordinariamente se 

direciona de acordo com a experiência, eis que tais transferências, pelo fato de o 

beneficiário poder ser qualquer pessoa, podem ser caracterizadas e enquadradas 

como fraudes à legítima e às normas cogentes aplicáveis à sucessão. 

Deveras, conforme apontam Mário Luiz Delgado e Jânio Urbano Marinho 

Júnior, “outros instrumentos do planejamento sucessório usados para praticar 

fraudes, notadamente para reduzir o quinhão dos herdeiros necessários, podem 

ser identificados em determinados contratos em que se estipula em benefício de 

terceiro, como se dá nos planos de previdência privada e nos seguros de vida. É o 

caso, e.g., da contratação de plano de VGBL como instrumento de fraude à 

legítima, quando se reverte ao plano grande parte do patrimônio, mas com a 

designação de beneficiária outra pessoa que não o herdeiro necessário”58. 

1.4. Apresentação do problema: situação da autonomia privada no direito 

sucessório brasileiro e a lacuna em nosso sistema de planejamento 

sucessório 

A exposição anterior sobre os principais instrumentos disponíveis de 

planejamento sucessório tem a utilidade de permitir a compreensão de como o 

sistema funciona atualmente e, com isso, possibilitar a percepção de suas lacunas. 

Conforme exposto acima, planejamento sucessório é o meio pelo qual o 

detentor de um patrimônio, a partir da prática de certos atos jurídicos, toma todas 

as providências visando à respectiva organização e preparação de sua esfera 

 

58 DELGADO, Mário Luiz; MARINHO JR., Jânio Urbano. Fraudes no planejamento sucessório. In: 
TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do planejamento sucessório. 2. ed. Belo 
Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019. p. 344. 
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jurídica para depois de seu falecimento, com o objetivo de proteção das pessoas 

para tanto eleitas e/ou perpetuação dos bens componentes do monte-mor. 

Os atos praticados com essa finalidade podem ser muito variados. Mesmo 

assim, na prática jurídica brasileira, destacam-se como principais instrumentos de 

planejamento sucessório o testamento, a doação com ou sem usufruto, a 

constituição de pessoa jurídica e o uso de planos de previdência. Pedindo desde 

logo escusas pela reiteração dos temas, é importante reuni-los sucintamente para 

deixar clara a forma como hoje se estrutura o sistema. 

Pelo testamento, há a finalidade de destinar, mortis causa, os bens do de 

cujus para aqueles que ele houver indicado, salvo quando tiver herdeiros 

necessários, ocasião em que só poderá dispor de metade dos bens que possuir 

quando da abertura da sucessão. A disposição testamentária pode tanto 

contemplar bens específicos e valores fixos (legado) como percentuais patrimoniais 

(herança). Esse instrumento está positivado no Direito brasileiro, no Código Civil de 

2002, entre os arts. 1.857 e 1990. Tem como principais vantagens a segurança 

jurídica e o baixo custo de operacionalização para o testador enquanto vivo. Como 

desvantagens, há a alta suscetibilidade de criação de desavenças familiares e os 

altos custos de transação dos bens do inventário que incidem após o falecimento 

do testador. 

A partir da doação, com ou sem reserva de usufruto, cumpre-se a finalidade 

de efetivar partilha em vida por meio da qual determinados bens são alienados por 

atos inter vivos em favor de determinadas pessoas, mantendo o doador o pleno 

direito de usar e fruir do bem, caso tenha se valido da primeira opção (com reserva 

de usufruto). Esse instrumento está previsto no Direito brasileiro (CC/02, arts. 538 

a 564, c/c arts. 1.390 a 1.411). Como principais vantagens, tem-se a destinação 

dos bens aos donatários enquanto o futuro autor da herança vive, o que diminui o 

risco de litígios quando do falecimento, embora possa trazer desavenças que 

seriam futuras para o tempo presente; o doador pode prever que, se sobreviver ao 

donatário, o(s) bem(ns) doado(s) retornará(ão) ao seu patrimônio. Como principais 

desvantagens, as doações só podem se referir a bens específicos; o doador perde 

o direito de disposição sobre o bem, mas poderá ser nomeado, em procuração 

irrevogável, mandatário do donatário, com poderes para alienação (arts. 683 a 686 
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do Código Civil), a ele, então, devendo prestar contas59; há a chance de adiantar 

desavenças familiares (ao invés de as eliminar), e existe um custo de 

operacionalização das doações para o testador enquanto ele ainda vive. 

Com a constituição de pessoa jurídica com cessão gratuita de cotas ou 

ações com reserva de usufruto para o cedente, há o atendimento da finalidade de 

proteger ou perpetuar um patrimônio familiar vultoso ou um negócio familiar. Para 

tanto, constitui-se uma holding familiar, normalmente na forma de uma sociedade 

anônima (S/A), sendo que os bens daquele que planeja sua sucessão são ali 

integralizados e serão administrados no contexto organizacional da holding, cujas 

cotas ou ações poderão ser cedidas aos pretensos sucessores do interessado, 

normalmente com reserva de usufruto em favor do cedente. Esse instrumento está 

previsto no ordenamento jurídico brasileiro, na Lei das Sociedades por Ações e na 

parte empresarial do Código Civil de 2002. Como principais vantagens dessa forma 

de planejamento sucessório, há a maior liberdade de organização patrimonial 

(especialmente se os bens forem valiosos), além de maior chance de êxito na 

elaboração de plano de continuidade das atividades corporativas de grupo 

empresarial familiar. Como principais desvantagens, há o custo de 

operacionalização, alta complexidade de instrumentalização e possíveis 

ineficiências tributárias. 

E, finalmente, com os planos de previdência e seguros de vida se atende à 

finalidade de deixar para quem fica um patrimônio que não se considera legalmente 

como herança, o que dá a quem está planejando maior liberdade de disposição de 

bens, além de uma chance de proteger os seus entes queridos de eventos e tragédias 

imprevistos e de despesas mortuárias típicas. Esses instrumentos de planejamento 

sucessório estão previstos no Código Civil de 2002, entre os arts. 789 e 802, além de 

diversas legislações e regulamentos esparsos aplicáveis ao mercado previdenciário e 

de seguros. As vantagens desse método consistem na maior liberdade de disposição 

de um patrimônio que não se considera herança, dispensa de inventário, possível 

isenção tributária, menor oneração momentânea e aguda do patrimônio daquele que 

planeja sua sucessão, maior chance de prevenir imprevistos e garantir sobrevida digna 

 

59 “Art. 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver 
ao donatário. Parágrafo único. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro”, cf. 
CC/02, cit. 
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para os entes queridos que ficarem. Como desvantagens desse método, verifica-se 

que ele tem natureza complementar aos demais métodos de planejamento sucessório, 

pois não resolve o problema sobre qual será a destinação do patrimônio que 

efetivamente está sob titularidade do segurado. Ademais, há limites do quanto pode 

ser destinado para essas previdências e seguros de vida, sob pena de se caracterizar 

fraude à legítima. Outrossim, há uma série de questões contratuais complexas a serem 

decididas, sendo que nem todos os planos possibilitam o recebimento do 

remanescente pelos beneficiários. 

Pois bem. Acontece que os instrumentos acima indicados, em que pese 

muito úteis, não suprem todas as necessidades ou interesses legítimos passíveis 

de ocorrerem em um planejamento sucessório. Dentre esses interesses legítimos, 

um que clama por reconhecimento é a possibilidade de as pessoas beneficiarem, 

com um mesmo bem ou conjunto patrimonial, destinatários múltiplos e sucessivos, 

vivos ao tempo do falecimento do de cujus. 

Essa lacuna poderia (e deveria) ser colmatada pelo instituto do fideicomisso, 

previsto entre os arts. 1.951 e 1.960 do Código Civil de 2002. Entretanto, referido 

instituto, que bem poderia figurar entre aqueles acima mencionados, não tem quase 

nenhuma aderência e utilização prática, em função das restrições excessivas a ele 

impostas pelo Código Civil de 2002, especialmente a vedação de que pessoas já 

concebidas ao tempo do falecimento do testador pudessem ser beneficiadas, além 

da restrição de que esse negócio gera efeitos estritamente post mortem, não sendo 

possível fideicomisso inter vivos60. 

E tem mais: outra lacuna notável no ordenamento jurídico brasileiro é o fato 

de que não há instituto equivalente ao trust, que é muito utilizado no exterior, 

principalmente nos países com tradição de common law, tanto para fins contratuais 

em geral como para fins sucessórios. Por meio do trust, endereça-se a finalidade 

de se nomear administrador que beneficiará, com sua gestão patrimonial, as 

pessoas indicadas por quem está procedendo ao planejamento sucessório. Trata-

se de interesse muito legítimo e que, hoje, não tem instituto diretamente 

correspondente no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

60 Essas restrições serão mais bem tratadas e explicadas em capítulo próprio, adiante. 
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Assim sendo, há no sistema privado brasileiro, atualmente, duas lacunas 

bastante relevantes: (i) a impossibilidade de se estabelecer, com maior liberdade, 

beneficiários sucessivos em um planejamento sucessório; (ii) a impossibilidade de 

se operacionalizar trust com fins sucessórios no Brasil. 

Ora, em um sistema jurídico livre como o brasileiro, sobretudo atualmente, 

quando há uma revalorização da autonomia privada e da livre-iniciativa, não há 

sentido na perpetuação dessa lacuna. 

Se o fideicomisso fosse reestruturado, até para passar a abarcar dentro de 

si a função socioeconômica, que no exterior é atendida pelo instituto do trust, o 

sistema sucessório brasileiro se tornaria muito mais rico. Aliás, se essa evolução 

fosse além e servisse para positivar o trust e o fideicomisso também entre vivos, 

por fonte contratualizada, esse impacto positivo seria ainda maior. O Direito Privado 

brasileiro seria muito beneficiado com mudanças nesse sentido. 

Nesse passo, o fideicomisso atenderia à legítima finalidade de se estipular 

beneficiários sucessivos, inclusive aquelas pessoas já concebidas ao tempo do 

falecimento de quem planeja a própria sucessão. Além disso, possibilitaria a 

nomeação de um administrador para beneficiar a si ou a outrem, com a 

incumbência de, ao final do negócio, entregar para certo destinatário aqueles bens. 

Referido negócio deveria ser possível tanto por ato inter vivos como para gerar 

efeitos post mortem. 

Sistematizando, tem-se a seguinte tabela: 

Tabela 1 – Principais instrumentos do sistema de planejamento sucessório 
brasileiro. 

Instrumento 
Funções e/ou finalidades 

atendidas 
Está positivado 

no Brasil? 
Vantagens Desvantagens 

Testamento Destinar, mortis causa, os 
bens do de cujus para 
aquele(s) que houver(em) 
sido indicado(s), sempre 
lembrando que, na 
existência de herdeiros 
necessários, o testamento 
só poderá dispor de metade 
do patrimônio existente 
quando da abertura da 
sucessão. A disposição 
testamentária pode tanto 
contemplar bens específicos 
e valores fixos (legado) 
como percentuais 
patrimoniais (herança). 

Sim, no CC/02, 
arts. 1.857 a 
1.990. 

Segurança jurídica; 
baixo custo de 
operacionalização 
para o testador 
enquanto vivo. 

Alta suscetibilidade de 
desavenças dentro da 
família; alto custo de 
transação dos bens no 
inventário. 
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Instrumento 
Funções e/ou finalidades 

atendidas 
Está positivado 

no Brasil? 
Vantagens Desvantagens 

Doação, com 
ou sem 
reserva de 
usufruto 

Ato inter vivos que pode ser 
utilizado, para fins 
sucessórios, visando a 
efetivar a partilha em vida e 
por meio da qual 
determinados bens são 
destinados a determinados 
herdeiros, podendo o 
doador reservar o usufruto 
para si, o que lhe permitirá 
usar e fruir do patrimônio. 

Sim, no CC/02, 
arts. 538 a 564, 
c/c arts. 1.390 a 
1.411. 

Possibilita a partilha 
em vida, isto é, os 
bens são destinados 
aos donatários, 
enquanto o autor da 
herança ainda é vivo, 
o que diminui o risco 
de litígios. 

Refere-se apenas a bens 
específicos; custos de 
operacionalização a cargo 
do doador, enquanto vivo; 
perda da possibilidade da 
prática de atos de 
alienação, podendo, 
contudo, ser nomeado, pelo 
donatário, como seu 
mandatário para tanto, por 
procuração irrevogável.  

Constituição 
de pessoa 
jurídica com 
cessão 
gratuita de 
quotas ou 
ações com 
reserva de 
usufruto para 
o cedente 

Ato inter vivos que pode ser 
utilizado, para fins 
sucessórios, objetivando a 
constituição de uma holding 
familiar, com ou sem cessão 
de quotas/ações com 
reserva de usufruto para o 
cedente, e no qual os bens 
que pertencem àquele que 
planeja a sucessão serão 
administrados no contexto 
organizacional da holding. 

Sim, na LSA e 
no CC/02, este 
último na parte 
de Direito 
Empresarial. 

Maior liberdade e 
organização de 
patrimônios vultosos; 
maior êxito na 
elaboração de plano 
de continuidade das 
atividades 
corporativas de grupo 
empresarial familiar. 

Elevado custo de 
operacionalização; alta 
complexidade de 
instrumentalização; 
possíveis ineficiências 
tributárias. 

Planos de 
previdência e 
seguro de 
vida 

Ato inter vivos que pode ser 
utilizado, para fins 
sucessórios, de modo a 
deixar para quem fica um 
patrimônio que não se 
considera legalmente como 
herança, o que dá a quem 
está planejando maior 
liberdade de disposição de 
bens. 

Sim, CC/02, 
arts. 789 a 802, 
e legislação e 
regulamentação 
administrativa 
específica de 
seguros e 
previdências 
privadas, como 
a Lei 
Complementar 
n. 109/2001; 
A Resolução 
CNSP n. 
201/2008 e a 
Circular SUSEP 
n. 418/2001; 
Resolução 
CNSP n. 
349/2017 e 
Circular SUSEP 
n. 563/2017, 
Circular SUSEP 
n. 320/2006, 
entre outras. 

Maior liberdade de 
disposição de um 
patrimônio que não é 
havido como 
herança; dispensa de 
inventário; possível 
isenção tributária; 
menor oneração do 
patrimônio de quem 
planeja; maior 
chance de prevenir 
imprevistos e garantir 
sobrevida digna aos 
entes queridos que 
ficam. 

É de cunho complementar, 
pois não resolve o 
problema do patrimônio 
efetivamente em nome do 
segurado; há limites do 
quanto pode ser disposto, 
sob pena de se caracterizar 
fraude à legítima; nem 
todos os planos 
possibilitam o recebimento 
do remanescente pelos 
beneficiários. 

N/A Estipulação, por ato inter 
vivos ou mortis causa, de 
beneficiários sucessivos, 
inclusive aquelas pessoas já 
concebidas ao tempo do 
falecimento de quem 
planeja a própria sucessão. 

Não Faz com que um 
mesmo bem 
beneficie mais de 
uma pessoa 
sucessivamente, o 
que pode inclusive 
ser utilizado para 
ajudar alguém que 
passa por 
dificuldades 
momentâneas. No 
mais, possui, 
guardadas as 

Necessita que a pessoa 
intermediária seja de 
confiança e conserve, 
adequadamente, os bens. 
No mais, possui, guardadas 
as devidas proporções, as 
mesmas desvantagens que 
o testamento, se for 
utilizado com efeitos mortis 
causa, ou da doação, se 
utilizado na forma inter 
vivos. 
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devidas proporções, 
as mesmas 
vantagens que o 
testamento, se for 
utilizado com efeitos 
mortis causa, ou da 
doação, se utilizado 
na forma inter vivos. 

N/A Nomeação, por ato inter 
vivos ou mortis causa, de 
um administrador para 
beneficiar a si ou a outrem, 
com a incumbência de, ao 
final do negócio, entregar os 
bens para certo destinatário. 

Não Faz com que os bens 
sejam administrados 
por um terceiro que 
não aquele que se 
deseja beneficiar, o 
que os salvaguarda 
de credores, da 
própria prodigalidade 
ou inaptidão para 
gestão do 
beneficiado, entre 
outros. 

Necessita de gestor de 
confiança e que administre 
adequadamente os bens. 
Custo de transação e 
operacionalização 
possivelmente elevados. 

Fonte: elaboração da Autora. 

 

Como se percebe pelas últimas duas linhas da tabela, há lacuna relevante 

no sistema brasileiro que não é suprida diretamente por nenhum instituto que hoje 

esteja vigendo. O cidadão brasileiro padece de autonomia para beneficiar duas 

pessoas, simultânea ou sucessivamente, diante da conversão compulsória do 

fideicomisso instituído em usufruto, se, quando do respectivo falecimento, o 

fideicomissário estiver vivo. Afora isso, inexiste autonomia, no Brasil, para se 

proceder aos diversos arranjos negociais, contratuais e sucessórios possibilitados 

pelo trust no exterior. 

Ora, mas, como se verá, o trust guarda muitas semelhanças em sua 

estrutura com o nosso fideicomisso, que está praticamente esquecido da vida 

negocial e forense brasileira. 

Assim, os próximos capítulos descreverão as origens e o regramento do 

fideicomisso, apresentarão o instituto do trust e indicarão, ao final, como o 

fideicomisso pode ser regulamentado no Brasil para que passe a suprir as lacunas 

apontadas e ganhe relevo como um importante instituto de direito privado brasileiro. 
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2. O INSTITUTO DO FIDEICOMISSO 

 

2.1. Fideicomisso no Direito Romano: a origem do instituto 

A confiança é um valor que sempre esteve no centro do Direito Sucessório 

Romano. Havia várias razões que poderiam levar as pessoas a recorrer a tal 

proceder, especialmente a vontade de ordenar um legado apenas pela vontade, já 

que muitas vezes um homem, especialmente aqueles estrangeiros, não tinham 

capacidade sucessória passiva (testamenti factio passiva), e, por isso, não seriam 

válidos juridicamente os testamentos que os contemplassem. A sanção jurídica 

desses institutos foi concedida pelo Imperador Augusto, primeiro em casos 

especiais, por vislubrar neles grave perfídia daquele que empenhou a própria 

palavra e não a cumpriu, ou por motivos de favores qualificados que foram aceitos, 

mas, depois, ignorados. Em seguida, porém, ampliou a tutela jurídica de forma 

geral, ordenando aos magistrados que se interpusessem em tais casos61. 

Moreira Alves, em sua obra referência de Direito Romano, diz que “o 

fideicomisso é disposição de última vontade pela qual o disponente determina a 

outrem (o fiduciário), que irá receber, mortis causa, bens deixados por aquele, que 

realize, dentro dos limites dessa aquisição, uma prestação em favor de terceiro (o 

fideicomissário)”62. Assim, os envolvidos são (i) o disponente, titular do patrimônio 

transmitido mortis causa; (ii) o fiduciário, a quem o disponente confia a execução 

do fideicomisso em favor do terceiro beneficiado, que é (iii) o fideicomissário. 

Pietro Bonfante explica que “fideicomisso, como o nome diz (fideicomissum), 

é uma tarefa que se confia à honestidade e à fé no outro. Muitos institutos, 

sobretudo os de Direito Sucessório, começam por ser nada mais do que instituições 

de confiança”63. Deveras, etimologicamente, fideicomisso deriva do latim 

 

61 BONFANTE, Pietro. Istituzioni di diritto romano. 9. ed. Milano: Casa Editore Dottor Francesco 
Vallardi, 1932. p. 622. 

62 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Formato digital e-pub (Kindle), loc. 23.959.  

63 BONFANTE, Pietro. Istituzioni di diritto romano. 3. ed. Milano: Casa Editore Dottor Francesco 
Vallardi, 1896. p. 554-555. Trata-se de tradução livre do seguinte trecho: “Fedecommesso, come 
il nome dice (fideicommissum), è um incarico che affida all’ones’à e alla fede altrui. Molte 
istituzioni, massime del diritto sucessório, cominciareno col non essere altro che istituzioni 
fiduciarie”. 
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fideicommissum ou fidecommissus64, que, por sua vez, é palavra gerada a partir da 

aglutinação de fides, que significa “confiança”, “fé”, adicionada da palavra 

commissum, que é particípio passado de commitere, por sua vez significando 

“consignar”, “entregar”65. Logo, fideicomisso significa, etimologicamente, confiado 

à fé, entregue por confiança. Realmente, Pietro Bonfante, comentando as 

Instituições de Gaio, ensina que há uma singular fortuna preservada em fragmentos 

que remanesceram para os dias modernos e que contêm uma das passagens mais 

características do tratamento dos fideicomissos de herança, ou seja, os chamados 

fideicomissos universais. Em fragmento de especial relevância, é colocado, como 

fórmula, o modo como se roga a alguém que cumpra o fideicomisso, e que passa 

por algo como “rogo ut heres vice partem hereditatis restituat” (“eu rogo para que o 

vice-herdeiro restitua parte da propriedade”)66. 

Origina-se o fideicomisso, como ensina José Corrêa de Meira, na 

“necessidade que tiveram os antigos romanos do tempo da república de uma 

fórmula por meio da qual pudessem beneficiar com donativos ou liberalidades 

pessoas incapazes de serem nomeadas publicamente para receber a 

liberalidade”67. 

Afora isso, novamente citando José Carlos Moreira Alves, 

No primitivo direito sucessório romano, os modos de que alguém pode 
valer-se para dispor de seus bens para depois de sua morte são muito 
restritos: a) a instituição de herdeiros; e b) o legado. E ambos cercados de 
formalidades. Demais, não era qualquer pessoa que tinha capacidade 
para ser herdeira ou legatária. Em face disso, desde épocas remotas, os 
romanos se utilizaram do fideicomisso. Gaio chega até a acentuar 

 

64 Fideicomisso. In: Michaelis: moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Melho- 
ramentos, 2020 (versão digital em portal oficial).  

65 FIDEJUSSÓRIA, fideicomisso. In: Origem da palavra: dicionário etimológico. Portal Origem da 
Palavra, [s.l.]: 6 maio 2016. Disponível em: https://origemdapalavra.com.br/pergunta/ 
fidejussoria-fideicomisso/. Acesso em: 6 jan. 2020. 

66 Interpretação próxima de uma tradução e realizada com base, principalmente, no seguinte texto: 
“Quanto alle Istituzioni di Gaio noi abbiamo per singolare ventura conservato nei frammenti di 
Autun il brano più caratteristico della trattazione relativa ai fedecommessi di eredità, cioè i 
cosiddetti fedecommessi universali. Ora ecco questo meraviglioso frammento (Fragm. 
Augustodun. § 61-63): Universitas ubi hereditas directis verbis relinquitur: (singulae res ubi per) 
legata singulas res relinquit. Sed universitatem in omnibus (restituit et qui) dimidiam videtur 
restituere. Ergo et si dicat: ‘rogo ut h(eres vice)siman partem hereditatis restituat’, universitatis 
dicitur fideicommissum. Universitatis dicimus, idest iuris, eo ipso quod pars aliqua hereditatis 
restituitur”, BONFANTE, Pietro. Corso di diritto romano: le successioni. Roma: Società Editrice 
del Foro Italiano, 1930. v. VI, p. 55. 

67 MEIRA, José Corrêa. Do fideicomisso: apontamentos de um juiz sobre as substituições 
fideicommissarias em geral. Analyse das principaes questões. São Paulo: Livraria Acadêmica. 
Saraiva & Cia. Editores, 1929. p. 11. 
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(Institutas, II, 285) que a origem do fideicomisso se encontra, 
provavelmente, no fato de ser ele um meio de possibilitar ao estrangeiro 
(que não possuía testamenti factio passiua, e que, portanto, não podia 
figurar num testamento como legatário ou herdeiro) receber bens de 
pessoa falecida68. 

Assim, para beneficiar pessoas incapazes de herdar ou legar, criou-se a 

dação dos bens a um intermediário, para que o entregasse ao destinatário final, 

sob certo termo ou condição, aqueles bens que não poderiam ser diretamente 

deixados para o incapaz de herdar. 

O instituto podia ser classificado, no que tange à forma de disposição, como 

particular, quando se compunha de um bem específico e determinado, tornando-o 

muito similar ao legado69; e universal, em que uma fração de um conjunto 

patrimonial poderia ser disposta, o que se assemelha à herança propriamente dita. 

Várias questões jurídicas assolaram as mentes de romanistas ao analisar o 

fideicomisso. Pietro Bonfante traz a questão, por exemplo, sobre se o 

fideicomissum seria realmente hereditatis, ou seja, com todas as responsabilidades 

e todos os encargos que recaem sobre aqueles que se tornam herdeiros, ou se 

seria ele pecuniário, pois haveria uma oposição entre hereditas ou o successio e a 

pecunia. Se o fideicomisso é pecuniário, isto é, a título singular, como é costume 

dizer, seria iníquo forçar o fiduciário a restituir os bens, remetendo ao 

fideicomissário todo o patrimônio, enquanto ele permanece obrigado pelos 

encargos e passivos. Quando em dúvida, então, seria melhor considerar que houve 

sucessão, de modo que os encargos também sejam transmitidos ao 

fideicomissário, que deve receber tanto o ônus quanto o bônus70. 

 

68 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Formato digital e-pub (Kindle), loc. 23.969. 

69 Isso será novamente abordado, adiante. 
70 Tradução adaptada realizada com base no seguinte trecho: “La questione è se il fideicommissum 

sia veramente hereditatis, cioè com tutto il passivo e com tutti gli oneri che incombono a chi 
diviene erede, ovvero pecuniario: il che mostra che opposizione v’è tra l’hereditas o la successio 
e la pecunia. Se il fedecommesso è pecuniario, a titolo singolare, come usa dire, sarebbe iniquo 
costringere il fiduciario all’adzione e alla restituzione, quando egli deve rimettere al 
fedecommissario tutta la pecunia, cioè tutto l’attivo, mentre rimane erede e quindi obbligato per 
gli oneri. Ora come si deve interpretare la preghiera di restituire bona o familiam o pecuniam o 
universam rem o patrimonium (Ulpiano si diffonde largamente nella sinonimia) o facultates e 
simili? Si deve intendere insiste il giureconsulto ripetutamente, che il fideicommissum sia de 
successione – e quindi costringere il finduciario all’adizione, perchè non corre alcun pericolo, 
trapassando i debiti al fedecommissario – o si deve intendere che esso sia de pecunia? E 
risponde: si potrà costringere all’adizione (cogi poterit, cogendus est), poichè la preghiera si 
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As principais características consistiam (i) na desnecessidade de 

formalidades para a instituição; (ii) na possibilidade de a instituição se dar por 

testamento, codicilo – confirmado, ou não, por testamento –, codicilo ab intestato 

ou até oralmente; (iii) na desnecessidade de a redação estar em latim e em termos 

imperativos, podendo se dar sob a forma de uma solicitação, e não em termos 

imperativos; (iv) a execução poder se dar por qualquer sucessor; não apenas pelo 

fiduciário71. 

Essas características foram comuns aos fideicomissos particulares e 

universais até o Principado, pelo menos. Nesse ponto, é importante rememorar, 

brevemente, os períodos do Direito Romano, que os especialistas costumam reunir 

nos seguintes períodos: Direito Romano da Realeza (753 a.C. a 510 a.C.); Direito 

Romano na República (510 a.C. a 27 a.C.); Direito Romano do Alto Império 

(Principado – 27 a.C. a 284 d.C.); Direito Romano do Baixo Império (Dominato – 

284 a 565); Direito Romano do Império Bizantino (565 a 1453)72. 

José Carlos Moreira Alves explica que, inicialmente, ao fideicomisso não 

correspondia ação judicial, razão pela qual não poderia ser considerado um 

negócio jurídico (segundo as definições que os romanos tinham para negócios 

jurídicos). Em suas palavras: 

O fideicomisso – em ambas as suas espécies – não é, de início, um 
negócio jurídico (negotium iuris). O ius civile não o reconhece; daí não é 
ele sancionado por ação judicial. O disponente fia-se apenas na honradez 
do fiduciário que não pode ser compelido pelo fideicomissário à execução 
do fideicomisso. Mas, se é certo que o fideicomisso não é sancionado por 
ação judicial, também é certo que não é proibido, e que, por meio dele, se 

 

riferisce alla successione; ma, soggiunge il giurista, richiamandosi alla successione: ma, 
soggiunge il giurista, richiamandosi alla autorità di Meciano, in talune specie la cosa può esser 
dubbia, ed è questione di interpretazione di volontà (voluntatis quaestio). Nel dubbio tuttavia val 
meglio ritenere la successione, perchè non cada il fedecommesso: in ambigno tamen magis de 
successione sensum dico, ne intercidal fideicommissum. La questione è esaurita: a che pro 
soggiungere più sotto: et generaliter autem ecc.? Questa aggiunta è una decisione legislativa, 
che vuole di autorità tagliar corto ai dubbi che il giureconsulto cercava di elimare col 
ragionamento”, BONFANTE, Pietro. Corso di diritto romano: le successioni. Roma: Società 
Editrice del Foro Italiano, 1930. v. VI. p. 52-53 

71 Moreira Alves indica: “Vlpiani liber singularis regularum, XXV, 1; mas, em virtude de uma 
constituição (C. VI, 36, 8, 3) de Teodósio II, exige-se, para os fideicomissos, a presença de cinco 
testemunhas”, cf. MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018. Formato digital e-pub (Kindle), loc. 24273-24274. 

72 CRETELLA JR., José. Curso de direito romano: o direito romano e o direito civil brasileiro, 17. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 32, 39, 51, 63 e 77. 
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fazem disposições de última vontade em favor de pessoas incapazes de 
receber herança ou legado73. 

Desse modo, no início, os fideicomissos não estavam vinculados a uma 

forma específica, justamente porque não contavam com força jurídica, no sentido 

de haver uma ação (legis actione) que visasse a resguardá-los, o que permitia que 

fossem celebrados verbalmente ou em um escrito simples, que ficaria conhecido 

como codicilo. O fideicomisso foi um instituto historicamente informal cujo percurso 

esteve, pela maior parte do tempo, entrelaçado com o do codicilo74. 

Por sinal, o codicilo, no Direito Romano, tem esse nome por ser simples, 

pequeno. O sufixo “-ilo” tem essa função de diminutivo e deriva do sufixo latino “-

illus”, utilizado para o mesmo fim75, e, aglutinado ao vocábulo “codex” (código), 

resulta em codicillus76, o que explica a razão de o instituto também ser conhecido 

como “pequeno codex”77. 

E, deveras, codicilo permanece com esse sentido no Direito contemporâneo, 

estando positivado no art. 1.881 do Código Civil brasileiro de 2002, que estabelece 

que “toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e 

assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca 

monta a certas e determinadas pessoas, ou, indeterminadamente, aos pobres de 

certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias, de pouco valor, de seu uso 

pessoal”78. Conforme já estabelecido na jurisprudência nacional, “o instituto do 

 

73 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Formato digital e-pub (Kindle), loc. 23.982. 

74 BONFANTE, Pietro. Istituzioni di diritto romano. 3. ed. Milano: Casa Editore Dottor Francesco 
Vallardi, 1896. p. 555. 

75 Como acontece com “lactobacilo”, que vem da aglutinação de lacto (leite) e baculum (vara), este 
último acrescido do sufixo diminutivo latino “-illus”, ficando bacillus (pequena vara) e, finalmente, 
lactobacillus (pequena vara do leite), que serve para designar bactérias benignas ao ser 
humano, na forma de bastonetes, e que sobrevivem da proteína lactase, presente em derivados 
do leite. Para mais, ver as páginas disponíveis em: https://super.abril.com.br/saude/o-que-sao-
os-lactobacilos-vivos/. Acesso em: 2 dez. 2019; e https://en.wiktionary.org/wiki/bacillus. Acesso 
em; 2 dez. 2019. 

76 GLOSBE. Codicilo em latim. In: Dicionário português-latim. Portal Glosbe, [s.l.: s.d.]. Disponível 
em: https://pt.glosbe.com/pt/la/codicilo. Acesso em: 4 jan. 2020.  

77 SOUSA, José Franklin De. Direito das sucessões. Joinville: Clube de Autores, 2018. p. 298. 
78 CC/02, art. 1.881, cit. O restante do regramento do instituto segue da seguinte forma: “Art. 1.882. 

Os atos a que se refere o artigo antecedente, salvo direito de terceiro, valerão como codicilos, 
deixe ou não testamento o autor. Art. 1.883. Pelo modo estabelecido no art. 1.881, poder-se-ão 
nomear ou substituir testamenteiros. Art. 1.884. Os atos previstos nos artigos antecedentes 
revogam-se por atos iguais, e consideram-se revogados, se, havendo testamento posterior, de 
qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar. Art. 1.885. Se estiver fechado o codicilo, 
abrir-se-á do mesmo modo que o testamento cerrado” (CC/02, cit.). 

https://super.abril.com.br/saude/o-que-sao-os-lactobacilos-vivos/
https://super.abril.com.br/saude/o-que-sao-os-lactobacilos-vivos/
https://en.wiktionary.org/wiki/bacillus
https://pt.glosbe.com/pt/la/codicilo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1881
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codicilo se presta a formalizar pequenas disposições de última vontade acerca de 

bens móveis e objetos de uso pessoal, não podendo, de forma alguma, ser 

estendido para transmissão de bem imóvel por doação, mormente quando atinge 

direitos da legítima”79. 

Aliás, codicilo e fideicomisso estão tão vinculados historicamente que, 

conforme ensina Rubens Limongi França, era corrente que, antes do Imperador 

Otávio Augusto, não havia direito de fazer codicilo. Conforme narra o jurista, “o 

primeiro a introduzi-lo [o fideicomisso] teria sido Lúcio Lêntulo, que, ao morrer na 

África, pediu ao príncipe fossem cumpridos certos fideicomissos, por parte de sua 

filha, no que foi atendido. Augusto teria consultado a Trebacio, na época a 

autoridade máxima entre os jurisperitos (cuius tunc auctoritas maxima erat), o qual 

teria confirmado tratar-se de providência que não discrepava da razão jurídica (nec 

absonans a juris ratione). A partir daí, o codicilo acompanhou o curso da história”80. 

 

79 “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CODICILO. 
USUCAPIÃO. DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE. PRELIMINARES. DANO MORAL. AJG. 
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. Ação anulatória de codicilo cumulada com pedido de 
reparação por dano material e moral. Aventadas preliminares de ilegitimidade ativa, carência de 
ação, incompetência do juízo e coisa julgada, nenhuma delas encontra amparo nos autos, 
rejeitadas de plano, portanto. No mérito, a sentença recorrida não merece reparos. A ré ocupa, 
modo exclusivo e gratuito, imóvel deixado de herança por falecimento de seus genitores, 
sustentando que está amparada por instrumento escrito elaborado por sua mãe, em que 
instituído codicilo em seu favor, autorizando a ocupação do mencionado bem durante toda a 
tramitação do processo de inventário, que se arrasta há quase trinta anos, sem arcar com 
qualquer encargo relacionado a tanto. O instituto do codicilo se presta a formalizar pequenas 
disposições de última vontade acerca de bens móveis e objetos de uso pessoal, não podendo, 
de forma alguma, ser estendido para transmissão de bem imóvel por doação, mormente quando 
atinge direitos da legítima. A tese de defesa levantada, consubstanciada no direito à aquisição 
originária da propriedade, também não encontra arrimo, sobretudo... porque, para usucapir, é 
preciso animus domini, sem a oposição de terceiros, condições inocorrentes na espécie. 
Contudo, em que pese a ilicitude do agir da requerida, tal fato não gera, ipso facto, direito à 
reparação moral, que demanda suficiente comprovação do abalo psíquico ou condição similar 
com capacidade de gerar reflexos dessa natureza. Não havendo os autores se desincumbido 
do ônus que lhes competia nos termos do art. 373, I, CPC/2015, não merece reparos a sentença 
no ponto. Quanto à revogação da gratuidade judiciária concedida a um dos autores, a 
demandada também não comprovou as condições deste de arcar com as custas judiciais 
respectivas. Por fim, assiste razão aos autores/apelantes quanto à distribuição da sucumbência. 
Havendo a parte ré sucumbido na maior parte dos pedidos, deve arcar também com a maior 
parte das custas processuais. Honorários redimensionados conforme padrão estabelecido pelo 
art. 85, § 2º, CPC/2015. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. 
APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA” (Apelação Cível n. 70077164614, Décima Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 
Julgado em 26/04/2018) (TJ-RS, AC 70077164614 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de 
Moraes, j. 26.04.2018, Décima Sexta Câmara Cível, DJ 03.05.2018). 

80 LIMONGI FRANÇA, Rubens (coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. Edição comemorativa do 
Sesquicentenário da Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil, 1827-1977.São Paulo: Saraiva, 
1977. v. 15. p. 291. 
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Então, tendo em vista que o fideicomisso não estava previsto em lei e, 

portanto, padecia de amparo dos poderes públicos, dependia a respectiva 

execução da boa-fé, honestidade e honradez do fiduciário. Os inconvenientes disso 

decorrentes só cessaram quando Augusto César, o primeiro imperador (e com 

quem teve início o período conhecido como “principado”), cuidou das providências 

objetivando o reconhecimento da eficácia da instituição, quando os beneficiados 

fossem pessoas dignas, atribuindo a obrigação para a respectiva execução a uma 

magistrado especial conhecido como Praetor Fideicomissarius81. 

De fato, esse instituto inspirava tamanho respeito na consciência social que, 

durante o alto império, o Imperador Cláudio foi induzido a nomear dois pretores 

apenas para tais julgamentos; e o Imperador Titus acabaria por reduzi-los a um. 

Nas províncias, a jurisdição para fazê-lo foi dada aos governadores. 

Pois bem. As características do fideicomisso já mencionadas persistiram até 

o final do Principado. Depois, ao longo do período dominato, o fideicomisso 

particular começou a ser tratado de forma muito similar ao legado, sendo possível, 

inclusive, executá-lo por meio de um processo extra ordinem, inicialmente a cargo 

dos cônsules; depois, a competência para tal demanda foi também concedida a 

pretores especiais, denominados praetores fideicomissarii82. 

Fato é que foi Justiniano (período bizantino) quem estendeu, também aos 

codicilos e fideicomissos, as mesmas restrições que existiam à faculdade de legar 

e testar, excluindo os peregrinos e pessoas incertas de serem beneficiários e, com 

isso, restringindo bastante o uso do instituto. Como resultado dessa evolução, os 

legados e os fideicomissos aproximaram-se um do outro, ao ponto de tornarem-se 

praticamente idênticos83. 

Contudo, a afirmação de que ambos os institutos eram idênticos deve ser 

temperada, por razões lógicas: não é porque os dois institutos possuem regramento 

semelhante que passam a ser um só. Ainda que regidos da mesma forma, eles 

conservaram diferença, pois, como se sabe, o legado envolve um ato de disposição 

 

81 MEIRA, José Corrêa. Do fideicomisso: apontamentos de um juiz sobre as substituições 
fideicommissarias em geral. Analyse das principaes questões. São Paulo: Livraria Acadêmica. 
Saraiva & Cia. Editores, 1929. p. 12. 

82 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Formato digital e-pub (Kindle), loc. 24.003. 

83 Cf. BONFANTE, Pietro. Istituzion di diritto romano. 3. ed. Milano: Casa Editore Dottor Francesco 
Vallardi, 1896. p. 556. 
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de última vontade em que a relação entre disponente e legatário é imediata, ao 

passo que, no fideicomisso, a relação entre disponente e fideicomissário é mediata, 

eis que há a intermediação realizada pelo fiduciário. Mesmo assim, de rigor 

reconhecer que a razão de ser do fideicomisso foi transformada e equiparada ao 

legado, pois, na medida em que as mesmas pessoas que estavam proibidas de 

receber legado também estavam proibidas de receber fideicomisso, então não 

havia mais por que estabelecer intermediário para entregar coisa no futuro, já que 

o bem poderia ser diretamente entregue pelo testador, por meio do estabelecimento 

de legado. 

Nesse ponto, o mais relevante é perceber que a ideia do fideicomisso era 

obter o mesmo resultado que seria obtido com a instituição de herdeiro ou legatário, 

mas de maneira mais informal, possivelmente passando ao largo de restrições 

legais de ordem formal ou material, que impediriam a instituição daquela pessoa 

que se pretendia beneficiar. Falando claramente, a intenção do instituto era fraudar 

a lei, o que causaria, evidentemente, a respectiva invalidade nos dias de hoje84. 

Mas há de se ver que aqueles eram outros tempos, e o desiderato buscado pelas 

partes com o fideicomisso era bastante aceito socialmente, de modo que a 

respectiva juridicização se deu muito mais pelo costume que pela legislação 

formalmente posta. 

Aliás, veja-se que o uso desses artifícios para driblar certas restrições ou 

obrigações do Direito Romano não era algo isolado85, mas sim recorrente para 

várias questões, sobretudo as sucessórias. Outro exemplo que serve para ilustrar 

essa realidade é o que acontecia com a coëmptio. 

A coëmptio era “uma forma contratual de aquisição de manus sobre a esposa 

pelo marido (conventio in manum) através de uma venda fictícia (mancipatio) pela 

 

84 A intenção de fraudar a lei é causa de nulidade do negócio jurídico: “Art. 166. É nulo o negócio 
jurídico quando: [...] VI – tiver por objetivo fraudar lei imperativa”, cf. BRASIL (União). Lei n. 
10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso Nacional, 2002 [ano 
da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 2017. 

85 Evidentemente, esse tipo de uso distorcido dos institutos jurídicos é algo desconhecido nos dias 
de hoje. 
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qual a mulher, e consequentemente o poder sobre ela, eram transferidos para o 

marido pelo pai dela”86. 

Sabe-se que houve alguns coëmptiones simulados e fraudulentos, que 

foram operados para outros fins que não o verdadeiro casamento da mulher, por 

exemplo, unicamente para libertá-la da tutela agnatorum87. Esses casamentos 

simulados eram considerados fiduciários, isto é, baseados em confiança, porque o 

coëmptionator (isto é, o futuro marido) estava vinculado por um pacto de confiança 

para libertar imediatamente a mulher, que não tinha a intenção séria de se submeter 

ao manus dele. A propósito, manus se refere ao poder do chefe de família (pater 

familias) sobre os respectivos membros e escravos. O passar do tempo fez com 

que o termo passasse a se referir, de forma mais restrita, ao poder que o marido 

adquiria sobre sua esposa após o casamento, sendo que ela passava a ser 

considerada, em termos de direitos e deveres, como uma filha do marido (filiae 

familias loco88). 

Pietro Bonfante conta que Cícero teria censurado os juristas por conta do 

uso de seu engenho para inventar essa fraude89. Relata aquele estudioso, ainda, 

que a forma como esse casamento fiduciário (coemptio fiduciae causa) acontecia 

de fato, quer tenha sido, ou não, acompanhado de um verdadeiro matrimônio, é 

muito debatida. Mas sabe-se que, para esse fim, as mulheres escolhiam homens 

idosos pobres, que eram chamados senes coëmptionales pela função que 

desempenhavam, o que dá credibilidade à seguinte hipótese: as mulheres, para se 

libertarem da carga do domínio do pátrio poder, realizavam essa cerimônia com um 

 

86 BERGER, Adolf (Ucraniano, 1882-1962). Encyclopedic Dictionary of Roman Law: Transactions 
of the American Philosophical Society, v. 43, part 2. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2004. 
Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568 
&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_ 
9kfw&hl=ptBR&sa=X&ved=2ahUKEwi79uLrrjmAhUlIrkGHZ4cB5kQ6AEwBHoECBEQAQ#v=on
epage&q=die%20cedens&f=false. Acesso em: 4 jan. 2020. p. 393. 

87 Agnato é a relação entre pessoas (agnatas) que estão sob o pátrio poder (pátria potestas) de 
um mesmo chefe de família (pater familias). Tutela agnatorum se refere à tutela exercida por 
esse pater familias sobre as pessoas sob a direção dele. 

88 BERGER, Adolf (Ucraniano, 1882-1962). Encyclopedic Dictionary of Roman Law: Transactions 
of the American Philosophical Society, v. 43, part 2. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2004. 
Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568& 
dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_ 
9kfw&hl=ptBR&sa=X&ved=2ahUKEwi79uLrrjmAhUlIrkGHZ4cB5kQ6AEwBHoECBEQAQ#v=on
epage&q=die%20cedens&f=false.Acesso em: 4 jan. 2020. p. 577. 

89 Qualquer semelhança com a realidade atual do Direito não é mera coincidência. 

https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=ptBR&sa=X&ved
https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=ptBR&sa=X&ved
https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=ptBR&sa=X&ved
https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=ptBR&sa=X&ved
https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=ptBR&sa=X&ved
https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=ptBR&sa=X&ved
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homem idoso pobre, de modo que esse poder passava para o velho coëmptionador, 

que depois as libertava do manus90. 

Enfim, retornando à temática do fideicomisso, com o passar dos anos, 

reconheceu-se a impossibilidade de manutenção de um instituto como tal no 

sistema, haja vista que sua principal função no Direito Romano era, justamente, a 

de passar ao largo de certas restrições legais (sendo esse justamente o motivo de 

o negócio ser considerado fiduciário), o que deu azo a paulatinas restrições, como 

a proibição de nomeação, como fideicomissários, daqueles que padeciam do direito 

de aquisição por usucapião (ius capiendi), por exemplo, os peregrinos91, hipótese 

em que o Estado recolhia o que de tal forma fosse deixado; a proibição posterior 

no sentido de o fideicomisso beneficiar, e.g., personae incertae (pessoas incertas) 

ou postumi alieni (póstumos alheios)92. 

O fideicomisso passou a não mais poder ser concedido em favor de quem 

não possuía testamenti factio passiva93 – que consiste na capacidade passiva para 

figurar como beneficiário de um testamento –, assim como já era com o legado. 

 

90 “Che così fossero le cose possiamo d’altra parte documentarlo con quello che avveniva nell’altra 
successio tipica, per coëmptionem, benchè trattandosi di donne, parrebbe che il destino dei 
sacra importasse meno. Noi sappiamo che vi erano delle coëmptiones simulate o piuttosto 
fraudolente, le quali si operavano per scopi diversi dalle donne, come, ad esempio, per liberarsi 
dalla tutela familiare degli agnati, e venivano dette fiduciae causa, perchè il coëmptionator era 
vincolato con un patto di fiducia a liberare immediatamente la donna, la quale non aveva intenso 
sul serio di assoggettarsi alla manus in perpetuo. Ora una simile coëmptio si soleva fare anche 
allo scopo di estinguere i sacra (interimendorum sacrorum causa) e Cicerone rimprovera i 
giureconsulti di aver adoperato il loro ingegno ad architettare questa frode. Come procedesse 
questa coëmptio fiduciaria, se fosse accompagnata da un reale matrimonio o meno, è assai 
discusso. Ma sappiamo da Plauto che all’uopo le donne solevano scegliere dei poveri vecchi, i 
quali per la funzione cui si prestavano venivano detti senes coëmptionales, il che dà credito alla 
seguente ipotesi: che le donne per liberarsi dall'onere dei sacra eseguissero con un povero 
vecchio questa cerimonia, in modo che i sacra passavano a carico del vecchio coëmptionator, 
che liberava quindi la donna dalla manus”, cf. BONFANTE, Pietro. Corso di diritto romano: le 
successioni. Roma: Società Editrice del Foro Italiano, 1930. v. VI. p. 21. 

91 “Peregrinos são os estrangeiros aos quais se reconhecem alguns direitos. Dividem-se em duas 
classes: ordinários e deditícios. Peregrinos ordinários são os habitantes das cidades que, 
cercados, tinham concluído tratados de paz com Roma. Tornam-se povos aliados dos romanos 
e conservam seus usos e costumes (gauleses e gregos). Peregrinos deditícios são habitantes 
das cidades que resistiram aos romanos (‘se dederunt’), lutando até o fim e que acabaram 
firmando tratados de aliança com os vencedores. Não tinham os deditícios nenhum dos atributos 
do jus civitatis, sendo-lhes porém, facultado o jus commercii, em alguns casos estabelecidos por 
tratado; não foram beneficiados pelo Edito do imperador Caracala do ano 212. Apenas no 
Século VI da era cristã, no reinado de Justiniano, é que foram beneficiados os peregrinos 
deditícios que se tornaram cidadãos romanos”, cf. CRETELLA Jr., José. Curso de direito 
romano: o direito romano e o direito civil brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 
103-104. 

92 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Formato digital e-pub (Kindle), loc. 24.003 e seguintes. 

93 Capacidade testamentária passiva. 
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Então, o antigo uso do fideicomisso tornou-se algo proibido. As pessoas 

passaram a ter de esconder que estavam fazendo uso do fideicomisso para 

beneficiar alguém que não poderia ser beneficiado. Surgiu, assim, a figura do 

fideicomisso tácito ou secreto. Sobre fideicomisso tácito (fedecommesso tacito), 

explicou Pietro Bonfante que “esta é de longe a figura mais famosa entre as causas 

de indignidade por falta de respeito à lei. O herdeiro que aceitou secretamente a 

tarefa de devolver a herança ou o legado a uma pessoa inapta é despojado do 

legado e privado do direito de reter a quarta falcidia94 sobre a herança”95. 

No mais, em vez de o fideicomisso ser judicializado via extraordinaria cog- 

nitio96, tal se deu por meio do processo formular, assim como ocorria com o legado. 

Desse modo, conforme já pontuado, houve a união dos regramentos do fideico- 

misso particular e do legado, per omnia exaequata sunt legata fideicommissis97. 

Conforme ensina abalizada doutrina, as fórmulas foram o sistema 

processual instituído ao longo do período da República romana e por meio do qual 

as ações (legis actiones) passaram a ser exercidas em um procedimento que 

gerava um documento escrito (agere per formulas), de modo que “a fórmula – que 

altera a característica eminentemente oral do sistema anterior – correspondia ao 

esquema abstrato contido no edito do pretor, e que servia de paradigma para que, 

num caso concreto, feitas as adequações necessárias, fosse redigido um 

 

94 Refere-se à quarta parte que o fiduciário teria direito a reter. 
95 Tradução realizada com base no seguinte texto: “È questa la figura di gran lunga più celebre tra 

le cause d’indegnità per mancanza contro le leggi. L’erede che ha a ccettato segredamente il 
compito di restituire l’eredità o il lascito a un incapace è spogliato del lascito e privato del diritto 
di ritenere la quarta falcidia sull’eredità”, BONFANTE, Pietro. Corso di diritto romano: le 
successioni. Roma: Società Editrice del Foro Italiano, 1930. v. VI. p. 342 

96 “Com a ingerência da cognitio extraordinária do princeps ou de seus delegados, em 
determinadas causas que careciam de tutela jurídica, o procedimento, até então 
obrigatoriamente bipartido, passa a desenrolar-se, desde sua instauração, até o final diante de 
uma única autoridade estatal (magistrado-funcionário). Assim, a decisão do magistrado, no novo 
sistema processual, não mais corresponderá a um parecer jurídico (sententia) de um simples 
cidadão autorizado pelas leis, mas, sim, a um comando vinculante de um órgão estatal. Desse 
modo, pela primeira vez na história do processo privado romano, a sentença não significa mais 
um ato exclusivo do cidadão e nem apresentava mais caráter arbitral, mas, em verdade, 
consubstancia-se na atuação da autoridade do Estado: ex auctoritate principis. Daí, com essa 
progressiva ‘oficialização’ da administração da justiça por magistrados imperiais, em 
decorrência da consolidação da cognitio extra ordinem, num flagrante e radical contraste com a 
tradicional estrutura do ordo, o processo torna-se totalmente público; e, ao lado então da 
jurisdição ordinária, pouco a pouco, vai ganhando dimensão um novo sistema processual”, cf. 
TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil 
romano. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013. p. 42. 

97 Na tradução de Moreira Alves: “em tudo foram igualados os legados aos fideicomissos”, cf. 
MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Formato digital e-pub (Kindle), loc. 24025. 



72 

documento (iudicium) – pelo magistrado com o auxílio das partes –, no qual se 

fixava o objeto da demanda que devia ser julgada pelo iudex popular”98. 

Conforme já visto, é útil separar o tratamento do legado ou fideicomisso 

singular do fideicomisso universal, pois este, como resultado de algumas reformas 

especiais, aproximou-se muito da herança99. 

Tratando especificamente do fideicomisso universal (fideicommissum 

universitatis ou hereditas fideicommissaria), o fiduciário é encarregado, pelo 

disponente, de transferir ao fideicomissário a totalidade, ou uma cota-parte, da 

herança100. 

Moreira Alves problematiza, de forma interessante, o fideicomisso universal 

no Direito Romano, em que o herdeiro era o fiduciário, enquanto o fideicomissário 

era considerado, juridicamente, apenas um adquirente a título singular (et singuli), 

mesmo que a totalidade da herança a ele fosse transferida. 

A situação do fiduciário era difícil, pois se transferisse para o fideicomissário 

a herança permaneceria responsável, pessoalmente, pelo passivo, se este 

existisse; de outro giro, se inadimplisse a obrigação imposta pelo testador, não 

procedendo à transferência, teria sua credibilidade arruinada. Esse problema foi 

resolvido gradativamente, tal como ensina Moreira Alves101: 

a) a princípio, essa transferência se dá pela venda fictícia, considerando-
se, assim, o fideicomissário como se fosse comprador da herança (loco 
emptoris); 
b) posteriormente, com o senatusconsulto Trebeliano, é o fideicomissário, 
para esse fim, reputado herdeiro pretoriano (loco heredis); 
c) a seguir, em decorrência do senatusconsulto Pegasiano, em alguns 
casos é ele tido como se fosse herdeiro pretoriano; em outros, como se 
legatário parciário; e 
d) finalmente, no direito justinianeu, o fideicomissário é considerado como 
verdadeiro heres (herdeiro). 

 

98 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil 
romano. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013. p. 41. 

99 “Giova separare la trattazione del legato o fedecommesso singolare dal fedecommesso 
universale (col quale s’ è fuso nel nuovo diritto il legato dell’universalità o di una quota), perchè 
questo, per effetto di alcune speciali riforme, s’ è andato molto accostandi all’eredità, massime 
colla involuzione subita dal concetto genuino dell’eredità. E dapprima ci accupiamo del legato o 
fedecommesso singolare”, BONFANTE, Pietro. Istituzion di diritto romano. 3. ed. Milano: Casa 
Editore Dottor Francesco Vallardi, 1896. p. 557. 

100 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Formato digital e-pub (Kindle), loc. 24035. 

101 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Formato digital e-pub (Kindle), loc. 24045-24051. 
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Então, nem sempre o fideicomissário foi entendido como herdeiro do 

disponente, pois o fideicomisso se originou como forma de instituição do fiduciário 

como tal, e a transferência posterior se operava como se fosse um novo negócio 

privado, entre o fiduciário e o fideicomissário. Assim, é de se ponderar se a origem 

do fideicomisso é estritamente sucessória, pois o que o lhe deu causa poderia até 

ser um problema sucessório, mas as relações por ele geradas eram muito mais 

contratuais do que sucessórias. 

Somente com a evolução dos entendimentos jurídicos é que o 

fideicomissário foi reputado como herdeiro mediato do disponente102. 

Ainda sobre essas questões, em caso concreto narrado por Pietro Bonfante, 

o fiduciário encarregado da transmissão da herança, arrogando-se à condição de 

herdeiro de parte dela, não aceitou o fato de o fideicomitente haver disposto, por 

meio de fideicomisso, mais do que naturalmente poderia fazer por meio de um 

testamento (a legítima correspondia a um quarto dos bens do testador). Indignado, 

recusou-se a cumprir sua obrigação restituitória, tornando, assim, o fideicomisso 

inútil. Para solucionar o caso foi chamado o Senatoconsulto Pegasiano – solicitado 

por Vespasiano –, que estendeu a Lei Falcidia também ao curador (fiduciário), 

concedendo ao herdeiro fiduciário direitos sucessórios sobre os bens 

fideicometidos, em todos os casos em que o testador tinha excedido a sua parte 

disponível, ou seja, três quartos103. 

A partir desse momento, as respectivas posições do fiduciário e do 

fideicomissário foram as seguintes para os fideicomissos universais 

(fideicommissum hereditatis). Se o fiduciário (curador dos bens) tivesse sido 

encarregado de devolver menos de três quartos, aplicava-se o senatoconsulto 

Trebaciano: o fideicomissário se considerava heredis loco, isto é, um sucessor a 

título universal104, com poderes de possuidor dos bens (bonorum possessor), sendo 

 

102 Conforme ficará claro no decorrer do trabalho. 
103 “V’era peraltro un inconveniente al quale il senatoconsulto non rimediò: quello stesso che aveva 

già indotto la legislazione a porre limiti al diritto di legare. Il fiduciario incaricato di rastituire 
l’eredità non l’accettava, rendendo cosi vano il fedecommesso. Allora il senatoconsulto 
Pegasiano, emanato sotto Vespasiano, estese anche ai fedecommessi la legge Falcidia, 
accordando all’erede fiduciario il senato consulto Trebelliano in orine a tutti i casi in cui il testatore 
avesse ecceduto il dodrante, cioè i ¾”, cf. BONFANTE, Pietro. Corso di diritto romano. Parma: 
Casa Editrice, 1896. v.1, p. 572. 

104 BERGER, Adolf (Ucraniano, 1882-1962). Encyclopedic Dictionary of Roman Law: Transactions 
of the American Philosophical Society, v. 43, part 2. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2004. 
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que as ações da herança eram compartilhadas entre ele e o curador (fiduciário), 

nas proporções de cada um, sem a necessidade de caução recíproca entre eles. 

Se, por outro lado, o administrador tivesse sido encarregado de transmitir mais de 

três quartos da herança, então o Senatoconsulto Pegasiano era aplicado: a 

disposição era reduzida a três quartos e, como o administrador (fiduciário) não era 

mais considerado heredis loco, fazia-se uso das stipulationes emptae et venditoe 

hereditatis. Por meio dessa solução, o herdeiro fiduciário se obrigava a restituir ao 

herdeiro fideicomissário os pagamentos recebidos dos devedores do de cujus, 

enquanto o fideicomissário assumia a responsabilidade de indenizar, 

proporcionalmente, o fiduciário, pelos pagamentos por ele realizados aos credores 

do falecido. Se o administrador judicial se recusasse a fazer o acordo, o Pretor o 

obrigaria a fazê-lo e, nesse caso, o administrador judicial era completamente 

excluído dos benefícios e encargos da herança, porque o Pretor concedeu 

utilmente as ações ao fideicomissário105. 

Esse estado de coisas era bastante intrincado e perigoso, e gerava muitos 

problemas. Justiniano, portanto, declarou abolir o Senaconsulto Pegasiano, 

mantendo apenas o Trebelliano: mas em essência ele apenas aboliu a forma 

complicada de restituir o Pegasiano. A restituição da herança do Pegasiano 

permanece, portanto, assim ordenada no Direito Justiniano, na medida em que ele 

tornou o fideicomissário um herdeiro a título universal em todas as situações e, por 

isso, entitulado às ações, devoluções, cobranças, recebimentos, créditos e dívidas 

do de cujus, nas proporções a que faria jus106. 

Outra inovação realizada por Justiniano foi estipular que algumas regras do 

legado ou fideicomisso singular também se aplicam ao fideicomisso universal. Isso 

trazia repercussões. Em primeiro lugar, no fideicomisso universal a aquisição dos 

bens não ocorre imediatamente no momento da dies cedens, mas desde esse 

 

Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568 
&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_ 
9kfw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwi79uLrr-jmAhUlIrkGHZ4cB5kQ6AEwBHoECBEQAQ#v= 
onepage&q=die%20cedens&f=false.Acesso em: 4 jan. 2020. p. 471. 

105 BERGER, Adolf (Ucraniano, 1882-1962). Encyclopedic dictionary of Roman Law: transactions 
of the American Philosophical Society, v. 43, part 2. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2004. 
Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=\iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568 
&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_ 
9kfw&hl=pt-BR&sa=X&ved =2ahUKEwi79uLrr-jmAhUlIrkGHZ4cB5kQ6AEwBHoECBEQAQ#v= 
onepage&q=die%20cedens&f=false.Acesso em: 4 jan. 2020. p. 471. 

106 BONFANTE, Pietro. Corso di diritto romano. Parma: Casa Editrice, 1896, v. 1, p. 573. 

https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&sou
https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&sou
https://books.google.com.br/books?id=/iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=pt-BR&sa=X&ved
https://books.google.com.br/books?id=/iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=pt-BR&sa=X&ved
https://books.google.com.br/books?id=/iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=pt-BR&sa=X&ved
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momento há o direito de recebimento futuro da herança pelo fideicomissário, o que 

garante a ele, por via de consequência, alguns direitos colaterais. 

Dies cedens, no Direito Sucessório romano, refere-se ao dia no qual o 

legatário passa a ter direito subjetivo de aquisição do legado. Se o legatário perecer 

após esse dia, aos seus sucessores será transmitido esse direito. O dies cedens 

geralmente ocorre no mesmo dia da morte do testador; e, se o legado depende de 

uma condição, então o dies cedens é o dia no qual a condição foi satisfeita107. 

Assim sendo, no caso do fideicomissário, a morte do fideicomitente trazia 

para ele uma expectativa de direitos (para o futuro), que era resguardada pelo 

direito subjetivo presente de ver os bens em fideicomisso conservados para que 

depois lhe possam ser transmitidos. 

A restituição (entrega dos bens ao fideicomissário pelo fiduciário) não 

precisava ser feita fisicamente. Uma simples declaração do fiduciário já seria 

suficiente para investir ipso iure o fideicomissário em todos os direitos e em todas 

as quotas da herança. Até o momento da restituição, o fiduciário terá livre direito 

de utilização dos bens. Qualquer alienação é, no entanto, nula e sem efeito, a 

menos que seja feita para vincular legados ou dívidas à herança ou para constituir 

um dote obrigatório ou para proteger contra a perda e deterioração dos objetos da 

herança. O fiduciário lucra com os frutos recebidos no intervalo entre o uso e a 

restituição, mas devolve todos os outros. Ele está vinculado à diligência que usa 

em seus próprios negócios, ou seja, está sujeito ao ponto de culpas concretas 

porventura apuradas. 

Como se observa, de toda essa evolução, é importante consignar duas 

regras relevantes que permaneceram no Direito Romano. 

Pela primeira, ao fiduciário assistia o direito de retenção da quarta parte da 

herança que transmitiria ao fideicomissário, como compensação pela obrigação 

fiduciária. Assim sendo, verifica-se que desde o princípio o trabalho do fiduciário é 

considerado remunerado. 

 

107 BERGER, Adolf (Ucraniano, 1882-1962). Encyclopedic dictionary of Roman Law: transactions of the 
American Philosophical Society, v. 43, part 2. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2004. 
Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568& 
dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9k 
fw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwi79uLrr-jmAhUlIrkGHZ4cB5kQ6AEwBHoECBEQAQ#v=one 
page&q=die%20cedens&f=false. Acesso em: 4 jan. 2020. p. 435. 

https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=pt-BR&sa=X&ved
https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=pt-BR&sa=X&ved
https://books.google.com.br/books?id=iklePELtR6QC&pg=PA568&lpg=PA568&dq=heredis+loco&source=bl&ots=OjZ-BFxS_q&sig=ACfU3U2Mxz7NaBiH_5Fym1acSXdPY_9kfw&hl=pt-BR&sa=X&ved
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Pela segunda, o fiduciário estava obrigado a aceitar a herança e a transmiti-

la para o fideicomissário, que, por sua vez, estava obrigado a recebê-la com os 

eventuais passivos. Essas obrigações do fiduciário e do fideicomissário eram, 

originalmente, obrigações morais. Não havia ação para os forçar a proceder assim. 

Era a reputação e a credibilidade dessas pessoas que estava em jogo. 

Finalmente, outra questão interessante a respeito do fideicomisso no Direito 

Romano é aquela atinente a considerá-lo uma substituição sucessória ou não. 

Em primeiro lugar, surpreende notar que já no Direito Romano era possível 

ao disponente estabelecer que o fideicomisso operaria seus efeitos sob a 

ocorrência de um evento futuro e incerto (condição) ou certo (termo). Se assim 

fosse feito, o fiduciário só estava obrigado a transferir os bens objeto de 

fideicomisso após a ocorrência desse fato, entregando ao fideicomissário toda a 

herança, uma parte ou alguns bens, conforme fosse o caso. José Carlos Moreira 

Alves explica que, embora hoje essa situação tenha recebido o rótulo de 

substituição fideicomissária, os romanos nunca empregavam essa palavra, pois 

para eles não havia substituição alguma, mas, sim, uma verdadeira ordem 

sucessiva (ordo sucessius). Segundo o autor: 

com efeito, na substituição, o substituto só é chamado para aceitar a 
herança ou o legado se o instituído não os aceita, ao passo que na 
chamada substituição fideicomissária há disposição de última vontade 
pela qual o disponente ordena ao fiduciário (herdeiro, ou legatário, ou até 
fideicomissário) que conserve os bens que lhe são deixados (e que são, 
assim, por via de regra, inalienáveis), para que, quando da morte do 
fiduciário, ou em outro momento determinado, ou verificada uma condição, 
os transfira a terceiro (o fideicomissário)108. 

Em Roma também era possível o fideicomisso por mais de um grau, 

permanecendo o fideicomissário como fiduciário de um próximo fideicomissário e 

assim por diante. Cada fiduciário só tem dever para com o fideicomissário que lhe 

é mais próximo na cadeia de beneficiários. Assim, se o fideicomissário falecesse 

antes da condição ou termo que demandaria ao fiduciário o cumprimento de sua 

 

108 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Formato digital e-pub (Kindle), loc. 24098-24103. Aliás, Moreira Alves traz, ainda, interessante 
fórmula para substituição fideicomissária legada a nós pelo jurisconsulto Gaio: “Cum Titius heres 
meus mortuus erit, uolo hereditatem meam ad P. Meuium pertinere (Quando meu herdeiro Tício 
morrer, quero que minha herança pertença a P. Mévio)”, cf. encontrado em: MOREIRA ALVES, 
José Carlos. Direito romano, 18. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Formato digital e-pub 
(Kindle), loc. 24104. 
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obrigação, o fideicomisso caducaria e os fideicomissários que viriam 

posteriormente ficariam sem direito ao patrimônio. 

Sobre essa possibilidade de fideicomisso de vários graus, ensina Pietro 

Bonfante que o testador (fideicomitente) pode impor a alguém a obrigação de 

devolver a herança na sua morte ou após determinado período, no todo ou em 

parte. Esta é a chamada substituição fideicomissária (sostituzione fedecomissaria), 

cuja aplicação mais importante é o fideicomisso de família (fedecommesso di 

famiglia). A obrigação de devolução ou restituição significa que o beneficiário 

(fiduciário) não tem o direito de dispor dos bens que recebe. A fidúcia deve ser 

dirigida ou ao parente designado pelo falecido ou a outro fiduciário, desde que 

esteja sempre dentro da família estabelecida. Se não se fez escolha pelo fiduciário, 

a ordem de sucessão seguida é a ab instestato. O fideicomisso expira quando não 

há mais parentes ou quando todos os interessados vivos permitiram a alienação 

dos bens fideicometidos. Em princípio, os fideicomissos poderiam ser perpétuos. 

Entretanto, o Imperador Justiniano, em suas reformas, também estabeleceu em 

uma de suas novelas o limite extremo da quarta geração, após o qual o fideicomisso 

não deveria mais durar109. 

Pois bem. Diante do que foi visto até este momento, percebe-se que, em 

primeiro lugar, é surpreendente notar que, já no Direito Romano, era possível ao 

disponente estabelecer que o fideicomisso operaria seus efeitos sob a ocorrência 

de um evento futuro e incerto (condição) ou certo (termo). Se assim fosse feito, o 

fiduciário só estava obrigado a transferir os bens objeto de fideicomisso após a 

ocorrência desse fato, entregando ao fideicomissário toda a herança, uma parte ou 

alguns bens, conforme fosse o caso. Embora hoje essa situação tenha recebido o 

rótulo de substituição fideicomissária, os romanos nunca empregavam essa 

 

109 Nas palavras de Pietro Bonfante: “Il testatore può gravare la stesso fedecommissario dell’obbligo 
di restituire l’eredità alla sua morte o dpo un tempo determinato, o integralmente o parzialmente. 
È questa la così detta sostituzione fedecomissaria, la cui applicazione più importante è costituita 
dal fedecommesso di famiglia. L’obbligo di restituire fa che il beneficato non abia facoltà di 
alienare i beni che riceve. Non ha luogo in simili casi la deduzione della quarta Falcidia. Il 
fedecommesso di famiglia deve esser trasmesso o al parente designato dal defunto o a colui 
che piace al fiduciario, purchè sempre entro la famiglia stabilita. Se il fiduciario non fa scelta 
veruna, si segue l’ordine della successione ab instestato. Il fedecommesso di famiglia si 
estingue, quando non vi siano più parenti ovvero tutte le generazioni viventi abbiano consentito 
all’ alienazione. Giustiniano stabilì inoltre con una sua Novella il limite estremo della quarta 
generazione, dopo la quale il fedecommesso di famiglia non doveva più durare”, BONFANTE, 
Pietro. Corso di diritto romano. Parma: Casa Editrice, 1896. v. 1, p. 575. 
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terminologia, pois para eles não havia substituição alguma, mas, sim, uma 

verdadeira ordo sucessiuus (ordem sucessiva). 

É muito importante notar que o fideicomisso nasceu entre os romanos para 

resolver problemas práticos que, até então, não estavam abrigados entre os 

institutos jurídicos por eles concebidos (principalmente para endereçar o problema 

de beneficiar, para após a morte, aqueles que não tinham capacidade sucessória 

passiva). Ora, foi a necessidade e a ausência de mecanismos legais que os fizeram 

conceber o fideicomisso. Diante das necessidades apontadas nesse trabalho e do 

fato de os mecanismos vigentes não estarem disponíveis para solucionar a lacuna 

mencionada, há de se volver, novamente, ao fideicomisso, e reestruturá-lo, para 

que oxigene e atualize o sistema atual. 

Veja-se que o fato de o problema a ser resolvido ter uma causa sucessória 

no Direito Romano não significa, de modo algum, que o instituto do fideicomisso 

devesse ser visto como estritamente de Direito Sucessório. Pelo contrário, a 

relação estabelecida entre fideicomitente e fiduciário era uma relação bastante 

contratual e fincada na confiança. Nesse sentido, inexiste razão para não se 

considerar como inapropriadas as restrições legislativas que imputam a um instituto 

tão rico como o fideicomisso incompreensíveis restrições como a de só poder ser 

utilizado em âmbito sucessório; ou não ser possível por ato inter vivos, ou de só 

poder beneficiar pessoas não nascidas e assim por diante. 

Assim, a pesquisa da origem romana do instituto serve para ressaltar as 

características que tornaram o instituto necessário outrora, e que devem inspirar a 

sua revolução em nossa contemporaneidade. 

2.2. Breve incursão sobre o tratamento do fideicomisso no estrangeiro 

Sendo o fideicomisso um instituto com origens no Direito Romano, nada 

mais natural que os diversos países de origem romano-germânica o tenham 

abrigado no bojo de seus respectivos ordenamentos jurídicos. 

É de interesse para esta tese verificar como recepcionaram (ou não) em seus 

ordenamentos jurídicos os principais países europeus do ponto de vista da 

inspiração legislativa, isto é, aquelas nações que, historicamente, mais influenciam 

juridicamente o Brasil, como Portugal, Itália, França, Alemanha e Suíça. 
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Há de se ressalvar que não se pretende, aqui, proceder a uma análise de 

direito comparado propriamente dita, o que demandaria a análise de elementos 

jurisprudenciais e doutrinários em quantidade e profundidade, que fugiria dos 

objetivos das pesquisas procedidas para esta tese. Dentro do raciocínio seguido 

neste trabalho, revela-se útil saber como o fideicomisso foi positivado nesses 

países, em termos mesmo de redação legislativa, eis que, conforme já anunciado, 

o objetivo dessa tese é, principalmente e entre outros, apresentar as balizas para 

um novo regramento para o fideicomisso e, mais que isso, sugerir uma redação 

para os dispositivos legais que poderiam ser usados para regulamentar o assunto. 

Pois bem. Iniciando esse desiderato com Portugal, Clóvis Bevilaqua 

ensinava que “o [Código Civil] portuguez (1.867º), tolera-o [o fideicomisso], 

semelhantemente [ao Código Civil francês], em benefício de netos e de 

descendentes de irmãos do testador”110. Bem, o Código Civil português de 1867, 

conhecido como “Código Seabra” – nome devido ao fato de a elaboração ter ficado 

a cargo do jurista, Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e professor da 

Universidade de Coimbra António Luís de Seabra e Sousa (1º Visconde de Seabra) 

–, foi o primeiro Código Civil de Portugal, país que, até então, utilizava ainda as 

suas ordenações reais (são três: Ordenações Afonsinas, 1448; Ordenações 

Manuelinas, 1512; Ordenações Filipinas, 1603). Em matéria de Direito Civil, as 

Ordenações Filipinas, que estavam em vigor em Portugal até a promulgação do 

Código Civil em 1867, também vigorariam no Brasil, até a promulgação de nosso 

primeiro Código Civil, em 1916. 

E, de fato, conforme afirmado por Clóvis Bevilaqua, o fideicomisso foi tratado 

no Código Civil português de 1867, entre os artigos 1866º e 1874º, como uma 

substituição testamentária111. 

Referido diploma assim define o instituto: “a disposição testamentária, pela 

qual algum herdeiro ou legatario é encarregado de conservar e transmittir por sua 

morte a um terceiro a herança ou o legado, diz-se substituição fideicomisso”112. 

 

110 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (CC/16), comentado por Clovis 
Bevilaqua. Edição histórica. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1973. v. II, p. 940. 

111 PORTUGAL. Codigo Civil Portuguez, aprovado por Carta de Lei de 1 de julho de 1867. 2. ed. 
oficial. [Código Seabra]. Lisboa (Portugal): Imprensa Nacional, 1868. Disponível em: http://www. 
fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Portugues-de-1867.pdf. Acesso em: 4 
jan. 2020.  

112 CC/1867, “Código Seabra”, cit. 

http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Portugues-de-1867.pdf
http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Portugues-de-1867.pdf
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O Código cuidou de vedar, como regra, os fideicomissos, exceto nas 

situações em que fossem realizados por avós aos seus netos, ou por tios aos seus 

sobrinhos, como se denota dos seguintes trechos: 

Artigo 1867º. São prohibidas para o futuro as substituições fideicomissá- 
rias, excepto: 
Sendo feitas por pae ou mãe nos bens disponiveis, em proveito dos netos, 
nascidos ou por nascer 
Sendo feitas em favor dos descendentes, em primeiro grau, de irmãos do 
testador. 

Caso instituído o fideicomissário, previa o Código que ele adquiriria direito à 

sucessão desde o falecimento do testador, pouco importando se sobreviveria, ou 

não, ao fiduciário. Caso falecesse antes, seu direito passaria aos seus herdeiros113. 

Se houvesse nulidade da substituição fideicomissária, a instituição de 

herdeiro ou de legatário não seria prejudicada, sendo que meramente deveria se 

considerar como não escrito o fideicomisso114. 

Depois, cuidou o Código Seabra de estipular que não se consideraria como 

fideicomisso – e, portanto, seria considerada permitida – a disposição pela qual o 

testador deixa o usufruto de alguma coisa com alguém e a nua propriedade dessa 

mesma coisa com outra pessoa. Poderia haver uma confusão nesse ponto porque 

o fato de a propriedade, no final, consolidar-se com o nu-proprietário poderia criar 

a interpretação de que o usufruto estaria vedado em razão da incidência da 

vedação aos fideicomissos em geral. Então, uma coisa não poderia ser confundida 

com a outra (fideicomisso e usufruto), sendo certo que, no caso de instituição de 

usufruto, não poderia o testador estipular que o usufrutuário ou o proprietário 

estavam obrigados a transmitir a outrem, por sua morte, o dito usufruto ou a dita 

propriedade, eis que, nesse caso, aí sim, estar-se-ia diante de fideicomisso (e, logo, 

proibido como regra)115. 

 

113 “Artigo 1868º. O fideicomissário adquire direito á successão, desde o momento da morte do 
testador, ainda que não sobreviva ao fiduciario. Este direito passa aos seus herdeiros”, cit. 

114 “Artigo 1869º. A nulidade da substituição fideicomissária não envolverá a nulidade da instituição 
ou do legado: apenas se haverá por não escripta a clausula fideicomissária”, cit. 

115 Código Seabra, “Artigo 1870. Não se reputará fideicommisso a disposição, pela qual algum 
testador deixe o usufructo de certa cousa a uma pessoa, e a propriedade a outra, com tanto que 
o usufructuario ou o proprietario não seja encarregado de transmittir a outrem, por sua morte, o 
dicto usufructo ou a dicta propriedade”, cit. 
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Se, por um lado, foi especificado que o usufruto não seria considerado 

fideicomisso, por outro lado, a lei especificou determinados atos como 

fideicomissos e, portanto, via de regra proibidos. Nesse sentido caminhou o art. 

1871º, que assim determinou: 

Artigo 1871º. Serão havidas por fideicommissarias e, como taes, defezas: 
As disposições com prohibição de alienar; 
As disposições, que chamarem um tereiro ao que restar da herança ou do 
legado, por morte do herdeiro ou do legatario; 
As disposições, que impozerem ao herdeiro ou ao legatario o encargo de 
prestar a mais de uma pessoa, successivamente, certa renda ou pensão. 
Artigo 1872º. A prohibição do artigo precedente não abrange as 
prestações de qualquer quantia, impostas aos herdeiros ou aos legatarios, 
a favor dos indigentes, para dote de raparigas pobres, ou a favor de 
qualquer estabelecimento ou fundação de mera utilidade pública. 
§ 1º Neste caso, porém, o encargo deverá ser consignado em certos e 
determinados predios, e será sempre licito ao herdeiro, ou ao legatario 
onerado, converter a prestação no pagamento do capital correspondente 
em dinheiro. 
§ 2º Os herdeiros ou os legatarios obrigados a taes encargos, não ficarão, 
todavia, sujeitos a nenhuma ordem especial de successão, que não seja 
a ordenada lei geral116. 

Finalmente, foi estipulado que os herdeiros ou os legatários cujas heranças 

ou legados estivessem sujeitos a substituições fideicomissárias seriam tidos como 

usufrutuários117. E os fideicomissos só produziriam efeito quanto ao primeiro grau 

de substituição118. 

Como se sabe, o “Código Seabra” de 1867 foi revogado pelo Código Civil 

português de 25 de novembro de 1966, este conhecido como “Código Varela”, por 

ter sua elaboração sido presidida por João de Matos Antunes Varela. O Código 

Civil português de 1966 é o atualmente vigente no país, encontrando-se já em sua 

78ª versão, após alteração procedida pela Lei n. 85/2019, de 3 de setembro. 

Com relação ao fideicomisso, a nova codificação foi muito mais generosa e 

liberal do que a anterior. Deveras, no “Código Varela”, o fideicomisso aparece no 

artigo 962º, dentro do capítulo da doação, afirmando-se, sem delongas, que “1. são 

 

116 Código Seabra, cit. 
117 “Artigo 1873º. Os herdeiros ou os legatarios, cujas heranças ou cujos legados estiverem sujeitos 

a substituições fideicommissarias, serão havidos por meio usufructuarios”, cit. 
118 “Artigo 1874º. Os fideicommissos temporarios de preterito só produzirão o seu effeito no primeiro 

grau de substituição, achando-se abertos por morte do testador, ao tempo da promulgação do 
presente código”, cit. 
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admitidas substituições fideicomissárias nas doações”119, e que “2. A estas 

substituições são aplicáveis, com as necessárias correcções, os artigos 2286º e 

seguintes”. 

Ora, dita redação é revolucionária, pois permite o fideicomisso inter vivos, 

de modo que, pelo Código português atualmente vigente, a existência do 

fideicomisso prescinde de utilização em âmbito sucessório. Torna-se, pois, 

perfeitamente possível utilizá-lo em âmbito contratual, o que é uma grande quebra 

de paradigmas, na medida em que, historicamente, sempre foi associado às 

substituições sucessórias. 

Depois, no artigo 1700º, que trata sobre as disposições por morte 

consideradas lícitas dentro das convenções antenupciais, há, novamente, previsão 

de fideicomisso: 

Artigo 1700º. (Disposições por morte consideradas lícitas) 
1. A convenção antenupcial pode conter: 
a) A instituição de herdeiro ou a nomeação de legatário em favor de 
qualquer dos esposados, feita pelo outro esposado ou por terceiro nos 
termos prescritos nos lugares respectivos; 
b) A instituição de herdeiro ou a nomeação de legatário em favor de 
terceiro, feita por qualquer dos esposados. 
c) A renúncia recíproca à condição de herdeiro legitimário do outro 
cônjuge. 
2. São também admitidas na convenção antenupcial cláusulas de 
reversão ou fideicomissárias relativas às liberalidades aí efectuadas, sem 
prejuízo das limitações a que genericamente estão sujeitas essas 
cláusulas. 
3. A estipulação referida na alínea c) do n. 1 apenas é admitida caso o 
regime de bens, convencional ou imperativo, seja o da separação120. 

Como se percebe, o fideicomisso aparece no § 2º do artigo 1700º, no qual 

se afirma que é possível a inserção na convenção antenupcial de cláusulas de 

reversão ou fideicomissárias, relacionadas com as liberalidades que, porventura, 

tiverem sido efetuadas na própria convenção antenupcial. Novamente, trata-se de 

utilização do fideicomisso em atos inter vivos, o que é muito salutar. 

O artigo 1707º afirma que as cláusulas fideicomissárias são revogáveis 

livremente e a todo tempo, pelo autor da liberalidade. 

 

119 PORTUGAL. Código Civil. Lisboa: [s.n.], 1966 (ano da publicação originária). Disponível em: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&. Acesso 
em: 10 abr. 2018. 

120 PORTUGAL. Código Civil. Lisboa: [s.n.], 1966 (ano da publicação originária). Disponível em: http:// 
www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&. Acesso em: 10 
abr. 2018. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&
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Depois, em subseção específica sobre o tema, o fideicomisso é definido no 

Código Civil português de 1966 da seguinte forma: “diz-se substituição 

fideicomissária, ou fideicomisso, a disposição pela qual o testador impõe ao 

herdeiro instituído o encargo de conservar a herança, para que ela reverta, por sua 

morte, a favor de outrem; o herdeiro gravado com o encargo chama-se fiduciário, e 

fideicomissário o beneficiário da substituição”121. 

O conceito é bastante didático e deixa clara a situação de titular de 

propriedade resolúvel do fiduciário, que poderá usar e fruir do bem, mas que precisa 

conservá-lo para, depois, transmiti-lo em favor da pessoa indicada pelo 

fideicomitente. 

O Código, em uma virada liberal em favor do instituto – ainda mais levando 

em consideração que a legislação anterior o proibia, como regra –, estipulou como 

lícita a presença de mais de um fiduciário no fideicomisso, assim como a presença 

de mais de um fideicomissário (CC/1966, art. 2287º). Mesmo assim, manteve-se a 

restrição, presente na maioria dos países que abrigam esse instituto, no sentido de 

que só é possível a substituição fideicomissária de primeiro grau, sendo nulas as 

demais (CC/1966, art. 2288º). 

Foi mantida, no artigo 2289º do Código Civil português de 1966, a previsão 

que já existia no Código Seabra no sentido de que a nulidade da substituição 

fideicomissária não atinge a eventual instituição sucessória que tenha sido válida, 

devendo-se considerar como não escrita a cláusula fideicomissária. 

Quanto aos direitos e deveres do fiduciário, foi estipulado que ele tem a 

fruição e a administração dos bens sujeitos ao fideicomisso, naquilo que for 

compatível com a causa do negócio, já que, obviamente, a administração não 

poderá ser danosa, e o fiduciário precisa cumprir seu dever de conservação, para 

que, posteriormente, consiga adimplir sua obrigação de restituição. No mais, 

estendem-se, no que couber, ao fiduciário as disposições legais relacionadas com 

o usufruto – já que o fiduciário se aproxima muito da figura de um usufrutuário 

(CC/1966, art. 2290º). 

 

121 PORTUGAL. Decreto Lei n. 47.344, de 25 de novembro de 1966. Aprova o Código Civil e regula 
a sua aplicação [CC/1966; Código Civil Português de 1966; “Código Varela”]. Lisboa (Portugal): 
Portal da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), 1966 (ano da publicação originária). 
Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so 
_miolo=&. Acesso em: 2 jan. 2020. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so
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Quanto à possibilidade de alienação ou oneração dos bens em fideicomisso, 

trata-se de providências, em princípio, incompatíveis com a obrigação de 

conservação, e, portanto, em regra, não são operações possíveis. Entretanto, em 

sendo necessária, ou conveniente, e oportuna para o patrimônio fideicometido a 

realização de ditas operações, há de se proceder a elas, desde que com 

autorização judicial (art. 2291º do CC/1966). 

Credores pessoais do fiduciário não podem penhorar os próprios bens 

fideicometidos, mas podem penhorar os frutos desses bens, que por ele são 

recebidos, o que é proposição que faz muito sentido, haja vista que o fideicomisso 

não pode se tornar um instituto para legitimar blindagens patrimoniais ilícitas por 

pessoas que desejem se furtar de suas obrigações (CC/1966, art. 2292º). 

Finalmente, como últimas disposições mais relevantes, o CC/1966 estipula 

que a herança é restituída ao fideicomissário no momento da morte do fiduciário 

(CC/1966, art. 2293º), sendo ao primeiro vedado aceitar ou enjeitar a herança, 

dispor a título oneroso dos bens a que ela se refere, antes que ela lhe tenha sido 

transferida pelo fiduciário (CC/1966, art. 2294º). Seguindo a tendência já propalada 

do Direito Romano, o artigo 2296º enuncia que o disposto sobre fideicomisso 

também se aplica, no que couber, aos legados. Enfim, o artigo 2295º traz a previsão 

de fideicomissos irregulares, isto é, situações que, embora não tenham sido 

rotuladas como fideicomissos, serão consideradas como tal: 

Artigo 2295º 
(Fideicomissos irregulares) 
1. São havidas como fideicomissárias: 
a) As disposições pelas quais o testador proíba o herdeiro de dispor dos 
bens hereditários, seja por acto entre vivos, seja por acto de última 
vontade; 
b) As disposições pelas quais o testador chame alguém ao que restar da 
herança por morte do herdeiro; 
c) As disposições pelas quais o testador chame alguém aos bens deixados 
a uma pessoa colectiva, para o caso de esta se extinguir. 
2. No caso previsto na alínea a) do número anterior, são havidos como 
fideicomissários os herdeiros legítimos do fiduciário. 
3. Aos fideicomissos previstos neste artigo são aplicáveis as disposições 
dos artigos antecedentes; mas, nos casos das alíneas b) e c) do n. 1, o 
fiduciário pode dispor dos bens por acto entre vivos, independentemente 
de autorização judicial, se obtiver o consentimento do fideicomissário. 

Então, a ocorrência das hipóteses indicadas pelo artigo 2295º faz incidir as 

normas fideicomissárias, atraindo, portanto, o regramento respectivo. 
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Sendo o que havia a apontar na legislação portuguesa, parte-se para o 

fideicomisso na França. Verifica-se que o Código Civil francês de 1804, conhecido 

como “Código Napoleônico” ou “Código Napoleão” em virtude de ter sido 

promulgado durante o governo desse personagem histórico, como regra proíbe o 

fideicomisso122, na medida em que só o permite nos casos especificamente 

consentidos em lei (“La disposition par laquelle une personne est chargée de 

conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est 

autorisée par la loi”123). Então, na sistemática do Código Civil francês de 1804, a 

regra é a proibição do fideicomisso; sua permissão é a exceção. 

Esses casos excepcionais estavam contidos nos artigos 897 e 1.048 e 

seguintes. O primeiro (art. 897) foi revogado. Os demais estão na Seção das 

Liberalidades Graduais. Entretanto, o permissivo do artigo 1.048 foi escrito de tal 

maneira ampla que acaba por permitir a instituição de fideicomisso em várias 

situações, certamente mais do que é possível atualmente no Brasil124. 

Afirma o artigo 1.048 que “uma liberalidade pode ser onerada pela obrigação 

do donatário ou legatário de manter a propriedade ou direitos que são objeto da 

recompensa e de transmiti-los, quando da sua morte, a uma segunda pessoa 

gratificada designada no ato”125. Como se observa, o Code Civil não trata o 

fideicomisso com o nome de “fideicomisso” mas, sim, com as chamadas 

“liberalidades graduais” e “liberalidades residuais”. O artigo 897, acima 

mencionado, é o que trata das liberalidades graduais. 

Há uma razão para o não uso da palavra fideicomisso. Trata-se da 

circunstância, facilmente observável a partir da leitura do artigo supratranscrito, de 

que esse negócio é possível inter vivos. Tendo em vista que, historicamente, o 

fideicomisso é associado ao Direito Sucessório, preferiu-se valer de outro nome, 

não havendo sequer menção a fideicomisso ao longo do Code Civil francês, que, 

 

122 Nesse sentido: BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (CC/16), 
comentado por Clovis Bevilaqua. Edição histórica. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1973. v. II, p. 940. 

123 Em tradução livre: “uma disposição pela qual uma pessoa é encarregada do dever de preservar 
e restituir a um terceiro só é eficaz se for autorizada por lei”, cf. FRANCE. Code Civil [Código 
Civil francês; “Código Napoleão” ou “Código Napoleônico”]. Portal Oficial Legifrance, Paris, 1804 
(ano da publicação originária). Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode. 
do?cidTexte=LEGITEXT000006070721. Acesso em: 16 abr. 2018. 

124 Conforme ficará claro oportunamente. 
125 CC/1804, “Article 1048. Une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour 

le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les 
transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte”, cit. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
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como é possível concluir, permite mais liberdade que o brasileiro, eis que o 

fideicomisso (liberalidade gradual e liberalidade residual) não está restrito à eficácia 

mortis causa, e nem precisa beneficiar, necessariamente, alguém não concebido 

ao tempo da morte do disponente. Aliás, tanto é verdade a possibilidade de 

fideicomisso inter vivos que o artigo 1055 afirma que o autor de uma doação com 

encargo pode revogá-la em relação à segunda pessoa beneficiada (equivalente ao 

fideicomissário), desde que esta não tenha, antes, notificado o doador (equivalente 

ao fideicomitente) de sua aceitação, em conformidade com as regras aplicáveis a 

esse ato de aceitação126. 

Em seguida, ainda no que toca às liberalidades graduais, especifica o artigo 

1049 que a liberalidade concedida na forma do artigo 1.048 só terá efeitos com 

relação aos bens identificáveis na data da celebração do contrato, e somente se 

subsistirem em espécie, de modo que não é possível que bens futuros sejam objeto 

de fideicomisso (doação gradual). Entretanto, quando se trata de bens móveis, a 

liberalidade continuará gerando efeitos com relação aos bens sub-rogados. 

Finalmente, em se tratando de bens imóveis, o encargo sobre a liberalidade só 

gerará efeitos se houver publicação127. 

Os direitos da segunda pessoa gratificada (fideicomissário) abrem quando 

da morte da pessoa onerada (fiduciário). No entanto, a parte onerada com o 

encargo (fiduciário) poderá renunciar à fruição do bem ou direito que fora objeto da 

doação gradual (fideicomisso) em favor do segundo beneficiário (fideicomissário). 

Essa é uma restrição presente na lei: os bens só podem passar de direito para a 

esfera jurídica do destinatário final (fideicomissário) antes da morte do onerado 

(fiduciário) se este renunciar seus direitos antes de falecer128. Vale mencionar que 

a segunda pessoa beneficiária (fideicomissário) não está sujeita à obrigação de 

 

126 CC/1804, “article 1055. L’auteur d’une donation graduelle peut la révoquer à l’égard du second 
gratifié tant que celui-ci n’a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son 
acceptation au donateur”, cit. 

127 CC/1804, “Article 1049. La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens 
ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé. 
Lorsqu’elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas 
d’aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées. Lorsqu’elle concerne un 
immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité”, cit. 

128 Cf. art. 1.050, que diz que “Article 1050. Les droits du second gratifié s’ouvrent à la mort du 
grevé. Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien 
ou du droit objet de la libéralité. Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé 
antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit 
abandonné”, CC/1804, cit. 
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conservar e restituir. O Code Napoleon também restringiu a doação gradual 

(fideicomisso) até o primeiro grau, sendo inválidos aqueles que estipularem para 

mais graus além deste. 

Sendo essas as disposições mais importantes a respeito da doação 

gradual129, o Code Civil francês também prevê a doação residual, afirmando que: 

“pode ser providenciado em uma liberalidade que uma pessoa será chamada a 

recolher o que resta de uma doação ou legado feito a uma primeira pessoa 

gratificada, quando esta falecer”130. Nesse caso, o primeiro beneficiário não estará 

obrigado a manter os bens recebidos, sendo que deverão ser transmitidos apenas 

os bens que restarem quando de seu falecimento (CC/1804, art. 1058). A principal 

restrição que fica para o primeiro beneficiário é a de ele não dispor, por testamento, 

da propriedade dada ou legada a título residual (CC/1804, art. 1059). 

Sendo essas as principais disposições sobre fideicomisso presentes no 

Código Civil francês (Code Civil/1804)131, conclui-se, com relação ao instituto, que 

o ordenamento jurídico francês foi bem mais liberal com a categoria do que o 

brasileiro132, pois não restringiu o fideicomisso ao Direito Sucessório, prevendo-o 

na Parte Geral na forma de liberalidades graduais (libéralités graduelles) e 

liberalidades residuais (libéralités résiduelles). 

Seguindo na indicação da forma como o fideicomisso foi positivado no 

estrangeiro, passa-se a analisar o Código Civil italiano. 

O Código Civil italiano atualmente vigente é o Codice Civile, de 16 de março 

de 1942, que substituiu o Codice Civile de 1865, outrora vigente na Itália. Ao passo 

que o Codice Civile de 1865 foi muito influenciado pelo Code Civil francês de 1804 

– até porque a Itália enfrentou um período sob o domínio de Napoleão e no qual se 

aplicava o Código Napoleônico naquele País –, o Codice Civile italiano de 1942 foi 

 

129 Os artigos a respeito e as suas traduções livres estão disponíveis em apêndice deste trabalho. 
130 “Article 1057. Il peut être prévu dans une libéralité qu’une personne sera appelée à recueillir ce 

qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci”, cf. CC/1804, cit. 
131 Todos os artigos comentados e outros relevantes para o tema estão presentes em apêndice 

deste trabalho. Para mais informações, consultar os apêndices. Para fazer as traduções, foi de 
grande ajuda consultar, a fim de confirmar termos e sentidos, a seguinte tradução do Código 
para o inglês: FRANCE. Legifrance translations: Code Civil. Portal Oficial Legifrance, 2013 (data 
da última atualização). Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/ 
Legifrance-translations. Acesso em: 4 jan. 2020.  

132 As restrições do fideicomisso já foram comentadas en passant acima, mas serão mais bem 
exploradas a seguir. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations
https://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations
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muito influenciado pelo Código Civil alemão (Bürgerliches Gesetzbuch) de 1900. 

Os trabalhos de redação do Codice Civile italiano de 1942 foram coordenados pelo 

jurista Fillippo Vassalli, com a contribuição de juristas como Alberto Asquini, Piero 

Calamandrei, Nicola Coco e Giuseppe Osti. 

Basicamente, no que toca ao fideicomisso, o Codice Civile italiano o prevê 

como uma substituição testamentária, positivada entre os artigos 692 e 699. 

O artigo 692 estabelece que “cada um dos pais, ou outros ascendentes na 

linha reta, ou o cônjuge da pessoa interditada, pode estabelecer para, 

respectivamente, o filho, o descendente ou o cônjuge, a obrigação de conservar e 

restituir, por ocasião da sua morte, os bens, mesmo os que constituem a legítima, 

a favor da pessoa ou entidades que, sob a supervisão do tutor, tenham cuidado do 

interditado”133. 

Assim, na Itália, o fideicomisso como conhecemos, é proibido, sendo que a 

substituição fideicomissária que eles possuem lá é bastante restrita e relacionada 

com a situação de curatela da pessoa134. 

O uso atual do artigo 692 do Código Civil italiano se dá nos casos de 

interdição ou de menores deficientes mentais. Com efeito, diz o artigo 692, § 4º, 

que a substituição não terá efeito se a interdição for negada ou se o processo não 

tiver sido iniciado dentro de dois anos a partir da maioridade da criança 

habitualmente doente mental. Também não terá qualquer efeito se a interdição for 

levantada em relação a pessoas ou entidades que tenham violado as suas 

obrigações de assistência135. 

 

133 Tradução livre do seguinte trecho: “Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o 
il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con 
l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore 
della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto 
medesimo”, cf. ITALIA. Regio Decreto n. 262, de 16 marzo 1942 [approvazione del testo del 
Codice civile] Roma: Normattiva – Portal Oficial da legislação vigente na Itália, 1942 (ano da 
publicação originária). Disponível em: http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01 
/02/codice-civile. Acesso em: 19 abr. 2018. 

134 ELLINKHUIZEN, Igor van. 3.1-1 – Sostituzione ordinaria e fedecommissaria. Igor van 
Ellinkhuizen, 26 maio 2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1v 
YZFntbBfo&feature=share. Acesso em: 4 jan. 2020.  

135 “Art. 692. § 4º La sostituzione e’ priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo 
procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore eta’ del minore 
abitualmente infermo di mente. E’ anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione o 
rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza”, cf. CC/1942, cit. 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile
https://www.youtube.com/watch?v=1vYZFntbBfo&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=1vYZFntbBfo&feature=share
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Quanto aos direitos e deveres do beneficiado, diz a lei italiana que a 

instituição favorecida terá o gozo e a livre administração dos bens que são objeto 

da substituição, e é legitimada para todas as ações relacionadas com esses bens. 

Ela também pode realizar todas as inovações destinadas a melhor utilização dos 

bens. Ademais, aplicam-se à instituição ou pessoas beneficiadas as mesmas 

normas aplicáveis aos usufrutuários, no que couber136. 

A autoridade judicial pode permitir a alienação dos bens que são objeto da 

substituição em caso de utilidade óbvia, ordenando a reutilização das quantias 

obtidas. Também pode ser permitida, com a cautela necessária, a constituição de 

hipotecas sobre os próprios bens para garantir créditos para melhoramentos e 

transformações da coisa (art. 694, CC/1942). 

Com relação aos credores do instituído, nos termos da substituição 

fideicomissária, ficou estabelecido que eles podem agir apenas sobre os frutos dos 

respectivos bens. Os bens propriamente ditos não podem ser atingidos pelos 

credores (cf. art. 695, CC/1942). 

Depois, sobre a forma como os bens são restituídos ao equivalente ao 

fideicomissário, há o estabelecimento de regra pela qual a herança será devolvida 

ao substituído no momento da morte do instituído (equivalente ao fiduciário). Caso 

as pessoas ou entidades que cuidaram do incapacitado morram antes do 

falecimento do substituído, ou se extinguam antes que ele faleça, o bem a que 

teriam direito é devolvido aos legítimos sucessores do incapacitado137. 

No mais, a lei italiana também torna aplicáveis aos legados as disposições 

relacionadas com as substituições fideicomissárias138. Também são proibidos os 

benefícios que visem a agraciar mais de um grau sucessório139. 

 

136 “Art. 693. (Diritti e obblighi dell'istituito). L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei 
beni che formano oggetto della sostituzione, e puo’ stare in giudizio per tutte le azioni relative ai 
beni medesimi. Egli puo’ altresi’ compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione 
dei beni. All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario”, cf. 
CC/1942, cit. 

137 Cf. art. 696, do CC/1942, cit. 
138 “Art. 697. (Sostituzione fedecommissaria nei legati). Le norme stabilite in questa sezione sono 

applicabili anche ai legati”, cf. CC/1942, op. cit., loc. cit. 
139 “Art. 698. (Usufrutto successivo). La disposizione, con la quale e’ lasciato a piu’ persone 

successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualita’, ha valore soltanto a favore di quelli che 
alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne”, cf. CC/1942, cit. Tradução livre: Art. 
698. (Usufruto sucessivo). A disposição, pela qual o usufruto, uma anuidade ou uma renda, é 
deixado a várias pessoas depois, só tem valor a favor daqueles que, na morte do testador, são 
chamados primeiro a desfrutá-la. 
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Como se percebe, a lei italiana restringiu bastante a utilização do 

fideicomisso, relegando-o, principalmente, para as situações de interdição. Mesmo 

assim, esse movimento é curioso, pois, como se afirmou anteriormente, o Codice 

Civile atualmente em vigor derrogou o Codice Civile italiano de 1865, que proibia 

totalmente a matéria. Por sinal, verificar-se-á que algo inverso se deu no Brasil, 

pois o Código Civil de 1916 previu um regramento mais liberal para o fideicomisso, 

e o Código Civil de 2002 restringiu sua utilização. A tendência deveria ser, 

realmente, a liberalização do instituto, e não o seu recrudescimento. 

De qualquer forma, no Codice Civile italiano de 1865 constava que qualquer 

disposição com que o herdeiro ou legatário seja onerado com alguma expressão 

de conservar e restituir a uma terceira pessoa é uma substituição fideicomissária140, 

tendo sido essa disposição inserida na seção sobre as substituições 

fideicomissárias141. 

 

140 Interpretação literal baseada no seguinte artigo: “899. Qualunque disposizione colla quale 
l’erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una 
terza persona è sostituzione fedecommessaria”, cf. se encontra em ITALIA. Codice Civile del 
Regno D’Italia, in udienza del 25 giugno 1863. Torino: Tipografia Eredi Botta Palazzo Carignano, 
1865. Disponível em: https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover 
&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 4 jan. 2020. p. 164-165.  

141 As demais normas relacionadas com as substituições eram as seguintes: “895. Può all’erede 
instituito od al legatario sostituirsi un’altra persona, nel caso che alcuno di essi non possa o non 
voglia accettare l’eredità o il legato. Possono sostituirsi più persone ad una sola, ed una sola a 
più. 896. Se nella sostituzione è soltanto espresso uno due casi, che il primo chiamato non 
possa, o che non voglia conseguire l’eredità o il legato, l’altro caso s’intende tacitamente incluso, 
purchè non consti della volontà contraria del testatore. 897. I sostituiti devono adempiere i pesi 
imposti a coloro ao quali sono sostituiti, purchè non apparisca la volontà del testatore di limitare 
quei pesi alla persona dei primi chiamati. Nondimeno le condizioni che riguardassero 
specialmente la persona dell’erede o del legatario, non si presumono ripetute a riguardo del 
sostituito, se ciò non è stato espressamente dichiarato. 898. Se tra più coeredi o legatari a parti 
disuguali è ordinata una sostituzione reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima 
disposizione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se poi nella sostituzione insieme coi 
primi nominati è chiamata un’altra persona, la porzione vacante appartiene in parti eguali a tutti 
i sostituiti”, e que podem ser traduzidas livremente da seguinte forma: “895. O herdeiro ou 
legatário pode tomar o lugar de outra pessoa, caso nenhum deles seja incapaz ou não queira 
aceitar a herança ou legado. Várias pessoas podem tomar o lugar de uma, e apenas uma delas 
pode tomar o lugar de várias. 896. Se apenas um caso for expresso na substituição, que a 
primeira pessoa chamada não pode ou não deseja assumir a sucessão ou o legado, o outro 
caso será considerado como tacitamente incluído, desde que ele não tenha conhecimento da 
intenção do testador em contrário. 897. Os substitutos devem cumprir os pesos impostos 
àqueles que são substituídos, desde que não apareça a vontade do testador de limitar esses 
pesos à pessoa do primeiro chamado. Não obstante, as condições, especialmente as relativas 
à pessoa do herdeiro ou legatário, não se presumem repetidas em relação à pessoa substituída, 
a menos que isto tenha sido expressamente declarado.898. Se entre vários herdeiros ou 
legatários de partes desiguais for ordenada uma substituição recíproca, presume-se também 
que a proporção fixada nas quotas da primeira disposição se repete na substituição. Se na 
substituição, juntamente com a primeira pessoa nomeada, for chamada outra pessoa, a parte 

 

https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
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Só que, em seguida, afirmava que “tal substituição [a fideicomissária] é 

proibida”142, de modo a vedar, portanto, o fideicomisso na Itália. 

O Codice Civile de 1863 acrescentava, ainda, que a nulidade de uma 

eventual substituição fideicomissária não prejudicaria a validade da instituição dos 

herdeiros e legatários realizada pelo testador. As substituições fideicomissárias, 

porém, seriam nulas e sem efeito, ainda que apenas de primeiro grau143. Se o 

testador deixasse usufruto ou outra forma de constituição de renda em favor de 

várias pessoas primariamente, e em favor de outras posteriormente, só teriam 

efeito as disposições em favor daquelas chamadas em primeiro lugar após a morte 

do testador144. Finalmente, a título de esclarecimento e para introduzir uma 

exceção, aduzia o Código que não era proibido estabelecer rendas a serem 

convertidas de modo perpétuo, durante certo tempo, em ajuda às pessoas pobres, 

ou como recompensa pela virtude e pelo mérito, ou em outros objetos de utilidade 

pública, muito embora a previsão em que se estipule isso possa causar, quando 

cumprida, que determinadas pessoas sejam chamadas mais cedo ou mais tarde145. 

 

vaga pertence em partes iguais a todos os substitutos”, cf. se verifica em ITALIA. Codice Civile 
del Regno D’Italia, in udienza del 25 giugno 1863. Torino: Tipografia Eredi Botta Palazzo 
Carignano, 1865. Disponível em: https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec= 
frontcover&hl =pt-BR#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 4 jan. 2020. p. 164-165. 

142 “Tale sostituzione è vietata”, cf. ITALIA. Codice Civile del Regno D’Italia, in udienza del 25 giugno 
1863. Torino: Tipografia Eredi Botta Palazzo Carignano, 1865. Disponível em: https:// 
books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-
BR#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 4 jan. 2020. p. 165. 

143 “900. La nullità della sostituzione fedecommessaria non reca pregiudizio alla valità dell’ 
instituzione di erede o del legato, a cui è aggiunta: ma sono prive di effetto tutte le sostituzioni 
anche di primo grado”, ITALIA. Codice Civile del Regno D’Italia, in udienza del 25 giugno 1863. 
Torino: Tipografia Eredi Botta Palazzo Carignano, 1865. Disponível em: https://books. 
google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ& printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false. 
Acesso em: 4 jan. 2020. p. 165. Em tradução livre: “900. A nulidade da substituição da 
fideicomissária não prejudica a validade da instituição de herdeiro ou legado, à qual é 
acrescentada: mas todas as substituições, mesmo em primeira instância, serão nulas e sem 
efeito”. 

144 “901. La disposizione, colla quale è lasciato l’usufrutto o altra annualità a più persone 
successivamente, ha soltanto effetto in favore dei primi chiamati a goderne alla morte del 
testatore”, ITALIA. Codice Civile del Regno D’Italia, in udienza del 25 giugno 1863. Torino: 
Tipografia Eredi Botta Palazzo Carignano, 1865. Disponível em: https://books.google.it/books? 
id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 4 jan. 
2020. p. 165. Em tradução livre: “901. A disposição, com a qual o usufruto ou outra anuidade é 
deixado a várias pessoas posteriormente, só tem efeito a favor das primeiras chamadas a 
desfrutá-lo na morte do testador”.  

145 “902. Non è vietato di stabilire annualità da convertirsi in perpetuo, o a tempo, in soccorsi 
all’indigenza, in premio alla virtù o al merito, od in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque nella 
disposizione siano chiamate persone di una data qualità, o di determinate famiglie”, ITALIA. 
Codice Civile del Regno D’Italia, in udienza del 25 giugno 1863. Torino: Tipografia Eredi Botta 
Palazzo Carignano, 1865. Disponível em: https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ 

 

https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl%20=pt-BR#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl%20=pt-BR#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
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E o mais interessante é que essa proibição completa que a legislação italiana 

trazia ao fideicomisso foi totalmente revertida pela legislação posterior com o novo 

Codice Civile italiano. É que a redação originária do Código Civil italiano de 1942 

era diferente daquela já vista anteriormente e atualmente vigente, que restringe o 

fideicomisso somente às situações de interdição. Dizia originariamente o Codice 

Civile de 1942: “Art. 692. È valida la disposizione con la qual il testatore impone al 

proprio figlio l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte in tutto o in parte i 

beni costituenti la disponibile a favore di tutti i figli nati e nascituri dall’istituito o a 

favore di un ente pubblico”146, o que foi traduzido por Souza Diniz da seguinte 

forma: “É válida a disposição pela qual o testador impõe ao próprio filho a obrigação 

de conservar e de atribuir, por sua morte, no todo ou em parte, os bens que 

constituem o disponível, a favor de todos os filhos nascidos ou por nascer do 

instituído, ou a favor de uma entidade pública”147. Então, no que toca ao 

fideicomisso, houve inicialmente uma grande liberalização entre o Codice Civile de 

1863 e o Codice Civile de 1942, mas, posteriormente, em alterações realizadas no 

próprio Código de 1942, houve realmente um recrudescimento com relação à 

liberdade de disposição via fideicomisso na sistemática do Código Civil italiano. 

Assim, conclui-se que o Código Civil italiano proíbe o fideicomisso como 

regra, ressalvadas algumas exceções bastante específicas, como é o caso da 

substituição fideicomissária em favor da entidade ou indivíduo que cuida de pessoa 

interditada148. 

Seguindo na análise da forma como o fideicomisso foi positivado 

legislativamente nos vários países, há de se verificar como o fideicomisso foi 

positivado no Código Civil alemão (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB/1900). Como 

 

&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 4 jan. 2020. p. 165. Em 
tradução livre: “902. Não é proibido estabelecer anuidades a serem convertidas perpetuamente, 
ou no tempo, em ajuda à pobreza, como recompensa por virtude ou mérito, ou outros objetos 
de utilidade pública, embora na provisão sejam chamadas de pessoas de certa qualidade, ou 
de certas famílias”. 

146 ITALIA. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. GU Serie Generale n. 79 del 04-04-1942: 
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile – Roma (Italia): 
Portal da Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana, 1942 (data da publicação originária). 
Disponível em: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/ 
originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262& 
elenco30giorni=false. Acesso em: 4 jan. 2019. p. 75. 

147 DINIZ, Souza. Código Civil italiano: traduzido diretamente do italiano por Souza Diniz. Rio de 
Janeiro: Distribuidora Rêcord, 1961. p. 127. 

148 As normas referentes ao Código Italiano, bem como suas traduções (livres), estão disponíveis 
nos apêndices desta tese. 

https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262&elenco30giorni=false
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se sabe, o BGB/1900 é uma das legislações mais importantes do mundo, tendo 

servido de inspiração para as codificações privadas de diversos países, como 

Japão, Suíça, Grécia, Áustria, Países Soviéticos, Países Escandinavos, Portugal 

entre outros. Depois da edição do Code Civil francês de 1804, tornou-se um objetivo 

dos juristas alemães consolidar as normas de Direito Privado dos Estados 

germânicos (estavam até então fragmentados). Isso só foi possível após a 

unificação da Alemanha no Primeiro Império (1º Reich), em 1871. Com esse 

movimento, e após muitas discussões e debates entre juristas, políticos e outras 

personalidades, foi apresentado um primeiro esboço em 1888, que foi corrigido 

sucessivas vezes e, enfim, aprovado, em 1896, tendo iniciado sua vigência, 

propositalmente, na virada do século, no ano de 1900, que é o ano normalmente 

associado a essa legislação (donde “BGB/1900”)149. 

Ao que tudo consta, o instituto mais próximo do fideicomisso previsto no 

Código Civil alemão é a chamada nomeação de um herdeiro subsequente ou 

herdeiro sucessivo (Einsetzung eines Nacherben), que é um título inserido no 

capítulo sobre testamento e que abrange os §§ 2100 a 2146. 

O regramento que o BGB/1900 traz é o maior dentre os diplomas normativos 

modernos sobre o tema, e trata, ao longo de 46 artigos, minuciosamente, de temas 

relativos à disposição dos bens fideicometidos, administração da herança, entre 

outros assuntos150. 

O primeiro artigo desse capítulo, o mais importante por conceituar o instituto, 

possui a seguinte redação: “§ 2100 (Noção de herdeiro sucessivo). O testador pode 

instituir um herdeiro de modo que este somente se torne herdeiro depois que, 

anteriormente, um outro tenha sido herdeiro (herdeiro sucessivo [ou 

fideicomissário] – Nacherbe)”151. 

 

149 GERMAN CIVIL CODE. In: Encyclopedia Britannica. Portal Encyclopedia Britannica, Chicago, 
28 jul. 2015. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/German-Civil-Code. Acesso em: 4 
jan. 2020. 

150 Não se tratará das minúcias dessa legislação, mas apenas de seus pontos mais relevantes. De 
qualquer forma, a integralidade desses artigos, tanto na versão original como na versão 
traduzida, pode ser consultada nos apêndices desta tese. 

151 Cf. DINIZ, Souza. Código Civil alemão [Bürgerliches Gesetzbuch – BGB] de 18 de agôsto de 
1896 com tôdas as modificações posteriores, inclusive as da Lei da Igualdade de Direitos de 18 
de junho de 1957, traduzido diretamente do alemão. Rio de Janeiro: Distribuidora Rêcord 
Editôra, 1960. p. 305. O texto original é o seguinte: “§ 2100 Nacherbe. Der Erblasser kann einen 
Erben in der Weise einsetzen, dass dieser erst Erbe wird, nachdem zunächst ein anderer Erbe 
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O Código Civil alemão, a teor do que passaria a fazer o brasileiro, autoriza o 

beneficiamento de pessoas ainda não geradas ao tempo da abertura da sucessão. 

Só que, diferentemente da legislação brasileira, a alemã não destinou o instituto 

exclusivamente a essa possibilidade. O BGB explica que, se for instituída na 

qualidade de herdeira uma pessoa que, ao tempo da abertura da sucessão, ainda 

não estava gerada, presume-se que tenha sido instituída na qualidade de herdeira 

sucessiva (isto é, como fideicomissária). O mesmo se dá com a instituição de uma 

pessoa jurídica que somente adquire existência depois da abertura da sucessão152. 

Como corolário dessa previsão, determina o § 2106 do BGB/1900 que o 

testador (fideicomitente) pode, no ato da instituição, indicar o momento ou o 

acontecimento com o qual a sucessão sucessiva (fideicomisso) terá lugar, ou seja, 

o momento em que a herança passará do herdeiro prévio (fiduciário) para o 

herdeiro sucessivo (fideicomissário)153. Se o testador for silente quanto a isso, 

 

geworden ist (Nacherbe)”, cf. DEUTSCHLAND. Bürgerliches Gesetzbuch – BGB. Berlin: [s.n.], 
1881 (data do início do desenvolvimento), 1896 (data da publicação originária), 1º jan. 1900 
(data do início da vigência). Disponível em: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/. Acesso em: 
15 dez. 2019. 

152 “§ 2101 Noch nicht gezeugter Nacherbe. (1) Ist eine zur Zeit des Erbfalls noch nicht gezeugte 
Person als Erbe eingesetzt, so ist im Zweifel anzunehmen, dass sie als Nacherbe eingesetzt ist. 
Entspricht es nicht dem Willen des Erblassers, dass der Eingesetzte Nacherbe werden soll, so 
ist die Einsetzung unwirksam. (2) Das Gleiche gilt von der Einsetzung einer juristischen Person, 
die erst nach dem Erbfall zur Entstehung gelangt; die Vorschrift des § 84 bleibt unberührt”, cf. 
DEUTSCHLAND. Bürgerliches Gesetzbuch – BGB. Berlin: [s.n.], 1881 (data do início do 
desenvolvimento), 1896 (data da publicação originária), 1º jan. 1900 (data do início da vigência). 
Disponível em: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/. Acesso em: 15 dez. 2019. Tradução: 
“Se for instituída na qualidade de herdeira uma pessoa que, ao tempo da abertura da sucessão, 
ainda não estava gerada, admitir-se-á, na dúvida, que ela foi instituída na qualidade de herdeiro 
sucessivo. Se não corresponder à vontade do testador que o instituído deva ser herdeiro 
sucessivo, será ineficaz a disposição. O mesmo se dá com a instituição de uma pessoa jurídica 
que, somente depois da abertura da sucessão, adquire existência; a disposição do §84 fica 
inalterada”, cf. DINIZ, Souza. Código Civil alemão [Bürgerliches Gesetzbuch – BGB] de 18 de 
agôsto de 1896 com tôdas as modificações posteriores, inclusive as da Lei da Igualdade de 
Direitos de 18 de junho de 1957, traduzido diretamente do alemão. Rio de Janeiro: Distribuidora 
Rêcord Editôra, 1960. p. 305. 

153 Na versão traduzida de Souza Diniz, tem-se o seguinte: “2106 – (Ocorrência da sucessão 
sucessiva). Se o testador instituir um herdeiro sucessivo sem determinar o momento ou o 
acontecimento com o qual a sucessão sucessiva deve ter lugar, atribuir-se-á a herança ao 
herdeiro sucessivo, com a morte do herdeiro prévio. Se a instituição, na qualidade de herdeiro, 
de uma pessoa ainda não gerada, deve ser considerada, de acordo com o § 2101, alínea 1, 
como instituição de herdeiro sucessivo, será atribuída a herança ao herdeiro sucessivo com o 
nascimento deste. No caso § 2101, alínea 2, tem lugar a atribuição da herança com a 
constituição da pessoa jurídica” (Código Civil alemão, cit., p. 307). No BGB/1900, a redação é a 
seguinte: § 2106 Eintritt der Nacherbfolge (1) Hat der Erblasser einen Nacherben eingesetzt, 
ohne den Zeitpunkt oder das Ereignis zu bestimmen, mit dem die Nacherbfolge eintreten soll, so 
fällt die Erbschaft dem Nacherben mit dem Tode des Vorerben an. (2) Ist die Einsetzung einer 
noch nicht gezeugten Person als Erbe nach § 2101 Abs. 1 als Nacherbeinsetzung anzusehen, 
so fällt die Erbschaft dem Nacherben mit dessen Geburt an. Im Falle des § 2101 Abs. 2 tritt der 
Anfall mit der Entstehung der juristischen Person ein” (Código Civil alemão, cit., p. 307). 
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considera-se que a herança deve ser atribuída ao herdeiro sucessivo 

(fideicomissário) apenas com o falecimento do herdeiro prévio (fiduciário). Contudo, 

se a instituição na qualidade de herdeiro sucessivo se deu em favor de pessoa não 

gerada, neste caso se atribuirá a herança a esse herdeiro sucessivo 

(fideicomissário) com o nascimento deste. O mesmo raciocínio se aplica caso o 

beneficiário fideicomissário seja uma pessoa jurídica que até então não havia sido 

constituída. Em ambos os casos, trata-se de norma dispositiva, de acordo com a 

literalidade do Código. 

Depois, em interessante disposição, o Código Civil alemão traz solução para 

o possível problema trazido pela confusão quanto à real vontade do testador 

(fideicomitente) na situação de descendente, sem filhos, na qualidade de herdeiro 

prévio (fiduciário). Nesse sentido, primeiro estabelece que a situação tratada é 

aquela em que o testador estabelece um herdeiro sucessivo a um descendente, 

para o tempo depois da morte deste. Só que esse descendente (fiduciário), ao 

tempo da outorga da disposição de última vontade, não tinha descendente ou, no 

mínimo, o testador (fideicomitente), ao tempo em que testava, não tinha 

conhecimento de que o descendente dele tinha um descendente. Assim, nessa 

hipótese, deve-se considerar que o herdeiro sucessivo (fideicomissário) havia sido 

instituído somente para o caso de o herdeiro prévio (fiduciário), descendente do 

testador (este sendo fideicomitente), morrer sem descendência154. A previsão é 

salutar porque, provavelmente, o fideicomitente está elegendo um herdeiro 

sucessivo (fideicomissário) para ficar com os bens após o seu filho, considerando 

que ele não lhe dará um neto. Ora, salvo disposição expressa em sentido contrário, 

presume-se que, em tendo um neto, esse avô preferiria que, após a morte de seu 

filho (pai do neto), os bens ficassem com esse neto, e não com um terceiro que 

havia sido nomeado fideicomissário em um estado de coisas diferente. 

 

154 No BGB consta o seguinte: “§ 2107 Kinderloser Vorerbe. Hat der Erblasser einem Abkömmling, 
der zur Zeit der Errichtung der letztwilligen Verfügung keinen Abkömmling hat oder von dem der 
Erblasser zu dieser Zeit nicht weiß, dass er einen Abkömmling hat, für die Zeit nach dessen Tode 
einen Nacherben bestimmt, so ist anzunehmen, dass der Nacherbe nur für den Fall eingesetzt 
ist, dass der Abkömmling ohne Nachkommenschaft stirbt” (Código Civil alemão, cit., p. 307). 
Pela tradução de Souza Diniz, temos o seguinte: “§ 2107 (Descendente, sem filhos, na qualidade 
de herdeiro prévio) Se o testador tiver estabelecido um herdeiro sucessivo a um descendente, 
para o tempo depois da morte deste, o qual [descendente], ao tempo da outorga da disposição 
de última vontade, não tinha descendente ou do qual o testador, a esse tempo, não sabia que 
tivesse um descendente, dever-se-á admitir que o herdeiro sucessivo foi instituído somente para 
o caso de que o descendente morresse sem descendência” (Código Civil alemão, cit., p. 306). 
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Caso o herdeiro sucessivo (fideicomissário) faleça antes da ocorrência do 

termo ou condição do fideicomisso, mas após o falecimento do testador 

(fideicomitente), seu direito passará para os seus herdeiros, que o representarão e 

funcionarão como beneficiários fideicomissários, salvo se outra tiver sido a 

orientação expressa do testador155. 

A respeito do reconhecimento da herança sucessiva (fideicomisso), 

estabelece o BGB/1900 que não é necessário que o testador (fideicomitente) 

efetivamente se valha da terminologia legal. É possível o fideicomisso irregular, isto 

é, aquele que se reconhece diante da essência do que foi estipulado pelo 

disponente, em vez dos eventuais rótulos que ele tenha utilizado quando da 

redação de seu instrumento de liberalidade, o que encontra, aliás, grande 

ressonância com o art. 112 do Código Civil brasileiro de 2002, segundo o qual “nas 

declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que 

ao sentido literal da linguagem”156. 

Então, sobre o fideicomisso irregular, estipulou-se que, se o testador 

(fideicomitente) determinar que o herdeiro (fiduciário), em determinado momento, 

ou com a ocorrência de certo acontecimento, deverá entregar a herança a outra 

pessoa, tem-se que essa outra pessoa foi nomeada na condição de herdeira 

sucessiva (fideicomissária), o que acaba por atrair todo o regramento jurídico dessa 

categoria157. 

Seguindo no tratamento da matéria pelos diversos países, tem-se o Código 

Civil suíço (Zivilgesetzbuch – ZGB/1907), elaborado pouco depois do alemão 

 

155 “§ 2108 Erbfähigkeit; Vererblichkeit des Nacherbrechts. (1) Die Vorschrift des § 1923 findet auf 
die Nacherbfolge entsprechende Anwendung. (2) Stirbt der eingesetzte Nacherbe vor dem 
Eintritt des Falles der Nacherbfolge, aber nach dem Eintritt des Erbfalls, so geht sein Recht auf 
seine Erben über, sofern nicht ein anderer Wille des Erblassers anzunehmen ist. Ist der 
Nacherbe unter einer aufschiebenden Bedingung eingesetzt, so bewendet es bei der Vorschrift 
des § 2074”, BGB/1900, (Código Civil alemão, cit., p. 306). Na tradução de Souza Diniz: “§ 2108 
– (Capacidade para a herança). As disposições do § 1923 encontram, à sucessão sucessiva, 
analogamente, aplicação. Se o herdeiro sucessivo morrer antes da ocorrência do caso de 
sucessão sucessiva, porém depois da abertura da sucessão, passará o seu direito aos seus 
herdeiros sempre que, uma outra vontade do testador, não deva ser admitida. Se o herdeiro 
sucessivo for instituído sob condição suspensiva, deve ser observado a disposição do § 2074” 
(Código Civil alemão, cit., p. 306). 

156 CC/02, cit. 
157 “§ 2103 (Determinação da entrega da herança). Se o testador determinar que o herdeiro, a um 

determinado momento, ou com a ocorrência de um determinado acontecimento, deve entregar 
a herança a um outro, dever-se-á admitir que o outro foi instituído na qualidade de herdeiro 
sucessivo”, cf. Souza Diniz, Código Civil alemão, cit., p. 305. 
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(1907), que, quanto ao fideicomisso, inspirou-se no espírito da codificação alemã, 

seguindo linha similar (embora bem menos minuciosa)158. 

No ZBG/1907 houve a previsão da possibilidade de instituição de herdeiros 

sucessivos, sendo esse o instituto mais próximo do fideicomisso. O artigo 488 do 

Código Civil suíço diz que “o testador está autorizado, em seu testamento, a obrigar 

o herdeiro instituído, na qualidade de herdeiro prévio, a entregar a herança a um 

outro, na qualidade de herdeiro sucessivo. Ao herdeiro sucessivo não pode uma tal 

obrigação ser imposta. As mesmas disposições aplicam-se aos legados”159. 

Portanto, diante de tudo o que se viu, percebe-se que a legislação dos países 

acerca do fideicomisso (ou institutos que lhe sejam equiparáveis) é bastante 

diversa entre eles. Há desde os países mais refratários ao uso do instituto, como a 

Itália, até aqueles mais adeptos ao seu uso, como a França, que não só permite as 

chamadas liberalidades graduais, mas, mais que isso, tem, simultaneamente em 

seu ordenamento jurídico, o contrato de fidúcia (la fiducie), positivado entre os 

artigos 2011 e 2030 do Code Civil de 1804160, e que faz as vezes do trust161. 

Essa disparidade entre as legislações, além de servir de inspiração e de 

exemplo para que alcancemos o melhor entendimento acerca de aonde queremos 

ir, serve para quebrar paradigmas sobre o tema. O fideicomisso não precisa ser um 

instituto necessariamente sucessório. Nesse sentido, trazendo de novo à baila a 

experiência francesa, as liberalidades graduais (libéralités graduelles) são 

contratos que tanto podem operar efeitos enquanto o disponente é vivo como 

 

158 De forma similar aos demais diplomas, os dispositivos de lei relacionados podem ser 
consultados nos apêndices deste trabalho, tanto em suas versões originais como nas 
traduzidas. 

159 DINIZ, Souza. Código Civil suíço de 10 de dezembro de 1907 e suas posteriores modificações 
e Código Federal Suíço das Obrigações. Traduzidos diretamente do alemão por Souza Diniz. 
Rio de Janeiro: Distribuidora Rêcord, 1961. p. 81. No original consta o seguinte: “Art. 488 F. 
Nacherbeneinsetzung / I. Bezeichnung des Nacherben F. Nacherbeneinsetzung I. Bezeichnung 
des Nacherben 1 Der Erblasser ist befugt, in seiner Verfügung den eingesetzten Erben als 
Vorerben zu verpflichten, die Erbschaft einem andern als Nacherben auszuliefern. 2 Dem 
Nacherben kann eine solche Pflicht nicht auferlegt werden. 3 Die gleichen Bestimmungen gelten 
für das Vermächtnis”, cf. SCHWEIZ [SUÍÇA]. Bundesversammlung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft [A Assembleia Federal da Confederação Suíça]. Schweizerisches 
Zivilgesetzbuch, vom 10. Dezember 1907 [Código Civil Suíço, de 10 de dezembro de 1907]. 
Bern: Das Portal der Schweizer Regierung, 1907 (data da publicação originária). Disponível em: 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html. Acesso em: 4 jan. 
2019. 

160 FRANCE. Code Civil [Código Civil francês; “Código Napoleão” ou “Código Napoleônico”]. Portal 
Oficial Legifrance, Paris, 1804 (ano da publicação originária). Disponível em: https://www. 
legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721. Acesso em: 16 abr. 2018.  

161 O trust será mais bem abordado e explicado posteriormente neste trabalho. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
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podem, também, gerar efeitos mortis causa, para depois de seu falecimento. 

Igualmente, o Código Civil português de 1966 admite a instituição de fideicomisso 

como cláusula de uma doação, admitindo, portanto, o fideicomisso inter vivos. 

O estudo dessas legislações também serve para quebrar o paradigma de 

que fideicomisso e trust precisam ser tratados separadamente, como se fossem 

institutos diferentes um do outro. Nesse passo, diferentemente do sistema francês 

que tratou das liberalidades graduais (libéralités graduelles) de forma separada e 

mais simples do que o contrato de fidúcia (la fiducie), verifica-se que o sistema 

alemão previu, para as heranças sucessivas (Einsetzung eines Nacherben), 

equivalente ao nosso fideicomisso, um regramento extenso e minucioso 

(BGB/1900, §§ 2100 a 2146), que, embora ali tenha ficado restrito ao ambiente 

sucessório, tem diversas previsões salutares para um ambiente de trust, de modo 

que nada impediria que aquele capítulo fosse remetido para a parte geral do Código 

e transformado, com algumas adaptações, em um instituto que abrigasse em si 

tanto a função sucessória histórica do fideicomisso como funções modernas que 

nos países de tradição de common law são operacionalizadas pelo trust. 

Assim, com essas concepções e inspirações em mente, pode-se seguir na 

análise do modo como o fideicomisso foi tratado no Brasil, a fim de apresentar um 

panorama mais preciso sobre onde o Direito brasileiro se encontra com relação a 

este assunto. 

2.3. Tratamento do fideicomisso pelo Código Civil de 1916 

O Código Civil de 1916 tratou do fideicomisso no capítulo das substituições 

testamentárias, iniciado no art. 1.729 e findo no art. 1.740. O legislador brasileiro 

tratou o fideicomisso, então, como uma forma de substituição de sucessores. 

Clóvis Bevilaqua definiu substituição como “uma instituição subsidiária e 

condicional, feita para o caso em que a primeira não produza, ou já tenha produzido 

o seu efeito”162. Indicou esse doutrinador, ainda, cinco espécies de substituição no 

Código Civil de 1916: 

 

162 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (CC/16), comentado por Clovis 
Bevilaqua. Edição histórica. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1973. v. II, p. 935. 
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1ª. A vulgar, que consiste na designação da pessôa, que deve ocupar o 
logar do herdeiro, ou legatário, que não quer ou não pôde aceitar a 
herança, ou o legado. É a de que se occupa o nosso art. 1.729163. 
2ª. A reciproca, na qual os herdeiros são nomeados substitutos uns dos 
outros. A ella se refere o art. 1.730164. 
3ª. A fideicommissaria, na qual o herdeiro, ou legatario, recebe a herança, 
ou legado, para transmitir, por sua morte, ou em outro tempo, ao seu 
substituto. A ella consagra o Codigo Civil os arts. 1.733 a 1.740165. 
4ª. A pupillar, em que o pae nomeia herdeiro a seu filho, para o caso de 
elle falecer impubere. 
5ª. A quasi pupillar ou exemplar, feita pelo ascendente para nomear 
herdeiro ao descendente impedido de testar por insanidade mental, ou 
outro estorvo natural. Estas duas espécies últimas são estranhas ao 
Código Civil, que não dá faculdade ao pae, nem a outra ascedente, para 
dispôr da herança do seu descendente incapaz166. 

Qualquer que seja a espécie, há regras gerais aplicáveis. Primeiro, só é 

possível substituição até o 2º grau de herdeiro, de modo que não é possível a um 

testador estipular várias “gerações” ou “graus” de sucessores. Ele poderá indicar, 

no máximo, sucessores imediatos e sucessores mediatos que substituirão os 

primeiros. Não poderá instituir o substituto do substituto, portanto. Depois, 

conforme afirmou o art. 1.731 do Código Civil de 1916, a regra era a de que o 

substituto ficaria sujeito ao mesmo encargo ou condição impostos ao substituído, 

salvo disposição diversa por parte do testador167. 

O fideicomisso propriamente dito foi tratado a partir do art. 1.733, cuja 

redação mais atualizada no Código de 1916 foi a seguinte: 

Art. 1.733. Pode também o testador instituir herdeiros ou legatários por meio 
de fideicomisso, impondo a um deles, o gravado ou fiduciário, a obrigação 
de, por sua morte, a certo tempo, ou sob certa condição, transmitir ao outro, 
que se qualifica de fideicomissário, a herança, ou o legado168. 

 

163 “Art. 1.729. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro, ou legatário, nomeado, para o 
caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança, ou o legado. Presume-se que 
a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira”, 
cf. BRASIL. União. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916 [CC/16 – Código Civil]. Brasília: 
Congresso Nacional, 1916 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo 
Federal. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/ 
lei%203.071-1916?OpenDocument. Acesso em: 27 out. 2017. 

164 “Art. 1.730. Também lhe é lícito substituir muitas pessoas a uma só, ou vice-versa, e ainda 
substituir com reciprocidade ou sem ela”, conforme se encontra no Código Civil de 1916, cit. 

165 Esses dispositivos serão tratados pormenorizadamente adiante, 
166 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (CC/16), comentado por Clovis 

Bevilaqua, vol. II. Edição histórica. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1973. v. II, p. 935. 
167 “Art. 1.731. O substituto fica sujeito ao encargo ou condição impostos ao substituído, quando não 

fôr diversa a intenção manifestada pelo testador, ou não resultar outra coisa da natureza da 
condição ou do encargo”, BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (CC/16), 
comentado por Clovis Bevilaqua. Edição histórica. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1973. v. II, p. 937. 

168 BRASIL. União. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916 [CC/16 – Código Civil]. Brasília: 
Congresso Nacional, 1916 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
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Essa foi uma novidade para a legislação civil brasileira, pois as ordenações 

não tratavam, expressamente, o fideicomisso enquanto tal, muito embora não seja 

possível dizer que os jurisconsultos da época o desconheciam, pois, como já visto, 

trata-se de instituto milenar de direito civil, trazido pelo Direito Romano. O fato é 

que, conforme revela o art. 1.052 da Consolidação das Leis Civis de Teixeira de 

Freitas, o instituto mais próximo do fideicomisso era a chamada substituição 

compendiosa, tratada de forma singela nesse único artigo, sendo aquela que 

ocorria “quando o testadôr designa o herdeiro, que deve substituir ao herdeiro 

instituido, se este viér á fallecêr”169. 

Assim, o Código Civil de 1916 caminhou muito bem ao instituir o 

fideicomisso, dando uma importante ferramenta de exercício da autonomia privada, 

avanço que, em grande parte, foi perdido com o Código Civil de 2002. Houve, 

então, um avanço seguido de retração, um levante histórico que alcançou seu pico 

e logo veio a descender170. 

Figura 1 – Prestígio da autonomia privada entre as legislações no que tange ao 
fideicomisso. 

 

Fonte: elaboração da Autora. 

  

 

Federal. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/ 
lei%203.071-1916?OpenDocument. Acesso em: 27 out. 2017. 

169 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das Leis Civis. Edição fac-similar. Baseada na 
ed. 1876. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003. v. II. Disponível em: http://www2. 
senado.leg.br/bdsf/handle/id/496206. Acesso em: 15 maio 2018. p. 620. 

170 Conforme ficará mais claro ao se tratar do fideicomisso no Código de 2002, ainda neste trabalho, 
adiante. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
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E é notável que o Código Civil de 1916 tenha dado tamanha força à 

autonomia privada. Como já visto, nem todos os países aceitam o fideicomisso. O 

Brasil mesmo, durante a tramitação do Código Civil de 1916, quase o vedou. 

Conforme narrou Clóvis Bevilaqua, “o Senado propoz a abolição do fideicommisso 

(emenda n. 1.687), mas a Camara não acceitou a innovação, e o Senado, afinal, 

se conformou com as razões da Camara”171. Em nosso sentir, essa foi a melhor 

escolha, pois é mais desejável a abundância de meios de efetivação da autonomia 

privada do que sua escassez. Ademais, como se verá com este trabalho, o 

fideicomisso pode ser uma importante forma de planejamento sucessório, desde 

que o agente possua certo espectro de liberdade suficiente para agir172. 

Sobre o fideicomisso, a doutrina explica que se trata de “maneira de 

determinar o futuro da propriedade por duas gerações, prazo máximo, sob pena 

também de nulidade”173. E realmente, segundo o art. 1.734 do Código Civil de 1916, 

“o fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel”174. 

Por isso Pontes de Miranda disse que “o bem em fideicomisso tem titular de agora, 

sujeito à resolução da propriedade, e titular mais tarde. O fideicomisso não grava o 

direito do fiduciário; os bens pertencem, agora, a êle e passarão ao fideicomissário, 

depois”175. Justamente porque o patrimônio em fideicomisso será posteriormente 

transferido o parágrafo único do art. 1.734 do Código Civil de 1916 determinou que 

o fiduciário “é obrigado, porém, a proceder ao inventário dos bens gravados, e, se 

lhe exigir o fideicomissário, a prestar caução de restituí-los”176. 

 

171 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (CC/16), comentado por Clovis 
Bevilaqua. Edição histórica. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1973. v. II, p. 940. 

172 Conforme já adiantado, o Código Civil de 2002 andou mal ao limitar drasticamente o campo de 
atuação do fideicomisso, fazendo com que o negócio praticamente desaparecesse na prática 
jurídica contemporânea. Mais sobre isso nos tópicos posteriores do trabalho. 

173 NERY JR., Nelson; PENTEADO, Luciano de Camargo. Nota dos atualizadores. In: PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. São Paulo: Ed. RT, 
2012. t. XIX: direito das coisas, usufruto, uso, habitação e renda sobre imóvel. p. 128.  

174 BRASIL. União. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916 [CC/16 – Código Civil]. Brasília: 
Congresso Nacional, 1916 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo 
Federal. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/ 
lei%203.071-1916?OpenDocument. Acesso em: 27 out. 2017 

175 NERY JR., Nelson; PENTEADO, Luciano de Camargo. Nota dos atualizadores. In: PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. São Paulo: Ed. RT, 
2012. t. XIX: direito das coisas, usufruto, uso, habitação e renda sobre imóvel. p. 127. 

176 BRASIL. União. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916 [CC/16 – Código Civil]. Brasília: 
Congresso Nacional, 1916 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo 
Federal. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao 
/lei%203.071-1916?OpenDocument. Acesso em: 27 out. 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
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A disposição faz todo o sentido porque “a propriedade do fiduciário não é 

gravada, mas é temporária. Não pode êle dispor e gravar o que é seu, se não 

enquanto é seu (= até quando deixe de ser seu)”177. Assim, tendo em vista que a 

propriedade é temporária e deverá ser passada, posteriormente, para o 

fideicomissário, o fiduciário precisa, pelo menos, preservar a integridade do 

patrimônio que está com ele, razão pela qual era lícito ao fideicomissário, no 

sistema do Código Civil de 1916, pedir o inventário dos bens dados em fideicomisso 

e até mesmo exigir do fiduciário uma garantia (caução) de que os bens lhe serão 

transferidos, posteriormente. 

No mais, o Código Civil de 1916 ainda tratou do fideicomisso da seguinte 

forma: 

Art. 1.735. O fideicomissário pode renunciar a herança, ou legado, e, neste 
caso, o fideicomisso caduca, ficando os bens propriedade pura do 
fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. 
Art. 1.736. Se o fideicomissário aceitar a herança ou legado, terá direito à 
parte que, ao fiduciário, em qualquer tempo acrescer. 
Art. 1.737. O fideicomissário responde pelos encargos da herança que 
ainda restarem, quando vier à sucessão. 
Art. 1.738. Caduca o fideicomisso, se o fideicomissário morrer antes do 
fiduciário, ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste 
último. Neste caso a propriedade consolida-se no fiduciário nos termos do 
art. 1.735. 
Art. 1.739. São nulos os fideicomissos além do segundo grau. 

Art. 1.740. A nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição, que 
valerá sem o encargo resolutório. 

Como se deve ter percebido, essas são disposições que refletem outras 

similares ou idênticas às já vistas, desde o Direito Romano e nas legislações dos 

demais países, dispensando comentários próprios, até porque foram, em sua 

quase integralidade, repetidos pelo novo Código, e serão tratadas em mais detalhe 

no próximo capítulo. 

  

 

177 NERY JR., Nelson; PENTEADO, Luciano de Camargo. Nota dos atualizadores. In: PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. São Paulo: Ed. RT, 
2012. t. XIX: direito das coisas, usufruto, uso, habitação e renda sobre imóvel. p. 127. 
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3. TRATAMENTO DO FIDEICOMISSO PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

3.1. Substituições testamentárias na ótica do Código Civil de 2002 

O Código Civil de 2002, a teor do que já fazia o de 1916178, tratou o 

fideicomisso como forma de substituição testamentária. Proceder-se-á a uma 

reapresentação dos entendimentos sobre substituição testamentária e 

fideicomisso, como vistos pela doutrina em análise posterior ao Código. Assim, na 

égide do Código Civil de 2002, a Professora Giselda Maria Fernandes Novaes 

Hironaka se debruçou sobre o direito sucessório testamentário e, ao explicar a 

substituição, definiu-a como “a possibilidade que possui o testador de substituir ao 

herdeiro ou legatário uma outra pessoa, que tomará o lugar de quem não quiser ou 

não puder receber herança ou legado”179. 

Na lógica do Código Civil de 2002, há três tipos de substituição 

testamentária: (i) a substituição vulgar, regulamentada nos arts. 1.947 a 1.949; (ii) 

a substituição recíproca, regulamentada especificamente no art. 1.950 e, 

subsidiariamente, pelas normas da substituição vulgar; e (iii) a substituição 

fideicomissária, regulamentada entre os arts. 1.951 e 1.960180. 

 

178 O fideicomisso vinha tratado nos arts. 1.733 e seguintes, localizados no Capítulo XIV – Das 

Substituições, conforme pode ser visto em: BRASIL. União. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 

1916 [CC/16 – Código Civil]. Brasília: Congresso Nacional, 1916 [ano da publicação originária]. 

Portal da Legislação do Governo Federal. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/ 

legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument. Acesso em: 27 out. 

2017. 
179 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; CAHALI, Francisco José. Direito das sucessões. 

5. ed. rev. São Paulo: Ed. RT, 2014. p. 405. 
180 BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso 

Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 

2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
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A lógica do sistema continuou a mesma do Código de 1916. A substituição 

vulgar, prevista no art. 1.947 do Código Civil de 2002181, é praticamente idêntica 

àquela prevista no art. 1.729 do Código de 1916182. Assim sendo, o testador pode 

substituir outra pessoa ao herdeiro ou legatário caso este não queira ou não possa 

aceitar a herança ou o legado. Essa substituição simples é a denominada vulgar. 

O art. 1.948 do Código Civil de 2002183, praticamente idêntico ao art. 1.730 

do Código de 1916184, traz a figura da substituição recíproca, pela qual é possível 

que um herdeiro ou legatário seja considerado substituto um do outro. Dessa forma, 

“o testador pode nomear um substituto para cada herdeiro ou legatário; diversos 

substitutos para cada herdeiro ou legatário; dois ou mais substitutos para todos os 

herdeiros ou legatários; vários substitutos, para que seja chamado um na falta de 

outro, ou cada um em determinada parte da herança, ou todos os substitutos para 

haverem determinada parte da herança ou legado”185. 

O art. 1.949 cuida de esclarecer que o substituto está sujeito às mesmas 

condições ou encargos que haviam sido impostos ao substituído, desde que não 

tenha sido diversa a intenção manifestada pelo testador ou quando não for aplicável 

pela natureza da substituição, considerando o estado de coisas gerado pela 

condição ou encargo, a pessoa substituta e as conhecidas intenções do testador186. 

 

181 “Substituição vulgar. Art. 1.947. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao 

legatário nomeado, para o caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança ou 

o legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda 

que o testador só a uma se refira”, cf. CC/02, cit. 
182 “Art. 1.729. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro, ou legatário, nomeado, para o 

caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança, ou o legado. Presume-se que 

a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira”, 

cf. BRASIL. União. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916 [CC/16 – Código Civil]. Brasília: 

Congresso Nacional, 1916 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo 

Federal. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao 

/lei%203.071-1916?OpenDocument. Acesso em: 27 out. 2017 
183 “Art. 1.948. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só, ou vice-versa, e 

ainda substituir com reciprocidade ou sem ela”, CC/2002, cit. 
184 “Art. 1.730. Também lhe é lícito substituir muitas pessoas a uma só, ou vice-versa, e ainda 

substituir com reciprocidade ou sem ela”, conforme se encontra no Código Civil de 1916, cit. 
185 NERY JR., Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código civil comentado. São Paulo: Ed. 

RT, 2014. Versão digital (Thomson Reuters), p. 358. 
186 Conforme inteligência do art. 1.949: “O substituto fica sujeito à condição ou encargo imposto ao 

substituído, quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador, ou não resultar outra 

coisa da natureza da condição ou do encargo”, CC/02, cit. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
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De fato, como regra geral, se o testador tiver imposto uma condição a uma pessoa, 

via de regra essa condição se aplica ao substituto, mas há ocasiões em que 

claramente esse não é o caso. Suponhamos que o testador, um celebrado médico, 

tenha estabelecido como legatário de um carro um querido pupilo seu, sob a 

condição de que esse pupilo, dentro de determinado prazo, concluísse seu 

doutorado. Acontece que, na hipótese de não aceitar ou não cumprir o encargo no 

tempo aprazado, estipula esse testador, como substituto, o seu motorista, que fora 

seu fiel colaborador durante muitos anos. Evidentemente, não poderia ser a 

vontade do testador impor ao seu motorista, pessoa simples que era, que 

completasse um doutorado em medicina para que fizesse jus ao legado. Portanto, 

esse tipo de estipulação deve, sempre, ser vista caso a caso para se aferir se faz 

sentido dentro do contexto daquele testamento. 

Finalmente, o art. 1.950 do Código Civil de 2002 trata do problema da 

substituição recíproca quando os legados ou herança originalmente destinados 

para cada legatário se deram de forma desigual entre si187. Nesses casos, Sílvio 

Venosa reconhece que o dispositivo tem redação um tanto quanto truncada, e 

explica que pode acontecer que os herdeiros ou legatários substituendos tenham 

recebido partes desiguais, tendo sido estabelecida substituição recíproca. Logo, 

pela solução do Código, a mesma proporção originária fica mantida para os 

substitutos. Entretanto, se o testador incluir um novo substituto, além daqueles que 

já tinham sido reciprocamente estabelecidos, o quinhão vago, ou seja, aquele que 

caberia ao sucessor que deixou de comparecer, será dividido em partes iguais188. 

Esse é, basicamente, o regramento jurídico previsto pelo Código Civil de 

2002 para as outras substituições, que, frise-se, são tratadas como institutos irmãos 

 

187 “Art. 1.950. Se, entre muitos coerdeiros ou legatários de partes desiguais, for estabelecida 

substituição recíproca, a proporção dos quinhões fixada na primeira disposição entender-se-á 

mantida na segunda; se, com as outras anteriormente nomeadas, for incluída mais alguma 

pessoa na substituição, o quinhão vago pertencerá em partes iguais aos substitutos”, CC/02, cit. 
188 “Sempre se terá em mira que essas disposições são supletivas da vontade do testador. O artigo 

não é muito claro e pode trazer contradições. De qualquer forma, no silêncio do testamento, 

presume-se a divisão em partes iguais, sem a proporcionalidade”, cf. VENOSA, Sílvio de Salvo. 

Código Civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 2237. 
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do fideicomisso, quer dizer, todos figuram como espécies do mesmo gênero, que é 

o das substituições testamentárias. O rápido panorama que se faz desses artigos 

ajuda a perceber se, diante das características desses institutos em comparação 

com o fideicomisso, faz sentido que sejam, realmente, tratados como espécies de 

mesmo gênero. A resposta, como ficará claro no decorrer da exposição do 

regramento do fideicomisso no Código Civil de 2002, é negativa. O fideicomisso 

tem características próprias que o afastam das demais substituições 

testamentárias. O fato de o fideicomisso tornar possível uma substituição entre 

herdeiros ou legatários não significa que esse fator seja necessário. 

3.2. Natureza jurídica e conceito de fideicomisso 

Pontes de Miranda189 e Marcos Bernardes de Mello190 foram, provavelmente, 

os grandes responsáveis pela divulgação, no Brasil, da teoria do fato jurídico. 

Assim, segundo a proposta de Pontes de Miranda, sistematizada por Marcos 

Bernardes de Mello, tem-se o seguinte: 

  

 

189 V. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte geral. 

Atualizado por Ovídio Rocha Barros Sandoval. São Paulo: Ed. RT, 2012. t. II: bens e fatos 

jurídicos; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte geral. 

Atualizado por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Ed. RT, 2012. t. III: 

negócios jurídicos, representação, conteúdo, forma, prova; PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Marcos Bernardes de Mello e Marcos 

Ehrhardt Jr. São Paulo: Ed. RT, 2012. v. IV: validade, nulidade e anulabilidade; PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte geral. Atualizado por Marcos 

Ehrhardt Jr. e Marcos Bernardes de Mello. São Paulo: Ed. RT, 2013. t. V: eficácia jurídica, 

determinações inexas e anexas, direitos, pretensões, ações; e PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte geral. Atualizado por Tilman Quarch, 

Jefferson Carús Guedes e Otávio Luiz Rodrigues Júnior. São Paulo: Ed. RT, 2013. t. IV: 

exceções, direitos mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição.  
190 V. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 20. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014; MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 14. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015; MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da 

eficácia, 1ª parte. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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Figura 2 – Quadro da teoria do fato jurídico. 

 

Fonte: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. p. 123. 

 

De acordo com essa sistematização, todo o fato que seja juridicamente 

relevante, isto é, que tenha sido utilizado abstratamente no escopo de qualquer 

norma jurídica, é denominado fato jurídico lato sensu. Esse fato, em princípio 

neutro, pode ser valorado pelo Direito de forma positiva ou negativa. Se for 

negativa, o fato será contrário ao Direito, daí se denominando ilícito; se for de forma 

positiva, o fato terá conformidade para com o Direito, daí se dizendo que ele é um 

fato jurídico lícito. Focando neste último, verifica-se que o fato tanto pode ser 

causado pela natureza como pode ter sido gerado pelo homem. Se for a primeira 

hipótese, estar-se-á diante de um fato jurídico stricto sensu; se for a segunda 

hipótese, há outra consideração a fazer. Se a vontade da pessoa que tenha 

praticado o ato for irrelevante para que o ato aconteça e seja considerado como tal, 

ter-se-á um ato-fato jurídico; por outro lado, se, pelo contrário, o ato em questão 
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depender da vontade humana para ser considerado como tal, então ele será um 

ato jurídico lato sensu. Finalmente, a vontade necessária para um ato jurídico lato 

sensu pode ter mais ou menos poder em termos de estipulação vinculativa do que 

vai acontecer. Se a vontade servir apenas como requisito para a prática do ato, 

mas ela mesma não contiver força para criar, modificar, modular e extinguir efeitos 

jurídicos, submetendo-se aos efeitos que estão prévia e unilateralmente dispostos 

em lei, diz-se que se está diante de ato jurídico stricto sensu. Finalmente, se a 

vontade servir, além de requisito para a prática do ato, como um vetor que tem 

força para criar, modificar, modular e extinguir efeitos jurídicos, com mais ou menos 

liberdade diante do que se estipula de forma imperativa em lei, aí se tem a figura 

do negócio jurídico. 

Sobre esta última categoria, seguindo magistério de Antônio Junqueira de 

Azevedo, conceitua-se esse instituto da seguinte forma: “in concreto, negócio 

jurídico é todo fato jurídico consistente em declaração de vontade, a que o 

ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os 

pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica que 

sobre ele incide”191. 

Nesse sentido, se o agente pode, com a vontade dele, especificar 

determinados acontecimentos para o futuro, e se o Direito der força vinculante a 

esses acontecimentos, então se estará diante de negócio jurídico. Nesse sentido, 

o reconhecimento de filiação não resultante de casamento é apenas ato jurídico 

stricto sensu192, na medida em que o agente precisa emitir sua vontade, sim, para 

o ato, mas não define os efeitos que daí advirão, eis que a lei já estipula que, 

querendo ou não, todo o regramento aplicável à espécie (v.g., poder familiar, 

deveres parentais, alimentos etc.) será automaticamente atraído. No negócio 

jurídico é diferente. O agente especifica, por exemplo, em um contrato de compra 

e venda, qual é o preço que deseja pagar, qual é o produto que deseja vender, por 

quanto e para quem. Enfim, o agente tem uma infinidade de opções, de acordo com 

a sua própria vontade. Daí se está diante de negócio jurídico. 

 

191 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. atual. 
São Paulo: Saraiva, 2002. p. 16. 

192 Cf. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 20. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 219. 
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É por isso que se diz que o testamento é um negócio jurídico. Com efeito, 

por meio do testamento, que nada mais é que uma disposição de última vontade, 

o agente consegue estipular, pela emissão de declaração de vontade, coisas que 

deseja que aconteçam para após a sua morte, sendo que a esses desejos o Direito 

dá juridicidade. Logo, é bastante claro que o testamento é um negócio jurídico193. 

Da mesma forma, conforme já anunciado, o contrato também é negócio 

jurídico, na medida em que se trata de instituto por meio do qual as pessoas podem, 

por sua vontade, estipular umas com as outras disposições vinculantes que criam, 

extinguem, modificam e modulam relações jurídicas e efeitos jurídicos. Por isso que 

a menção a negócio jurídico é salutar quando se conceitua negócio jurídico. Nesse 

sentido, Flávio Tartuce diz que “o contrato pode ser conceituado como um negócio 

jurídico bilateral ou plurilateral que visa à criação, modificação ou extinção de 

direitos e deveres com conteúdo patrimonial”194. 

E, do mesmo modo que testamento é contrato, fideicomisso também é 

negócio jurídico, eis que, por meio dele, as pessoas se vinculam, por meio da 

declaração de suas vontades, a um negócio ao qual a lei dá juridicidade e pelo qual 

assumem determinadas obrigações. O grande problema é que, hoje, o fideicomisso 

é negócio jurídico porque se apresenta, no sistema jurídico brasileiro, como uma 

espécie de negócio testamentário quando, na verdade, muito melhor seria que o 

fideicomisso passasse a ser uma espécie de contrato, por todas as razões que 

tanto já foram expostas até aqui como também que ainda serão apresentadas no 

decorrer desta tese. 

De qualquer forma, no Código Civil brasileiro, o fideicomisso é tratado no art. 

1.951, que se refere à possibilidade de “o testador instituir herdeiros ou legatários, 

estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita 

ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo ou sob 

certa condição, em favor de outrem, que se qualifica de fideicomissário”195. 

 

193 V., por todos, AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
v. 1: teoria geral do direito civil. E-book, p. 178.  

194 TARTUCE, Flávio. Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 14. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. v. 3, versão digital (minhabiblioteca.com.br), p. 1, destaques em itálico 
do próprio autor. 

195 BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso 
Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 
2017. 

http://minhabiblioteca.com.br/
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Esmiuçando o conceito, ao dizer testador, que é aquele que testa, isto é, 

quem elabora um testamento, o Código teria, segundo grande parte da doutrina196, 

restringido o uso do fideicomisso ao testamento, gerando efeitos mortis causa. 

Herdeiro é aquele que participa da sucessão de outra pessoa a título 

universal, isto é, herdando uma fração ideal ou um percentual sobre bens e direitos; 

ao passo que legatário é aquele que participa como sucessor da sucessão de outra 

pessoa a título singular, o que significa que ele recebe bens e direitos específicos 

deixados pelo sucedido, autor da herança. 

Logo, da forma como o Código estabeleceu, houve a estipulação de uma 

herança ou legado sucessivos, isto é, tendo uma primeira pessoa gozado do bem, 

transmiti-lo-á, a determinado termo ou satisfeita certa condição, para outra pessoa. 

O primeiro herdeiro é o fiduciário, a quem o bem foi diretamente confiado pelo 

testador (fideicomitente) e que tem o dever de conservação para, depois, adimplir 

a obrigação de transmissão do bem ou do direito ao segundo herdeiro, que é o 

fideicomissário e destinatário final dos bens. 

Giselda Hironaka explica melhor esse conceito: 

Pode o testador determinar que certa quota-parte de seu patrimônio 
(herança) ou um ou mais bens dele destacado (legado) fiquem sob a 
confiança de um herdeiro instituído (fiduciário), sobre o qual pesará a 
obrigação de transmitir o conteúdo da deixa testamentária a um outro 
herdeiro ou legatário (fideicomissário), também ele indicado pelo 
testador197. 

De posse dessas informações, chega-se à conclusão de que, no Código Civil 

de 2002, fideicomisso é o negócio jurídico pelo qual o fideicomitente testa herança 

e legado em favor de um primeiro herdeiro ou legatário instituído, o fiduciário, 

 

196 Apesar da letra da lei, sempre houve quem defendesse que o simples fato de a substituição 
fideicomissária estar prevista entre as substituições testamentárias faz com que não seja 
possível o fideicomisso inter vivos. Para argumentos contra a admissibilidade do fideicomisso 
inter vivos no sistema, ver, por todos: MAXIMILIANO, Carlos. Direito das sucessões. 3. ed. São 
Paulo: Freitas Bastos, 1952. v. 2, p. 78. Para argumentos a favor, ver, por todos, o seguinte 
artigo: LIMA, Alvino. Do fideicomisso nas doações inter-vivos. Revista da Faculdade de Direito, 
São Paulo: USP, v. 36, n. 1-2, p. 133-147, 1º jan. 1941. Disponível em: http://www.revistas. 
usp.br/rfdusp/article/view/65967. Acesso em: 5 jan. 2020. p. 133-147. Note-se que esses são 
textos escritos ainda na vigência do Código Civil de 1916, mas que mesmo assim são 
aproveitáveis, na medida em que muitos dos argumentos podem ser transplantados para a 
realidade atual. 

197 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; CAHALI, Francisco José. Direito das sucessões. 
5. ed. rev. São Paulo: Ed. RT, 2014. p. 408. 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/65967
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/65967
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beneficiando-o com o uso e fruição dos bens, mas estipulando a ele o dever de 

conservação dos bens, para que posteriormente, sob certo termo ou condição, 

transmita-os a outra pessoa, a quem se denomina fideicomissário, que ocupa uma 

posição de herdeiro ou legatário sucessivo. 

3.3. A (in)utilidade do fideicomisso no CC/02 e o desserviço da restrição do 

art. 1.952 

Traçadas as primeiras noções de fideicomisso no Código Civil de 2002, resta 

saber, de fato, da respectiva utilidade. Nesse ponto, é interessante trazer as 

discussões sobre a manutenção, ou não, do fideicomisso no sistema por ocasião 

da tramitação legislativa do Código Civil de 1916, trazidas por Clóvis Bevilaqua: 

[...] a corrente de idéas contraria ao fideicommisso encontrou, no Brasil, 
numerosos adeptos por occasião de se discutir o Projeto do Codigo Civil 
no Senado e na Camara. A commissão do Senado assim se exprimiu: 
“desde que a razão de sua creação desappareceu, justo era que o instituto 
tivesse a mesma sorte. Com effeito, no decorrer dos tempos, elle só tem 
sabido perder terreno, ao ponto de, em alguns Codigos, ser admittido de 
modo restrictissimo e, de, outros, inteiramente banido. O fideicommisso 
não traz nenhuma vantagem, que não possa ser, egualmente, oferecida 
pelo usofructo, com a notavel conveniencia de ser este mais simples, 
menos sujeito a ser frustrado, mais garantido, e menos accessivel ás 
disputas dos interessados. O Codigo Civil ganha em desprender-se de 
coisas inuteis, que só têm por si o prestigio da tradição. O fideicommisso 
está neste caso: se o fiduciario puder dispôr dos bens, difficil coisa seria 
obter que o fideicommissario viesse a receber o equivalente; se não puder 
dispôr, torna-se patente a identidade entre o fideicommisso e o usofructo. 
Tudo aconselha a banir do Codigo essa fonte de controversias e de 
fraudes, como procedeu o Codigo italiano198. O usofructo preenche a 
funcção do fideicommisso, com mais simplicidade, com mais segurança, 
sem os seus inconvenientes. É, portanto, natural que este último ceda 
deante da superioridade do outro instituto, dando por terminada a sua 
missão”199. 

Conforme se entendeu por ocasião da edição do Código Civil de 1916, as 

razões expostas pelos então senadores eram improcedentes, e a extinção do 

fideicomisso seria uma indevida restrição à autonomia privada das pessoas, pois, 

diferentemente do afirmado, o usufruto não produz os mesmos efeitos que o 

fideicomisso. Conforme será visto, os institutos têm diferenças que devem ser 

 

198 Consoante já visto neste trabalho, alhures. 
199 BRASIL. Senado. Parecer em avulso, de 31 de agosto de 1912, p. XVII. Apud BEVILAQUA, 

Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (CC/16), comentado por Clovis Bevilaqua. 
Edição histórica. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1973. v. II, p. 941. 
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consideradas pelo autor da liberalidade. Deveras, dentre essas diferenças, é 

marcante o fato de, no fideicomisso, o fiduciário poder, inclusive, alienar o bem, e 

ceder seus direitos, salvo oposição no instrumento que o institui; isso não ocorre 

no caso do usufruto. Como se sabe, o usufrutuário não pode alienar o bem, pois 

ele não é seu; nem pode ceder seus direitos, pois são eles personalíssimos. O 

fiduciário pode fazer essas coisas, com a consciência de ter de restituir o 

fideicomissário com o equivalente ao fideicomisso. Isso sem falar que, conforme 

será mais bem abordado, os direitos incidentes no usufruto são simultâneos e os 

do fideicomisso, sucessivos. Usufruto é direito real sobre coisa alheia; fideicomisso 

gera direito real sobre coisa própria, pois cria propriedade para cada um dos 

beneficiados. 

Poderia fazer sentido um ponto dos opositores do fideicomisso, consistente 

em o fideicomitente poder limitar os poderes de alienação do fiduciário, o que 

importa, na prática, nos mesmos poderes de um usufrutuário. O próprio Clóvis 

Bevilaqua abordou esse ponto, demonstrando que também é inadequado: 

Sem dúvida, poder-se-iam reduzir os poderes do fiduciario aos de um 
simples usofructuario, para impedir as alienações, que podem acarretar 
embaraços ao fideicommissario. Assim fez o Projecto primitivo, art. 1.900. 
Mas, ainda com essa modificação approximativa, os dois institutos 
differem por sua estructura e por sua finalidade. Por sua estructura, 
porque o fiduciario continuaria a ser proprietario, não obstante não poder 
dispôr dos bens gravados. Sua propriedade seria restricta como qualquer 
outra sujeita á clausula de inalienabilidade, mas, embora desprovida 
desse elemento importante, continuaria a ser propriedade, e, não um 
direito real sobre coisa alheia. Por sua finalidade, porque [...] além de crear 
uma fórma juridica especial correponde a uma necessidade do direito, que 
o usufruto não póde satisfazer. Quando o testador quer deixar a sua quota 
disponivel para a prole eventual de seus filhos, ou de outras pessôas de 
sua estima, recorre, naturalmente, ao fideicommisso. É legitimo interesse 
da familia que essa vontade benefica se possa realizar; porém não póde 
a mesma adaptar-se ao usofructo, no qual se faz necessaria a existencia 
simultanea do seu proprietario e do usofructuario. O fideicommisso 
preenche, magnificamente, esse fim, conservando os bens para serem 
entregues aos beneficiados ainda não existentes no momento da abertura 
da sucessão200. 

Portanto, restou comprovada a utilidade do fideicomisso no sistema segundo 

a ótica do Código Civil de 1916. 

 

200 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (CC/16), comentado por Clovis 
Bevilaqua. Edição histórica. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1973. v. I, p. 942-943. 
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Só que, veja bem, o fato de ter se reconhecido, na tramitação do Código Civil 

de 1916, que o fideicomisso era útil para que se pudesse destinar herança ou 

legado a uma pessoa ainda não concebida quando da abertura da sucessão não 

fez com que o legislador houvesse especificado essa finalidade como a única 

possível do negócio. 

Entretanto, ao que tudo indica, esse debate sobre a utilidade do fideicomisso 

para o Código de 1916 inspirou o legislador do Código Civil de 2002 a entender 

que, então, essa seria a única utilidade possível para o instituto, e o restringir a 

esse uso, isto é, o de beneficiar pessoa não concebida ao tempo da abertura da 

sucessão do disponente. De fato, estabelece o art. 1.952 do Código Civil de 2002 

aquela que é, talvez, a maior restrição atual ao fideicomisso no Brasil. Enuncia o 

dispositivo: “Art. 1.952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor 

dos não concebidos ao tempo da morte do testador”201. E, pior, para restringir 

realmente a essa hipótese, o próprio artigo já prevê o que ocorre caso o 

fideicomissário nasça antes de falecido o fideicomitente: “Parágrafo único. Se, ao 

tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a 

propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do 

fiduciário”202. 

Daí decorre a conclusão de o Código Civil de 2002 ter restringido o 

fideicomisso ao beneficiamento dos não concebidos. Nesse sentido, Sílvio Venosa 

diz que “a substituição fideicomissária ficou circunscrita tão somente aos 

fideicomissários ainda não concebidos à época da morte do testador”203. Em vista 

disso, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka entende que o Código Civil de 

2002 restringiu, substancialmente, o uso e a utilidade prática da substituição 

fideicomissária204, que somente pode se operar em favor dos não concebidos ao 

tempo da morte do testador (art. 1.952, CC)205. 

  

 

201 CC/02, cit. 
202 CC/02, cit. 
203 VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 2241. 
204 V. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; CAHALI, Francisco José. Direito das 

sucessões. 5. ed. rev. São Paulo: Ed. RT, 2014. p. 407. 
205 BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso 

Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 
2017. 
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Comentando essa restrição, José Fernando Simão afirma o seguinte: 

O Código Civil de 2002 limita a possibilidade de instituição de 
fideicomisso, pois apenas o admite quando o fideicomissário for pessoa 
não concebida ao tempo da morte do testador, ou seja, a chamada prole 
eventual. [...]. A limitação imposta pelo CC/2002 desencoraja o 
fideicomisso, já que, na prática, grande será o risco de não surgir a prole 
eventual e caducar o fideicomisso no caso concreto. Ademais, deixar bens 
implica, normalmente, conhecer a pessoa e querer beneficiá-la. A prole 
eventual é um nada no momento do testamento. Querer beneficiar prole 
eventual é dizer que não se quer beneficiar ninguém com quem se convive 
no momento. É um ato de desesperança quanto às pessoas com quem o 
testador convive e esperança de um futuro melhor (o qual o testador não 
estará vivo para ver). Na hipótese de parágrafo único, a propriedade dos 
bens não é transmitida ao fiduciário, que receberá apenas o direito real de 
usufruto e, com ele, a posse direta dos bens, enquanto a nua propriedade 
ficará com o fideicomissário. Não informa a lei o prazo máximo de duração 
desse usufruto, sendo vitalício, se não houver disposição do testador em 
sentido contrário206. 

Assim, com relação à conversão em usufruto, caso o testador faleça e o 

fideicomissário já tenha nascido, a aquisição dos bens se dará com a conversão, 

em usufruto, do direito do fiduciário (art. 1.952, CC). O usufruto vigerá até que 

ocorra o termo ou condição assinalado pelo fideicomitente, ou, se esse for o 

respectivo desejo, o falecimento do fiduciário. 

Ainda, cabe destacar a opinião de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho: “um importante aspecto deve, ainda, ser enfrentado. O Código 

Civil de 2002 fora explícito no sentido de que a substituição fideicomissária somente 

se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador (art. 1.952). 

Trata-se de uma construção inovadora, ausente no diploma anterior. E que, no 

plano fático aniquilou o instituto”207. 

Os juristas têm toda a razão. Se já era verdade que o fideicomisso, por sua 

especificidade, já era de pouca adesão social, nos dias de hoje, com a limitação 

imposta pelo Código Civil de 2002 no sentido de a substituição somente ser 

permitida em favor de prole eventual – vedação que, frise-se, inexistia no Código 

Civil de 1916 –, só se pode concordar que o dispositivo foi, na prática, assassinado. 

Nesse mesmo sentido completam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

 

206 SCHREIBER, Flávio; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando; MELO, Marco Aurélio Bezerra 
de; DELGADO, Mário Luiz. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019. p. 1522. 

207 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito das 
sucessões. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 7, p. 382. 
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Filho: “é forçoso convir que a sua aplicação [do fideicomisso] torne-se muito mais 

frequente nos abstratos exercícios acadêmicos do que na realidade da vida. Não 

há o menor sentido em se limitar um instituto já limitado por sua própria natureza e 

sem uma razoável justificativa social ou de ordem pública”208. 

Resulta que o art. 1.952 prestou um desserviço público ao Brasil ao restringir 

o fideicomisso da forma que fez. O instituto já estava engessado no Código anterior. 

Pela ótica da operabilidade, que, como sabe, é um dos princípios norteadores do 

Código Civil, e que tem como uma de suas concreções a ideia de que os institutos 

de direito civil sejam fáceis de compreender e aplicar, era de se antever que o 

legislador abriria o instituto. Em vez disso, infelizmente, fechou as portas de sua 

aplicabilidade, pois o manteve na condição de substituição testamentária (sendo 

que, na verdade, o fideicomisso não implica uma substituição); além disso, 

restringiu-o ao beneficiamento de pessoas ainda não concebidas ao tempo da 

morte do disponente. 

O Anteprojeto de Lei para Reforma do Direito das Sucessões do Instituto 

Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM tem o mérito de tentar alterar essa 

situação, eis que propõe, quanto ao tema, a alteração da redação atual (“a 

substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao 

tempo da morte do testador”209) pela seguinte redação: “Art. 1.952. No caso de 

substituição fideicomissária em favor de pessoa ainda não concebida ou nascida e, 

se ao tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá 

este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito 

do fiduciário”210. Como se verifica, não há mais a imposição de que o fideicomisso 

“somente” se permite em favor dos não concebidos. O novo dispositivo apenas diz 

que, no caso de fideicomisso para beneficiar prole eventual, o nascimento do 

fideicomissário antes da morte do testador fará o fideicomisso ser convertido em 

usufruto. Ainda assim, tal disposição teria caráter dispositivo, podendo o testador 

dispor diferentemente. 

 

208 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito das 
sucessões. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 7, p. 382. 

209 CC/02, cit. 
210 DELGADO, Mário Luiz; NEVARES, Ana Luiza Maia; AGUIRRE, João Brandão; TARTUCE, 

Flávio (coord.). Anteprojeto de lei para reforma do direito das sucessões. [s.l.], Instituto Brasileiro 
de Direito de Família – IBDFAM, 25 de outubro de 2017. Disponível em: http://www. 
ibdfam.org.br/conteudo/anteprojeto_sucessoes. Acesso em: 6 jun. 2018.  

http://www.ibdfam.org.br/conteudo/anteprojeto_sucessoes
http://www.ibdfam.org.br/conteudo/anteprojeto_sucessoes
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De qualquer forma, a única utilidade do instituto no sistema atual é esta: 

possibilitar a alguém deixar patrimônio para uma pessoa que, ao tempo de seu 

falecimento, ainda não havia sido concebida. 

A baixíssima utilização do instituto se revela na quase impossibilidade de se 

encontrar jurisprudência a respeito, sobretudo após a égide do Código Civil de 

2002. Em um dos poucos julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que o 

tema foi discutido, travou-se discussão tendo por objeto a vigência da cláusula de 

inalienabilidade, após o falecimento daquele que recebeu o bem. Naquela ocasião, 

a Min. Maria Isabel Gallotti, em 24 de novembro de 2015, no julgamento do REsp 

1.552.553-RJ, consignou: 

A existência de cláusula de incomunicabilidade gravando o bem no 
primitivo ato jurídico que ensejara a transferência da propriedade à 
falecida esposa do recorrente (testamento de seus pais) não tem o efeito 
de, no futuro, excluir o genro da herança da beneficiária, nem mesmo se 
assim fosse expressa a disposição, porque isso significaria negar vigência 
ao Código Civil. Poderia, isso sim, ter sido acrescentada outra cláusula 
dispondo sobre a destinação do bem em caso da morte da beneficiária do 
testamento e, para tanto, bastaria instituir um fideicomisso211. 

Naquele caso concreto, a herdeira recebeu, por testamento, um bem 

gravado com cláusula de incomunicabilidade; com seu falecimento, seu marido, 

que, nos termos do art. 1.829 do CC/02, figurava como um de seus sucessores, o 

receberia, razão pela qual se encetou a discussão consistente em, com o óbito, o 

gravame não mais subsistir, ou, em sentido contrário, se mantido, o consorte, a 

quem o bem não se comunicava em vida, a ele também não fazer jus com o óbito 

da esposa. A conclusão foi a de que a cláusula de incomunicabilidade cai por terra 

com o falecimento da beneficiária, pois veda a comunicação do bem entre 

cônjuges, situação essa do Direito de Família, que não guarda relação com o Direito 

Sucessório. 

Entretanto, diferentemente do afirmado pelos julgadores do caso, se o 

testamento houvesse sido procedido na vigência do Código Civil de 2002, a falecida 

 

211 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso Especial (REsp) n. 1.552.555/RJ. 
Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. DJ 24.11.2015. T4, Quarta Turma. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%22A+exist%EAncia+de+cl%E1usula+
de+incomunicabilidade+gravando+o+bem%22&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true. 
Acesso em: 2 jun. 2018. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%22A+exist%EAncia+de+cl%E1usula+de+incomunicabilidade+gravando+o+bem%22&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%22A+exist%EAncia+de+cl%E1usula+de+incomunicabilidade+gravando+o+bem%22&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
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só poderia ter instituído o fideicomisso a favor de pessoa não concebida, para 

figurar como fideicomissário, o que, na maior parte dos casos, é incompatível com 

os interesses do testador no momento em que planeja sua sucessão. Deveras, 

supondo que a originária doadora fosse a genitora da donatária e, portanto, sogra 

do marido de sua filha, para quem ainda não concebido ela poderia destinar o 

fideicomisso? Um neto desse mesmo casal? Ora, bastaria que o genro se 

recusasse a ter outro filho para que caducasse o fideicomisso. E, se fosse indicar 

como fideicomissário outra pessoa, a quem poderia fazê-lo? É muito difícil 

raciocinar de forma útil pensando em pessoas que ainda não foram concebidas. 

Essa solução estaria fora de cogitação para a maioria dos cidadãos brasileiros. 

De qualquer forma, veja-se que, mesmo nesse julgamento, o fideicomisso 

foi trazido como recurso argumentativo. Os fatos da vida discutidos no litígio não 

envolviam, eles mesmos, uma situação em que as pessoas haviam se valido do 

fideicomisso. Essa foi só uma possibilidade aventada pelos julgadores do caso ao 

analisarem a questão. Isso só demonstra, portanto, a baixíssima utilidade que o 

instituto tem hoje no sistema, o que evidencia, por isso mesmo, que a forma como 

está positivado carece de reforma que o revitalize e o coloque de volta na vida 

jurídica dos cidadãos. 

3.4. Fideicomisso: herança substituída ou herança sucessiva? 

Quanto ao efeito, o fideicomisso gera propriedade resolúvel para o 

fiduciário212 e plena, mas sucessiva, para o fideicomissário, uma vez que está 

sujeita a condição ou termo, estipulados pelo disponente. 

Embora a propriedade consista, a priori, em um direito exclusivo e, por 

natureza, permanente, poderá se resolver pelo implemento de condição, pelo 

advento de termo ou por causa superveniente, como é possível concluir pela leitura 

 

212 Nesse sentido, v. VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2013. p. 1590. 
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dos arts. 1.359 e 1.360 do CC, tratando-se, nesses casos, de propriedade 

resolúvel213-214. 

Por isso, parte da doutrina indaga se o fideicomisso seria realmente 

substituição ou se seria, na verdade, uma forma de herança sucessiva. 

Sílvio de Salvo Venosa entende que “o fideicomisso também pode ser 

instituído por ato entre vivos, na amplitude da autonomia de vontade contratual, 

porque nada existe no ordenamento a proibi-lo. Pelo contrário, o próprio art. 1.359 

sustenta essa posição”215. 

Logo, as partes poderiam celebrar um contrato com todos os requisitos do 

fideicomisso pelo exercício da autonomia privada. Por isso, para o autor, apesar de 

o Código tratar em conjunto do fideicomisso e de outras substituições, considera 

que “o instituto, na verdade, merece tratamento autônomo no direito das 

sucessões, podendo também derivar de contrato”216. 

Mas isso traz a questão sobre se as normas contidas nos arts. 1.951 e 1.952, 

caput, seriam imperativas e também se a respectiva interpretação impede que o 

fideicomisso seja instituído de forma outra que não causa mortis. Para tanto, 

cumpre transcrevê-los, novamente 

Art. 1.951. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo 
que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao 
fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo ou 
sob certa condição, em favor de outrem, que se qualifica de 
fideicomissário. 
Art. 1.952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos 
não concebidos ao tempo da morte do testador. 

Conforme visto anteriormente, referida interpretação, infelizmente, não 

encontra guarida pela maior parte da doutrina. A interpretação corrente – e, 

infelizmente, é a que realmente emerge da literalidade do Código – vai no sentido 

 

213 “Art. 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, 
entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, 
em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou 
detenha. Art. 1.360. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor, 
que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução, será considerado proprietário perfeito, 
restando à pessoa, em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade 
se resolveu para haver a própria coisa ou o seu valor.” 

214 ESPÍNOLA, Eduardo. Posse, propriedade, compropriedade ou condomínio, direitos autorais. 
Campinas: Bookseller, 2002. p. 451.  

215 VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 1590. 
216 VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 2237. 
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de que o Código teria, de fato, restringido o fideicomisso ao uso sucessório-

testamentário (porque está no capítulo das substituições testamentárias), e teria, 

mais que isso, restringido o fideicomisso às hipóteses em que se deseja beneficiar 

não concebidos ao tempo da morte do testador. Tendo em vista que o texto do art. 

1.952 afirma que a substituição fideicomissária “somente” se permite nessa 

hipótese, fica difícil interpretar, de lege lata, que, apesar disso, seria possível o 

fideicomisso inter vivos ou contratual no Brasil. Por mais que se queira concordar 

com os que assim sustentam, não parece adequado compreender dessa forma 

diante da forma como as normas respectivas foram positivadas. 

É preciso, pois, uma reforma legislativa contundente no instituto para que, 

de lege ferenda, ele passe a admitir transações inter vivos, tanto com finalidades 

sucessórias como para outras finalidades, além de admitir a instituição do fiduciário 

como administrador dos bens em benefício do fideicomissário, o que trará imenso 

fôlego ao instituto na medida em que, como se verá, permitirá que ele internalize 

no Direito brasileiro o instituto do trust. Referida alteração legal não só faria com 

que o fideicomisso saísse da posição de “patinho feio” dos institutos privados 

brasileiros como, mais que isso, o faria galgar posição de imenso prestígio e 

utilidade em nosso ordenamento jurídico. 

3.5. Relações entre usufruto e fideicomisso 

O usufruto e o fideicomisso, embora se aproximem, não se confundem, 

consistindo o primeiro em instituto do Direito Civil, também derivado do Direito 

Romano217, por meio do qual alguém possui poderes com relação a determinada 

propriedade, sem ser o pleno proprietário, limitados que são tais poderes, sem, 

contudo, serem suprimidos218. 

O Código Civil vigente descreve o instituto (CC/02, arts. 1.390 a 1.411), mas 

não o conceitua diretamente, tal como o fez o anterior, no art. 713, ao referir que 

 

217 V. MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Formato digital e-pub (Kindle), loc. 10107. 

218 V. BARREIRA, Wagner. Usufruto. In: FRANÇA, Rubens Limongi (coord.). Enciclopédia Saraiva 
do direito. São Paulo: Saraiva, 1977. v. 76: De urbanismo a venda de disponível. p. 234. 
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“constitui usufruto o direito real de fruir as utilidades e frutos de uma coisa, enquanto 

temporariamente destacado da propriedade”219. 

A partir da definição legal, Clóvis Bevilaqua definiu o usufruto como “o direito 

real, conferido a uma pessoa, durante certo tempo, que a autoriza a retirar de coisa 

alheia os frutos e utilidades, que ela produz”220. Dito conceito não envelheceu, 

estando em conformidade com o que representa o instituto ainda hoje. Deveras, 

doutrina contemporânea ainda utiliza a vetusta definição, aduzindo ainda que “o 

usufruto pode ser apontado como o direito real de gozo ou fruição por excelência, 

pois há a divisão igualitária dos atributos da propriedade (GRUD221) entre as partes 

envolvidas”222. 

Sílvio de Salvo Venosa se debruçou sobre as semelhanças e diferenças 

entre usufruto e fideicomisso, explicando que, no primeiro caso, há uma repartição 

dos poderes da propriedade entre usufrutuário e nu-proprietário, concebendo-se 

situação em que ambas as partes são titulares, simultaneamente, de direitos ínsitos 

à propriedade, ao passo que, no fideicomisso, o que existe é uma disposição 

sucessiva da propriedade plena, inicialmente concedida ao fiduciário para, depois 

do termo ou condição, ser titularizada pelo fideicomissário223. 

Ademais, no fideicomisso, o fiduciário pode, onerosamente, alienar o bem, e 

ceder seus direitos, contanto que mantenha o equivalente (ou seja, os novos bens 

adquiridos se sub-rogam nas posições dos antigos), salvo oposição no instrumento 

que o institui. Isso não ocorre no caso do usufruto. Como se sabe, o usufrutuário 

não pode alienar o bem, pois o bem não é dele; nem pode ceder seus direitos, pois 

são eles personalíssimos. Em regra, ao fiduciário é permitido proceder desse modo, 

desde que tenha a consciência de que terá de restituir o fideicomissário com o 

equivalente ao fideicomisso. 

 

219 BRASIL. União. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916 [CC/16 – Código Civil]. Brasília: 
Congresso Nacional, 1916 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo 
Federal. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao 
/lei%203.071-1916?OpenDocument. Acesso em: 27 out. 2017. 

220 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (CC/16), comentado por Clovis 
Bevilaqua. Edição histórica. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1973. v. I, p. 1177. 

221 “GRUD” é acróstico inventado por Flávio Tartuce para auxiliar a memorização dos poderes 
inerentes à propriedade: Gozar, Reaver, Usar e Dispor – “GRUD”. 

222 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das coisas. 10. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018. v. 4, p. 460. 

223 VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 1628. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
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Há pontos que aproximam os dois institutos, tais como envolverem a 

propriedade resolúvel. Assim, no usufruto, os poderes detidos pelo usufrutuário são 

temporários, fadados a desaparecer uma vez verificado o termo, ocasião em que a 

plena propriedade se consolidará na pessoa do nu-proprietário, que passará a ser 

detentor de propriedade plena; e, no fideicomisso, a propriedade do fiduciário é 

quase plena224, mas resolúvel, pois após o seu falecimento ou a verificação de 

termo/condição estipulados pelo disponente será transferida para o fideicomissário, 

que não é, necessariamente, herdeiro do primeiro, mas será considerado herdeiro 

do disponente originário. Esse fator, aliás, contribui para a conclusão de que o 

fideicomisso não traz em si uma “substituição” testamentária. Ele é uma verdadeira 

herança sucessiva. Sua colocação no capítulo das substituições testamentárias a 

toda evidência parece, com o devido respeito, inadequada. 

Essas circunstâncias trazem a percepção de que, embora se diga que em 

ambos os institutos há uma propriedade resolúvel, esse fenômeno de 

“resolubilidade” ocorre de maneira bastante distinta entre um e outro. Isso porque 

“o fideicomitente é proprietário, não usufrutuário, e com a resolução, o 

fideicomissário se torna titular do domínio, sem pendência resolutiva de extinção 

da propriedade”225. Então, no usufruto, os direitos reais dos envolvidos (nu-

proprietário e usufrutuário) incidem simultaneamente; no fideicomisso, o direito real 

de propriedade dos envolvidos (fiduciário e fideicomissário) se dá, em cada 

período, de maneira quase plena226, pois ele acontece para cada um dos 

beneficiários de modo sucessivo. O quadro abaixo ilustra o que acontece em cada 

instituto e finaliza essa questão: 

 

224 Em regra, o fiduciário tem o dever de guarda. Ele não pode destruir a coisa. 
225 NERY JR., Nelson; PENTEADO, Luciano de Camargo. Nota dos atualizadores. In: PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. São Paulo: Ed. RT, 
2012. t. XIX: direito das coisas, usufruto, uso, habitação e renda sobre imóvel. p. 128. 

226 É melhor dizer “quase plena” porque o fiduciário pode fazer o que quiser com o patrimônio, 
menos dilapidá-lo (dispor sem contraprestação, sem sinalagma), pois isso violaria seu dever de 
transferência do patrimônio para o fideicomissário após a resolução. O fideicomissário, por sua 
vez, recebe a propriedade em sua plenitude, não havendo qualquer limitação decorrente das 
normas do fideicomisso. 
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Figura 3 – Quadro de diferença entre usufruto e fideicomisso. 

 
Fonte: elaboração da Autora. 

 

Portanto, fideicomisso e usufruto são institutos inconfundíveis. O 

fideicomisso cria uma situação de benefícios sucessivos. O usufruto, por sua vez, 

cria situação de benefícios simultâneos. Ademais, o fideicomisso dá poderes de 

administração muito maiores que o usufruto, ou restringe em maior grau esses 

poderes, a depender da forma como foi redigido o fideicomisso. O fideicomitente 

pode estipular que, preservado o equivalente, o fiduciário pode alienar os bens, o 

que lhe dá mais poderes do que teria um usufrutuário. Da mesma forma, o 

instrumento fideicomissório pode conter a prescrição de que o fiduciário pode usar 

o bem, mas não o fruir. Nesse caso, teria ele poderes menos amplos que o 

usufrutuário. Portanto, o fideicomisso dá a quem o institui muito mais liberdade que 

o usufruto. Consequência disso é, repise-se, não se poder considerar equivalentes 

o usufruto e o fideicomisso. 
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3.6. Deveres do fiduciário 

Esclarecidos esses pontos fundamentais acerca do fideicomisso, de rigor 

analisar os demais dispositivos com os quais o Código Civil de 2002 regulamentou 

o assunto. 

Interessa, nesse intento, observar os deveres especificamente previstos pelo 

Código. O primeiro e principal dever do fiduciário é o de proceder à transferência 

do patrimônio para o fideicomissário, verificado o termo ou a condição, a não ser 

que, pela vontade manifestada pelo testador, tal passagem se opere quando do 

respectivo falecimento, ou se for estabelecido um fideicomisso residual, no qual o 

fideicomissário é intitulado apenas a receber aquilo que houver sobrado após o uso 

e fruição pelo fiduciário. Na hipótese de fideicomisso gradual, ou seja, aquele em 

que há dever de transferência de todo o equivalente ao fideicomissário, e se o termo 

para essa transferência for o falecimento do fiduciário, o fideicomissário, ou quem 

lhe faça as vezes, poderá requerer a reserva do patrimônio afetado para garantia 

da respectiva transferência. 

Nessa situação, é interessante notar que o fideicomissário se habilitará no 

inventário do fiduciário como se fosse seu credor e não como seu herdeiro. Isso 

porque o fideicomissário é herdeiro do fideicomitente, e não do fiduciário. Trata-se 

de situação em que a mesma herança tem efeitos de transferência sucessiva: 

primeiro o fiduciário é herdeiro do fideicomitente; depois e sucessivamente, o 

fideicomissário é herdeiro do fideicomitente. Tanto assim o é que o passivo da 

herança do fideicomitente também pode ser transferido para o fideicomissário, 

como se ele fosse diretamente herdeiro dele e não do fiduciário227. 

Todos os artigos da seção sobre fideicomisso foram redigidos com essa 

lógica em mente. O art. 1.953 diz que o fiduciário tem a propriedade da herança ou 

legado, mas restrita e resolúvel, querendo dizer que a herança do fideicomitente 

recebida pelo fiduciário será transferida para o fideicomissário com essa mesma 

natureza, isto é, herança do fideicomitente (e não do fiduciário). Depois, o art. 1.957 

diz que, ao sobrevir a sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da 

herança que ainda restarem. Veja que o artigo se refere aos encargos da “herança”, 

 

227 Conforme já foi visto na seção do fideicomisso no Direito Romano, anteriormente. 
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que é aquela oriunda do fideicomitente. Se o fideicomissário fosse herdeiro do 

fiduciário, ele teria de arcar com as dívidas não da “herança”, mas, sim, do de cujus, 

o fiduciário. Só que é evidente que não é aos encargos do fiduciário que se refere 

o artigo, mas sim àqueles especificamente relacionados com os bens 

fideicomitidos. 

Decorre do dever de transmissão que o fiduciário tem, também, o dever de 

conservação dos bens em fideicomisso. 

Como regra geral, o fiduciário tem o dever de cuidado com os bens recebidos 

em fideicomisso, durante o período em que com eles permanecer, sob pena de lhe 

ser impossível adimplir a obrigação da respectiva transferência para o 

fideicomissário, após a verificação do termo ou condição estipulados pelo 

fideicomitente. O fiduciário não pode, então, dilapidar o patrimônio recebido. Essa 

seria uma quebra de confiança que trairia as próprias raízes do negócio, que, afinal 

de contas, originou-se na fidúcia. 

Isso limita o direito de propriedade do fiduciário, que tem a propriedade com 

todos os seus quatro poderes, notadamente a fruição, o uso e os poderes de reaver 

e de dispor, só que essa propriedade é restrita e resolúvel (CC/02, art. 1.953). 

Assim, existe uma limitação natural ao direito de disposição. Como foi dito, 

o fiduciário tem o dever de guarda e conservação dos bens recebidos, devendo 

administrá-los para que possam ser repassados ao fideicomissário posteriormente. 

Essa é uma vedação aos poderes do fiduciário, pois, então, ele não pode proceder 

à destruição ou à dilapidação do patrimônio em fideicomisso, já que seu poder de 

disposição está restrito. Via de regra, ressalvando-se, principalmente, as hipóteses 

abrangidas pela função social da propriedade e pelo estatuto do patrimônio mínimo, 

aquele que titulariza a propriedade de determinado bem pode dele dispor inclusive 

por sua destruição. Está abrangida pelo direito de propriedade de cada um, na 

faceta de poder de disposição, a faculdade de jogar um bem de consumo no lixo, 

por exemplo. Não é o que ocorre no fideicomisso. 

Mas há abrandamentos a serem realizados com relação a essa restrição de 

disposição. O fiduciário recebe os quatro poderes da propriedade, incluindo o de 

disposição. Contudo, a perda do poder de disposição é parcial, e não total, pois, 

salvo determinação em contrário, estabelecida pelo fideicomitente, o fiduciário 

pode, inclusive, alienar o bem em fideicomisso. 
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Entretanto, via de regra, as alienações que o fiduciário levar a efeito só 

poderão ser onerosas, sinalagmáticas, por meio de contratos bilaterais. As 

transações tendo por objeto o bem em fideicomisso criarão, portanto, uma espécie 

de patrimônio de afetação. Aliás, essa constatação tem tudo a ver com a 

possibilidade de recepção do trust, por meio do fideicomisso, conforme se verificará 

posteriormente. 

Nos contratos sinalagmáticos, existe uma relação de equivalência entre as 

prestações das partes, de modo que o patrimônio em fideicomisso estará sempre 

resguardado em seu valor. Logo, se o bem em fideicomisso foi um imóvel e não 

houve proibição, pelo fideicomitente, de alienação, poderá o fiduciário fazê-lo, 

desde que o faça por negócio sinalagmático e que tal avença não tenha preço vil. 

Desse modo, o valor em fideicomisso permanecerá preservado para ser, 

posteriormente, transferido ao fideicomissário. 

Em outras palavras, salvo disposição diversa do fideicomitente, o fiduciário 

tem dever de conservação do equivalente. 

Como próximo dever do fiduciário a ser analisado, há o dever de inventariar 

os bens gravados em fideicomisso – e, logo, um dever sui generis de prestação de 

contas. 

Principalmente por conta da possibilidade de o fiduciário alienar os bens em 

fideicomisso, é imperioso que mantenha um inventário atualizado do conjunto 

patrimonial afetado pelo negócio. Não se trata, propriamente, de uma prestação de 

contas ordinária, que pressupõe a administração de bem alheio, o que não é o 

caso, pois os bens em fideicomisso lhe pertencem, ao menos enquanto não 

verificado o termo ou a condição que importará na respectiva transferência para o 

fideicomissário. 

Então, apesar de não ser propriamente uma prestação de contas, o 

inventário é necessário, justamente pela necessidade de ter em conta o patrimônio 

afetado pelo fideicomisso, facilitando, posteriormente, a transferência para o 

fideicomissário; bem como se prestando como forma de transparência com valores 

que não lhe pertencem. 

Esse dever também tem relação íntima com o próximo, que é o dever de 

prestar caução da transferência, se assim for solicitado pelo fideicomissário. O 

parágrafo único do art. 1.953 do CC determina que “o fiduciário é obrigado a 
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proceder ao inventário dos bens gravados, e a prestar caução de restituí-los se o 

exigir o fideicomissário”228. Sobre os deveres trazidos pelo dispositivo, tendo-se já 

comentado o dever de inventariar os bens gravados229, resta analisar o dever de 

caução, pelo fiduciário. 

Logo de início, gera dúvidas o uso do termo “restituição” pelo parágrafo único 

do art. 1.953 do Código Civil. É que a caução a que se refere tem a ver com uma 

garantia que o fiduciário prestará ao fideicomissário, visando a que, em caso de 

perda total ou parcial do bem, haja segurança da respectiva restituição. 

Acontece que o termo “restituição” se refere a algo que será devolvido, o que 

pressupõe que ele já tenha passado pela posse ou pelo domínio daquele a quem 

se restituirá. Ocorre, por exemplo, com o contrato de depósito, em que o depositário 

terá, literalmente, a obrigação de restituir a coisa ao depositante, justamente porque 

o bem já era dele desde antes do contrato230. Sobre o termo “restituição”, diz-se 

“ação ou ato de restituir (v.), de devolver. Em Direito, a restituição constitui a 

obrigação de uma pessoa proceder à devolução, ao dono legítimo, de uma coisa 

cuja posse lhe é juridicamente vedada. Lembramos, como exemplos231, alguns 

casos de restituição constantes da nossa lei civil: restituição do dote (CC, arts. 300 

a 307232); restituição do pagamento indevido (CC, art. 964233); restituição da coisa 

 

228 BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso 
Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 
2017. 

229 Ver anteriormente. 
230 Por isso, também, que o art. 311, III, do CPC/15 fala em pedido reipersecutório. V. BRASIL. 

União. Lei Federal n. 13.105 de 16 de março de 2015 [Código de Processo Civil – CPC]. Brasília: 
Congresso Nacional, 2015. Portal da Legislação do Governo Federal. Disponível em: 
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015? 
OpenDocument. Acesso em: 26 jan. 2017. 

231 Os exemplos estão desatualizados, pois se referem ao que constava no Código Civil de 1916. 
Optou-se por mantê-los, mesmo assim, pois essa breve explicação não é prejudicada por esse 
motivo; ao contrário, ajudam a compreender do que se está tratando. Indicar-se-á, quando for 
assim, o artigo correspondente no Código Civil de 2002, se houver. Fez-se isso com ajuda da 
seguinte obra: BRASIL. Senado Federal. Código Civil, quadro comparativo 1916/2002. Brasília: 
Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2003. Disponível em: http://www2. 
senado.leg.br/bdsf/item/id/70309. Acesso em: 20 jun. 2018. 

232 Sem correspondentes no Código Civil de 2002. 
233 CC/02, art. 876. “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; 

obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/70309
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/70309
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achada (CC, art. 603234); restituição de arras (CC, arts. 1.095 e 1.096235); restituição 

da coisa locada (CC, art. 1.192, IV236)”237. 

Então, o que há no fideicomisso não é propriamente uma restituição, mas 

uma entrega, pura e simples. É uma obrigação de dar, em favor do fideicomissário. 

Entretanto, o uso do vocábulo é bastante compreensível, eis que, historicamente, 

as legislações têm, de fato, utilizado o verbo restituir para se referir à ação do 

fiduciário de entregar os bens ao fideicomissário. Ilustrando, já foi trazida à baila a 

antiga fórmula romana “eu rogo para que o herdeiro restitua parte da propriedade” 

(rogo ut heres partem hereditatis restituat)238. Também há de se lembrar do Codice 

Civile italiano de 1942, que determina, em seu artigo 692, que “cada um dos pais, 

ou outros ascendentes na linha reta, ou o cônjuge da pessoa interditada, pode 

estabelecer para, respectivamente, o filho, o descendente ou o cônjuge, a 

obrigação de conservar e restituir, por ocasião da sua morte, os bens, mesmo os 

que constituem a legítima, a favor da pessoa ou entidades que, sob a supervisão 

do tutor, tenham cuidado do interditado”239. 

Comentada essa questão, volta-se à obrigação do fiduciário de prestar 

caução. Esse dever somente se verifica por requerimento expresso do 

fideicomissário, não se cuidando de norma cogente. 

 

234 Sem correspondente direto no Código Civil de 2002. 
235 V. CC/02, art. 420. 
236 V. CC/02, art. 569, IV. 
237 LIMONGI FRANÇA, Rubens (coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. 

v. 66: De responsabilidades nas sociedades anônimas a sanção. p. 67.  
238 Interpretação próxima de uma tradução e realizada com base, principalmente, no seguinte texto: 

“Quanto alle Istituzioni di Gaio noi abbiamo per singolare ventura conservato nei frammenti di 
Autun il brano più caratteristico della trattazione relativa ai fedecommessi di eredità, cioè i 
cosiddetti fedecommessi universali. Ora ecco questo meraviglioso frammento (Fragm. 
Augustodun. § 61-63): Universitas ubi hereditas directis verbis relinquitur: (singulae res ubi per) 
legata singulas res relinquit. Sed universitatem in omnibus (restituit et qui) dimidiam videtur 
restituere. Ergo et si dicat: ‘rogo ut h(eres vice)siman partem hereditatis restituat’, universitatis 
dicitur fideicommissum. Universitatis dicimus, idest iuris, eo ipso quod pars aliqua hereditatis 
restituitur”, BONFANTE, Pietro. Corso di diritto romano: le successioni. Roma: Società Editrice 
del Foro Italiano, 1930. v. VI, p. 55. 

239 Tradução livre do seguinte trecho: “Art. 692. § 1º (Sostituzione fedecommissaria.) Ciascuno dei 
genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire 
rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla 
sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la 
vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo”, cf. ITALIA. Regio Decreto n. 
262, de 16 marzo 1942 [approvazione del testo del Codice civile] Roma: Normattiva – Portal 
Oficial da legislação vigente na Itália, 1942 (ano da publicação originária). Disponível em: 
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile. Acesso em: 19 abr. 
2018. 
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Depois, há a questão sobre como a caução será exigida se o fideicomissário 

ainda não foi concebido. Para Giselda Hironaka 

de duas uma, ou mesmo as duas hipóteses seguintes: ou a possibilidade 
de se exigir a caução passa aos genitores eventuais do não concebido, 
e/ou o fideicomissário, adquirindo legitimidade para tanto, exigirá, 
posteriormente, a prestação da caução dos bens fideicometidos 
anteriormente ao fiduciário240. 

Parece salutar a segunda hipótese, uma vez que o fideicomissário, uma vez 

concebido, adquirirá capacidade para fazer valer o direito de exigir caução. Trata-

se, então, de direito condicionado à concepção do fideicomissário. Uma vez 

concebido, será possível exercê-lo, por aplicação da teoria concepcionista, 

bastante difundida na doutrina241 e utilizada pelo Supremo Tribunal Federal242 e 

pelo Superior Tribunal de Justiça243, tendo como marco de início da vida a nidação, 

que é o momento em que o óvulo fecundado se acopla à parede do ventre materno. 

 

240 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; CAHALI, Francisco José. Direito das sucessões. 
5. ed. rev. São Paulo: Ed. RT, 2014. p. 409. 

241 Flávio Tartuce elaborou lista muito útil do panorama doutrinário atual sobre o assunto. Segundo 
ele, são adeptos da corrente concepcionista: Silmara Juny Chinellato, Pontes de Miranda, 
Rubens Limongi França, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Pablo Stolze Gagliano e 
Rodolfo Pamplona Filho, Roberto Senise Lisboa, Cristiano Chaves de Farias e Nelson 
Rosenvald, Francisco Amaral, Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Antônio Junqueira de 
Azevedo, Gustavo Rene Nicolau, Renan Lotufo, Maria Helena Diniz, Álvaro Villaça Azevedo e o 
próprio Flávio Tartuce. De outro lado, eram/são adeptos da corrente natalista: Silvio Rodrigues, 
Caio Mário da Silva Pereira, San Tiago Dantas e Sílvio de Salvo Venosa. Há, também, a corrente 
da personalidade condicional, da qual constam como entusiastas Washington de Barros 
Monteiro, Miguel Maria de Serpa Lopes, Clóvis Bevilaqua e Arnaldo Rizzardo. Fonte: TARTUCE, 
Flávio. Direito civil: lei de introdução e parte geral. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018. v. 1, p. 121. 

242 Na importante ADPF n. 3.510, sobre a constitucionalidade da Lei de Biossegurança, o Supremo 
Tribunal Federal não adotou expressamente a teoria concepcionista; ao contrário, deu a 
entender textualmente que seguiria a natalista, mas deixou claro em diversas passagens que 
os direitos do nascituro deveriam ser preservados, uma interpretação que, se não puder ser 
considerada puramente concepcionista, no mínimo deverá ser considerada harmonizada com 
ela. V. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade (ADI) n. 
3.510/DF. Relator: Ayres Britto. Plenário. Brasília: STF, 29 de maio de 2008 (data do 
julgamento). Disponível em: http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia. asp?s1=% 
283510%2ENUME%2E+OU+3510%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.
com/jdt48zg. Acesso em: 20 jun. 2018. 

243 Nesse sentido, ver, dentre outros, os seguintes julgados paradigmáticos: BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça – STJ. Agravo regimental no agravo em recurso especial (AgRg no AREsp) 
n. 150.297/DF. Relator: Sidnei Beneti. Terceira Turma. Brasília: STJ, 23 de abril de 2013 (data 
do julgamento). Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo= 
150297&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em: 20 jun. 2018. 

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso Especial (REsp) n. 1.120.676/SC. Relator: 
Massami Uyeda. Relator para o acórdão: Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Brasília: 
STJ, 7 de dezembro de 2010 (data do julgamento). Disponível em: https://ww2.stj.jus. 

 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.%20asp?s1=%283510%2ENUME%2E+OU+3510%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/jdt48zg
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.%20asp?s1=%283510%2ENUME%2E+OU+3510%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/jdt48zg
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.%20asp?s1=%283510%2ENUME%2E+OU+3510%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/jdt48zg
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=150297&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=150297&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?%20num_registro=200900175950&dt_publicacao=04/02/2011
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Logo, e seguindo a corrente concepcionista, não é necessário aguardar o 

nascimento do fideicomissário para exigir a caução do fiduciário. Basta que ele 

esteja juridicamente concebido (pós-nidação) para que seja representado pelos 

genitores visando a exigir o cumprimento da obrigação, por parte do fiduciário. 

3.7. Demais normas aplicáveis ao fideicomisso 

Caso o fiduciário renuncie à herança ou ao legado, defere-se ao 

fideicomissário o poder de aceitar, conforme preleciona o art. 1.954 do CC. 

Tal disposição não faz muito sentido, uma vez que o objetivo do fideicomisso, 

tal como previsto no CC, consiste em contemplar duas pessoas, sucessivamente. 

Uma delas, contudo, ainda não tinha sido concebida quando da morte do 

fideicomitente, razão pela qual o fiduciário recebe o patrimônio para posterior 

entrega, nos moldes que pelo testador for determinado. 

É inimaginável a manifestação de vontade de quem ainda não foi concebido, 

e aventar que tal aceitação se dê pelos pais do fideicomissário representaria alterar, 

por completo, a vontade do falecido, que não os contemplou. 

Mostra-se, pois, correta a posição de Giselda Hironaka ao sustentar que, se 

o fideicomissário ainda não houver sido concebido, a questão terá de ser 

judicializada para que o juiz nomeie um curador para os bens, nos termos dos arts. 

 

br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200900175950&dt_publicacao=04/02/2011. 
Acesso em: 20 jun. 2018. 

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso Especial (REsp) n. 1.415.727-SC. Relator: 
Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Incluído no Informativo de Jurisprudência n. 547. Brasília: 
STJ, 4 de setembro de 2014 (data do julgamento). Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/ 
jurisprudencia/externo/informativo/? 
acao=pesquisar&processo=1415727&operador=e&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO. Acesso em: 
20 jun. 2018. 

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso Especial (REsp) n. 1.487.089 [caso 
Wanessa Camargo vs. Rafinha Bastos]. Relator: Marcos Buzzi. Quarta Turma. Brasília: STJ, 23 
de junho de 2015 (data do julgamento). Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/ 
jurisprudencia/toc.jsp?processo=1487089&&b =ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso 
em: 20 jun. 2018. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?%20num_registro=200900175950&dt_publicacao=04/02/2011
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?%20acao=pesquisar&processo=1415727&operador=e&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?%20acao=pesquisar&processo=1415727&operador=e&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?%20acao=pesquisar&processo=1415727&operador=e&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1487089&&b%20=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1487089&&b%20=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
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1.799, I, e 1.800244, ambos do CC245. Desse modo, o curador poderá resguardar o 

direito de aceitação do fideicomisso, ficando na posse dos bens afetados até que 

seja concebido o fideicomissário e ele possa aceitá-lo. 

Contudo, no testamento, poderá o fideicomitente indicar quem será o 

curador do fideicomissário. 

Depois, sobre a aceitação ou não da herança pelo fideicomissário, tem-se 

que, se o fideicomissário renunciar à herança ou ao legado, o fideicomisso caduca, 

conforme determina o art. 1.955 do CC, sendo que a propriedade do fiduciário deixa 

de ser resolúvel, consolidando-se, pois, na pessoa dele a titularidade dos bens 

afetados, salvo se o fideicomitente houver estabelecido de maneira diversa. 

Por outro lado, se ele a aceitar, “terá direito à parte que, ao fiduciário, em 

qualquer tempo acrescer”246. Nesse caso, explica Sílvio de Salvo Venosa que 

O fideicomissário recebe os bens com os acréscimos ou cômodos feitos 
pelo fiduciário. Não tem, pois, o fiduciário direito à indenização ou retenção 
por benfeitorias. Justo, contudo, que possa levantar as benfeitorias 
voluptuárias247. Responde, porém, por culpa ou dolo no caso de perda ou 
deterioração dos objetos fideicomitidos. Eventualmente, podemos 
entender que, se houver necessidade de despesas extraordinárias na 
conservação da coisa, as quais ultrapassem a esfera do previsível, justo 
será que o fideicomissário as indenize. Dependerá do caso concreto248. 

Depois, quanto à responsabilidade pelos encargos da herança pelo 

fideicomissário, tem-se que este responde pelos encargos restantes da herança 

 

244  Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: I – os filhos, ainda 
não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a 
sucessão. [...] Art. 1.800. No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da herança serão 
confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. § 1º Salvo disposição 
testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por 
herdeiro, e, sucessivamente, às pessoas indicadas no art. 1.775. § 2º Os poderes, deveres e 
responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à 
curatela dos incapazes, no que couber. § 3º Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á 
deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. 
§ 4º Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro 
esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros 
legítimos”, BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: 
Congresso Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo 
Federal. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 19 jun. 2017. 

245  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; CAHALI, Francisco José. Direito das sucessões. 
5. ed. rev. São Paulo: Ed. RT, 2014. p. 410. 

246  CC/02, cit., art. 1.956. 
247  Nesse ponto, há referência do autor a PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado 

de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1973. v. 58, p. 182. 
248 VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 2245. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm#art1775
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quando da respectiva transmissão, a seu favor, por disposição expressa do art. 

1.957 do Código Civil. 

Como visto anteriormente, isso se relaciona intimamente com o fideicomisso 

do Direito Romano, pois os jurisconsultos, com a evolução da normatização do 

tema naquela civilização, passaram a considerar o fideicomissário herdeiro direto, 

embora sucessivo, do fideicomitente, justamente para possibilitar que o passivo da 

herança e outros encargos fossem assumidos também por ele e não somente pelo 

fiduciário249. 

Depois, a teor do que fizeram outras legislações, o Código Civil proibiu 

fideicomissos perpétuos, com indefinidos graus. De fato, pela previsão contida no 

art. 1.959 do CC, são nulos os fideicomissos além do segundo grau. 

Giselda Hironaka afirma que a forma correta de contagem de graus é a 

constante do desenho abaixo, de maneira que o fiduciário é contado como herdeiro 

de 1º grau e o fideicomissário como herdeiro de 2º grau (herdeiro sucessivo)250 

Figura 4 – Forma de contar graus no fideicomisso. 

 

Fonte: elaboração da Autora. 

 

Ainda, há de se diferenciar vedação de instituição de fideicomisso além do 

segundo grau e a possibilidade de substituição testamentária no fideicomisso251. A 

proibição legal consiste em o fideicomitente estipular a transferência patrimonial por 

 

249 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 18. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Formato digital e-pub (Kindle), loc. 24045-24051. 

250 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; CAHALI, Francisco José. Direito das sucessões. 
5. ed. rev. São Paulo: Ed. RT, 2014. p. 406. 

251 V. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; CAHALI, Francisco José. Direito das 
sucessões. 5. ed. rev. São Paulo: Ed. RT, 2014. p. 407. 
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mais de duas sucessões, o que, contudo, não elide o direito que tem de estipular 

substitutos vulgares ou recíprocos para o fiduciário e para o fideicomissário. 

Esclarecido esse ponto, o Direito brasileiro também traz hipóteses de 

caducidade de fideicomisso252. Pode-se relacionar as seguintes hipóteses de 

caducidade do fideicomisso: 

• incapacidade do fideicomissário para a sucessão, inclusive aquela 

resultante do fato de não ter sido concebido enquanto durou o 

fideicomisso; 

• exclusão do fideicomissário da sucessão, podendo ocorrer até por 

atos praticados posteriormente à morte do testador; 

• falecimento do fideicomissário antes do fiduciário, quando o 

fideicomisso era vitalício; 

• falecimento do fideicomissário antes de se realizar a condição 

resolutória do direito do fiduciário; 

• renúncia do fideicomisso pelo fideicomissário; 

• perecimento da coisa afetada, sem culpa do fiduciário. 

Em todas as hipóteses acima mencionadas, a propriedade se consolida no 

fiduciário, que se torna herdeiro definitivo, caducando o fideicomisso. 

Finalmente, quanto à nulidade, do fideicomisso, o art. 1.960 do Código Civil 

diz que “A nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição, que valerá 

sem o encargo resolutório”253. Quando o dispositivo diz “instituição”, está se 

referindo à instituição de herdeiro. Nesse caso, a dúvida é se o herdeiro instituído 

é o fiduciário ou o fideicomissário. A resposta só pode ser pelo primeiro dos dois. 

O fideicomissário, no sistema da lei, não poderia ser um herdeiro imediatamente 

instituído, pois teoricamente ele ainda não foi concebido. Então, esse artigo só tem 

 

252 “Art. 1.958. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário, ou antes de 
realizar-se a condição resolutória do direito deste último; nesse caso, a propriedade consolida-
se no fiduciário, nos termos do art. 1.955”, cf. BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 
2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. 
Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br 
/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 2017. 

253 BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso 
Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 
2017. 

http://www.planalto.gov.br/
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efeito se se entender que o herdeiro instituído é o fiduciário, que já é nascido, desde 

que tenha capacidade testamentária passiva para fins de recebimento de herança. 

Evidentemente, nessa hipótese, não há de se falar em encargo resolutório, 

pois, sendo nulo o fideicomisso, não haverá mais a obrigação de transmissão de 

bens após a ocorrência da condição ou termo. Nulo o fideicomisso, tornar-se-á sem 

valor o encargo a que ele se refere. 

Há uma questão interessante sobre direito intertemporal relacionada com a 

validade de fideicomissos em favor de pessoa viva realizados legitimamente na 

égide do Código Civil de 1916, que permitia a respectiva instituição, com um 

fideicomissário já nascido, portanto. Tendo em vista que o Código Civil de 2002 não 

mais previu essa possibilidade, surge a dúvida sobre qual seria a forma de 

interpretar a validade desses atos realizados durante o Código Civil de 1916 e que 

terão seus efeitos desencadeados já na égide do Código Civil de 2002. 

Tendo em vista que a Constituição Federal elenca o ato jurídico perfeito e o 

direito adquirido como direitos fundamentais (CF, art. 5º, XXXVI254), e considerando 

que o fideicomisso se aperfeiçoa no momento da celebração, ainda que somente 

depois se dê seus efeitos, a melhor interpretação é aquela que caminha no sentido 

de os fideicomissos estipulados em favor de pessoa viva até 10 de janeiro de 2003 

(data de início da vigência do Código Civil de 2002) serem válidos, razão pela qual 

deverão ser respeitados, mesmo que posteriormente. Os fideicomissos em que 

tenha havido nomeação de fideicomissário vivo ao tempo da celebração após 10 

de janeiro de 2003 devem ser considerados inválidos, por conta da vedação trazida 

pelo art. 1.952 do Código Civil de 2002. 

Portanto, diante de tudo o que foi exposto, verifica-se que a natureza e o 

funcionamento do fideicomisso o tornam um instituto muito diferente dos outros 

institutos com os quais teoricamente figura, na sistemática do Código Civil de 2002, 

como espécies de um mesmo gênero. Deveras, a natureza jurídica das outras 

substituições testamentárias, tratadas supostamente como institutos irmãos do 

fideicomisso, não tem qualquer relação com o funcionamento deste. Conforme bem 

 

254 “XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, cf. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 [CF/88]. Brasília: Congresso 
Nacional (Poder Constituinte), outubro de 1988. Portal da Legislação do Governo Federal. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 
11 jul. 2017. 
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indicou Sílvio Venosa, “o Código [Civil de 2002] trata, em conjunto com as 

substituições, do fideicomisso. O instituto, na verdade, merece tratamento 

autônomo no direito das sucessões, podendo também derivar de contrato”255. 

O autor destaca, ainda, e com razão, que, “no fideicomisso, não há 

propriamente uma substituição. Existe uma disposição testamentária complexa por 

meio da qual o testador institui alguém, por certo tempo ou condição, ou até sua 

morte, seu herdeiro ou legatário, o qual recebe bens em propriedade resolúvel, 

denominado fiduciário, para que, com o implemento da condição, advento do termo 

ou de sua morte, passe os bens a outro nomeado, o fideicomissário”256. 

Diante da natureza do funcionamento jurídico do instituto do fideicomisso, e 

comparando-o com o funcionamento das demais substituições testamentárias, 

verifica-se que não é acertada a escolha de colocá-lo como espécie do gênero 

“substituições testamentárias”. Esses institutos são muito diversos entre si, atingem 

finalidades distintas, sendo que o fato de o fideicomisso tornar possível uma 

substituição entre herdeiros ou legatários não significa que esse fator seja 

necessário. Aliás, a rigor, é de indagar se realmente uma substuição. Os romanos, 

criadores do instituto, não entendiam assim; os alemães não entendem assim, os 

franceses não entendem assim, e, por tudo o que se expôs, não há razão para que, 

no Brasil, o fideicomisso continue sendo regulamentado dessa forma. Isso restringe 

o âmbito de atuação desse rico instituto, que poderia e deveria estar sendo utilizado 

em aplicações socioeconômicas e jurídicas mais relevantes. 

Dentre tais aplicações possíveis, seja no âmbito de Direito Sucessório ou no 

contexto dos negócios jurídicos em geral, há a poderosa possibilidade do trust, que 

é um importantíssimo instrumento jurídico. É o que se passará a demonstrar no 

próximo capítulo. 

  

 

255 VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 2237. 
256 VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 2237. 
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4. O TRUST 

4.1. Comentário iniciais 

O trust é um instrumento encontrado nos países da common law e, mais 

especificamente, no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, cujo poderio 

econômico257, aliado aos intensos movimentos de globalização258, geram uma 

natural exportação de modelos contratuais e institutos jurídicos. 

Evidentemente, a absorção de tais institutos traz efeitos colaterais, pois, 

sendo o Direito um fenômeno que deriva da estrutura social e dos valores de cada 

povo, respeitadas as respectivas idiossincrasias, existem construções históricas 

diversas, o que dá azo a diferentes sistemas jurídicos. É certo que não se pode, 

simplesmente, transpor os institutos de um país para outro, mas é necessário 

buscar um intercâmbio entre eles. 

Respeitados aqueles que se opõem a esse movimento, a globalização 

jurídica, entendida como a tendência à homogeneização dos sistemas jurídicos e 

intercâmbio de institutos de Direito, veio para ficar. Em vez de lutar contra esse 

movimento, é preciso estabelecer balizas para que essa transposição se opere da 

forma mais eficiente possível. 

Qualquer cópia sem adaptação, entretanto, pode ser imprestável, claro, 

razão pela qual o Direito, fenômeno social, necessita de adaptações na 

transposição de institutos de uma sociedade para a outra, o que, entretanto, não 

 

257 Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, com um PIB de mais de 19 trilhões de 
dólares e que equivale a cerca de 25% do produto interno bruto total do mundo, conforme 
divulgado pelo Fundo Monetário Internacional (INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF). 
World Economic Outlook Database. Washington, D.C., EUA: IMF, julho de 2017. Disponível em: 
https://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx. Acesso em: 20 jun. 
2018) e divulgado, dentre outros, por: BAJPAI, Prableen. The world’s top 10 economies. 
Investopedia, [s.l.], 7 jul. 2017. Disponível em: https://www.investopedia.com/articles/investing 
/022415/worlds-top-10-economies.asp. Acesso em: 20 jun. 2018.  

258  Há duas obras referenciais sobre globalização com as quais tivemos contato e, cremos, 
merecem ser citadas: (i) RODRIK, Dani. Feasible globalizations. Harvard University, 2002. 
Disponível em: https://www. files.ethz.ch/isn/18857/Feasglob.pdf. Acesso em: 4 maio 2017; (ii) 
FRIEDMAN, Thomas L. The world is flat: a brief history of the twenty-first century. Further 
updated and expanded edition. New York: Picador/Farrar, Straus and Giroux, 2007. 

https://www.imf.org/%20external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
https://www.investopedia.com/articles/investing/022415/worlds-top-10-economies.asp
https://www.investopedia.com/articles/investing/022415/worlds-top-10-economies.asp
https://www/
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significa que tais importações sejam indesejáveis, mas, muito ao contrário, são 

positivas, pois isso facilita o tráfego comercial e de negócios jurídicos259. 

Nessa ordem de ideias, um instituto de muita relevância utilizado fora do país 

é o trust. Como se verá, o trust é um instituto com estrutura assemelhada à do 

fideicomisso. Assim, pela importância desse instituto fora do país; por sua 

semelhança estrutural com um instituto brasileiro que hoje é pouco utilizado; e pelo 

fato de que nacionalizar o instituto atende a legítimos interesses sociais e 

econômicos do Brasil, há de se explorar o funcionamento desse instituto para 

verificar a possibilidade de o incluir no ordenamento jurídico pátrio. 

4.2. Breve história do trust 

O entendimento do trust requer a exposição dos principais eventos 

relacionados com a sua história, pois é a partir dela que se torna possível extrair os 

principais elementos de compreensão do funcionamento do instituto. E, nesse 

contexto, sabe-se que o trust surgiu na Inglaterra. 

Ao que tudo indica, o trust remonta ao sistema jurídico feudal que foi 

estabelecido pelo Rei Guilherme I, a partir da conquista normanda, em 1066, 

momento em que tomou as terras da nobreza e as concentrou sob sua 

propriedade260. 

Nessa época, o rei era considerado o senhor feudal de todas as terras do 

reino261. Evidentemente, essas terras precisavam ser trabalhadas. Por isso, era 

necessário um mecanismo de formalização da concessão das terras. Esse 

mecanismo foi o tenure, que estabelecia uma relação de suserania e vassalagem 

entre o rei e seus súditos. Por esse sistema, havia o desdobramento do domínio do 

 

259 Há interessante entrevista de professor da FDUSP sobre o tema. V. GODOY, Arnaldo. Aplicação 
distorcida: “É preciso adaptar arranjos institucionais importados de outros sistemas políticos”. 
Entrevista. Revista Consultor Jurídico, 3 jul. 2018. Disponível em: https://www.conjur. 
com.br/2018-jul-03/entrevista-arnaldo-godoy-professor-teoria-geral-estado. Acesso em: 20 jun. 
2018. 

260 JOHNSON, Ben. The Norman conquest. Historic UK, Budleigh Salterton, [s.d.]. Disponível em: 
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/The-Norman-Conquest/. Acesso em: 6 
jan. 2020.  

261 CARTWRIGHT, Mark. Feudalism. Horsham (United Kingdom). Ancient History Encyclopedia, 22 
nov. 2018. Disponível em: https://www.ancient.eu/Feudalism/. Acesso em: 6 jan. 2020.  

https://www.conjur.com.br/2018-jul-03/entrevista-arnaldo-godoy-professor-teoria-geral-estado
https://www.conjur.com.br/2018-jul-03/entrevista-arnaldo-godoy-professor-teoria-geral-estado


137 

rei em dois: (i) domínio direto, que pertencia ao rei senhor feudal (tenure); e (ii) 

domínio útil, que poderia ser concedido aos vassalos, conhecidos como tenants262. 

No princípio, o rei era o único tenure, e os concessionários originais das 

terras os seus vassalos (tenants). Entretanto, esses vassalos originários dos reis 

passaram a constituir outros vassalos, o que criava uma nova relação de suserania 

e vassalagem. Desse modo, os primeiros vassalos, que tinham uma relação de 

vassalagem direta com o rei (tenant in chief), tornavam-se suseranos (tenure) de 

outras pessoas, que eram vassalas destes (tenants). Nesse sentido, o rei ocupava 

a posição de “senhor dos senhores”, ou “suserano dos suseranos”, e abaixo dele 

vários graus de suserania e vassalagem eram criados263. 

Os tenures submetiam os tenants a diversas restrições relacionadas ao uso 

e à transferência da terra, sendo que um ponto relevante de incidência dessas 

restrições era o relacionado à transferência de terras por meio sucessório. Quando 

um vassalo (tenant) falecia, o suserano (tenure) tinha diversos direitos sobre a 

situação jurídica daí criada. Algumas das restrições mais conhecidas eram (i) o 

escheat, que consistia no direito de o suserano tomar para si a propriedade daquele 

que falecesse sem deixar herdeiros, bem como daquele que, sendo criminoso, 

falecesse264; (ii) o relief, por meio do qual o herdeiro de um vassalo tinha o dever 

de pagar determinado montante ao seu suserano (esse valor era variado, mas 

tornou-se comum a cobrança do equivalente a um ano de renda do feudo)265; (iii) o 

wardship, que concedia ao suserano o direito ao produto da exploração da terra até 

que o herdeiro menor do falecido vassalo completasse vinte e um ano de idade, se 

fosse homem; ou quatorze anos, se fosse mulher266; e o (iv) marriage, que garantia 

 

262 LOBINGIER, Charles Sumner. Rise and fall of feudal law, art. 5, v. 18. Cornell Law Review, 
Ithaca, 2 fev. 1933. Disponível em: https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent. 
cgi?article=2364& context=clr. Acesso em: 6 jan. 2020. 

263 BATESON, Mary. Medieval England: English feudal society from the Norman conquest to the 
middle of the fourteenth century. New York: Putnam’s Sons, 1903. Disponível em: 
https://ia800200.us.archive. 
org/21/items/mediaevalengland00baterich/mediaevalengland00baterich.pdf. Acesso em: 6 jan. 
2020. p. 99; POLLOCK, Frederick; MAITLAND, Frederic William. The history of English Law: 
before the time of Edward I. 2. ed. Clark: The Lawbook Exchange, 2008, v. 1, p. 260. 

264 ESCHEAT: law. In: Encyclopedia Britannica. Portal Encyclopedia Britannica, Chicago, [s.d.]. 
Disponível em: https://www.britannica.com/topic/escheat. Acesso em: 5 jan. 2020. 

265 RELIEF: medieval tax. In: Encyclopedia Britannica. Portal Encyclopedia Britannica, Chicago, 
[s.d.]. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/relief-medieval-tax. Acesso em: 5 jan. 
2020.  

266 WARDSHIP AND MARRIAGE: law. In: Encyclopedia Britannica. Portal Encyclopedia Britannica, 
Chicago, [s.d.]. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/wardship. Acesso em: 5 jan. 
2020. 

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2364&
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2364&
https://www.britannica.com/topic/wardship
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ao suserano o direito de indicar um cônjuge a um vassalo que estivesse sob sua 

tutela, e ainda a receber indenização caso não houvesse casamento267. 

Evidentemente, essas restrições acarretavam descontentamento e atritos 

entre suseranos e vassalos, sobretudo porque estes desejavam titularizar suas 

terras sem se submeter às duras restrições referenciadas, e desejavam poder 

escolher as pessoas que herdariam suas terras. Inclui-se nessa questão um 

descontentamento que também existia por parte do clero e da nobreza, eis que a 

Igreja e certos nobres que estavam abaixo do rei não poderiam diretamente 

titularizar terras, o que também prejudicava os seus próprios negócios268. 

Assim, as pessoas começaram a pensar em mecanismos para driblar essas 

duras restrições que as afligiam. Um desses métodos foi aquele que consistia em 

um grupo de vassalos se unir e transferir entre si os direitos de uso que tinham 

sobre determinado bem que lhes fora concedido pelo suserano, criando-se um 

regime de condomínio sobre aquelas terras por existir uma vassalagem conjunta 

(joint tenant). E, de fato, James Klayman explica o seguinte sobre joint tenent: 

Joint tenancy: Uma forma de copropriedade onde o imóvel passa para o 
condômino sobrevivente com a morte do outro joint tenant. A principal 
característica do joint tenant é o “direito de sobrevivência”. Na morte de 
um dos coproprietários, a fração ideal dessa pessoa passa 
automaticamente para os coproprietários sobreviventes. Durante o 
período feudal, quando a lei de propriedade inglesa se desenvolvia, a 
propriedade de um imóvel por um único indivíduo facilitava ao suserano a 
cobrança das quotas e serviços a que tinha direito. Como resultado, 
quando uma escritura ou testamento fracionou direitos reais entre 
coproprietários, os tribunais de common law presumiram que se pretendia 
um joint tenant, a menos que alguma outra forma de copropriedade fosse 
claramente indicada. Naqueles dias, mesmo que Tom não tivesse 
declarado que Helen e Tony deveriam ser informados como 
coproprietários, a lei teria presumido que o fizeram. Formas adicionais de 
copropriedade desenvolveram-se durante o período feudal e, após o fim 
do feudalismo, o joint tenant com o seu direito de sobrevivência continuou 
a satisfazer as necessidades da sociedade inglesa. Ao longo dos séculos 
XVII e XVIII, a riqueza e o poder da aristocracia inglesa foi baseada em 
grandes latifúndios. A terra era a principal fonte de poder político, a 
principal fonte de riqueza, e a base do status social. Se a posse da terra 
se tivesse fragmentado por causa da divisão excessiva da propriedade 
entre vários proprietários ou por herança, o poder da classe alta inglesa 
teria sido diluído. Como o joint tenant ajudou a evitar esta diluição de 
poder, continuou a ser a forma dominante de copropriedade para evitar 

 

267 WARDSHIP AND MARRIAGE: law. In: Encyclopedia Britannica. Portal Encyclopedia Britannica, 
Chicago, [s.d.]. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/wardship. Acesso em: 5 jan. 
2020. 

268 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de 
sua assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010. p. 169. 

https://www.britannica.com/topic/wardship
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esta fragmentação, tendo sido a forma assumida pelos tribunais como 
tendo sido selecionada quando a intenção da concedente não era clara269. 

Assim, a fração ideal de cada proprietário que falecia era acrescida aos 

demais, o que tinha o efeito prático de atrasar, às vezes por tempo indeterminado, 

o exercício dos poderes do suserano sobre a sucessão. Esse já era um contrato 

fundado na fidúcia, pois o primeiro vassalo precisava confiar na palavra dos demais 

para o sistema funcionar; do contrário, ele perderia o controle sobre suas terras. 

Trata-se, pois, de um contrato de fidúcia, no qual a confiança estava no centro do 

negócio. 

Outro desses mecanismos para contornar esses poderes predatórios do 

monarca era o costume de alguém (feoffer) transferir os bens, na confiança, a 

terceiros (feoffee to use), para uso deles (to the use); por esse meio, o terceiro 

passava a ostentar, para todos os efeitos, a posição de titular da terra. Contudo, 

deveria administrá-la de acordo com os interesses daquele que transmitiu o uso 

(cestui que use), a quem os rendimentos da propriedade e da exploração do bem 

deveriam ser destinados. O termo “cestui que” é uma abreviação da expressão 

francesa de Direito feudal inglês “cestui a que use le feoffment fuit fait” e que 

significa “a pessoa para cujo benefício o enfeudamento foi feito”270. 

 

269 Tradução com base no seguinte texto: “Joint tenancy: A form of co-ownership where the entire 
state passes to the survivor on the death of the other joint tenant. The principal feature of the 
joint tenancy is the right of survivorship. On the death of one of the co-owners, that person’s 
interest passes automatically to the surviving joint owners. Joint tenancy with the right of 
survivorship in an additional example of the manner in which law tends to reflect existing 
economic and social conditions. During the feudal period, when English property law was 
developing, ownership of an state by a single individual facilitate the lord’s collection of the dues 
and services to which he was entitled. As a result, when a deed or will created rights in co-
owners, the common-law courts presumed that a joint tenancy was intended unless some other 
form of co-ownership was clearly indicated. In those days, even if Tom Had not stated that Helen 
and Tony were to told as joint tenants, the law would have presumed that they did. The survivor 
posted the entire fee. Additional forms of co-ownership developed during the feudal period, and 
after feudalism ended, the joint tenancy with its right of survivorship continued to meet the needs 
of English society. Throughout the 17th and 18th centuries, the wealth and power of the English 
aristocracy was based on large landholdings. Land was a principal source of political power, the 
chief source of wealth, and the basis of social status. If the land-holding had become fragmented 
because of too much division of property among multiple owners or through inheritance, the 
power of the English upper class would have been diluted. Because joint tenancy helped to 
prevent this dilution of power, it continued to be dominant form of co-ownership to prevent this 
dilution of power, it continued to be the dominant form of co-ownership and the form assumed 
by the courts to have been selected when the grantor’s intention was not clear.”  

270 KRIER, James E.; ALEXANDER, Gregory S.; SCHILL, Michael h.; STRAHILEVITZ, Lior Jacob. 
Property. 9. ed. Alphen aan den Rijn (Países Baixos); Wolters Kluwer, 2017. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=FAtCDwAAQBAJ&pg=PT548&lpg=PT548&dq=cestui+a

 

https://books.google.com.br/books?id=FAtCDwAAQBAJ&pg=PT548&lpg=PT548&dq=cestui+a+que+use+le+feoffment+fuit+fait&source=bl&ots=RpODiTFELZ&sig=ACfU3U3dMCaB7NUmEl3c5DZkEKJ3uKXSOQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiiydOi_e3mAhXcJ7kGHThjDT4Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=cestui%20a%20que%20use%20le%20feoffment%20fuit%20fait&f=false
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Esse mecanismo acabou por permitir que o clero possuísse bens por meio 

de interpostas pessoas, além de permitir que os vassalos fizessem um 

planejamento sucessório entregando a feoffe to use as suas terras, de modo que 

continuassem sendo administradas em benefício dele e da família deles enquanto 

caçavam, participavam de guerras etc. Ademais, o fato de a terra ser titularizada 

por essa pessoa interposta fazia com que, quando do falecimento do vassalo, não 

houvesse a incidência das normas sucessórias restritivas acima mencionadas, eis 

que, para fins de domínio sobre a terra, o proprietário aparente continuava vivo. 

Essa transferência da propriedade para um terceiro de confiança, a fim de 

que administrasse o bem em favor do dono de fato ou outra pessoa indicada por 

ele, começou a ser tratada pelo termo use. 

Foi então que surgiram os uses, prática que correspondia à transferência 
da terra a terceiro, em caráter fiduciário, “para uso” (to the use) de outro. 
Por este meio, o terceiro (feoffee of use) passava a ostentar a posição de 
titular da terra, devendo, entretanto, administrá-la de acordo com os 
interesses do transmitente (cestui que use)271. 

Em princípio, o use, como se pode imaginar, não tinha juridicidade, pois 

buscava primordialmente driblar uma regra driblar o exercício de poderes da 

suserania. O poder de dizer o direito também era do rei e demais suseranos, de 

modo que uma pessoa prejudicada pelo inadimplemento de alguém em quem 

confiou não poderia recorrer a essas instituições oficiais. Assim, não havia qualquer 

proteção jurídica para o use. A pessoa transferia seus bens para a outra contando 

que essa outra iria cumprir o acordo. Tudo tinha de ser feito totalmente na 

confiança. A punição para a quebra do contrato era essencialmente não jurídica, 

ocorrendo no campo moral, social e, por vezes, com represálias físicas. 

Acontece que, com o passar do tempo, o use foi ganhando força e a 

sociedade passou a dar cada vez maior valor ao seu cumprimento. Tornou-se, pois, 

 

+que+use+le+feoffment+fuit+fait&source=bl&ots=RpODiTFELZ&sig=ACfU3U3dMCaB7NUmEl
3c5DZkEKJ3uKXSOQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiiydOi_e3mAhXcJ7kGHThjDT4Q6AE 
wA3oECAcQAQ#v=onepage&q=cestui%20a%20que%20use%20le%20feoffment%20fuit%20fa
it&f=false. Acesso em: 5 jan. 2020. 

271 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de 
sua assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010. p. 169.  

https://books.google.com.br/books?id=FAtCDwAAQBAJ&pg=PT548&lpg=PT548&dq=cestui+a+que+use+le+feoffment+fuit+fait&source=bl&ots=RpODiTFELZ&sig=ACfU3U3dMCaB7NUmEl3c5DZkEKJ3uKXSOQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiiydOi_e3mAhXcJ7kGHThjDT4Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=cestui%20a%20que%20use%20le%20feoffment%20fuit%20fait&f=false
https://books.google.com.br/books?id=FAtCDwAAQBAJ&pg=PT548&lpg=PT548&dq=cestui+a+que+use+le+feoffment+fuit+fait&source=bl&ots=RpODiTFELZ&sig=ACfU3U3dMCaB7NUmEl3c5DZkEKJ3uKXSOQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiiydOi_e3mAhXcJ7kGHThjDT4Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=cestui%20a%20que%20use%20le%20feoffment%20fuit%20fait&f=false
https://books.google.com.br/books?id=FAtCDwAAQBAJ&pg=PT548&lpg=PT548&dq=cestui+a+que+use+le+feoffment+fuit+fait&source=bl&ots=RpODiTFELZ&sig=ACfU3U3dMCaB7NUmEl3c5DZkEKJ3uKXSOQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiiydOi_e3mAhXcJ7kGHThjDT4Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=cestui%20a%20que%20use%20le%20feoffment%20fuit%20fait&f=false
https://books.google.com.br/books?id=FAtCDwAAQBAJ&pg=PT548&lpg=PT548&dq=cestui+a+que+use+le+feoffment+fuit+fait&source=bl&ots=RpODiTFELZ&sig=ACfU3U3dMCaB7NUmEl3c5DZkEKJ3uKXSOQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiiydOi_e3mAhXcJ7kGHThjDT4Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=cestui%20a%20que%20use%20le%20feoffment%20fuit%20fait&f=false
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uma instituição dos comuns, do povo, um verdadeiro direito costumeiro socialmente 

vinculativo (que é a essência da common law). 

Embora não fosse reconhecido pelas frias leis vigentes, há de se pontuar 

que, na Inglaterra, o sistema judiciário passou a ter dois tipos de cortes: as 

chamadas Cortes de Chancelaria (Court of Chancery) e as Cortes de Direito 

Comum (Common Law Courts). Estas estavam vinculadas a aplicar o Direito 

vigente, mas aquelas (Courts of Chancery) eram baseadas na equidade e, portanto, 

poderiam abrandar o rigor dos legalismos e distribuir a justiça. 

Historicamente, o Direito inglês contém diferenciação entre Law (direito 

posto) e Equity (justiça). Assim, era possível dois sistemas de justiça diferentes, um 

que julgava o Direito (Common Law Courts) e outro que julgava a justiça do caso 

concreto (Court of Chancery). Nesse sentido, para o estabelecimento dessa 

diferenciação, foi fundamental o julgamento do Caso Dudley vs. Dudley, em 1705, 

pela Corte da Chancelaria, ocasião em que essa diferenciação entre law e equity 

foi bem firmada pelo julgador, Lord Cowper, que assim asseverou: 

A equidade não faz parte da lei, mas, sim, uma virtude moral, que qualifica, 
modera e reforma o rigor, a dureza e o alcance da lei, e é uma verdade 
universal. Ela também auxilia a lei, onde ela é defeituosa e fraca na 
constituição (que é a vida da lei), e defende a lei de evasões astutas, 
enganos e meras sutilezas, inventadas e concebidas para fugir e iludir a 
lei comum, pela qual os que têm direito indubitável ficam sem remédio. E 
assim é o ofício da equidade proteger e apoiar a lei comum de desvios e 
artifícios contra a justiça da lei. A equidade, portanto, não destrói a lei, 
nem a cria, mas a assiste272. 

Inicialmente, o Chanceler (Chancellor), que estava à frente da Chancelaria 

(Chancery), servia como conselheiro do Rei para ajudá-lo a tomar decisões justas 

nos casos concretos julgados, com o objetivo conhecido de mantê-lo com a 

consciência tranquila, tanto o sendo que a origem do Chanceler era o título de 

Keeper of King’s Conscience (guardião da consciência do rei). 

 

272 “Equity is no part of the law, but a moral virtue, which qualifies, moderates, and reforms the 
rigour, hardness and edge of the law, and is a universal truth. It does also assist the law, where 
it is defective and weak in the constitution (which is the life of the law), and defends the law from 
crafty evasions, delusions and mere subtleties, invented and contrived to evade and elude the 
common law, whereby such as have undoubted right are made remediless. And thus is the office 
of equity to protect and support the common law from shifts and contrivances against the justice 
of the law. Equity, therefore, does not destroy the law, nor create it, but assists it”, cf. Dudley v 
Dudley (1705) Prec Ch 241; 24 ER 118. Disponível em: http://www.commonlii.org/int/cases/ 
EngR/1705/25.pdf. Acesso em: 5 dez. 2019. 

http://www.commonlii.org/int/cases/EngR/1705/25.pdf
http://www.commonlii.org/int/cases/EngR/1705/25.pdf
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Só que o desenvolvimento do Direito inglês fez com que a Chancelaria 

passasse a ganhar mais relevância e autonomia. Nesse sentido, caso muito 

importante para a história do Direito inglês foi o Earl of Oxford’s case, julgado em 

1615, e no qual ficou decidido que o julgamento por equidade (equity) tem 

precedência sobre o julgamento pela lei comum (common law). Nesse julgamento 

foi afirmado pelo Chanceler que “o motivo pelo qual existe uma Chancelaria é o de 

que as ações dos homens são tão diversas e infinitas que é impossível elaborar 

qualquer lei genérica e abstrata que possa se ajustar a cada ato em particular sem 

falhar em algumas circunstâncias”273. 

Assim, os instituidores do use poderiam, no caso de quebra da confiança por 

atos de seus fiduciários, caso se sentissem injustiçados com os julgamentos dos 

Tribunais de Common Law que lhes negava o direito de dar juridicidade ao acordo, 

recorrer à Corte de Chancelaria (Court of Chancery), que, autorizada a decidir por 

equidade, determinava o cumprimento do use. 

Assim sendo, o passar do tempo passou a validar os uses em detrimento 

das regras mais rígidas da common law, o que acarretou uma perda patrimonial 

para os suseranos, e em especial para o monarca. Desse modo, como movimento 

em resposta, o Rei Henrique VIII, em 1535, promulgou o Statute of Uses, que tinha 

por objeto a extinção dessa prática, justificando a medida como forma de combate 

à fraude e como forma de implemento do direito de propriedade, evitando a 

existência de direitos reais não registrados. O Statute of Uses determinou que o 

beneficiário do use deveria ser considerado o único e legítimo titular dos direitos 

sobre a terra, de modo que sobre ele deveriam incidir os poderes sucessórios 

inicialmente mencionados274. 

Só que, mesmo com o rei intentando abolir os uses, a Corte de Chancelaria 

(Chancery Court) continuou decidindo em favor deles, abrandando os rigores legais 

 

273 “The Cause why there is Chancery is, for that Mens Actions are so divers[e] and infinite, that it 
is impossible to make any general Law which may aptly meet with every particular Act, and not 
fail in some Circumstances”, cf. BARKER, Kit; FAIRWEATHER, Karen; GRANTHAM, Ross. 
Private law in the 21st century. London: Bloomsbury Publishing Plc, 26 jan. 2017, p. 3º após o 
título “The Equitable Function”; FORTIER, Mark. The culture of equality in Early Modern England. 
New York: Routledge, 2016. p. 6. 

274 FRENCH, Robert (Juiz Presidente do Supremo Tribunal da Austrália). Critique and comment 
trusts and statutes. Palestra. Melbourne Law School, Melbourne, 20 maio 2015. Disponível em: 
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/1774555/07-French.pdf. Acesso em: 5 
jan. 2020. p. 638. 
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e e escutando a voz sociológica inglesa. Tendo em vista que precisavam dar 

alguma forma de interpretação ao statute of uses sem atropelar o determinado pelo 

rei, os juristas chegaram à conclusão de que o Statute of Uses realmente proibia a 

instituição do use, mas apenas do primeiro que fosse instituído. Os termos da 

ordem real permitiam a interpretação de que uses estipulados em mais de um grau 

sucessivamente (use upon a use), a partir do segundo deles, teriam utilização 

juridicamente possível. 

Até esse momento, conforme ensina Menezes Cordeiro, o principal vocábulo 

utilizado para se referir ao instituto era “use”. Apesar disso, alguns documentos da 

época já se referiam a essa relação jurídica também como “trust”, evidenciando o 

fator de confiança envolvido no instituto, e tratando os dois termos, use e trust, 

como se fossem sinônimos. Só que, “a partir da segunda metade do século XVI, o 

conceito de trust começa, lentamente, a autonomizar-se. Para o efeito contribuíram 

dois importantes fatores: (1) o trust beneficiou da identificação das situações 

diretamente abrangidas pelo Statute of Uses com o use; e (2) impossibilitada de 

recorrer ao use, a sociedade inglesa agarrou-se a um conceito análogo, moldando-

o às novas exigências legais”275. 

Então, a relação jurídica que se entendia como proibida e que estava vedada 

pelo Statute of Uses continuou sendo denominada use. Só que a relação fiduciária 

que se entendia possível apesar daquela lei proibitiva passou a ser chamada de 

trust. Assim, se indagada sobre se estaria vinculada a uma relação jurídica proibida, 

a pessoa poderia esclarecer que não tinha um use, mas, sim, um trust, este lícito, 

que consistia, outrora e basicamente, no use de segundo grau (use upon a use), 

aproveitando-se da brecha legal aberta pela forma como o Statute of Uses foi 

redigido. 

A partir de então, o trust ganhou força como instituto, evoluiu e ganhou as 

feições hoje conhecidas, isto é, um negócio em que um instituidor (settlor) nomeia 

um administrador, também chamado de curador ou fiduciário (trustee), para gerir 

determinados bens e direitos em favor de um beneficiário (cestui que trust). 

 

275 MENEZES CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha. Do trust no direito civil. 17. ed. Coimbra: 
Grupo Almeida, dez. 2016. p. 302. 
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4.3. Definição de trust 

O trust é um instituto que surgiu informalmente e que passou a ser utilizado 

em diversos países. Por conta disso, sua definição não é algo totalmente 

pacificado, muito embora desde metade do século XX haja certa homogeneidade 

de entendimentos, principalmente por causa da influência da Convenção de Haia 

sobre o tema276. 

Mesmo assim, a apresentação de diferentes conceitos pode contribuir para 

o entendimento desse instituto jurídico. Basicamente, “a trust is a confidence 

reposed by one person called the trustee, for the benefit of the other called a cestui 

que trust, with respect to property held by the former for the benefit of the latter”277 

(o trust é a confiança depositada em uma pessoa, chamada trustee, em benefício 

de outra, chamada cestui que trust, em respeito a patrimônio titularizado pelo 

primeiro para benefício do segundo). 

Oscar Barreto Filho diz que: 

o trust é apresentado pela jurisprudência e pela maioria dos escritores 
anglo-saxões como uma forma especial, um “desdobramento” do direito 
de propriedade. Assim, enquanto o trustee (o fiduciário) é o proprietário 
da coisa dada em trust segundo o common law, o cestui que trust (o 
beneficiário) é titular do “equitable title”, ou seja é proprietário em equity. 
(...) De modo esquemático, o trust pode ser descrito como uma relação 
jurídica na qual uma pessoa, denominada settlor (o fiduciante), separa do 
próprio patrimônio uma coisa e transfere sua propriedade a outrem, 
nomeado trustee (o fiduciário), para que este, por sua vez, a guarde e 
administre em benefício ou para uso de terceiro, chamado beneficiário ou 
cestui que trust278. 

Assim, de maneira geral, é possível referir que o trust está fundamentado 

sobre quatro principais alicerces, (i) o instituidor, settlor, grantor ou trustor; (ii) o 

fiduciário, curador, administrador, gestor, trustee; (iii) o patrimônio, res; (iv) os 

beneficiários, cestui que trust. 

Para se constituir um trust, é necessário um ato unilateral do instituidor 

(settlor), por meio da alienação de certo patrimônio (res) para certa pessoa 

(trustee), com a finalidade de que essa pessoa administre os bens e direitos em 

 

276 E que será analisada posteriormente. 
277 CORDEIRO, A. Barreto Menezes. Do trust no direito civil. Coimbra: Almedina, 2017. p. 697. 
278 BARRETO FILHO, Oscar. Regime jurídico das sociedades de investimento. São Paulo: Max 

Limonad, 1956. p. 66. 
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prol dos beneficiários (cest que trust), entre os quais o instituidor pode estar incluído 

ou até mesmo ser o único. O instituidor, quando efetua a transferência dos bens ao 

fiduciário, perde o direito ou qualquer outro atributo decorrente da propriedade. 

Uma nova relação se verifica, com obrigações a serem cumpridas pelo trustee; e 

os correspondentes direitos, a que fazem jus os beneficiários, tudo decorrente de 

um mesmo patrimônio dado em trust pelo instituidor279. 

Assim sendo, o trust é um contrato pelo qual o instituidor (settlor) entrega 

fiduciariamente bens e direitos a um administrador (trustee), que passa a titularizá-

los e a administrá-los em prol de um beneficiário (cestui que trust) indicado pelo 

instituidor, e com o dever de, ao final, entregar a quem o instituidor indicou os bens 

afetados. 

4.4. Principais características do trust 

Cláudio Finkelstein resumiu muito bem os elementos principais do trust 

quando consignou que: 

em apertada síntese, um Trust nada mais é que um instituto jurídico de 
natureza contratual, entretanto desprovido de personalidade jurídica, pelo 
qual uma pessoa física ou jurídica, denominada grantor ou settlor o cria e 
transfere a ele ativos de qualquer natureza, incumbindo a um trustee a 
tarefa de administrar tais ativos, sempre em favor dos beneficiaries, nos 
exatos termos e nas condições elencadas no texto do Trust (sua parte 
dispositiva). Ao criar tal instrumento contratual, o settlor, ao transferir esta 
parcela de direitos ao trustee deixa de ser o titular para efeitos registrais, 
separando legalmente a propriedade e controle da propriedade 
beneficiária (equitable ownership), que passam a ser administrados pelo 
trustee em benefício do settlor, ou em benefício de quem este indicar280. 

Já Nicole Terpins indica que o trust é caracterizado, principalmente, (i) na 

coexistência, sobre o mesmo bem, de dois direitos de propriedade; a do trustee 

legal property ou a legal estate (propriedade legal); e a do beneficiário, que é a 

equitable property ou equitable estate (propriedade substancial, beneficiária ou 

econômica); (ii) na destinação do patrimônio para um propósito específico, fruto da 

 

279 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de 
sua assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010. p. 174. 

280 FINKELSTEIN, Cláudio. O trust e o direito brasileiro [Trusts under Brazilian laws]. Disponível 
em: https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/delivery/offload/get?=1530189049261. Acesso 
em: 28 jun. 2018. p. 1. 

https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/delivery/offload/get?=1530189049261
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manifestação de vontade do settlor, quando da constituição do trust; (iii) na 

imposição de deveres ao trustee, de acordo com os princípios da equidade, que, 

por consequência, geram direitos aos beneficiários de recorrer às Cortes de equity 

para fins de fazer cumprir tais deveres; (iv) na existência do direito de sequela 

conferido aos beneficiários (salvo contra terceiros de boa-fé), resultante da 

combinação entre o seu direito real em relação à propriedade e o direito de ação 

junto aos tribunais de equity; (v) na existência de uma relação de confiança entre 

as partes. 

Com relação aos deveres do trustee (equiparável ao fiduciário) que 

porventura forem inadimplidos, é possível os beneficiários, além de exercerem o 

seu direito de sequela e a promover a execução específica da obrigação, substituir 

o fiduciário e exigir a reparação pelos danos sofridos. Daí a conclusão de que os 

beneficiários (fideicomissários) possuem tanto direitos reais quanto direitos 

pessoais oponíveis de alguma forma ao patrimônio dado em trust e ao seu 

administrador. 

Conforme vem sendo repisado, os bens ou direitos que foram afetados para 

o trust são transferidos para o patrimônio do trustee, deixando, portanto, de compor 

a esfera jurídica do settlor desde quando ele formaliza o ato de constituição do trust. 

Esses bens passam a integrar o patrimônio do trustee, mas de forma 

separada e autônoma. Como regra, e ressalvadas hipóteses de abuso ou de fraude, 

esses bens não respondem pelas dívidas do trustee, tampouco entram na massa 

falida ou recuperanda na hipótese de insolvência dele. 

Os credores dos beneficiários (cestui que trust), em regra, só podem excutir 

bens e direitos objeto do trust se o cestui que trust figurar igualmente como settlor 

do trust, ou se o patrimônio tiver sido transferido de forma ilícita. Constatando-se 

que o trust foi instituído a título gratuito ou com preço vil, ou contraprestação 

excessivamente desproporcional, e se isso tiver acontecido no prazo de dois anos 

que antecedem a falência do settlor, cabe ação visando à desconstituição desses 

atos fraudulentos que desfalcaram o patrimônio do settlor em prejuízo de seus 

credores281. 

 

281 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de 
sua assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010. p. 174. 
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4.5. Comparação do trust com outros institutos jurídicos 

Expostos os principais pontos relacionados com o trust, cumpre diferenciá-

lo de outros institutos encontrados no Direito pátrio, para demonstrar que ele não 

tem equivalente no Brasil. 

Infelizmente, não se encontram em terras brasileiras negócios jurídicos com 

a mesma flexibilidade do trust da common law. Vale dizer: não há, em nosso país, 

instituto que preencha a mesma função socioeconômica alcançável por meio do 

uso do trust. 

O fato de bens serem transferidos do settlor para o trustee, e o dever deste 

de os conservar, poderiam levar a crer que o trust é equiparável ao depósito. O 

raciocínio, porém, não seria acertado, eis que, independentemente da modalidade 

de depósito, a sua causa é o desejo de entregar um objeto em guarda para que 

depois seja restituído. Entretanto, no trust, o que se busca primordialmente é a 

administração do ativo pelo trustee. Ora, esse poderá até mesmo alienar o bem 

afetado, o que, evidentemente, não é possível com o contrato de depósito. Claro, 

o trust poderia ser estruturado de modo a se assemelhar a um depósito, contanto 

que o settlor estipulasse poderes mínimos de administração e aplicação ao trustee, 

vedando-lhe totalmente a alienação dos bens e o obrigando-o a tão somente os 

conservar em depósito, para que depois sejam restituídos ao settlor ou entregues 

a outra pessoa indicada por ele. Neste caso, os dois institutos se assemelhariam, 

mas há de se verificar que, mesmo assim, o depósito nunca teria o alcance do trust. 

Então, o trust, versátil que é, pode ser estruturado para abrigar em si um depósito; 

mas o depósito não pode ser estruturado para atingir as finalidades do trust. 

Depois, também não se pode confundir trust com fundação. A fundação, 

regulamentada entre os arts. 62 e 69 do Código Civil de 2002, consiste em 

“patrimônio destinado a um fim de interesse público ou social que adquire 

personalidade jurídica, na forma da lei civil”282. Então, trata-se de um patrimônio 

autônomo, cuja propriedade não pertence nem aos administradores e nem aos 

seus beneficiários. É, então, um conjunto de bens e direitos destinados a uma 

 

282 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (MPSC). Fundação: conceito, 
características principais e instituição. Florianópolis: portal eletrônico do MPSC – seção de 
Direitos Humanos e Terceiro Setor, 2019? Disponível em: https://www.mpsc.mp.br/direitos-
humanos-e-terceiro-setor/fundacao-conceito-caracteristicas-principais-e-instituicao. Acesso 
em: 7 jan. 2020. 

https://www.mpsc.mp.br/direitos-humanos-e-terceiro-setor/fundacao-conceito-caracteristicas-principais-e-instituicao
https://www.mpsc.mp.br/direitos-humanos-e-terceiro-setor/fundacao-conceito-caracteristicas-principais-e-instituicao
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causa. Neste ponto, aproxima-se do trust, eis que, neste, a depender da forma 

como for positivado, também há a criação de um patrimônio que não pertence ao 

seu instituidor, aos seus beneficiários e, com relação ao seu administrador, embora 

legalmente esteja sob sua administração, está, a bem da verdade, separado do 

patrimônio geral dele. 

Entretanto, os dois institutos se afastam na medida em que, no Brasil, a 

constituição das fundações está restrita a fins especificamente indicados pela lei, 

que são os fins que envolvem assistência social, cultura, arte, educação, saúde, 

nutrição, meio ambiente, ciências, cidadania, democracia e atividades religiosas 

(art. 62, CC/2002). O trust não tem essa restrição, de modo que pode versar sobre 

qualquer assunto ou tema que não seja ilícito. Então, enquanto a fundação só pode 

contemplar aquilo que a lei prevêm o trust pode beneficiar tudo o que a lei não 

proíbe, ou seja, a relação entre os dois é muito próxima daquela relação que existe 

entre o princípio da legalidade estrita do Direito Administrativo e o princípio da 

legalidade ampla do Direito Privado. 

Além disso, há de se destacar que o trust pode beneficiar causas e também 

pessoas específicas, ao passo que a fundação só pode beneficiar causas 

específicas previamente indicadas pela lei. Por fim, veja-se que o trust nasce de 

uma relação de confiança entre os envolvidos, tem caráter privado e liberal, e os 

componentes se fiscalizam entre si. A fundação, pelo contrário, nasce de uma 

relação impessoal, tem caráter publicista e intervencionista, e a fiscalização é 

exercida pelo Ministério Público. Esses dois institutos são, portanto, inconfundíveis 

entre si. 

No que toca ao usufruto, também não se há de fazer confusão. Foi vista, 

anteriormente, a diferença entre o fideicomisso e o usufruto. De modo similar, 

também o trust não se confunde com esse instituto. Usufruto é o direito de real de 

fruir as utilidades e frutos de uma coisa sem alterar-lhe a substância, enquanto 

temporariamente destacado dos demais poderes da propriedade283. 

 

283 Conforme comentário de Francisco Loureiro em: GODOY, Claudio Luiz Bueno de; LOUREIRO, 
Francisco Eduardo; BDINE JR., Hamid Charaf; AMORIM, José Roberto Neves; BARBOSA 
FILHO, Marcelo Fortes; ANTONINI, Mauro; CARVALHO FILHO, Milton Paulo de; ROSENVALD, 
Nelson; DUARTE, Nestor. In: PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado: doutrina e 
jurisprudência. 12. ed. rev. e atual. Barueri: Manole, 2018, versão digital (minhabiblioteca.com). 
p. 1396. 

http://minhabiblioteca.com/
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No usufruto, a propriedade permanece com o titular originário, sendo que o 

usufrutuário não pode dispor do patrimônio, eis que essa prerrogativa é apenas do 

nu-proprietário. Há, assim, a cisão dos poderes da propriedade, sendo que o uso e 

a fruição ficam com o usufrutuário e a disposição e a sequela ficam com o nu-

proprietário. A administração do bem em usufruto é procedida pelo próprio 

usufrutuário. Em outras palavras, não há, pois, qualquer administração de terceiros. 

Como já se deve ter percebido, essa dinâmica é bem diferente daquela 

estabelecida pelo trust, eis que, no caso deste último instituto, a administração é 

realizada por um terceiro, que não confunde nem com o autor da liberalidade e nem 

com o beneficiário dela. No usufruto, a administração se dá apenas em prol do 

próprio administrador; no trust, essa administração se dá em prol de qualquer 

pessoa. 

Afora isso, no usufruto, os benefícios são simultâneos. No trust, porém, eles 

podem ser simultâneos entre duas pessoas se o settlor houver nomeado mais de 

um beneficiário da administração, mas, em regra, trata-se de uma liberalidade que 

implica benefícios sucessivos, já que o settlor entrega o bem ao administrador para 

que ele administre o bem em prol de uma pessoa e, no final do trust, entrega esses 

bens para outra pessoa. 

O mandato é outro contrato que pode ser comparado com o trust. Conforme 

magistério de Orlando Gomes, “o mandato é o contrato pelo qual alguém se obriga 

a praticar atos jurídicos ou administrar interesses por conta de outra pessoa”284. 

Trata-se de contrato unilateral, gratuito, consensual e intuitu personae. Orlando 

Gomes ensina, ainda, que “pertence à categoria dos contratos fiduciários. O 

elemento subjetivo da confiança governa o comportamento do mandatário desde a 

formação do contrato até a sua extinção. Só a alguém em quem se confia se 

concedem poderes para a prática de negócios jurídicos ou administração de 

interesses. Estipula-se o contrato em consideração à pessoa do mandatário. É, em 

suma, contrato intuitu personae”285. 

Assim, tanto o contrato de mandato como o trust são contratos fiduciários, 

baseados em confiança, e neste ponto se aproximam. Aliás, o mandato, 

 

284 GOMES, Orlando. Contratos. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 348. 
285 GOMES, Orlando. Contratos. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 349. 
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contemporaneamente, demanda até mais confiança do que o trust, pois naquele o 

mandatário age em nome do mandante, ao passo que, no trust, o fiduciário age em 

nome próprio. E essa é, de fato, a maior diferença entre eles, ou seja, o fato de o 

mandatário agir em nome do mandante e o fiduciário agir em nome próprio. 

De qualquer forma, tanto no mandato como no trust, o contratado age no 

interesse e por conta de terceiros, seja a título gratuito ou remunerado. A diferença 

fulcral entre essas modalidades contratuais reside, então, na própria essência dos 

dois contratos, pois o mandato resulta em outorga de poderes de representação 

pelo mandante ao mandatário, o que de forma alguma acontece no trust. De outro 

lado, o mandatário não inclui em seu bojo a transmissão do domínio da coisa ao 

mandatário, circunstância que é ínsita ao trust. 

Outro ponto relevante é que o mandato é um instituto de representação pelo 

qual o mandatário age em nome do mandante e, por isso, tem o dever de seguir as 

ordens e comandos do mandante. Caso o mandatário não concorde com tais 

ordens, sua única solução é renunciar aos poderes que lhe foram outorgados. 

De outro lado, no trust, não há essa relação de subordinação. Os poderes, 

direitos, deveres, faculdades e ônus do trustee são indicados no começo do 

contrato, e, depois disso, o trustee tem liberdade para administrar os bens com 

autonomia, desde que dentro dos escopos estipulados tanto na lei como no contrato 

que instituiu o trust. 

Então, no mandato, há uma transferência de poderes, uma outorga de 

representação. No trust, há uma transferência patrimonial, uma alienação de bens 

e cessão de direitos. Assim, está claríssima a diferença fundamental que existe 

entre o trust e o mandato. 

Passando à comparação entre o trust e a comissão mercantil, verifica-se 

que, na comissão, o comissário contrata em nome próprio, o que é similar ao trust. 

O comissário se obriga diretamente com as pessoas com quem trata, sendo que o 

comitente fica de fora daquela relação jurídica, eis que o comissário não representa 

o comitente, mas age, em nome próprio, pelos interesses dele. 

Ao comissário cabe a obrigação de executar com lealdade as ordens e 

instruções do comitente, que pode alterar e modificar essas ordens, mesmo que a 

execução da comissão já tenha sido iniciada. Se o comitente não atender às 

instruções do comissário, será responsabilizado pelas perdas e danos que puder 
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ter causado ao comitente. Com efeito, diz o art. 695 do Código Civil que “o 

comissário é obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do 

comitente, devendo, na falta destas, não podendo pedi-las a tempo, proceder 

segundo os usos em casos semelhantes”286. 

Assim sendo, embora seja possível vislumbrar semelhanças com o trust, 

percebe-se que o instituto é fundamentalmente diferente deste. Um contrato de 

comissão não atende aos escopos que são atendidos com o trust. Em primeiro 

lugar, a comissão mercantil não inclui a transferência da coisa do comitente para o 

comissário, sendo que isso acontece com relação ao settlor em direção ao trustee. 

O comissário, perante terceiros, aparenta ser dono, mas não o é; o trustee, 

pelo contrário, tem realmente a propriedade sobre os bens, aparecendo legalmente 

como dono do patrimônio afetado ao trust. 

Veja-se que, na comissão, há uma relação de subordinação entre comissário 

e comitente, já que este ordena, instrui, corrige e dirige a atuação daquele. No trust, 

a situação é diferente. O settlor estipula, no começo, a sua vontade em um 

instrumento que regerá o trust. Depois que o trust é iniciado, não há uma relação 

de subordinação direta entre o settlor e o trustee. Este deve, dentro do escopo do 

instrumento de instituição, administrar os bens com o melhor de sua habilidade. 

Nessa dinâmica, não tem o settlor um direito subjetivo a dar ordens e orientações 

diretas ao trustee, pois este tem autonomia para gerir os negócios, dentro do que 

fora estipulado no documento. 

No mais, veja-se que a comissão é contratada, em regra, para a execução, 

pelo comissário, de um ou vários negócios jurídicos determinados, como a compra 

e venda, o transporte, o fretamento, o seguro de mercadorias. Só que o trust é 

constituído para que o trustee pratique um sem-número de atos jurídicos, não 

especificados e a priori indetermináveis. Como se percebe, os institutos são 

bastante diversos entre si nesse ponto. 

No âmbito do contrato de comissão não está incluída a gestão de um 

patrimônio, e nem abrange uma série de atos sucessivos e de natureza jurídica 

bastante variada entre si. O trust, pelo contrário, envolve justamente uma gestão 

patrimonial pelo trustee em benefício do cestui que trust. 

 

286 CC/02, cit. 
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Como decorrência do seu direito real, tem o beneficiário do trust o direito de 

sequela (following the trust property) em relação aos bens indevidamente alienados 

pelo trustee a terceiros adquirentes de má-fé ou a título gratuito. Já na comissão 

mercantil, o comitente não tem ação contra o terceiro com quem o comissário 

contratou, esgotando-se sua ação e pretensão jurídica em relação à pessoa do 

comissário. 

A relação jurídica estabelecida entre comitente e comissário é de ordem 

estritamente pessoal. No trust, entre os dois há a celebração de um contrato, mas 

ele vem acompanhado de um intenso movimento de direitos reais, com a 

transmissão de todo um conjunto patrimonial para o trustee. Isso não acontece na 

comissão, pois nessa não há a transferência patrimonial do comitente para o 

comissário. Este último fecha negócios, e o patrimônio sai diretamente da esfera 

jurídica do comitente para ingressar na esfera jurídica do terceiro com quem o 

comissário contratou. O comissário, ele mesmo, não sofre os efeitos dessa relação 

e não participa, na condição de parte, do contrato celebrado entre o comitente e o 

terceiro. No caso da comissão, não é transferida ao comissário a propriedade, a 

qual continua na pessoa do comitente, atuando o comissário, de fato, com espécie 

de mandato sem representação287. Por tudo isso, está clara a diferenciação entre 

trust e comissão. 

Finalmente, há de se estabelecer diferenciação entre trust e fideicomisso. 

Evidentemente, para fins de indicação das diferenças, considerar-se-á o 

fideicomisso previsto na redação originária do Código Civil de 2002. Não seria 

possível o comparar com o fideicomisso propugnado nesta tese, haja vista que, 

como se sabe, o que ora se propõe é a unificação do trust e do fideicomisso, por 

meio da internalização daquele, mas se valendo de uma alteração legislativa 

substancial neste. 

Bem, o fideicomisso, de modo semelhante ao trust, outorga ao primeiro 

destinatário (fiduciário) a propriedade dos bens, o que valerá durante toda a 

vigência do fideicomisso. Conforme visto, a propriedade do fiduciário é resolúvel, 

pois, via de regra, ele tem o dever de conservação e o dever de, a certo termo ou 

 

287 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de 
sua assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010. p. 185. 
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condição, transferi-la para outro beneficiário, que é o fideicomissário. Mesmo 

assim, durante o período de vigência da relação jurídica fideicomissária, o fiduciário 

reúne em si todos os poderes da propriedade, podendo usar, dispor, fruir e reaver. 

Nesse aspecto, os dois institutos se assemelham. Mas, da forma como o 

fideicomisso foi positivado no Código Civil de 2002, há vários pontos que objetam 

a equiparação dos dispositivos. Em primeiro lugar, o fideicomisso só pode durar até 

o final da vida do fiduciário. No caso do trust, a morte ou extinção do trustee 

meramente causa do anteriormente nomeado por outro, conforme esteja previsto 

no contrato. No mais, o falecimento do fideicomissário antes da condição ou termo 

do fideicomisso faz com que o bem seja revertido em favor do fiduciário, o que não 

acontece no caso do trust, eis que o falecimento do cestui que trust faz com que o 

bem retorne ao settlor ou aos herdeiros do settlor. 

Talvez a diferença mais marcante seja a de que o fideicomisso brasileiro só 

aceita o fideicomisso causa mortis, estipulando-o como um instituto de direito 

sucessório. Mais precisamente, como uma substituição testamentária. Por outro 

lado, o trust é caracterizado por uma grande fungibilidade – é um instituto neutro, 

extremamente versátil e flexível, e que permite utilização em muitas áreas para 

além do direito sucessório, como na área dos contratos em geral, das garantias, 

dos investimentos, dos cuidados dos idosos e preparação de aposentadoria etc. 

De modo ainda mais contundente, diferencia-se o trust e o fideicomisso na 

medida em que o ordenamento jurídico brasileiro atual só permite que o 

fideicomisso beneficie aqueles não concebidos ao tempo da abertura da sucessão 

do testador. Ora, isso restringe o uso do instituto apenas à situação em que o 

testador deseja beneficiar alguém até então não nascido. Trata-se de uma extrema 

rigidez do instituto que contrasta com a extrema versatilidade do outro. O 

fideicomisso brasileiro só se admite em uma única situação; o trust é utilizável em 

um sem-número de aplicações e situações. 

Portanto, o trust não tem, atualmente, correspondente em qualquer dos 

negócios jurídicos ou direitos reais atualmente vigentes no sistema, incluindo o 

fideicomisso, a comissão, o mandato, o depósito, entre outros contratos. Tendo em 

vista que também não há correspondente ao trust no direito sucessório, verifica-se 

que o país tem uma lacuna normativa que precisa colmatada, eis que carece desse 
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importante instrumento de planejamento sucessório e de efetivação de negócios 

jurídicos em geral. 

4.6. A Convenção de Haia sobre a lei aplicável ao trust e o seu 

reconhecimento 

4.6.1. Conceitos básicos da Convenção de Haia 

Uma das melhores formas de estudar o trust atualmente é partir da 

Convenção de Haia sobre trust. Com a finalidade de colocar os diversos países sob 

um mesmo denominador e facilitar o trânsito jurídico internacional relativo a esse 

instituto, foi aprovada, em 1º de julho de 1985, a Convenção de Haia sobre a lei 

aplicável ao trust e ao seu reconhecimento288, que entrou em vigor em 1º de janeiro 

de 1992, mas que não foi assinada pelo Brasil289. O documento tem importância, 

então, como fonte de direito comparado, doutrina sobre trust e, conforme o caso, 

fonte de direito internacional. 

Nesse relevante documento, o trust é definido como 

the legal relationships created – inter vivos or on death – by a person, the 
settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for 
the benefit of a beneficiary or for a specified purpose290-291. 

 

288 HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. Convention on the 
law applicable to trusts and on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível 
em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 
2018. 

289 Embora não tenha sido assinada pelo Brasil, há uma tradução para o português procedida pela 
Equipe UFRGS de Tradução das Convenções de Haia cuja qualidade é pela autora avalizada 
ou garantida (comparar, por exemplo, o art. 6º da redação original e o art. 6º da versão 
traduzida). Eis a referência completa da versão traduzida e link para acesso, por conta e risco 
do leitor: CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 – 
Convenção sobre a lei aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. 
Coordenação: Claudia Lima Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. 
Disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 
21 jun. 2018. 

290 HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. Convention on the 
law applicable to trusts and on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível 
em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 
2018. 

291 Na tradução da UFRS: “relações jurídicas criadas – inter vivos ou após a morte – por alguém, o 
outorgante, quando os bens forem colocados sob controle de um curador para o benefício de 

 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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Há, portanto, no trust, uma relação jurídica que envolve três partes: (i) o 

instituidor292; (ii) o curador293 e (iii) o beneficiário294 ou a finalidade especificada (ou 

finalidade de afetação; ou finalidade de cometimento; ou finalidade do trust)295. Via 

de regra, os bens afetados pelo outorgante constituem um patrimônio de afetação 

que não são parte do patrimônio do curador. Entretanto, os bens serão 

juridicamente titularizados por ele, sendo que o curador (trustee) terá poderes e 

deveres ligados à administração e disposição dos bens em consonância com os 

termos do trust estipulado pelo outorgante (art. 2). A estrutura do negócio, portanto, 

é esta: 

Figura 5 – Funcionamento do trust segundo a Convenção de Haia. 

 

Fonte: elaboração da Autora. 

 

A Convenção de Haia se aplica, unicamente, aos trusts convencionais (em 

oposição aos legais), e que forem provados por escrito (art. 3), não se aplicando às 

questões relacionadas à validade de testamentos ou outros atos que tenham sido 

 

um beneficiário ou para alguma finalidade específica”, cf. Art. 2, de CONFERÊNCIA DE HAIA 
DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 – Convenção sobre a lei aplicável ao 
trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. Coordenação: Claudia Lima Marques e Fabio 
Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/ 
conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 2018. 

292 Utilizar-se-á settlor ou instituidor para a referência a esse sujeito. 
293 Utilizar-se-á trustee ou fiduciário para a referência a esse sujeito. 
294 Utilizar-se-á beneficiary ou beneficiário para a referência a esse sujeito. 
295 Utilizar-se-á a sugestão de tradução para specified purpose no sentido que lhe dá a Convenção; 

qualquer das sugestões de tradução, ou, ainda, a versão em inglês para referência a esse 
elemento do negócio. 

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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utilizados como meio jurídico para efetivação do trust e transferência de bens para 

o curador (trustee) (art. 4). 

4.6.2. Lei aplicável ao trust 

O regramento jurídico aplicável ao trust é aquele escolhido pelo instituidor, 

devendo tal opção constar, por escrito, no documento de instituição296. Se isso não 

ocorrer, ou se a lei especificada for incompatível ou por qualquer razão não puder 

ser utilizada, aplicar-se-á a mais conectada ao trust (art. 7) – “[...] most closely 

connected” [ao trust]297. Para aferição de qual seria essa lei mais próxima ao trust, 

considerar-se-á (i) o lugar da administração do trust; (ii) os locais em que se 

localizam os ativos; (iii) o lugar da residência ou dos negócios do curador; (iv) os 

objetivos do trust e os locais em que eles deverão ser satisfeitos (art. 7). 

Uma vez estabelecidas as normas aplicáveis ao trust, analisar-se-á a 

respectiva validade, efeitos e administração. O art. 8 da Convenção traz, ainda, 

matérias mais específicas que serão regidas por tais normas298: 

a) the appointment, resignation and removal of trustees, the capacity 
to act as a trustee, and the devolution of the office of trustee; 

b) the rights and duties of trustees among themselves; 

 

296 “CHAPTER II – APPLICABLE LAW. Article 6. A trust shall be governed by the law chosen by the 
settlor. The choice must be express or be implied in the terms of the instrument creating or the 
writing evidencing the trust, interpreted, if necessary, in the light of the circumstances of the 
case”, cf. HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. 
Convention on the law applicable to trusts and on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho 
de 1985. Disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. 
Acesso em: 21 jun. 2018. 

 “CAPÍTULO II – LEI APLICÁVEL. Artigo 6. O trust jamais será regulado pela lei escolhida pelo 
outorgante. A escolha deve ser expressa ou implícita nos termos de criação do instrumento ou 
da escrita provando o trust e interpretada, caso necessário, à luz das circunstâncias do caso”, 
cf. Art. 6 de CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 – 
Convenção sobre a lei aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. 
Coordenação: Claudia Lima Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. 
Disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/ conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 
21 jun. 2018. 

297 Cf. HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. Convention on 
the law applicable to trusts and on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho de 1985. 
Disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 
21 jun. 2018. 

298 Essa lista foi extraída da página da Convenção de Haia sobre o Direito aplicável aos trusts. A 
referência continua sendo: HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
(HCCH). 30. Convention on the law applicable to trusts and on their recognition. Hague: HCCH, 
1º de julho de 1985. Disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-
text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 2018. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/pt/instruments/%20conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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c) the right of trustees to delegate in whole or in part the discharge of 
their duties or the exercise of their powers; 

d) the power of trustees to administer or to dispose of trust assets, to 
create security interests in the trust assets, or to acquire new 
assets; 

e) the powers of investment of trustees; 
f) restrictions upon the duration of the trust, and upon the power to 

accumulate the income of the trust; 
g) the relationships between the trustees and the beneficiaries 

including the personal liability of the trustees to the beneficiaries; 
h) the variation or termination of the trust; 
i) the distribution of the trust assets; 
j) the duty of trustees to account for their administration299. 

Embora a regra seja a subsunção de tais matérias às normas determinadas 

pelo instituidor, o art. 9 da Convenção permite que parte do trust seja regida por 

uma lei; e, outra, especialmente questões de administração, regida por normas 

diversas. Assim, por exemplo, é possível estabelecer que a validade do trust 

enquanto negócio jurídico seja avaliada segundo a lei dos Estados Unidos da 

América do Norte, onde foi celebrado; mas, supondo que os respectivos ativos 

estejam na Suíça, podem ser utilizadas as leis desse país para estabelecer o 

regramento jurídico da administração dos bens pelo curador300. 

4.6.3. Identificação e reconhecimento do suporte fático do trust 

A partir do art. 11, a Convenção de Haia sobre trust passa a tratar do 

respectivo reconhecimento, na prática. Se houver a criação de uma relação jurídica 

 

299 “a) a nomeação, resignação ou remoção de curadores, a capacidade de agir como curador e a 
devolução do cargo de curador; b) os direitos e deveres dos curadores entre eles; c) o direitos 
dos curadores de delegar em todo ou em parte a quitação dos seus deveres ou do exercício de 
seus poderes; d) o poder dos curadores de administrar ou de dispor de ativos do trust, de 
constitui-los em garantias reais, ou de adquirir novos bens; e) os poderes de investimento dos 
curadores; f) as restrições quanto à duração do trust e quanto ao poder de acumular a renda do 
trust; g) as relações entre os curadores e os beneficiários, incluindo a responsabilidade pessoal 
dos curadores em relação aos beneficiários; h) a modificação ou término do trust; i) a distribuição 
dos bens do trust; j) o dever dos curadores de prestar contas de sua administração”, cf. Art. 8 
de CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 – 
Convenção sobre a lei aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. 
Coordenação: Claudia Lima Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. 
Disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 
21 jun. 2018. 

300 V. art. 10, HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. 
Convention on the law applicable to trusts and on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho 
de 1985. Disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. 
Acesso em: 21 jun. 2018. 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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como a já definida acima, envolvendo um instituidor que afeta bens que 

permanecem sob a administração de um curador, em benefício de uma pessoa ou 

de uma finalidade especificada, está-se diante de um trust. 

As normas da Convenção vinculam os países signatários301, mas sem 

prejuízo das normas internas de outros países que facilitem o reconhecimento do 

trust. Então, as regras contidas na Convenção de Haia visam, apenas, a criar um 

padrão mínimo na facilitação e aplicação do instituto, recebendo prioridade as leis 

internas que o façam de forma mais benéfica302. Para fins da Convenção, tal 

reconhecimento implica, no mínimo, que os bens afetados pelo trust constituem um 

fundo separado; que o curador pode processar e/ou ser processado enquanto 

administrador desse fundo; e que ele poderá representar303, oficialmente, essa 

massa patrimonial perante qualquer autoridade pública. Desse modo, e ainda 

segundo a Convenção, os credores do curador não podem penhorar os bens do 

trust que estão sob sua administração; os bens do trust não entrarão na massa 

falida do curador ou de eventual empresa de que ele participe, em caso de 

insolvência; os bens do trust não se comunicam ao cônjuge do curador e nem serão 

parte da herança por ele deixada; os bens do trust podem ser objeto de ação 

possessória ou petitória, caso ele exceda seus poderes de administração dispondo 

ou alienando os bens de forma indevida304. 

Disposição interessante é o do art. 13 da Convenção, que, no original, assim 

se transcreve 

no State shall be bound to recognise a trust the significant elements of 
which, except for the choice of the applicable law, the place of 
administration and the habitual residence of the trustee, are more closely 
connected with States which do not have the institution of the trust or the 
category of trust involved305. 

 

301 O Brasil não é signatário. 
302 V. art. 14, HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. 

Convention on the law applicable to trusts and on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho 
de 1985. Disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. 
Acesso em: 21 jun. 2018. 

303 Para usar a expressão cunhada por Pontes de Miranda. 
304 V. art. 11 da Convenção, cit. 
305 HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. Convention on the 

law applicable to trusts and on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível 
em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 
2018. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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Na tradução da equipe da UFRGS, sob a coordenação de Claudia Lima 

Marques e Fabio Morosini: 

Nenhum Estado será obrigado a reconhecer um trust cujos elementos 
significantes, exceto pela escolha da lei aplicável, do local da 
administração e da residência habitual do curador, são mais conectados 
com Estados que não conheçam o instituto do trust ou a categoria de trust 
envolvida306. 

Além de se tratar de período excessivamente longo, o que pode demandar, 

para alguns, mais de uma leitura para o completo entendimento, a uma primeira 

vista pode parecer que a norma contém uma antinomia, pois como poderia o Estado 

não estar vinculado ao trust quando não possuir essa categoria jurídica em seu 

ordenamento jurídico se isso não vale com relação à lei escolhida pelo instituidor, 

porque esse elemento do negócio foi excepcionado? No entanto, o questionamento 

pode surgir apenas por uma dúvida gerada pela forma como o dispositivo foi 

redigido. É que, na verdade, a norma não está excetuando determinados elementos 

do negócio como se o juiz estivesse vinculado e não os pudesse recusar. O que a 

norma faz é excepcionar aqueles três elementos como critérios para averiguar se 

o trust será respeitado ou não. Então, melhor teria sido escrever o dispositivo em 

duas partes, por exemplo, valendo-se de um caput e de um parágrafo único, como 

da seguinte forma: nenhum Estado é obrigado a reconhecer um trust se os 

elementos fundamentais do negócio tiverem relação mais próxima com um Estado 

que não tenha essa categoria jurídica em seu ordenamento. Parágrafo único. Para 

fins dessa análise, desconsiderar-se-á: I – a escolha realizada pelo instituidor do 

Direito aplicável; II – o local em que se dá a administração; III – o domicílio do 

curador. Acredita-se que esse modo de explicitar o dispositivo elucida melhor seu 

conteúdo e põe fim à questão. A análise dessa norma é importante porque o Brasil 

não tem o trust como categoria jurídica própria em seu ordenamento. Isso traz 

repercussões que serão resgatadas e abordadas com maior profundidade no último 

capítulo do trabalho. 

 

306 Cf. Art. 13 de CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 
– Convenção sobre a lei aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. 
Coordenação: Claudia Lima Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. 
Disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 
21 jun. 2018. 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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A aplicação da Convenção de Haia não impede a aplicação das normas 

imperativas, que não podem ser derrogadas pelas partes, como aquelas que 

versam sobre a proteção de menores e incapazes, sobre os efeitos pessoais 

obrigatórios do casamento, direitos sucessórios, sobretudo na parte indisponível e 

reservada aos herdeiros legítimos; a proteção dos credores em questões de 

insolvência, a proteção a terceiros de boa-fé e assim por diante. Mesmo assim, se 

o reconhecimento do trust é restrito por conta da aplicação dessas leis imperativas, 

deve o juiz buscar dar efeitos aos respectivos objetivos por outros meios jurídicos 

(art. 15). 

Ainda, segundo a Convenção, o juiz aplica o trust de um país diretamente, 

da forma como ele se apresenta, sem tentar enquadrá-lo em uma categoria jurídica 

de seu país ou tentar aproximá-lo de institutos que lhes sejam próximos de acordo 

com seu próprio sistema jurídico307. 

4.7. A assimilação do trust por sistemas de civil law 

Diante da intenção de trazer o trust para o Brasil, é evidente o interesse em 

verificar como outros países de tradição de civil law procederam na persecução 

desse objetivo. 

A concepção de fidúcia existe tanto nos países de civil law como nos de 

common law, porém foi trabalhada e desenvolvida de modo diverso em cada um 

deles. Isso faz com que a transição de um para outro sistema encontre empecilhos 

na tradição jurídica de cada qual, o que acaba distanciando países de uma tradição 

de institutos da outra, e vice-versa. 

No caso da recepção do trust pelos países de civil law, a primeira dessas 

barreiras culturais está no conceito de propriedade do direito anglo-saxão, que foi 

originado no período feudal (estates), e que implicava apenas o rei exercer a 

propriedade plena; todas as demais pessoas recebiam uma espécie de concessão. 

Assim, para pessoas dessa tradição, é muito mais fácil falar em patrimônio 

separado, patrimônio de afetação, divisão dos poderes da propriedade, do que é 

 

307 Nesse sentido, v. MARTINS-COSTA, Judith. O trust e o direito brasileiro. Revista de Direito Civil 
Contemporâneo, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 12, jul./set. 2017, versão digital (Thomson 
Reuters). p. 2. 
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para pessoas de cultura jurídica romano-germânica, haja vista que esse modo de 

entender a propriedade desapareceu, na Europa continental, com o fim do 

feudalismo. 

Assim, a tradição da civil law é que o patrimônio da pessoa seja considerado 

um todo unitário. Não faz sentido, do ponto de vista romano-germânico clássico, 

afirmar que uma pessoa pode ter mais de um patrimônio e que sejam separados 

entre si, eis que, para esse sistema, a regra é que a responsabilidade abranja todos 

os bens da pessoa, presentes e futuros, sem fazer distinção de patrimônios 

separados. 

Depois, os países com tradição de civil law possuem lista taxativa de direitos 

reais, que são regidos pelo princípio da tipicidade, e que por isso encontram 

dificuldade em internalizar direitos atribuídos aos beneficiários de um trust, por 

exemplo, haja vista que todos os poderes da propriedade ficam com o fiduciário, e 

os beneficiários têm poderes pessoais e reais sui generis que não encontram 

correlatos perfeitos nas legislações de tradição romano-germânica. 

Contudo, mesmo assim, há países de civil law, com características romano-

germânicas, que recepcionaram o trust, adotando soluções que permitem 

resultados similares aos atingidos com o instituto. Para fins de exploração dessa 

circunstância, isto é, a de demonstrar países de civil law que internalizaram o trust, 

e sem pretensão de indicar todos os países que já o fizeram nem pretensão de 

tratar de forma minuciosa o regramento de cada qual, indicar-se-á a forma como o 

trust foi internalizado de acordo com três modelos diferentes: o francês, o escocês 

e o argentino, dando-se ênfase ao modelo francês pela força de quebra 

paradigmática que ele representa. A França é um dos países de maior relevância 

do ponto de vista de representatividade da civil law, tendo, mesmo assim, 

incorporado o trust a seu ordenamento jurídico. 

Iniciando esse itinerário, o primeiro desses países é a França, com seu 

instituto da fiducie. No Code Civil de 1804, o contrato de fidúcia é tratado entre os 

artigos 2011 e 2030 desde alteração legislativa ocorrida em 2007308, tratando-se de 

 

308 SQUIRE PATTON BOGGS, La fiducie: a form of French trust. Portal La Revue, Cleveland, 20 
jun. 2007. Disponível em: https://larevue.squirepattonboggs.com/la-fiducie-a-form-of-french-
trust_a1803.html. Acesso em: 6 jan. 2020. 

https://larevue.squirepattonboggs.com/la-fiducie-a-form-of-french-trust_a1803.html
https://larevue.squirepattonboggs.com/la-fiducie-a-form-of-french-trust_a1803.html
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seção constantemente atualizada, com modificações causadas por alterações 

legislativas ocorridas em 2008, 2009 e 2017. 

O primeiro artigo (article 2011) estipula que “a fidúcia (trust) é uma transação 

pela qual um ou mais constituintes transferem bens, direitos ou títulos, ou uma 

coletividade de bens, direitos ou títulos, presentes ou futuros, para um ou mais 

fiduciários que, mantendo-os separados de seus próprios bens, agem para 

atingimento de um propósito determinado em benefício de um ou mais 

beneficiários”309. 

Então, pelo Code Civil francês de 1804, o contrato de fidúcia envolve um ato 

por meio do qual certos bens e direitos são transferidos a um fiduciário, a quem se 

se atribui o encargo de geri-los, visando ao cumprimento de determinada finalidade, 

em proveito de beneficiários, que pode incluir o próprio instituidor – ou resumir a 

ele. Como se percebe, o instituto foi elaborado de modo totalmente compatível com 

o trust, inclusive atendendo às disposições da Convenção de Haia sobre o assunto. 

A positivação do contrato de fidúcia (la fiducie), que é o equivalente francês 

do trust inglês, foi uma grande novidade para o Direito da França, pois permitiu a 

transferência temporária ou sucessiva de bens, além de ter permitido que os bens 

fossem isolados em entidade autônoma separada do patrimônio do fiduciário. 

Desse modo, a fiducie trouxe um fim para uma das concepções mais fundamentais 

do Direito francês: a ideia de que o patrimônio de uma pessoa não poderia ser 

dividido310. 

Isso não é pouca coisa. Como se sabe, a ideia absoluta de unidade 

patrimonial é muito arraigada na tradição da civil law, e é um dos maiores entraves 

para a positivação de institutos como o trust nos países cujo Direito tenha raiz 

romano-germânica. O fato de a França, um dos maiores bastiões modernos da civil 

law, ter inserido em seu talvez mais celebrado e amado compêndio legislativo, que 

 

309 Tradução livre de “Article 2011 – Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 
février 2007 – La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des 
biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou 
futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent 
dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires”, cf. FRANCE. Code Civil [Código 
Civil francês; “Código Napoleão” ou “Código Napoleônico”]. Portal Oficial Legifrance, Paris, 1804 
(ano da publicação originária). Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do? 
cidTexte=LEGITEXT000006070721. Acesso em: 16 abr. 2018. 

310 A integralidade do capítulo sobre o contrato de fidúcia está disponível nos apêndices desta tese, 
tanto na versão original como em suas versões em tradução livre para o português. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
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é justamente símbolo da civil law – o Code Civil napoléonien 1804 – um instituto 

anglófilo e típico da common law como o trust... isso é, realmente, uma quebra de 

paradigmas na historiografia daquela nação. Em termos de tradição jurídica, tratou-

se, realmente, de uma verdadeira “revolução francesa”. E, se a França o fez, não 

há por que outros países de tradição de civil law – como é o caso do Brasil – não 

conseguirem fazê-lo também. 

Assim sendo, na legislação francesa também há a segregação patrimonial 

entre os bens do fiduciário e os bens da fidúcia [trust], com a definição de regras 

claras que possibilitam a destituição do fiduciário, o que dá segurança ao 

instituto311. De fato, o artigo 2027 do Code Civil de 1804 estabelece que, na 

ausência de estipulações contratuais que estabeleçam as condições para a sua 

substituição, se o fiduciário faltar às suas funções ou comprometer os interesses 

que lhe foram confiados, ou se estiver sujeito a um processo de recuperação 

judicial, o instituidor [grantor], beneficiário [cestui que trust] ou terceiro designado 

nos termos do artigo 2017 pode requerer ao tribunal a nomeação de um 

administrador provisório ou solicitar a substituição do fiduciário. O artigo também 

determina que a decisão judicial que deferir o pedido implica automaticamente a 

renúncia do fiduciário original e a transferência dos bens da fidúcia [trust] a favor 

do seu substituto312. 

Com relação à faculdade que a lei dá no artigo 2017, esta se refere à 

possibilidade de o instituidor nomear um terceiro, que não se confunde com o 

fiduciário ou com o beneficiário, e a quem dá poderes para, em seu lugar, fiscalizar 

o escorreito cumprimento das funções do contrato de fidúcia pelo fiduciário313. 

 

311 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de 
sua assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010. p. 194.  

312 Tradução livre do original: “En l’absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions 
de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui 
sont confiés ou encore s’il fait l'objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l’article 2017 peut 
demander en justice la nomination d’un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du 
fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit 
dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son 
remplaçant”, cf. CC/1804, cit. 

313 A integralidade do capítulo sobre o contrato de fidúcia está disponível nos apêndices desta tese, 
tanto na versão original como em suas versões em tradução livre para o português. No que toca 
ao dispositivo especificamente mencionado, trata-se do art. 2017, que assim estabelece: “Article 
2017. 
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O contrato de fidúcia deve ser estabelecido pela lei ou por contrato e deverá 

ser expresso (art. 2012), sendo obrigatória a forma por instrumento público se o 

patrimônio fiduciário pertencer à comunhão existente entre cônjuges ou a um 

condomínio ou outra situação de indivisão. 

Em interessante restrição, o artigo 2013 afirma que o acordo de fidúcia é 

nulo se for celebrado gratuitamente em favor do beneficiário (Le contrat de fiducie 

est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire314), sendo essa 

restrição legal de ordem pública. Assim sendo, o contrato de fidúcia positivado no 

sistema francês não pode ser utilizado para fins de liberalidade, já que o Código 

Civil estipula que o contrato fiduciário é nulo e sem efeito se resultar da intenção 

de prestar liberalidade em favor do beneficiário. 

Conforme se percebe da leitura dos debates legislativos que envolveram a 

edição desse artigo, considera-se que o contrato de fidúcia com intenção de 

liberalidade gratuita em favor do beneficiário poderia ser utilizado como forma de 

burlar a lei francesa sobre a concessão de liberalidade, que se refere ao ato pelo 

qual uma pessoa dispõe gratuitamente da totalidade ou de parte dos seus bens ou 

direitos em benefício de outra pessoa, e que só pode ser realizada por doação inter 

vivos ou por testamento, o que possui desdobramentos tributários pelo 

ordenamento jurídico francês. Assim sendo, a restrição impede que a fidúcia seja 

utilizada com o único propósito de contornar as regras recentemente alteradas 

sobre as liberalidades e sobre as devoluções sucessórias [atribuição da 

herança]315. 

 

Modifié par Ordonnance n. 2009-112 du 30 janvier 2009 – art. 2. Sauf stipulation contraire du 
contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de 
la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des 
pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il 
ne peut renoncer à cette faculté”, cf. CC/1804, cit. Em tradução livre: Salvo disposição em 
contrário no contrato fiduciário, o instituidor pode, a qualquer momento, designar um terceiro 
responsável por assegurar que seus interesses sejam preservados na execução do contrato e 
que pode ter os mesmos poderes concedidos pela lei ao instituidor.  
Quando o instituidor é uma pessoa física, ele não pode renunciar a esse poder. 

314 FRANCE. Code Civil [Código Civil francês; “Código Napoleão” ou “Código Napoleônico”]. Portal 
Oficial Legifrance, Paris, 1804 (ano da publicação originária). Disponível em: https://www. 
legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721. Acesso em: 16 abr. 2018. 

315 FRANCE. Sénat. Proposition de loi instituant la fiducie: Rapport n. 11 (2006-2007) de M. Henri 
de Richemont, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2006. Paris (France): 
Portal do Senado Francês, 11 out. 2006. Disponível em: https://www.senat.fr/rap/l06-011/l06-
0119.html#toc110. Acesso em: 6 jan. 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
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O fato de ter sido especificado que a norma é de ordem pública, por óbvio, 

faz com que a norma não possa ser afastada pelas partes, passa a permitir que o 

juiz a reconheça de ofício e autoriza qualquer interessado ou o Ministério Público a 

invocá-la. 

Entretanto, considerando que o intuito legal é impedir a transferência dos 

bens em substituição à doação ou ao testamento, essa regra teoricamente não 

afeta o fideicomisso gratuito no qual o próprio instituidor é o beneficiário, já que, 

neste caso, não há travestida uma alienação gratuita (que pressupõe a 

transferência da propriedade para outra pessoa). Nesse sentido, o artigo 2016 

estabelece que o instituidor ou fiduciário pode ser o beneficiário ou um dos 

beneficiários do contrato fiduciário316. 

A regra implica, contudo, que, para gerar efeitos o contrato fiduciário, o 

beneficiário do contrato de fidúcia terá de provar que poderá prover a 

contraprestação de valor equivalente ao valor do bem que lhe seria transmitido pelo 

fiduciário ao final do contrato. E, na verdade, essa contraprestação pode ser de 

qualquer tipo. Tanto pode ser o pagamento de uma quantia em dinheiro ou 

simplesmente a prestação de serviços pelo beneficiário, desde que esta última não 

seja considerada desequilibrada em relação ao benefício proporcionado pelo 

contrato fiduciário ao beneficiário. Ainda, tendo em vista que o beneficiário não é 

parte do contrato de fidúcia (que é celebrado diretamente entre instituidor e 

fiduciário), a obrigação é, em princípio, externa a esse contrato e independe da 

causa deste. Assim sendo, é concebível que a contrapartida por parte do 

beneficiário possa resultar do desempenho, por parte deste, de obrigações 

equivalente e prestadas diretamente ao instituidor, como na situação em que o 

beneficiário é fornecedor ou subcontratado dele. Nesse caso, a entrega da 

totalidade ou de parte dos bens ou direitos fiduciários ao beneficiário pode ser 

considerada pagamento do serviço prestado pelo beneficiário ao instituidor. Em 

 

316 “Article 2016 – Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 – Le 
constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie”, 
CC/1804, cit. 
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qualquer caso, caberá ao juiz examinar caso a caso, no contexto das relações 

contratuais interdependentes317. 

Essa é uma restrição ao contrato de fidúcia francês que parece ser 

demasiadamente ampla e que, por isso, restringe substancialmente a utilidade do 

instituto. Sabe-se que o trust, quando utilizado para fins de planejamento 

sucessório, é sabidamente gratuito, assim como também é gratuito o trust em 

diversas outras finalidades (v.g., proteção de ente querido; premiação por um feito 

notável; caridade a causas nobres e sociais etc.). É de estranhar que o legislador 

francês, que fora tão liberal em outros pontos, tenha instituído vedação tão violenta 

para impedir um tipo de fraude bastante específico e que poderia ser evitado por 

meio de outros mecanismos. 

Seguindo na análise da regulamentação do contrato de fidúcia francês, 

verifica-se, em outra restrição do instituto, que apenas as instituições financeiras, 

companhias de seguros, empresas de investimentos e advogados podem figurar 

como fiduciários, isto é, como administradores dos bens e direitos afetados ao 

cumprimento da fidúcia. Além desses, contudo, a lei francesa também contemplou 

os advogados, afirmando que “os membros da profissão jurídica da ‘advocacia’ 

também podem ser fiduciários” (Les membres de la profession d’avocat peuvent 

également avoir la qualité de fiduciaire)318. 

Assim sendo, a capacidade para figurar como fiduciário no contrato de 

fidúcia é restrita a apenas algumas pessoas e entidades, não sendo uma posição 

aberta a qualquer indivíduo. A ideia é dar mais segurança para o instituto, 

 

317 FRANCE. Sénat. Proposition de loi instituant la fiducie: Rapport n. 11 (2006-2007) de M. Henri 
de Richemont, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2006. Paris (France): 
Portal do Senado Francês, 11 out. 2006. Disponível em: https://www.senat.fr/rap/l06-011/l06-
0119.html#toc110. Acesso em: 6 jan. 2020. 

318 A redação completa é esta: “Article 2015 – Modifié par Ordonnance n. 2017-1107 du 22 juin 
2017 – art. 17 – Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit 
mentionnés au I de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services 
énumérés à l’article L. 518-1 du même code, les entreprises d’investissement mentionnées à 
l’article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises 
d’assurance régies par l’article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession 
d’avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire”, CC/1804, cit. Em tradução livre: 
“Artigo 2015 – Alterado pela Ordem n. 2017-1107 de 22 de Junho de 2017 – art. 17 – Apenas 
as instituições de crédito mencionadas no artigo L. 511-1 I do Código Monetário e Financeiro, 
as instituições e serviços enumerados no artigo L. 518-1 do mesmo código, as empresas de 
investimento mencionadas no artigo L. 531-4 do mesmo código e as sociedades gestoras de 
carteiras e as companhias de seguros regidas pelo artigo L. 310-1 do Código dos Seguros 
podem atuar como fiduciários. Os membros da profissão jurídica da “advocacia” também podem 
ser fiduciários. 
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estabelecendo-se entidades profissionais e pessoas conhecedoras das regras 

vigentes para executar o contrato. 

Com relação ao conteúdo mínimo do contrato, estabelece a lei francesa que 

deve ele conter quais são os bens, direitos e títulos transferidos para a fidúcia e, se 

eles forem futuros, deverão ser determináveis. Estipula que a duração da fidúcia 

deve ser indicada no contrato, sendo certo que não pode ultrapassar noventa e 

nove anos a partir de sua assinatura. O contrato deve conter a identidade de todos 

os instituidores, fiduciários e beneficiários, ou seja, deve conter a qualificação de 

todos os envolvidos, vedando-se, dessa forma, o trust secreto, pelo qual não seria 

possível identificar as partes envolvidas. Se o beneficiário não puder ser indicado 

a priori, como é o caso, por exemplo, de se beneficiar pessoa ainda não existente, 

deve-se inserir no contrato, de forma clara, as regras para sua designação. 

Finalmente, deve o instrumento conter a função do fiduciário e a extensão de seus 

poderes, tanto de administração quanto de disposição319. 

Ainda com relação à forma do contrato, estabelece o artigo 2019 do CC/1084 

que, sob pena de nulidade, o contrato fiduciário e seus aditamentos devem ser 

registrados dentro de um mês de sua celebração junto ao serviço fiscal cuja 

circunscrição corresponda ao local da sede social ou domicilial do fiduciário. 

Tratando-se de imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis, deve ser registrado 

nos termos da lei. Ademais, caso o beneficiário do contrato não tenha sido indicado 

desde o princípio no contrato, a transferência de direitos do fiduciário para o 

beneficiário necessita de prévio aditamento do contrato de fidúcia para fazer 

constar o novo beneficiário. 

 

319 Cf. art. 2.018 do CC/1804: “Artigo 2018 – Alterado pela LEI n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 
– art. 18 – O acordo de fidúcia determinará, sob pena de nulidade: 1° Os bens, direitos ou títulos 
transferidos. Se eles forem futuros, eles devem ser determináveis; 2° A duração da 
transferência, que não pode exceder noventa e nove anos a partir da assinatura do contrato; 3° 
A identidade do(s) instituidor(es); 4° A identidade do(s) fiduciário(s); 5° a identidade do 
beneficiário ou beneficiários ou, na falta desta, as regras para a sua designação; 6° a função do 
fiduciário ou fiduciários e a extensão de seus poderes de administração e disposição”, cit. A 
redação original é a seguinte: “Article 2018 Modifié par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 
(V) Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité : 1° Les biens, droits ou sûretés transférés. 
S’ils sont futurs, ils doivent être déterminables; 2° La durée du transfert, qui ne peut excéder 
quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat; 3° L’identité du ou des 
constituants; 4° L’identité du ou des fiduciaires; 5° L’identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, 
les règles permettant leur désignation; 6° La mission du ou des fiduciaires et l’étendue de leurs 
pouvoirs d’administration et de disposition”. 
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Seguindo no regramento jurídico trazido pelo Código, as cessões de crédito 

realizadas no escopo de um contrato de fidúcia somente são oponíveis contra 

terceiros na data do acordo de trust ou do aditamento que o reconheça, sendo que 

ela só se torna efetiva contra o devedor do crédito cedido com a notificação da 

cessão pelo cedente ou pelo fiduciário (CC/1804, art. 2018-2)320. O Code Civil 

também estabeleceu a criação de um cadastro nacional de contratos de fidúcia 

(trusts), no artigo 2020321. 

Com relação à pessoa do fiduciário, deverá o contrato estabelecer as 

condições segundo as quais o administrador se reportará ao instituidor para prestar 

contas de sua gestão. Se o instituidor for colocado sob tutela ou curatela, o 

instituidor terá de prestar contas para o tutor ou curador do instituidor, com 

periodicidade mínima de um ano (art. 2022, CC/1804)322. Quando o fiduciário agir 

em nome da fidúcia, deverá fazê-lo sempre indicando para quem está contratando 

que está agindo nessa condição. Se houver publicação de ato realizado pelo 

 

320 “Article 2018-2 – Créé par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) – La cession de créances 
réalisée dans le cadre d’une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de 
l’avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la 
notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire”, cf. CC/1804, cit. Em tradução livre: 
Artigo 2018-2 – Criado pela Lei n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 – art. 18 (V) – Uma cessão 
de crédito feita no escopo de um contrato de fidúcia é oponível contra terceiros na data do acordo 
de trust ou do aditamento que o reconheça. Ela se torna efetiva contra o devedor do crédito 
cedido somente mediante notificação da cessão pelo cedente ou pelo fiduciário. 

321 “Article 2020 – Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 – Un 
registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil 
d'Etat”, cf. CC/1804, cit. – em tradução livre: Artigo 2020 – Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de 
fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 – É criado um registro nacional de 
contratos de fidúcia (trusts), de acordo com os procedimentos especificados por decreto do 
Conselho de Estado. 

322 “Article 2022 – Modifié par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) – Le contrat de fiducie 
définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. 
Toutefois, lorsque pendant l’exécution du contrat le constituant fait l’objet d’une mesure de 
tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins 
une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l‘exécution 
du contrat le constituant fait l’objet d’une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa 
mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur. Le fiduciaire rend compte 
de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l’article 2017, à leur demande, 
selon la périodicité fixée par le contrat”, cf. CC/1804, cit. Em tradução livre: Artigo 2022. – 
Alterado pela Lei n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 – art. 18 (V) – O acordo de fidúcia definirá 
as condições sob as quais o administrador fiduciário se reporta ao instituidor. Contudo, quando, 
durante a execução do contrato, o instituidor estiver sujeito a uma medida de tutela, o fiduciário 
apresentará ao tutor, a pedido deste, pelo menos uma vez por ano, um relatório sobre a 
execução da fidúcia (trust), sem prejuízo da periodicidade fixada pelo contrato. Quando, durante 
a execução do contrato, o instituidor for objeto de uma medida de curatela, o curador deverá 
prestar contas da sua função, nas mesmas condições, ao instituidor e ao seu curador. O 
fiduciário apresentará relatório ao beneficiário e ao terceiro designado nos termos do artigo 
2017, a seu pedido, de acordo com a periodicidade fixada pelo contrato. 
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fiduciário na condição de fiduciário, também esse fato deverá constar e fazer parte 

da mencionada publicação. Assim sendo, se, por exemplo, o fiduciário constitui 

empresa no contexto da fidúcia, e se o ato constitutivo tem de ser publicado, deverá 

constar, nessa publicação, que o fiduciário figura no ato nessa condição, isto é, 

como fiduciário administrador do trust. 

Na mesma toada, e protegendo a confiança de terceiros, o fiduciário é 

considerado, perante as pessoas com quem ordinariamente negocia, como tendo 

os mais amplos poderes sobre o patrimônio afetado à fidúcia, a menos que seja 

demonstrado que aqueles terceiros tinham conhecimento de que havia limitação 

aos atos do fiduciário (CC/1804, art. 2023)323. Essa estipulação faz com que, na 

dúvida, entenda-se que, para o terceiro que contratou com o fiduciário, este tinha 

todos os poderes para administrar e dispor dos bens. Tal disposição protege a boa-

fé contratual, pois um terceiro de boa-fé poderia ser desavisadamente prejudicado 

com a posterior nulidade de um ato que o administrador não tinha poderes de 

realizar. Com efeito, não é exigível que esses terceiros conheçam o contrato que 

rege os poderes administrativos e dispositivos do fiduciário, sendo presumido, do 

ponto de vista daqueles, que o administrador pode fazer tudo o que disser que pode 

fazer. Evidentemente, a presunção é relativa, de modo que a prova de que o 

terceiro sabia que o administrador não podia celebrar o contrato que estava 

celebrando faz com que seja ilidida a consideração de que estaria de boa-fé e, 

portanto, faz com que esse terceiro seja vinculado ao destino do negócio quanto à 

declaração ou não de invalidade. 

Seguindo no tratamento jurídico do contrato de fidúcia francês, tem-se que 

a instauração de processo de salvaguarda, recuperação judicial ou liquidação 

judicial relacionada com o fiduciário [trustee] não afetará o patrimônio fiduciário 

(CC/1804, art. 2024)324. 

 

323 “Article 2023 – Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 – Dans 
ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le 
patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la 
limitation de ses pouvoirs”, cf. CC/1804, cit. Em tradução livre: Artigo 2023. – Criado pela Lei n. 
2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 – Nas suas relações 
com terceiros, o fiduciário [trustee] é considerado como tendo os mais amplos poderes sobre o 
patrimônio fiduciário, a menos que se demonstre que os terceiros estavam cientes da limitação 
dos seus poderes. 

324 “Article 2024 – Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 – 
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation 
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Ademais, segundo o artigo 2025 do Code Civil de 1804, o patrimônio 

fiduciário só poderá ser constrito pelos titulares dos créditos decorrentes da 

preservação e gestão do patrimônio fiduciário, de modo que os credores do 

fiduciário não poderão invadir o patrimônio em fidúcia. Exceção a essa regra 

envolve a situação dos credores do instituidor que tenham direito de sequela 

associado a um bem que foi transmitido pelo instituidor à fidúcia, ou o direito de 

credores que foram lesados pelo fato de a transferência patrimonial do instituidor 

se consubstanciar em fraude contra credores. Em tais casos, esses credores do 

instituidor poderão atingir patrimônio que fora afetado à fidúcia. 

Ainda, o mesmo artigo estipula que o contrato fiduciário também pode limitar 

a obrigação do passivo fiduciário somente ao próprio patrimônio fiduciário. Isto é, o 

contrato de fidúcia pode estipular que as dívidas da fidúcia só serão pagas com o 

patrimônio fiduciário, sem que haja responsabilidade do administrador ou do 

instituidor. Só que, nestes casos, estabelece o artigo 2025 que os credores devem 

expressamente anuir com essa cláusula para que seja oponível a eles. Desse 

modo, o Code Civil estabelece como regra a responsabilidade subsidiária do 

instituidor ou do fiduciário: se o patrimônio fiduciário for insuficiente, o patrimônio 

do instituidor será penhorável por esses credores, salvo disposição em contrário do 

contrato fiduciário que impute essa responsabilidade subsidiária ao fiduciário, tudo 

conforme determina o artigo 2025325. 

Independentemente disso, o fiduciário [trustee] é responsável, com seu 

próprio patrimônio, pelas faltas cometidas por ele na execução de seu múnus326. A 

 

judiciaire au profit du fiduciaire n’affecte pas le patrimoine fiduciaire”, cf. CC/1804, cit. Em 
tradução livre: artigo 2024. – Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 
JORF 21 de fevereiro de 2007 – A abertura de um processo de salvaguarda, recuperação judicial 
ou liquidação judicial relacionada com o fiduciário [trustee] não afetará o patrimônio fiduciário. 

325 “Article 2025 – Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 – Sans 
préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d’un droit de suite attaché à une 
sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des 
créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de 
créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine. En cas d’insuffisance du 
patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, 
sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du 
fiduciaire. Le contrat de fiducie peut également limiter l’obligation au passif fiduciaire au seul 
patrimoine fiduciaire. Une telle clause n’est opposable qu’aux créanciers qui l’ont expressément 
acceptée”, cf. CC/1804, cit. 

326 “Article 2026 – Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 – Le 
fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu’'il commet dans l’exercice 
de sa mission”, cf. CC/1804, cit. Em tradução livre: Artigo 2026 – Criado pela Lei n. 2007-211 
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disposição é fundamental, eis que o patrimônio fiduciário, o fideicomissário e o 

instituidor não podem ser prejudicados pela culpa ou dolo do fiduciário na atuação 

dele. Assim sendo, este é responsável direto pelas falhas que cometer, perante o 

prejudicado. 

Como disposições finais, tem-se que o contrato de fidúcia pode ser revogado 

pelo instituidor apenas até o momento em que é aceito pelo beneficiário. Depois 

disso, o contrato só pode ser alterado ou revogado com o acordo do beneficiário 

ou por ordem judicial327. 

O contrato de fidúcia é extinto se houver o falecimento do instituidor que seja 

pessoa natural; se expirar o prazo do contrato; se o propósito para o qual o contrato 

foi estipulado for realizado antes do prazo; se todos os beneficiários tiverem 

renunciado ao trust, exceto se, nesse caso, o contrato especifique as condições 

pelas quais a fidúcia continuará; se o fiduciário for submetido à liquidação judicial; 

se o fiduciário é dissolvido ou desaparece como resultado de uma cessão, fusão 

ou aquisição; e também se o fiduciário está sujeito a uma proibição permanente ou 

temporária de exercer sua atividade de advocacia, ou se por qualquer motivo seu 

nome tenha sido retirado da lista oficial de advogados regularmente cadastrados328. 

Nos casos de extinção do contrato de fidúcia, caso o contrato fiduciário se extinga 

 

de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 – O fiduciário [trustee] será 
responsável, com seu próprio patrimônio, pelas faltas que cometa no exercício da sua função. 

327 CC/1804, “Article 2028 – Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 
2007 – Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu’il n’a pas été accepté 
par le bénéficiaire. Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou 
révoqué qu’avec son accord ou par décision de justice”, cit. Em tradução livre: Artigo 2028 – 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 
– O contrato de fideicomisso pode ser revogado pelo instituidor até ser aceito pelo beneficiário. 
Após aceitação pelo beneficiário, o contrato só pode ser alterado ou revogado com a 
concordância do beneficiário ou por ordem judicial. 

328 CC/1804, “Article 2029 – Modifié par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) Le contrat de 
fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou 
par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme. Lorsque la totalité des 
bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat 
prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque 
le fiduciaire fait l’objet d’une liquidation judiciaire ou d’une dissolution ou disparaît par suite d'une 
cession ou d’une absorption et, s'il est avocat, en cas d’interdiction temporaire, de radiation ou 
d’omission du tableau”, cit. Em tradução livre: Artigo 2029 – Alterado pela Lei n. 2008-776 de 4 
de agosto de 2008 – art. 18 (V) – O acordo de confiança é rescindido pela morte do instituidor 
quando ele for uma pessoa física, pela ocorrência do termo ou pela realização do propósito 
quando este ocorre antes do termo. Quando todos os beneficiários renunciam à fidúcia [trust], 
esta também termina automaticamente, a menos que o contrato estipule as condições sob as 
quais ela continua. Sujeito à mesma condição, cessa o contrato de fidúcia quando o fiduciário 
[trustee] está sujeito a liquidação judicial ou dissolução ou desaparece como resultado de 
cessão ou absorção e, se for advogado, em caso de proibição temporária, destituição ou 
omissão do registro. 
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na ausência de um beneficiário, os bens e direitos da fidúcia revertem 

automaticamente em favor do instituidor. Se, em vez dessa situação, o trust 

terminar pelo falecimento do instituidor, neste caso o patrimônio fiduciário reverterá 

de pleno direito para os sucessores dele329. 

Isso encerra, de maneira breve, o tratamento do trust (fiducie) no Direito 

francês. Conforme comentado anteriormente, a positivação da fiducie em terras 

francesas consistiu em algo revolucionário para o Direito daquele país. E essa 

possibilidade certamente abriu portas para várias possibilidades negociais que 

aquela nação ainda não tinha à disposição. Uma dessas possibilidades envolve o 

potencial de elaborar planejamentos sucessórios mais arrojados. Conforme 

exposto na página oficial dos notários da França, o trust (fiducie) pode ser de 

grande interesse na presença de uma pessoa vulnerável devido à idade, deficiência 

ou doença, e que gostaria de ter os seus bens geridos por um terceiro de confiança, 

tendo em vista que a lei permite que o instituidor do trust (fiducie) se nomeie como 

beneficiário do negócio. Ademais, o trust pode ser visto como uma ferramenta 

adicional e complementar ao mandato com efeito póstumo, que permite ao 

instituidor confiar a pessoa de sua escolha a missão de administrar-lhe os bens 

durante sua vida e também após a sua morte, independentemente da concordância 

de qualquer herdeiro. Esses dois instrumentos, portanto, podem fazer parte de uma 

estratégia global de gestão de riqueza330. 

E a França não é o único exemplo de país com elementos de civil law que 

obteve êxito na inserção e positivação do trust. Apenas para ilustrar, outro exemplo 

interessante é o da Escócia, que, por incrível que pareça, e apesar da proximidade 

geográfica com a Inglaterra, berço do instituto, teve o trust derivado de uma raiz 

muito distinta. 

 

329 “Article 2030 – Modifié par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) – Lorsque le contrat de 
fiducie prend fin en l’absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le 
patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant. Lorsqu’il prend fin par le décès du 
constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession”, cf. CC/1804, cit. – 
em tradução livre: Artigo 2030 – Alterado pela Lei n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 – art. 18 
(V) – Se o contrato fiduciário terminar na ausência de um beneficiário, os direitos, bens ou títulos 
do patrimônio fiduciário reverterão automaticamente para o instituidor. Quando terminar com a 
morte do instituidor, o patrimônio fiduciário reverte de pleno direito para a sucessão dele. 

330 NOTAIRES DE FRANCE. Fiscalité et gestion du patrimoine. La Fiducie, [s.l.], 14 abr. 2017. 
Disponível em: https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalité/fiscalité-et-gestion-du-patrimoine 
/la-fiducie. Acesso em: 6 jan. 2020. 

https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalité/fiscalité-et-gestion-du-patrimoine
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Na Escócia, o trust é regido, principalmente, afora a common law construída 

pelas cortes, usos e doutrina, por duas leis nacionais sobre o assunto, o Trusts 

(Scotland) Act 1921331 e o Trusts (Scotland) Act 1961332. Embora tenha a Escócia 

sido influenciada pela Inglaterra, a ponto de dividir com esta a House of Lords como 

corte final de apelação desde 1707 até 2009333, e embora tenha internalizado 

muitos conceitos típicos da common law, mesmo assim carecia da noção de 

estates, que está atrelada à equity e que é essencial para o trust inglês. Na 

Inglaterra, diferencia-se legal estate de equitable estate, sendo que legal estate se 

refere à titularidade formal ou jurídica, identificada de acordo com o registro dos 

atos jurídicos; ao passo que equitable estate se refere à titularidade de fato, 

identificada pela constatação de quem é o beneficiário real daquela propriedade. 

Sobre isso, é muito didática a explicação de Henry James Holthouse: 

Então, no que diz respeito à natureza da propriedade, existem duas 
espécies de propriedades neste país, a legal e a equitativa; isto é, pode 
haver dois proprietários da mesma terra, cada um exercendo um tipo de 
propriedade (estate) na terra ao mesmo tempo, embora por títulos 
diferentes: um que adquire seu título por operação do Direito, o outro por 
operação da Equidade; e daí se diz que um tem a propriedade de Direito 
(legal estate), o outro a propriedade de Equidade (equitable estate). 
Assim, uma pessoa a quem as terras são transmitidas (isto é, um trustee) 
para mantê-las em fideicomisso (trust) para outra, é considerada 
proprietária dessas terras aos olhos da lei; mas aquele para cujo uso ou 
benefício elas são mantidas (isto é, o cestui que trust) é considerado 
proprietário aos olhos da equidade. Neste caso, diz-se que o trustee tem 
a propriedade legal, e o cestui que trust a propriedade equitável334. 

 

331 SCOTLAND. Act 1921, an Act to consolidate and amend the law relating to trusts in Scotland. 
Portal da Legislação Oficial do Reino Unido, Edinburgh, 19 ago. 1921. Disponível em: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/11-12/58. Acesso em: 6 jan. 2020. 

332 SCOTLAND. Act 1961, an Act to amend the law of Scotland relating to trusts. Portal da 
Legislação Oficial do Reino Unido, Edinburgh, 27 jul. 1961. Disponível em: http://www. 
legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/57. Acesso em: 6 jan. 2020.  

333 Desde então, por conta da reforma constitucional de 2005, divide com a Inglaterra e os demais 
Estados do Reino Unido a Supreme Court of the United Kingdom, cf. HOUSE OF LORDS. 
Judicial work. London: House of Lords London, 2008. Disponível em: https://www. 
parliament.uk/documents/lords-information-office/hoflbpjudicial.pdf. Acesso em: 6 jan. 2020. 

334 Tradução livre do seguinte excerto: “then with regard to the nature of the ownership, there are 
two species of ownerships in this country, viz. the legal and the equitable; that is, there may be 
two owners of the same land, each having an estate in the land at the same time, though by 
different titles: the one acquiring his title by operation of law, the other by operation of equity; and 
thence the one is said to have the legal estate, the other the equitable estate. Thus a person to 
whom lands are conveyed (i. e. a trustee) to hold them in trust for another, is regarded as the 
owner of those lands in the eye of the law; but he for whose use or benefit they are held (i.e. the 
cestui que trust) is regarded as the owner in the eye of equity. In this instance the trustee is said 
to have the legal estate, and the cestui que trust the equitable estate”, cf. HOLTHOUSE, Henry 
James. A new law dictionary, 2. ed. Philadelphia: Lea and Blanchard, 1847. p. 188. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/57
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/57


174 

A não recepção, no Direito escocês, do conceito de estate se dá porque a 

Escócia, tal qual a África do Sul, possui tradição jurídica mista, pois foi 

profundamente influenciada tanto pela tradição da civil law como pela tradição da 

common law335. Assim sendo, na Escócia, a origem do trust está ligada mais à civil 

law e ao conceito do fideicomissum romano336 do que à common law e ao conceito 

de use inglês337. 

Conforme afirma Nertila Sulçe, “o trust escocês, que é profundamente 

influenciado pela civil law, reconhece os direitos subjetivos dos beneficiários como 

um direito pessoal, e não como um direito real de propriedade (“The Scottish trust, 

which is deeply influenced by civil law, recognises the beneficiaries’ interest as a 

personal right and not a property right)”338. 

Nesse raciocínio, o trust escocês é sui generis porque nele não se verifica 

um desmembramento da propriedade ou a criação de um patrimônio de afetação. 

Trata-se, isso sim, de um gravame da propriedade, a partir do qual fica garantido o 

direito de preferência do instituidor, seus herdeiros e sucessores, em relação a 

quaisquer terceiros, e o direito de restituição caso o patrimônio não seja esgotado 

após a consecução dos propósitos eleitos no instrumento do trust339. No Direito 

escocês, não se diferencia propriedade equitável de propriedade legal para explicar 

o trust; a compreensão do instituto se dá de forma muito mais simples e amigável 

para operadores do Direito de países de raiz romana-germânica: “o fiduciário se 

torna o proprietário e o beneficiário adquire um direito contratual em face dele (the 

 

335 SULÇE, Nertila. Trust as a relationship treated by common law legal systems and as a 
relationship treated by civil law legal systems: things in common and comparison between the 
two systems. European Journal of Sustainable Development, 34, 172. Roma: ECSDEV, 2015. 
p. 108. 

336 Muito embora, a partir do século XVIII, a influência do trust inglês tenha se tornado 
consideravelmente maior. 

337 Essa afirmação não é pacífica entre historiadores do Direito especialistas no assunto. Para mais 
sobre a discussão, v.: ZIMMERMANN, Reinhard; REID, Kenneth. A history about private law in 
Scotland: introduction and property. Oxford: University Press, 2000. v. 1, p. 491. 

338 SULÇE, Nertila. Trust as e relationship treated by common law legal systems and as a 
relationship treated by civil law legal systems: things in common and comparison between the 
two systems. European Journal of Sustainable Development, 34, 172. Roma: ECSDEV, 2015. 
p. 106. 

339 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de sua 
assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e Financeiro, 
São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010.  



175 

trustee becomes owner and the beneficiary adquires a contractual right against 

him)”340. 

E, finalmente, como última ilustração de positivação do trust em países de 

civil law, há de se destacar que o Código Civil argentino de 2014 também 

internalizou o trust, fazendo-o, de modo semelhante ao que se propõe nesta tese, 

por meio da atualização do regramento do fideicomisso. 

O instituto em questão está previsto entre os artigos 1666 e 1707 do Código 

Civil argentino, tendo sido definido o fideicomisso da seguinte forma: “Há contrato 

de fideicomisso quando uma parte, chamada de fiduciante, transfere ou promete 

transferir a propriedade dos bens a outra pessoa chamada fiduciário, que se obriga 

a exercê-la em benefício de outra pessoa chamada beneficiária, que é designada 

no contrato, e a transferi-la após o cumprimento de um termo ou condição para o 

fideicomissário”341. 

Pelo regramento argentino, fiduciário pode ser qualquer pessoa, seja natural 

ou jurídica (art. 1673, CC/2014). Também beneficiário e fideicomissário podem ser 

qualquer pessoa, natural ou jurídica, presente ou futura, desde que determinável, 

com a única ressalva de que não pode ser fideicomissário o fiduciário (arts. 1671 e 

1672, CC/2014). O principal efeito do negócio é a criação da propriedade fiduciária 

(propiedad fiduciaria) sobre os bens fideicomitidos (art. 1682), o que gera um 

patrimônio separado que é distinto dos patrimônios do fiduciário, do fiduciante, do 

beneficiário e do fideicomissário (art. 1685). Como se percebe, o regramento em 

questão está totalmente de acordo com a Convenção de Haia sobre trust, bem 

como com os ditames defendidos neste trabalho. 

Portanto, fica claro que a objeção de que não é possível transpor para um 

país de civil law o instituto de trust, porque ele seria um instituto típico da common 

law, não faz mais sentido. Já há várias experiências bem-sucedidas de positivação 

 

340 GRETTON, George L. Trusts without equity. Portal The University of Edinburgh, Edinburgh, jul. 
2000, v. 49. p. 599-620. Disponível em: https://www.academia.edu/1543803/Trusts_ 
Without_Equity?auto=download. Acesso em: 6 jan. 2020. p. 599. 

341 Tradução livre. No original se lê: “hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada 
fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona 
denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que 
se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al 
fideicomissário”, cf. ARGENTINA. Códigos. Código Civil y Comercial de la Nación. Buenos Aires: 
Infojuds, 2014. Disponível em: http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_ 
de_la_Nacion.pdf. Acesso em: 7 jan. 2020. 

https://www.academia.edu/1543803/Trusts_Without_Equity?auto=download
https://www.academia.edu/1543803/Trusts_Without_Equity?auto=download
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do instituto que demonstram que é possível proceder a esse intento. A forma de 

fazê-lo são várias: seja pela criação de um contrato de fidúcia (modelo francês), 

pela criação de trust sem equity (modelo escocês) ou pela recepção do trust por 

meio do fideicomisso (modelo argentino), não há dúvida de que países de civil law 

têm ferramental suficiente para internalizar em seus ordenamentos jurídicos essa 

riquíssima figura. Isso posto, embora todos esses métodos tenham seu valor, para 

fins da experiência brasileira, a melhor opção é endereçar esse desiderato por meio 

do fideicomisso, conforme se demonstrará. 
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5. A REFORMA DO FIDEICOMISSO NO BRASIL E SUA 

REESTRUTURAÇÃO VISANDO A POSSIBILITAR OPERAÇÃO 

SEMELHANTE AO TRUST E UM PLANEJAMENTO PATRIMONIAL 

E SUCESSÓRIO PLENO 

 

5.1. Insuficiência atual do ordenamento jurídico brasileiro 

Conforme verificado nos capítulos anteriores, os mecanismos existentes de 

planejamento sucessório são insuficientes para acobertar todos os arranjos por 

quem esteja planejando a sua sucessão. 

Também conforme verificado, os principais institutos jurídicos utilizados para 

planejamento sucessório são os seguintes: testamento; doação com reserva de 

usufruto vitalício para o doador; constituição de pessoa jurídica – com reserva de 

usufruto de quotas/ações para o fundador e nua propriedade para aqueles que se 

visa a beneficiar; e a instituição de planos de previdência privada. 

Entretanto, tais mecanismos para operacionalizar o planejamento 

sucessório não contemplam as necessidades de quem queira levar a efeito 

operação que tenha os mesmos efeitos de um trust ou de quem queira estabelecer 

beneficiários sucessivos vivos. 

Deveras, o testamento – mecanismo de planejamento sucessório por 

excelência – contempla a possibilidade de deixar os bens disponíveis, isto é, que 

não violem a proteção da legítima dos herdeiros necessários, para determinadas 

pessoas, seja por meio de herança ou legado. Se desejar, o testador também pode 

se valer das formas de substituição testamentária, a vulgar, que se verifica quando 

o testador nomeia outra pessoa para receber a herança caso o herdeiro ou o 

legatário não possa ou não queira recebê-la342, e/ou a fideicomissária343, sendo que 

“a substituição será fideicomissária quando o testador nomear um certo herdeiro ou 

legatário (fiduciário), estabelecendo que este, com o advento de certo termo ou 

 

342 CC/02, art. 1.947 e seguintes, cit. 
343 CC/02, arts. 1.951 e seguintes, cit. 
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condição, transmita a herança à pessoa ainda não concebida quando da morte do 

testador (fideicomissário), nos termos do art. 1.951 do CC”. Como se percebe, o 

testamento hoje não atende à vontade do testador de estabelecer, em um mesmo 

ato, beneficiários sucessivos. Tampouco é possível, por meio de testamento, 

estabelecer uma operação semelhante ao trust, primeiro em razão da mesma 

restrição indicada acima, isto é, a impossibilidade de ter dois beneficiários vivos; e, 

depois, por ser vedado o estabelecimento de uma finalidade como destinatária do 

testamento (em vez de uma pessoa). 

No caso da doação com reserva de usufruto vitalício para o doador, em que 

pese ser espécie de instrumento de planejamento sucessório – caracterizada por 

inicialmente transferir a nua propriedade ao donatário, resguardando ao doador a 

posse direta em caráter vitalício –, não resta caracterizada a existência de um 

beneficiário sucessivo no instituto jurídico, uma vez que a relação abarca e diz 

respeito apenas a dois polos, dois sujeitos: o doador e o donatário. Dessa maneira, 

a doação com reserva de usufruto limita-se a um planejamento sucessório 

unilinear, limitado a pessoas que já existem à época de sua realização, excluindo, 

portanto, a possibilidade de sua utilização para um planejamento sucessório que 

tenha o intuito de fixar, no ato de sua lavratura, beneficiários sucessivos. Limita-se, 

assim, à transferência da nua propriedade ao donatário, abarcando as situações 

em que a vontade do doador seja antecipar a transferência de patrimônio aos seus 

sucessores, mas resguardando a fruição do patrimônio doado até o final de sua 

vida344. Assim, esse instrumento de planejamento sucessório – a doação com 

reserva de usufruto vitalício para o doador – é insuficiente para preencher a lacuna 

apontada neste trabalho. 

Os planejamentos sucessórios que passam pela criação de empresas 

(holdings, acordos de acionistas, nomeação de gestores etc.), além de custosos, 

justificam-se apenas em poucas e limitadas situações345. Mesmo assim, dentro 

dessa seara, destacam-se as chamadas holdings familiares, cujo objetivo é 

principalmente a titularidade de quotas ou ações de outras sociedades, ou a 

 

344 ARGENTINA. Códigos. Código Civil y Comercial de la Nación. Buenos Aires: Infojuds, 2014. 
Disponível em: http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion. 
pdf. Acesso em: 7 jan. 2020. p. 429. 

345 SIMÃO, José Fernando. Contrato de doação e testamento como formas de planejamento 
sucessório. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do planejamento sucessório. 2. 
ed. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019. p. 501. 
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titularização de imóveis e/ou outros ativos que gerem ou não renda (estas últimas 

chamadas comumente de holdings imobiliárias ou holdings patrimoniais)346. Ao 

serem usadas para fins de planejamento sucessório, as quotas ou ações dessa 

pessoa jurídica personificada são normalmente detidas pelos ascendentes, e 

depois transferidas para os descendentes em virtude de evento mortis causa ou 

por alguns negócios jurídicos inter vivos, como por meio de doação com reserva de 

usufruto, entre outras formas diferenciadas de arranjos societários347. O fato é que 

a constituição da pessoa jurídica apenas simplifica situações jurídicas por “facilitar, 

sintaticamente, a formação de proposições jurídicas, na medida em que o termo 

condensa uma série de relações mais complexas”348. Então, essa forma de 

planejamento sucessório sempre estará ligada às outras formas (testamento, 

doação com reserva de usufruto etc.). 

Assim sendo, a constituição de pessoa jurídica personificada não é, per se, 

adequada para o intento de estabelecer beneficiários sucessivos para após o 

falecimento do disponente, nem de operacionalizar estrutura semelhante ao trust, 

com finalidade sucessória, razão pela qual não supre a lacuna apontada neste 

trabalho. 

A instituição de planos de previdência privada (VGBL e PGBL) e a 

contratação de seguros de vida consistem em forma unilateral de planejamento 

sucessório que envolvem estipulação em favor de terceiro. Pelo seguro de vida, a 

ocorrência do sinistro faz com que a indenização seja direcionada para a pessoa 

indicada como beneficiária. Já nos planos de previdência privada, seja qual for o 

tipo, a renda será destinada ao beneficiário indicado pelo segurado, sendo que, 

“enquanto o capital não resta convertido em renda periódica, a previdência privada 

é um investimento como outro qualquer, razão pela qual deveriam ser tributados, 

como também deveriam ser contabilizados para fim de colação ou de partilha 

 

346 NEGRI, Sergio Marcos Carvalho de Ávila. Pessoa jurídica e planejamento sucessório: o risco 
da desconsideração. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do planejamento 
sucessório. 2. ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019.  
p. 352. 

347 E que foram expostos na primeira parte deste trabalho. 
348 Cf. NEGRI, Sergio Marcos Carvalho de Ávila. Pessoa jurídica e planejamento sucessório: o risco 

da desconsideração. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do planejamento 
sucessório. 2. ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019.  
p. 352. 
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decorrente do regime de bens”349. Essa forma de planejamento sucessório não 

atende ao intento de quem deseje um resultado semelhante ao decorrente de um 

trust ou queira instituir beneficiários sucessivos, pois não é possível, por meio do 

contrato de seguro ou de previdência privada, estabelecer para o terceiro 

beneficiário a obrigação de transmitir o patrimônio para ainda outra pessoa, ou para 

administrar o patrimônio em prol de uma finalidade. Tais disposições refugiriam 

completamente ao objeto do contrato, que no mais das vezes é de adesão, 

oferecido por instituições securitárias e/ou financeiras, sendo tais mecanismos 

impróprios e ineficientes para uma eventual tentativa de alcançar esse intento. 

Então, e conforme já salientado, inexiste, atualmente, no Brasil uma forma 

de estabelecer – em um mesmo ato, com efeitos post mortem – beneficiários 

sucessivos e vivos ao tempo da disposição, o que, contudo, seria possível a partir 

do instituto do fideicomisso, não fosse a indevida vedação contida no art. 1.952 do 

Código Civil de 2002350. 

Outrossim, inexiste no Brasil uma figura correlata ao trust da forma como ele 

é apresentado no art. 2 da Convenção de Haia351, isto é uma relação jurídica criada 

inter vivos ou post mortem “por alguém, o outorgante, quando os bens forem 

colocados sob controle de um curador para o benefício de um beneficiário ou para 

alguma finalidade específica”352. 

E, há de se destacar, o trust pode ser muito útil para o planejamento 

sucessório, bem como muitas outras finalidades. Conforme afirma Nicole Terpins, 

“talvez o mais flexível mecanismo para planejamento sucessório e gestão 

 

349 NEVARES, Ana Luiza Maia. Perspectivas para o planejamento sucessório. In: TEIXEIRA, 
Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do planejamento sucessório. 2. ed. rev. ampl. e atual. Belo 
Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2019. p. 392. 

350 CC/02, “Art. 1.952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não 
concebidos ao tempo da morte do testador”, cit. 

351 Conforme assevera MARTINS-COSTA, Judith. O trust e o direito brasileiro. Revista de Direito 
Civil Contemporâneo, São Paulo: Ed. RT, v. 12, jul./set. 2017, versão digital (Thomson Reuters). 
p. 2. No mesmo sentido, ver: OLIVA, Milena Donato. Trust. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves 
(coord.). Arquitetura do planejamento sucessório. 2. ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: 
Fórum Conhecimento Jurídico, 2019. p. 530. 

352 Cf. Art. 2 de CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 
– Convenção sobre a lei aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. 
Coordenação: Claudia Lima Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. 
Disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 
21 jun. 2018. 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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profissional de recursos de terceiros de todos os tempos seja o trust”353. Deveras, 

o trust é mecanismo de grande valia para o crescimento econômico e social. A 

estrutura do trust dá flexibilidade para os administradores dos bens e direitos 

afetados, só que, simultaneamente, garante segurança contra as eventuais 

arbitrariedades do fiduciário. A união dessas características fez o trust ser bastante 

disseminado pelo mundo, especialmente para operar sinalizar planejamentos 

sucessores profissionais em gestão profissional de carteiras de investimento, entre 

outras utilizações. 

Só que as pessoas que quisessem se valer de uma operação desse tipo 

estariam desguarnecidas juridicamente, e teriam de se valer de “malabarismos” 

jurídicos, para conseguir efetivar operação desse tipo. Nesse sentido, Walter 

Douglas Stuber defende a exequibilidade do trust no Brasil, ainda que não esteja 

regulamentado pelo ordenamento jurídico e tenha sido constituído de acordo com 

o regramento estrangeiro, bastando, para tanto, que sejam atendidas as 

disposições da legislação brasileira e respeitados os bons costumes, a ordem 

pública e a soberania nacionall354. Só que, evidentemente, isso não é suficiente, 

pois não há segurança jurídica para alguém confiar que o trust instituído pela lei 

estrangeira gerará todos os seus efeitos esperados no Brasil. 

É preciso ter uma nova legislação sobre o tema. Autores como Rodrigo 

Garcia e Nicole Terpins entendem que o trust deveria ser positivado por meio de 

uma figura jurídica nova, que aproveitasse conceitos com os quais os operadores 

do Direito brasileiros estejam acostumados, valendo-se de uma figura contratual 

nova como o contrato de fidúcia. Para essa positivação, sustentam que a nova lei 

deve conter regras claras sobre a classificação tributária, e destacam a 

necessidade de conferir publicidade aos efeitos do negócio. 

Além dos próprios brasileiros, os estrangeiros residentes ou com negócios 

no país poderiam desejar a existência de operação semelhante ao trust no Brasil, 

o que, atualmente, é impossibilitado pela ausência de previsão normativa ou figura 

negocial que abrigue, juridicamente, essa estrutura. 

 

353 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de 
sua assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010. p. 165.  

354 V. STUBER, Walter Douglas. A legitimidade do trust no Brasil. Revista de Direito Mercantil 
industrial, econômico e financeiro, São Paulo: Ed. RT, 1989, n. 76. 
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5.2. Diferença entre um negócio jurídico e uma operação econômica 

Antes de prosseguir, é necessária uma digressão sobre a diferença entre um 

negócio jurídico e uma operação socioeconômica. 

As pessoas, os empresários, os comerciantes, os consumidores, os 

industriais, os médicos, os padeiros, os pedreiros, os artesãos, os clérigos, os 

cidadãos em geral, quando celebram um negócio jurídico, não o fazem por uma 

satisfação pessoal em celebrar o negócio em si, mas, isso sim, celebram-no porque 

desejam algo que virá por intermédio daquele negócio. 

Os negócios jurídicos consistem no meio de as pessoas atingirem e 

operacionalizarem seu intento, razão pela qual é preciso distingui-los da operação 

socioeconômica que se visa a estruturar. 

A operação socioeconômica envolve todo um racional de correlações entre 

meios e fins, relações de causa e efeito, e uso de diversos instrumentos, para que 

a partir de determinada situação se alcance alguma outra desejada pelo 

responsável pelo planejamento. 

Pensemos em um negociador de ações em uma bolsa de valores 

mobiliários, cujo objetivo seja o de lucrar com a compra e venda de ativos, dando-

se a primeira das condutas (aquisição) quando o valor do bem é menor, apostando 

que, futuramente, valerá mais, hipótese que será, ou não, confirmada com o passar 

do tempo, dando-se a respectiva alienação, embolsando o lucro ou amargando o 

prejuízo. Por razões de mitigação dos riscos, ele não se limita a colocar todo o 

patrimônio a ser investido em um ativo apenas, mas sim em vários, constituindo, 

assim, a sua carteira de investimentos. Ao final, esse investidor aposta que acertará 

mais vezes do que errará, e esse delta, a diferença positiva entre os valores das 

operações bem-sucedidas e das deficitárias, consistirá, grosso modo, no lucro 

almejado desde o princípio. 

Essa é a exposição sumária da operação econômica, com a observação de 

que a respectiva operacionalização depende da celebração de diversos negócios 

jurídicos – postos a serviço dessa finalidade eleita –, que servem para materializar, 

juridicamente, a operação planejada. 

No caso do exemplo explorado, é possível vislumbrar a celebração de 

diversos contratos de venda e compra, pelo menos dois deles para cada ativo: o 
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contrato de venda e compra para a aquisição; e, depois, o contrato de venda e 

compra visando à respectiva alienação. Considerando uma carteira de 

investimentos com muitos ativos, seguindo essa mesma lógica, serão dezenas de 

contratos de venda e compra. Diante desse cenário, observe-se que um terceiro, 

que desconhecesse a operação e que tivesse contato com apenas um desses 

contratos, não poderia apreciar a completude racional desse investidor. Os 

contratos, singularmente considerados, não permitiriam perceber o quebra-cabeça 

inteiro. 

A operação econômica, então, vale como entidade autônoma em relação 

aos contratos que a operacionalizam. Ela só é observável se se contemplar a 

integralidade dos negócios celebrados, e, a partir daí, ser percebida a relação que 

existe entre eles. Essa relação é observável a partir do momento em que se 

percebe que todos os contratos foram celebrados com um único objetivo 

subjacente, que era o de servir a uma operação socioeconômica. 

Então, uma coisa é a operação socioeconômica, e outra coisa o(s) 

negócio(s) jurídico(s) que a instrumentaliza(m). 

Nessa toada, as operações socioeconômicas – e as pessoas que as 

estruturam – celebram contratos ou negócios jurídicos em geral por conta da 

respectiva função socioeconômica, ou seja, por serem úteis para a obtenção de 

determinado fim. 

Assim, e trazendo esse raciocínio para o objeto deste trabalho, importa 

menos se o trust e as demais lacunas já denunciadas no planejamento sucessório 

serão operacionalizadas por meio desse ou daquele contrato. O negócio jurídico, 

nesse aspecto, é instrumento de realização de uma operação socioeconômica que 

lhe subjaz e lhe dá causa, entendida esta como a função socioeconômica objetiva 

do negócio. Assim, o importante é que haja algum instituto que possa 

instrumentalizar, de forma eficiente, a operação socioeconômica. 

Pois bem. Neste ponto, importa, então, entender a causa subjacente ao trust. 

Para tanto, sabe-se que há diferenciação entre o trust real e o trust pessoal. 

Basicamente, trust real é aquele em que um patrimônio é afetado para 

determinada finalidade. Nessa operação socioeconômica, o que o instituidor almeja 
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é separar, para depois de sua morte355, determinado patrimônio e fazer com que 

ele seja afetado e administrado em prol de determinada finalidade. Isso posto, veja-

se que tal operação socioeconômica já é possível no Brasil por intermédio do uso 

das fundações356. Como se sabe, “uma fundação é, em síntese, um patrimônio 

destinado a um fim de interesse público ou social que adquire personalidade 

jurídica, na forma da lei civil”357. Observa-se, então, que as duas finalidades se 

coadunam, e que as fundações são suficientes para abarcar o interesse de quem 

queira instituir um trust real. Nessa linha de raciocínio, é possível comparar os 

efeitos do trust real com os efeitos da fundação e, a partir daí, chegar à constatação 

de que esses institutos podem servir a uma mesma causa socioeconômica. 

Deveras, quanto aos elementos envolvidos na instituição, a fundação 

depende de três entidades: um instituidor, um administrador e a finalidade social 

que será atendida. No trust real, de forma similar, há um instituidor (settlor), um 

administrador (trustee) e a finalidade em prol da qual os recursos serão utilizados 

(specified purpose)358. 

Quanto à separação patrimonial, sabe-se que os ativos do trust constituem 

um fundo separado que não se confunde com os demais bens do trustee; de forma 

similar, na fundação, os bens não se confundem com aqueles de seus 

administradores, pois a fundação ganha personalidade jurídica própria pelo fato de 

 

355 Supondo tratar-se de um planejamento sucessório, que é o foco deste trabalho. 
356 Conforme já visto anteriormente. 
357 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (MPSC). Fundação: conceito, 

características principais e instituição. Florianópolis/SC (Brasil): portal eletrônico do MPSC – 
seção de Direitos Humanos e Terceiro Setor, 2019? Disponível em: https://www.mpsc. 
mp.br/direitos-humanos-e-terceiro-setor/fundacao-conceito-caracteristicas-principais-e-
instituicao. Acesso em: 23 out. 2019. 

358 HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. Convention on the 
law applicable to trusts and on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível 
em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 de junho 
de 2018. Na tradução da UFRS: “relações jurídicas criadas – inter vivos ou após a morte – por 
alguém, o outorgante, quando os bens forem colocados sob controle de um curador para o 
benefício de um beneficiário ou para alguma finalidade específica”, cf. Art. 2 de CONFERÊNCIA 
DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 – Convenção sobre a lei 
aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. Coordenação: Claudia Lima 
Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível em: https://www.hcch. 
net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 2018. 

https://www.mpsc.mp.br/direitos-humanos-e-terceiro-setor/fundacao-conceito-caracteristicas-principais-e-instituicao
https://www.mpsc.mp.br/direitos-humanos-e-terceiro-setor/fundacao-conceito-caracteristicas-principais-e-instituicao
https://www.mpsc.mp.br/direitos-humanos-e-terceiro-setor/fundacao-conceito-caracteristicas-principais-e-instituicao
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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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ser considerada pela lei como pessoa jurídica359, possuindo, portanto, um 

patrimônio autônomo em relação ao do administrador. 

A titularidade dos bens dos ativos do trust são do trustee ou de outra pessoa 

em benefício dele. Já os bens das fundações são por elas titularizados (e não por 

seus administradores), em virtude de serem personalizadas. Embora esse seja um 

ponto de diferença quanto ao método pelo qual se alcançou a separação 

patrimonial, isso importa pouco diante do fato de a finalidade dessa característica, 

em ambas as figuras, consistir em separar o patrimônio do administrador daquele 

que está afetado, em prol da finalidade escolhida. 

Depois, o trustee tem o poder-dever de gerenciar, empregar ou dispor dos 

bens afetados em consonância com os termos do trust360. No caso das fundações, 

há a figura do administrador, que será indicado no próprio ato que institui a 

fundação ou posteriormente, quando da elaboração do estatuto. Evidentemente, 

esse administrador está vinculado aos termos do estatuto e da lei, de modo que 

tem o poder-dever de administrar os bens em consonância com as finalidades da 

fundação e com a legislação aplicável. 

Como se percebe, então, a constituição de uma fundação atende à causa 

que justificaria a instituição de um trust real. Vale dizer: a mesma operação 

socioeconômica realizada com o trust real pode ser operacionalizada no Brasil por 

meio das fundações. Evidentemente que há diferenças entre os institutos, que, 

essencialmente, são compatíveis entre si. O fato, por exemplo, de as fundações 

terem finalidade vinculada ao que dispõe a lei, e o fato de serem fiscalizadas pelo 

Ministério Público, entre outras idiossincrasias normativas, são elementos 

acidentais que as tornam mais ou menos sujeitas à intervenção estatal, mas que 

não descaracteriza, por si só, a operação socioeconômica que as aproxima do trust. 

 

359 “Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I – as associações; II – as sociedades; III – as 
fundações; IV – as organizações religiosas; (Incluído pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003); V – os 
partidos políticos. (Incluído pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003); VI – as empresas individuais de 
responsabilidade limitada. (Incluído pela Lei n. 12.441, de 2011) (Vigência)“, cf. CC/02, cit. 

360 CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 – Convenção 
sobre a lei aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. Coordenação: Claudia 
Lima Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível em: 
https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 2018, art. 
2º, “c”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.825.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.825.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm#art3
https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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Pelo contrário, as mesmas restrições seriam teoricamente possíveis ao trust real, 

se assim quisessem os países que o admitem. 

Por isso, a maior lacuna no que tange ao trust no Brasil é a possibilidade de 

se instituir uma operação socioeconômica de trust pessoal, ou seja, aquele no qual 

se pretende beneficiar uma ou mais pessoas, ou ainda beneficiar certas pessoas 

de forma sucessiva, o que não possui correlação direta no País até o momento. 

É justamente levando em conta essa lacuna que se defende que o instituto 

existente no ordenamento jurídico nacional que tem o potencial de, se reformado, 

abarcar esse tipo de operação econômica é o fideicomisso. 

Nesse ensejo, há outro ponto digno de nota, que é a desnecessidade da 

vinda de um estrangeirismo se há um instituto interno cuja reforma basta para dar 

conta do problema que se pretende resolver. 

De certa forma, ocorre com o Direito algo parecido com o que tem ocorrido 

com a língua portuguesa. Conforme apontado na justificativa do Projeto de Lei n. 

1.676/99, “estamos a assistir a uma verdadeira descaracterização da língua 

portuguesa, tal a invasão indiscriminada e desnecessária de estrangeirismos – 

como holding, recall, franchise, coffee-break, self-service – e de 

aportuguesamentos de gosto duvidoso, em geral despropositados, como startar, 

printar, bidar, atachar e database”361. Aliás, Ariano Suassuna brincava, 

jocosamente, com esse fenômeno em suas palestras, apontando diversos termos 

estrangeiros que seriam perfeitamente expressos pela língua portuguesa, ou até 

seriam mais bem expressos por ela, concluindo, então, pela total desnecessidade 

do uso de termos alienígenas362. 

No caso do Direito, esse fenômeno do estrangeirismo ocorre pela importação 

de categorias jurídicas desnecessárias para resolver problemas que seriam 

endereçáveis por institutos jurídicos que já existem no ordenamento pátrio. E, 

infelizmente, isso às vezes ocorre no contexto da própria academia, em virtude do 

 

361 Cf. POLVEIRO Jr, Elton Edmundo. O uso de estrangeirismos no Brasil e o PL 1679/99. In: 
Senatus, v. 5. Portal do Senado Federal, Brasília, 2007. p. 17-23. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/ 
bdsf/bitstream/handle/id/99591/o%20uso%20do%20extrangeirismo%20no%20brasil.pdf?sequ
ence=1. Acesso em 23 out. 2019. 

362 ARIANO SUASSUNA sobre a língua inglesa glass. Arthur Olinto, [s.l.]. Disponível em: https:// 
www.youtube.com/watch?v=Tt1PtjUHhSg. Acesso em: 23 out. 2019. 

https://www2.senado.leg.br/%20bdsf/bitstream/handle/id/99591/o%20uso%20do%20extrangeirismo%20no%20brasil.pdf?sequence=1
https://www2.senado.leg.br/%20bdsf/bitstream/handle/id/99591/o%20uso%20do%20extrangeirismo%20no%20brasil.pdf?sequence=1
https://www2.senado.leg.br/%20bdsf/bitstream/handle/id/99591/o%20uso%20do%20extrangeirismo%20no%20brasil.pdf?sequence=1
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esforço de alguns no sentido de tentar internalizar sofisticados institutos estrangeiros 

quando na verdade a simples aplicação arrojada daquilo que já existe como direito 

posto no país poderia resolver a questão. Os países que servem de principais fontes 

de tais importações costumam mudar de época em época e conforme as tendências 

de cada momento. Evidentemente, é assaz saudável e recomendável o estudo de 

como as categorias jurídicas são tratadas pelas diversas nações363. A ponderação 

que ora se faz se refere apenas ao estrangeirismo jurídico, consistente na importação 

mecânica e impensada de institutos alienígenas, sem uma avaliação acerca da real 

necessidade em nosso sistema e/ou sobre se haveria realmente uma incapacidade 

dos institutos existentes em nosso sistema para resolver o problema endereçado 

pelo conceito que está sendo importado. 

Nesse ponto, o trust, enquanto operação socioeconômica, é um importante 

mecanismo de autoafirmação patrimonial e existencial e precisa ser abarcado, 

juridicamente, pelo Brasil. Não se trata de um estrangeirismo fruto do capricho: o 

trust realmente permite às pessoas uma possibilidade útil de planejamento 

sucessório. Por outro lado, essa operação socioeconômica não precisa ser 

normatizada por meio da criação de um instituto jurídico totalmente novo no Brasil, 

se a ela puder ser adaptado um instituto que já possuímos em nosso ordenamento. 

E é por isso que se repete: a operação econômica do trust pode ser 

operacionalizada por meio do fideicomisso. 

Evidentemente, tal intento não se cumpre com o fideicomisso da forma como 

se encontra hoje estruturado no sistema brasileiro. É preciso alteração legislativa 

para possibilitar que tal categoria jurídica abarque, satisfatoriamente, operação 

semelhante à do trust e outras de que as pessoas porventura possam querer fazer 

uso lícito e ético. Assim, para sugerir tais alterações legislativas, é importante 

conhecer o que já se tentou fazer nesse sentido no Brasil. Por isso, a seguir são 

trazidas as principais tentativas de normatização do trust e/ou reforma do 

fideicomisso no Brasil, para que, ao final, seja possível, de forma propositiva, 

alinhavar o que poderá ser o novo tratamento jurídico do assunto. 

 

363 Este trabalho não olvida essa importância, e justamente por isso trouxe item sobre o 
fideicomisso nos vários países. 
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5.3. As tentativas de normatização do trust no Brasil 

Estas as tentativas de normatização de figura semelhante ao trust no 

Brasil364: 

1. Projeto de Lei n. 3.362, de 1957, em que se tentou instituir o fideicomisso 

inter vivos. 

2. Projeto de Código das Obrigações, de 1965, que trazia a figura do 

contrato de fidúcia. 

3. Anteprojeto de Código Civil, em que se previu a possibilidade de criar 

patrimônio de afetação, ideia ratificada no anteprojeto revisto de 1964. 

4. Projeto de Lei n. 4.809/98, em que se tentou outra vez instituir o contrato 

de fidúcia. 

5. Projeto de Lei do Senado n. 487/2013 – absorvido temporariamente pelo 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados Federais n. 1.572, de 2011 –, 

mas que depois teve sua tramitação retomada, e que institui o novo 

Código Comercial, estando em tramitação atualmente365. 

5.3.1. Projeto de Lei n. 3.362, de 1957 

O Projeto de Lei n. 3.362, de 1957, de autoria do Deputado Federal Elias 

Adaime (PTB/SC), tinha a seguinte ementa: “Institue o fideicomisso INTER 

VIVOS”366. 

Já em sua justificação, apontava que o então vigente Código Civil de 1916 

previa apenas o fideicomisso em caso de morte, por testamento, que não ampararia 

determinadas finalidades altruísticas de maneira apropriada, sendo necessário ao 

ordenamento pátrio que passasse a contar com a instituição do fideicomisso inter 

 

364 OLIVA, Milena Donato. Deve o trust ser incorporado no direito brasileiro? – até o presente 
momento restaram frustradas todas as iniciativas de incorporação do trust como instituto geral. 
Portal do Jota, 7 jan. 2018. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/deve-
o-trust-ser-incorporado-no-direito-brasileiro-07012018. Acesso em: 11 jun. 2018.  

365 Essa afirmação foi escrita em 25 de dezembro de 2019. 
366 BRASIL. Câmara Nacional. Projeto de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o 

fideicomisso INTER VIVOS. Rio de Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data 
da proposição). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao? 
idProposicao=212029. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 8321. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/deve-o-trust-ser-incorporado-no-direito-brasileiro-07012018
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/deve-o-trust-ser-incorporado-no-direito-brasileiro-07012018
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212029
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212029
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vivos, apontando o fato de essa possibilidade ter sido acolhida no direito anglo-

saxão. 

Já no art. 1º do Projeto de Lei em questão ficou previsto o seguinte: 

Art. 1º É permitida a instituição de fideicomisso em vida do instituidor, ou 
fideicomitente, que poderá transferir bens certos ao gravado, ou fiduciário, 
com a obrigação de, a certo tempo, ou sub certa condição, transmití-los a 
um ou mais pessoas, que se qualificam de fideicomissários, ou ao próprio 
fideicomitente367. 

Assim, logo no primeiro artigo do Projeto de Lei já ficava claro o arrojo no 

sentido de permitir que o fideicomisso fosse utilizado por ato inter vivos, e não mais 

exclusivamente por testamento (mortis causa). Há de se relembrar que o 

fideicomisso estava previsto nos arts. 1.733 a 1.740 do Código Civil de 1916, dentro 

do capítulo das Substituições Testamentárias, fazendo menção expressa ao fato 

de que o negócio só poderia ser celebrado pelo testador, isto é, por aquele que 

estava testando368, de modo que a intenção era que o negócio produzisse efeitos 

apenas com o falecimento do fideicomitente, circunstância que o Projeto de Lei n. 

3.362/57 tinha o mérito de tentar alterar. Conforme já muitas vezes indicado nesta 

tese, essa circunstância persiste nos dias de hoje. Nesse sentido, diz Walter Stuber 

que “o fideicomisso é exclusivamente utilizado em nosso País para fins de 

sucessão testamentária. Através do fideicomisso, o testador pode instituir herdeiros 

ou legatários, impondo a um deles, designado gravado ou fiduciário, a obrigação 

de, por sua morte, a certo tempo, ou sob certa condição, transmitir ao outro, que se 

qualifica de fideicomissário, a herança ou legado”369. 

 

367 BRASIL. Câmara Nacional. Projeto de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o 
fideicomisso inter vivos. Rio de Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data da 
proposição). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id 
Proposicao=212029. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 8321. 

368 Dizia o Código Civil de 1916: “Art. 1.733. Pode também o testador instituir herdeiros ou legatários 
por meio de fideicomisso, impondo a um deles, o gravado ou fiduciário, a obrigação de, por sua 
morte, a certo tempo, ou sob certa condição, transmitir ao outro, que se qualifica de 
fideicomissário, a herança, ou o legado”, cit. 

369 STUBER, Walter Douglas. A legitimidade do trust no Brasil. Revista de Direito Mercantil 
industrial, econômico e financeiro, São Paulo: Ed. RT, 1989, n. 76. p. 104.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212029
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212029
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Outra diferença em relação ao que existia consistia em possibilitar mais de 

um beneficiário no negócio370. O Código Civil de 1916 previa que o beneficiário 

seria alguém no singular. 

Com relação aos bens passíveis de serem objeto do fideicomisso, dizia o art. 

2º do Projeto de Lei que o “fideicomisso póde ser constituído de bens móveis ou 

imóveis, corpóreos ou incorpóreos, presentes ou futuros”371, o que basicamente 

implica a possibilidade de se incluir no usufruto qualquer bem lícito passível de 

transação no ordenamento jurídico. O Projeto esclarecia, ainda, que “o fideicomisso 

póde ser particular ou universal, puro ou condicional, com dia certo, por tempo 

determinado, ou durante a vida do fideicomitente, do fiduciário ou do 

fideicomissário”372. Veja-se que a duração temporal do fideicomisso está limitada à 

duração da vida dos envolvidos. A exceção a essa regra foi trazida pelo art. 4º, que 

permitia o fideicomisso perpétuo nos casos em que o beneficiário era instituição ou 

fundação de interesse público e que tenha caráter permanente373. Mesmo assim, 

embora o fideicomisso pudesse ser perpétuo ou durar por toda a vida dos 

envolvidos, fato é que as condições porventura aplicáveis só poderiam perdurar por 

20 anos para serem cumpridas, sob pena de caducidade374. 

Quanto à finalidade do fideicomisso, dizia o art. 6º do Projeto o seguinte: “O 

fideicomisso pode ser constituído por quaisquer fins que não contravenham a moral 

e as leis”. A rigor, a previsão seria desnecessária, eis que, no Direito Privado, “o 

que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente 

 

370 A previsão é reforçada pelo art. 13 do Projeto de Lei, que dizia o seguinte: “Art. 13 O 
fideicomitente póde nomear um, dois ou mais fiduciário e fideicomissários. Parágrafo único. No 
caso de haver dois ou mais fiduciários, proceder-se-á de conformidade com o Código Civil a 
respeito dos testamenteiros conjuntos”, cf. BRASIL. Câmara Nacional. Projeto de Lei n. 3.362-
A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o fideicomisso inter vivos. Rio de Janeiro: Portal da 
Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data da proposição). Disponível em: https://www.camara. 
leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212029. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 4. 

371 BRASIL. Câmara Nacional. Projeto de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o 
fideicomisso inter vivos. Rio de Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data da 
proposição). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao? 
idProposicao=212029. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 3. 

372 PL 3.362/57, art. 3º, cit. 
373 “Art. 4º O fideicomisso póde ser perpetuo, quando constituído em favor de instituição ou 

fundação de beneficência, de piedade, de assistência social ou de interesse público, de caráter 
permanente”, cit. 

374 “Art. 5º Toda a condição de que dependa a execução de fideicomisso, de que trata a presente 
lei, e que perdure mais de 20 anos para cumprir-se, ter-se-á por caduca. Parágrafo único. O 
prazo de 20 anos se contará da aceitação do cargo pelo fiduciário”, cf. PL 3.362/57, cit. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212029
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212029
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212029
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permitido”375. Mesmo assim, é de bom-tom a presença dessa previsão no Projeto, 

até para deixar claro que a finalidade do fideicomisso que se tentava instituir não 

se confunde com o que se entendia como tal, até então uma substituição 

testamentária com escopo de aplicação restrito. Mesmo assim, o fideicomisso 

deveria expressar claramente a sua finalidade e o nome de quem seria beneficiado 

(fideicomissário), sob pena de nulidade, pois não poderia haver fideicomisso 

secreto, isto é, aquele com ocultação da real finalidade e/ou do beneficiário376. A 

previsão é salutar, mas a rigor desnecessária, pois o uso do fideicomisso para 

fraudar a lei ou para ocultar o real destinatário ou a efetiva finalidade fatalmente 

seria coibido pelos institutos do abuso de direito ou simulação. 

Depois, o Projeto de Lei trazia interessante previsão vedando fideicomissos 

em ordem sucessiva: 

Art. 9º São proibidos os fideicomissos em que haja ordem sucessiva, 
conhecidos, geralmente, sob as denominações de familiares, perpétuos, 
graduais e sucessivos. 
Parágrafo único. Entende-se que há ordem sucessiva no fideicomisso 
quando este concede o mesmo benefício a duas pessoas distintas e a 
segunda deve recebê-lo por morte da primeira377. 

A previsão tinha finalidade similar àquela que imbuiu o legislador a coibir o 

pacta corvina. É que, se dois familiares aparecessem sucessivamente como 

fideicomissários, poder-se-ia criar o desejo – naquele que aparece como segundo 

na ordem sucessiva do fideicomisso – de que o primeiro beneficiário falecesse o 

quanto antes ou, o que é muito pior, o segundo beneficiário se sentisse motivado a 

matar o primeiro. Tal vedação se mostra saudável para evitar a desintegração das 

relações familiares. Afora isso, e não obstante tal previsão, o Projeto de Lei permitia 

 

375 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Ação direta de inconstitucionalidade (ADI) n. 
4.277/DF. Relator: Min. Ayres Britto. Brasília: STF, publicação em 14 de outubro de 2011, DJE 
n. 198. p. 612. 

376 “Art. 7. O fideicomisso deve expressar claramente os fins para que foi constituído e o nome do 
fideicomissário, sendo nulos os fideicomissos secretos”, cf. BRASIL. Câmara Nacional. Projeto 
de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o fideicomisso inter vivos. Rio de 
Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data da proposição). Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoes Web/fichadetramitacao?idProposicao=212029. Acesso 
em: 2 nov. 2019. p. 8321. 

377 BRASIL. Câmara Nacional. Projeto de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o 
fideicomisso inter vivos. Rio de Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data da 
proposição). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id 
Proposicao=212029. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 8321. 

https://www.camara.leg.br/proposicoes%20Web/fichadetramitacao?idProposicao=212029
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que se estabelecesse usufruto em favor do fideicomissário, mas que se 

estabelecesse a nua propriedade em favor de outrem378. 

O Projeto de Lei reforça a possibilidade de figurarem como beneficiárias do 

fideicomisso as pessoas ainda não nascidas, além daquelas que fizessem parte de 

grupo indicado, genericamente, como beneficiado pelo fideicomitente, por exemplo, 

as “pessoas pobres”, “os moradores do bairro da Mooca” e assim por diante. 

Confira-se: 

Art. 14. Não valerá a instituição ou ordem feita a favor de pessoa 
inexistente, salvo quando se tratar: 

a) de fideicomissário nascituro; 

b) de fideicomissos perpétuos, do qual resultam fideicomissários pessoas 
ou grupos de pessoas de determinadas qualidades ou pertencentes a 
determinada comunidade, mas que, individualmente, não sejam 
conhecidas e possam não existir ao tempo da instituição do 
fideicomisso379. 

O Projeto de Lei também facultava que o fideicomitente estipulasse mais de 

um fiduciário, sucessivamente, caso o fiduciário inicialmente indicado recusasse o 

encargo, falecesse ou, por qualquer razão, não pudesse assumi-lo380. Igualmente, 

se, após a nomeação, o fiduciário não puder mais continuar com o encargo, seja 

por superveniente incapacidade, falecimento ou qualquer forma de impossibilidade, 

e se não houver substituto anteriormente escolhido, outro fiduciário poderia ser 

nomeado, a pedido do fideicomitente, do próprio fideicomissário ou até mesmo do 

Ministério Público381. 

O interessante art. 17 do Projeto de Lei dispunha que “a existência legal do 

fideicomisso começa quando o fiduciário aceita o cargo”382. Isso demonstra que o 

negócio jurídico foi previsto como sendo receptício, pois, embora se inicie com um 

 

378 “Art. 10. No fideicomisso pode-se dispor do uso ou do usofruto dos bens em favor do 
fideicomissário durante a sua vida e da plena propriedade a favor de outrem. Parágrafo único. 
Será ineficaz toda a disposição tendente a estabelecer fideicomisso subsequente sobre a cousa 
mandada dar em propriedade a um primeiro fideicomissário”, cf. BRASIL. Câmara Nacional. 
Projeto de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o fideicomisso inter vivos. Rio 
de Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data da proposição). Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichade tramitacao?idProposicao=212029. Acesso 
em: 2 nov. 2019. p. 8321. 

379 BRASIL. Câmara Nacional. Projeto de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o 
fideicomisso inter vivos. Rio de Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data da 
proposição). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id 
Proposicao=212029. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 8321. 

380 Cf. art. 15 do Projeto, cit. 
381 Cf. art. 16 do PL 3.362, cit. 
382 Cf. art. 17 do PL 3.362, cit. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichade%20tramitacao?idProposicao=212029
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212029
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ato unilateral, depende da anuência do fiduciário para se aperfeiçoar. Essa 

anuência poderia ser expressa ou tácita, a última deduzida a partir dos atos do 

fiduciário na execução do fideicomisso. Uma vez aceito pelo fiduciário, o 

fideicomisso seria irrevogável para fideicomitente. 

Quanto à forma, previu o art. 19 do PL 3.362 o seguinte: 

Art. 19. Pode constituir-se o fideicomisso entre vivos por escritura pública, 
por instrumento particular, ou, ainda, verbalmente, salvo, neste último 
caso, o que disponha a lei a respeito da prova das obrigações ou 
contratos, segundo o seu valor383. 

O fideicomisso que envolve bens imóveis deveria ser celebrado por meio de 

escritura pública e só geraria efeitos perante terceiros com o registro no Cartório de 

Registro de Imóveis384, sendo imprescindível a escritura de aceitação do cargo pelo 

fiduciário, salvo se tal aceitação houvesse sido concedida no mesmo instrumento 

da instituição do fideicomisso385. 

Na sequência, o art. 23 trazia previsão bastante relevante quando dizia que 

“todo fideicomisso se entende remunerado, cabendo ao fiduciário cinco por cento 

da renda bruta, salvo disposição em contrário”386. Evidentemente, a administração 

patrimonial eficiente é tarefa que requer habilidade e empenho, e por isso merece 

ser remunerada. A lei tratou de introduzir um critério remuneratório de 5% (cinco 

por cento) da renda bruta gerada pelo patrimônio. Assim, se o conjunto patrimonial 

gerasse, por mês, uma renda bruta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caberia 

ao administrador fiduciário o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a 

título de remuneração. Felizmente, o Projeto de Lei não tornou tal disposição 

cogente, nem criou uma precificação forçada387, sendo essa remuneração apenas 

uma base e que pode ser disposta pelas partes, tanto para tornar o contrato gratuito 

 

383 BRASIL. Câmara Nacional. Projeto de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o 
fideicomisso inter vivos. Rio de Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data da 
proposição). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra? 
codteor=1209982& filename=Dossie+-PL+3362/1957. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 4. 

384 Cf. art. 20 do PL 3.362, cit. 
385 Cf. art. 21 do PL 3.362, cit. 
386 Cf. art. 23, cit. 
387 No sentido de controle de preço remuneratório, o que seria um intervencionismo indesejável na 

economia e uma ingerência ineficiente no contrato. Nesse sentido, v., por todos, COELHO, 
Antônio Augusto de Souza. Da inconstitucionalidade da precificação forçada no novo regime 
jurídico do contrato de integração vertical no agronegócio. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1209982&
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1209982&
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(no sentido de não prever remuneração alguma para o fiduciário) como para 

aumentar a remuneração ou alterar o seu gênero, por exemplo, alterando-a de 

variável para um valor fixo mensal, ou transformando-a em um regime misto (um 

fixo e um variável). 

O Projeto de Lei também deixava claro que o fiduciário poderia ser uma 

pessoa natural ou uma pessoa jurídica388, e que o fiduciário não poderia deixar de 

cumprir sua função depois de aceita, salvo por causa grave, que deveria ser 

apresentada ao juiz389. 

Com relação à administração dos bens do fideicomisso, o PL 3.362/57 trazia 

uma tríade de importantes artigos a respeito: 

Art. 27. O fiduciário tem todas as ações e direitos inerentes ao domínio, 
mas não poderá alienar nem gravar os bens fideicometidos, salvo 
autorização expressa, ou se for impossível a execução do fideicomisso 
sem tal alienação ou gravame. 

Art. 28. O fiduciário é proibido de dispor bens fideicometidos, de forma 
diversa ou contrária à estabelecida no fideicomisso 

Art. 29. O fiduciário deverá empregar na administração de bens o cuidado 
de um bom chefe de família390. 

Dessa forma, verifica-se que o fiduciário teria todas as ações inerentes ao 

domínio, mas não teria poder de disposição dos bens, salvo autorização expressa 

ou impossibilidade de exercício do fideicomisso senão desse modo. A autorização 

expressa, evidentemente, poderia estar prevista no próprio instrumento de 

instituição do fideicomisso, especificando as situações em que tais onerações e/ou 

alienações são devidas. Todavia, a questão é esclarecida pelo art. 28 (supra), que 

determina que o fiduciário não pode dispor dos bens fideicometidos de forma 

diversa daquela estabelecida no fideicomisso. 

E, em previsão que demonstra a época em que o Projeto de Lei foi pensado, 

é disposto que o fiduciário deveria empregar na administração do fideicomisso o 

cuidado de um “bom chefe de família”, expressão que remontava à época em que 

a administração dos negócios familiares cabia exclusivamente ao homem. Nesse 

 

388 Cf. art. 24, do PL 3.362/57, cit. 
389 Cf. arts. 25 e 26 do PL 3.362/57, cit. 
390 BRASIL. Câmara Nacional. Projeto de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o 

fideicomisso inter vivos. Rio de Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data da 
proposição). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra? 
codteor=1209982& filename=Dossie+-PL+3362/1957. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 5. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1209982&
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passo, se fosse editada atualmente, essa previsão poderia ser alterada para “uma 

pessoa diligente e prudente”, ou algo que o valesse. O cerne da questão é que os 

bens não deveriam ser dilapidados, e deveriam ser administrados de forma que 

rendessem, crescessem e frutificassem, mas as aplicações efetuadas na 

persecução de tal desiderato não poderiam ser demasiadamente arrojadas ou 

arriscadas. O espírito da lei é o de um administrador-investidor conservador, que 

pretende zelar pelo patrimônio e fazê-lo crescer de forma moderada a longo prazo, 

sem assumir riscos em demasia, sobretudo em razão de estar afetado em prol do 

fideicomissário, e, naturalmente não poder ser disposto ou utilizado de forma 

açodada. 

Dando efetividade às previsões acima transcritas, o Projeto de Lei dizia que 

“o fiduciário será responsável pelas perdas e danos a que sua culpa der causa”391. 

Não ficou claro no Projeto se essa culpa abrangeria as situações em que, embora 

não houvesse agido com dolo ou com falta de cuidado, o fiduciário praticasse ato 

contrário ao que constava na instituição do fideicomisso, o que demandaria reparo, 

para constar, expressamente, que as perdas e danos causadas em decorrência da 

prática de ato que ultrapassasse os poderes outorgados também seriam de sua 

responsabilidade, ainda que sem culpa lato sensu (em sentido técnico). 

O Projeto também trazia as hipóteses de afastamento do cargo de fiduciário: 

Art. 31. Será afastado do cargo de fiduciário: 

a) quem tiver interêsses pessoais antagônicos com os interêsses do 
fideicomissário; 

b) quem malversar ou administrar com dolo ou culpa os bens 
fideicometidos; e 

c) O inhabil ou impedido, desde que sobrevenha ou se averigue a 
incapacidade ou impedimento. 

Art. 32. Podem pedir a remoção do fiduciário – o fideicomitente, o 
fideicomissário e o representante do Ministério Público, na defesa de 
menores ou incapazes, ou no interêsse da moral e da lei392. 

Desse modo, havia, basicamente, três hipóteses de remoção: (i) a situação 

em que houvesse conflito de interesse entre o fiduciário e o fideicomissário; (ii) a 

 

391 Art. 30 do PL 3.362/57 
392 BRASIL. Câmara Nacional. Projeto de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o 

fideicomisso inter vivos. Rio de Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data da 
proposição). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/ fichadetramitacao? 
idProposicao=212029. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 8322. 
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má administração ou administração culposa, valendo aqui a mesma ressalva 

lançada para o art. 30 (supra); e (iii) a superveniente incapacidade ou 

impossibilidade. Nessas hipóteses, os legitimados para requerer o afastamento do 

fiduciário seriam o fideicomitente, o fideicomissário ou o Ministério Público, na 

condição de custos legis. 

Finalmente, a extinção do fideicomisso era tratada no art. 36 do Projeto de 

Lei n. 3.362/57: 

Art. 36. O fideicomisso se extingue: 

a) pelo cumprimento dos fins para os quais foi constituído; 

b) por faltar a condição necessária para que se execute o fideicomisso, 
ou não se haver realizado em tempo hábil; 

c) por se tornar impossível o seu cumprimento; 

d) pela renúncia do fideicomissário, sempre que não tenha substitutos, 
ou por sua morte, salvo o disposto nos arts. 10 e 11; mas não poderá 
se extinguir por esta causa o fideicomisso instituído pelo 
fideicomitente em favor de si próprio; 

e) pela destruição da coisa de que seja constituído; 

f) pela resolução do direito do fideicomitente sobre as coisas 
fideicometidas; 

g) por se confundir a qualidade de único fideicomissário com a de único 
fiduciário; e 

h) por convênio expresso de todos os interessados. 

Art. 37. O fideicomisso de usofruto, renda ou, pensão, constituído a favor 
de pessoa jurídica, não poderá durar mais de 20 anos e se extingue ao 
cabo desse tempo. 

Art. 38. Extinto o fideicomisso, o fiduciário está obrigado a restituir ao 
fideicomitente os bens fideicometidos, cujo domínio não tenha alienado, 
conforme o encargo, salvo os casos previstos nas letras e e f do art. 36; 
no caso da letra h, proceder-se-á conforme o estipulado no convênio393. 

As hipóteses indicam as causas de extinção do fideicomisso. Diante da 

impossibilidade de existirem obrigações perpétuas (princípio da transitoriedade 

obrigacional), o Projeto de Lei estipulava um prazo máximo de vigência de 20 (vinte) 

anos394. Pode-se resumir tais hipóteses afirmando que as principais causas para a 

 

393 BRASIL. Câmara Nacional. Projeto de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o 
fideicomisso inter vivos. Rio de Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data da 
proposição). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id 
Proposicao=212029. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 8322. 

394 A previsão de tal prazo o era expressamente para as beneficiárias pessoas jurídicas, mas 
mesmo para as pessoas naturais esse interregno não poderia ser perpétuo, em razão do 
princípio da transitoriedade obrigacional. A redação completa do dispositivo era a seguinte: “Art. 
37. O fideicomisso de usufruto, renda ou pensão, constituído a favor de pessoa jurídica, não 
poderá durar mais de 20 anos e se extingue ao cabo desse tempo”, cf. PL 3.362/57, cit. 
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extinção do fideicomisso inter vivos seriam o cumprimento das finalidades 

estipuladas, o decurso do prazo de duração, a morte ou a superveniente 

impossibilidade do fiduciário ou do fideicomissário, quando não tenham substitutos; 

o perdimento da coisa dada em usufruto ou o distrato envolvendo todos os 

interessados. As situações, conforme se verifica, são bastante lógicas e adequadas 

para serem utilizadas como hipóteses de extinção do negócio. 

Por fim, no caso de extinção, é dever do fiduciário restituir os bens ao 

fideicomitente395, se for o caso396 e se outra coisa não estiver disposta no ato de 

instituição. 

Isso resume o projeto de lei, que teve o mérito de tentar retirar o fideicomisso 

do âmbito exclusivo das sucessões testamentárias, incluindo-o como uma opção 

de negócio inter vivos, valendo tanto como forma de organização patrimonial entre 

pessoas vivas quanto como forma eficiente de planejamento sucessório. O projeto, 

contudo, não foi para a frente, tendo sido arquivado em 1973, inexistindo 

movimentações desde então397. 

5.3.2. Anteprojeto de Código Civil e Projeto de Código das Obrigações 

O Código Civil de 2002 teve um longo tempo de tramitação. Sua concepção 

e gestação foram iniciadas nos anos 1960, e o que hoje está positivado foi resultado 

de mais de quarenta anos de discussões, entre períodos mais ou menos 

movimentados em termos de processo legislativo. 

Focandoe no que é relevante para esre trabalho, fato é que, em 31 de março 

de 1963, Orlando Gomes apresentou a João Mangabeira – então Ministro da 

Justiça – um anteprojeto de Código Civil que continha seção sobre fideicomisso, 

iniciada no art. 893 e terminada no de número 900, no qual se definia o instituto da 

seguinte forma:  

 

395 Consoante previa o art. 38 do Projeto de Lei n. 3.362/57, cit. 
396 Pois há certas hipóteses em que não se haverá de falar em restituição, como naquela em que 

houve o perdimento da coisa afetada em fideicomisso. 
397 Cf. aAndamento legislativo constante do site da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212029. Acesso 
em: 4 nov. 2019. 
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Art. 893. Quando se configura – Há substituição fideicomissária quando o 
testador impõe ao herdeiro, ou legatário, o encargo de conservar a 
herança, ou o legado, para que reverta, por sua morte, a certo tempo, ou 
sob certa condição, ao substituto nomeado398. 

E a principal restrição ao fideicomisso já existia no art. 894 do Anteprojeto: 

“a substituição fideicomissária só se permite em favor de descendentes do testador 

não concebidos ao tempo de sua morte”399. 

O Anteprojeto se tornaria, depois, o Projeto de Lei n. 3.263/1965400, que 

instituía o Código Civil, e cuja iniciativa se dera por meio da Mensagem n. 804/65, 

do Poder Executivo401. 

No Projeto de Código Civil não havia previsão de “negócio fiduciário” ou outra 

figura equivalente ao trust. O fideicomisso foi tratado de forma muito similar àquela 

por meio da qual já fora no Anteprojeto. O artigo correspondente, agora de número 

804, aduzia o seguinte:  

 

398 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Anteprojeto de Código Civil de 1964. Rio de Janeiro: 
Biblioteca Digital Câmara, 1963 (ano da propositura do projeto). Disponível em: http://bd. 
camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/12916. Acesso em: 4 nov. 2019. p. 106. 

399 Os demais artigos da seção pertinente seguem da seguinte forma: “Art. 895. Proibição além do 
segundo grau – Ter-se-á por não escrita a instituição do fideicomisso além, do segundo grau. / 
Art. 896. Direito e obrigações do Fiduciário – O fiduciário tem a propriedade restrita e resolúvel 
da herança, ou legado. / Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a conservar e entregar, com 
os acréscimos, os bens fideicometidos, a proceder ao seu inventário, e as prestar caução de 
devolvê-los ao fideicomissário, se exigida. / Art. 897. Renúncia do Fiduciário – No caso de 
renunciar o fiduciário à herança, ou não aceitar o legado, os bens gravados serão confiados à 
guarda e administração de um curador especial, se, ao tempo da renúncia, não existir ainda 
fideicomissário. / Art. 898. Renúncia do Fideicomissário – Se o fideicomissário renunciar à 
herança ou ao legado, caducará o fideicomisso, consolidando-se a propriedade do fiduciário. / 
Art. 899. Caducidade do Fideicomisso – Verificada a impossibilidade da existência de 
fideicomissários, ou se falecerem êstes antes do fiduciário, ou antes de se realizar a condição 
suspensiva do seu direito, ou o termo extintivo, caduca o fideicomisso e a propriedade se 
consolida no fiduciário. / Art. 900. Nulidade da substituição – À nulidade da substituição 
fideicomissária não prejudica a instituição que valerá sem o encargo resolutório”, cf. BRASIL. 
Câmara dos deputados Federais. Anteprojeto de Código Civil de 1964. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Digital Câmara, 1963 (ano da propositura do projeto). Disponível em: http://bd.camara.gov.br/ 
bd/handle/bdcamara/12916. Acesso em: 4 nov. 2019. p. 106. 

400 Brasil. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 3.264/1965, que dispõe sobre o 
Código das Obrigações. Autor: Poder Executivo. Brasília/DF: Sítio eletrônico da Câmara dos 
Deputados Federais, 1965 (data da proposição originária). Disponível em: https://www.camara. 
leg.br/proposicoesWeb /fichadetramitacao?idProposicao=21113. Acesso em: 4 out. 2019. p. 
9220. 

401 Brasil. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 3.264/1965, que dispõe sobre o 
Código das Obrigações. Autor: Poder Executivo. Brasília/DF: Sítio eletrônico da Câmara dos 
Deputados Federais, 1965 (data da proposição originária). Disponível em: https://www. 
camara.leg.br/proposicoesWeb/ fichadetramitacao?idProposicao=211142. Acesso em: 4 out. 
2019. 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/12916
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Art. 804. Quando se configura – Há substituição fideicomissária quando o 
testador impõe ao herdeiro, ou legatário, o encargo de conservar a 
herança, ou o legado, para que reverta, por sua morte, a certo tempo ou 
sob certa condição, ao substituto nomeado402. 

Como se observa, a restrição de que só poderia ser realizado o fideicomisso 

no âmbito do testamento se manteve. Também se manteve a restrição pela qual o 

beneficiário não poderia ser nascido ao tempo da morte do fideicomitente: 

Art. 805. Quando é permitida – A substituição fideicomissária sòmente se 
permite em favor de descendentes do testador ainda não nascidos ao 
tempo de sua morte403. 

As demais previsões do projeto basicamente reproduziam, com poucas 

alterações, o que já havia no anteprojeto404. Com relação ao Código das 

Obrigações, embora nele houvesse a intenção de criar um instituto que se 

aproximasse do trust, fato é que tal intento teve duração curta, pois logo os 

responsáveis pela Comissão Especial do Código Civil requereram a “incorporação 

 

402 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 3.264/1965, que dispõe sobre 
o Código das Obrigações. Autor: Poder Executivo. Brasília/DF: Sítio eletrônico da Câmara dos 
Deputados Federais, 1965 (data da proposição originária). Disponível em: https://www.camara. 
leg.br/proposicoesWeb/ fichadetramitacao?idProposicao=211133. Acesso em: 4 out. 2019,  
p. 26. 

403 O artigo tem um parágrafo único, com o seguinte teor: “Parágrafo único. Se ao tempo da morte 
do testador os fideicomissários já houverem nascido, adquirirão a propriedade dos bens 
fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário”, cf. BRASIL. Câmara dos 
Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 3.264/1965, que dispõe sobre o Código das 
Obrigações. Autor: Poder Executivo. Brasília/DF: Sítio eletrônico da Câmara dos Deputados 
Federais, 1965 (data da proposição originária). Disponível em: https://www.camara.leg.br/ 
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=211133. Acesso em: 4 out. 2019. p. 26. 

404 O inteiro teor dos dispositivos era o seguinte: “Art. 806. Proibição além do Segundo Grau – Tem-
se por não escrita a instituição de fideicomisso do segundo grau. / Art. 807. Direito e obrigações 
do fiduciário – O fiduciário tem a propriedade, mas restrita e resolúvel a herança, ou legado. / 
Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a conservar e entregar, com os acréscimos, os bens 
fideicometidos, a proceder ao seu inventário, e a prestar caução de devolvê-los ao 
fideicomissário, se exigida. / Art. 808. Renúncia do fiduciário – No caso de renunciar o fiduciário 
à herança, ou não aceitar o legado, os bens gravados serão confiados a curador especial se, 
ao tempo da renúncia, não existir ainda fideicomissário. / Art. 809. Renúncia do fideicomissário 
– Se o fideicomissário renunciar à herança, ou não aceitar o legado, caducará o fideicomisso, 
consolidando-se a propriedade do fiduciário. / Art. 810. Capacidade do fideicomisso – Verificada 
a impossibilidade da existência de fideicomissários ou se falecerem êstes antes do fiduciário; ou 
antes de realizar a condição suspensiva do seu direito ou o termo extintivo, caduca o 
fideicomisso e a propriedade se consolida no fiduciário. / Art. 811. Nulidade da substituição – A 
nulidade da substituição fideicomissária não prejudica a instituição, que valerá sem o encargo 
resolutório”, cf. BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 3.264/1965, 
que dispõe sobre o Código das Obrigações. Autor: Poder Executivo. Brasília/DF: Sítio eletrônico 
da Câmara dos Deputados Federais, 1965 (data da proposição originária). Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=211133. Acesso 
em: 4 out. 2019. p. 26. 
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do Código de Obrigações ao Código Civil, de acordo com a nossa tradição, e a 

incorporação da Comissão encarregada daquele trabalho a esta Comissão 

Especial”405. No Projeto de Código das Obrigações fora destinado um capítulo à 

fidúcia, que era entendida como o contrato por meio do qual uma das partes, 

recebendo da outra bens móveis ou imóveis, assume o encargo de os administrar 

em proveito do instituidor ou de terceiro, tendo, entretanto, livre disposição desses 

bens, sem prejuízo do direito do beneficiário do negócio406. 

Fato é que em 1966 houve a retirada do assunto de pauta, e o projeto de 

Código Civil teve a tramitação interrompida até 1975, quando foi retomada por meio 

do PL 634/1975407. 

O tratamento do fideicomisso, entretanto, permaneceu praticamente o 

mesmo, constando do art. 2.001 do Projeto, dentro da seção da Substituição 

Fideicomissária, que “pode também testador instituir herdeiros ou legatários, 

estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou legado se transmita 

ao fiduciário, resolvendo-se, porém, o direito deste, por sua morte, a certo tempo, 

ou sob certa condição em favor de outrem, que se qualifica de fideicomissário”408, 

mantendo-se também a restrição pela qual “a substituição fideicomissária somente 

se permite em favor dos não concebido ao tempo da morte do testador”409 (art. 

2.002). 

 

405 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 3.264/1965, que dispõe sobre o 
Código das Obrigações. Autor: Poder Executivo. Brasília/DF: Sítio eletrônico da Câmara dos 
Deputados Federais, 1965 (data da proposição originária). Disponível em: https://www.camara. 
leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=211142. Acesso em: 4 out. 2019. p. 7236. 

406 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 4.809/1998. Dispõe sobre o 
contrato de fidúcia e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1998. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid= 
1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+ 
4809/1998. Acesso em: 21 jun. 2018. p. 25719. 

407 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 634/1975: Código Civil. 
Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1975. Disponível em: https://www.camara.leg. 
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15675. Acesso em: 2 nov. 2019. 

408 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 634/1975: Código Civil. 
Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1975. Disponível em: https://www.camara.leg.br/ 
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15675. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 25716. 

409 O inteiro teor das demais disposições era o seguinte: “Art. 2.002. A substituição fideicomissária 
somente se permite em favor dos não concebido ao tempo da morte do testador. / Parágrafo 
único. Se, ao tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a 
propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. / Art. 
2.003. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel. / Parágrafo 
único. É obrigado, porém, a proceder ao inventário dos bens gravados, e, se lho exigir o 
fideicomissário, a prestar caução de restituí-los. / Art. 2.004. Salvo disposição em contrário 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=211142
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E, bem o sabemos, esse foi, com leves alterações meramente semânticas, 

o texto que seria aprovado para o Código Civil de 2002, no qual constou e ainda 

consta que “pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, 

por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, 

resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, 

em favor de outrem, que se qualifica de fideicomissário”410 (art. 1.951 do CC/02), 

fora o fato de que “a substituição fideicomissária somente se permite em favor dos 

não concebidos ao tempo da morte do testador”411 (art. 1.952 do CC/02). 

Infelizmente, então, foi perdida excelente oportunidade de incluir o fideicomisso 

como um negócio inter vivos ou mortis causa, perdendo-se, também, a 

oportunidade de eliminar as graves restrições de uso que impedem a sua 

disseminação prática, e relegam um belo instituto às páginas dos livros e manuais. 

5.3.3. Projeto de Lei n. 4.809/98 

Em 1998, o Deputado Federal José Chaves iniciou procedimento legislativo 

consistente no Projeto de Lei n. 4.809/98412, composto por dezoito artigos que 

 

testador, se o fiduciário renunciar a herança ou o legado, defere-se-lhe o direito de aceitar ao 
fideicomissário. / Art. 2.005. O fideicomissário pode renunciar a herança ou o legado, e, neste 
caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não 
houver disposição contrária do testador. / Art. 2.006. Se o fideicomissário aceitar a herança ou 
o legado, terá direito à parte que, ao fiduciário, em qualquer tempo acrescer. / Art. 2.007. O 
fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem, quando vier a 
sucessão. / Art. 2.008 – Caduca o fideicomisso, se o fideicomissário morrer antes do fiduciário, 
ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último. Neste caso, a propriedade 
consolida-se no fiduciário nos termos do art. 2.005. / Art. 2.009. São nulos os fideicomissos além 
do segundo grau. / Art. 2.010. A nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição, que 
levará sem o encargo resolutório”, cf. BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei 
(PL) n. 634/1975: Código Civil. Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1975. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15675. Acesso 
em: 2 nov. 2019. p. 25716. 

410 BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso 
Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 
2017, cit. 

411 BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso 
Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 
2017, cit. 

412 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 4.809/1998. Dispõe sobre o 
contrato de fidúcia e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1998. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao= 
21148. Acesso em: 4 nov. 2019. p. 25716-25717. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15675
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previam o denominado “contrato de fidúcia”, trazido como novidade a permitir a 

instituição de um trust no Brasil. 

Orlando Gomes definiu o contrato de fidúcia como sendo o negócio pelo 

qual, “mediante a transferência de bens móveis ou imóveis que formem patrimônio 

separado, confere uma pessoa a outra o encargo de administrá-los em proveito de 

outrem, a quem deve entregá-lo a certo tempo ou sob determinada condição”413. 

Apesar de ser uma versão abrasileirada do instituto do trust, há diferenças 

entre o contrato de fidúcia e o trust em sua versão mais tradicional. O instituto 

brasileiro foi pensado como um contrato, sendo imprescindível sua celebração por 

escrito e o respeito a formalidades relacionadas com as transações que envolvem 

direitos reais. Além disso, sendo um contrato, não poderia o contrato de fidúcia 

figurar como objeto de um testamento ou de uma declaração de vontade unilateral. 

Mesmo assim, essas diferenças são pequenas, e o projeto de positivar no Brasil o 

contrato fiduciário merece aplausos. 

Aliás, com relação à justificativa do Projeto, vale transcrever o parágrafo de 

abertura, que assim pontuou: 

O presente Projeto de Lei visa abrir novas e promissoras perspectivas 
para a captação de recursos, externos e internos, para o financiamento da 
produção, E, ao mesmo passo, construir um eficaz sistema de proteção 
de investidores, sobretudo aqueles que confiam suas economias a 
entidades administradoras de fundos de investimento ou assemelhados 
ou sociedades mutualistas do tipo consorcio. Nesse mister, a proposição 
contempla a harmonização do nosso direito positivo em face da legislação 
do continente americano, ao acolher alguns elementos do instituto anglo-
americano do trust, a exemplo dos demais países hispano-americanos414. 

É bem colocado, na justificativa, que um dos maiores problemas de 

utilização do trust nos países de civil law é o fato de que a tradição da common law 

sempre lidou bem com reservas patrimoniais e/ou com a existência de mais de um 

conjunto patrimonial sendo titularizado pela mesma pessoa, ao passo que, na 

 

413 GOMES, Orlando. Contrato de fidúcia (trust). Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 211. p. 12-13. 
414 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 4.809/1998. Dispõe sobre o 

contrato de fidúcia e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1998. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao 
=21148. Acesso em: 4 nov. 2019. p. 25719. 
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tradição da civil law, cada pessoa titulariza um único conjunto patrimonial415. Isso, 

entretanto, vem sendo relativizado com os conceitos de fidúcia e de patrimônio de 

afetação. O primeiro conceito porque designa e fundamenta a existência daquele 

que será titular da multiplicidade de conjuntos patrimoniais, eis que nele é 

depositada uma confiança (a fidúcia) de que administrará o patrimônio de forma 

escorreita. O segundo conceito porque introduz no sistema da civil law a separação 

patrimonial e a circunstância de que determinadas obrigações só serão adimplidas 

com um dos patrimônios, ao passo que outras só poderão fazer o outro conjunto 

patrimonial responder. 

Por isso, foi salutar a inserção, na justificativa do projeto, de que “o 

proprietário de certos bens transmite-os a outrem para atender a determinados fins 

(de investimento, garantia ou administração, por exemplo), atribuindo a essa 

transmissão o caráter puramente fiduciário. Desse modo, aquele que recebeu os 

bens exerce sobre eles apenas um domínio restrito (domínio fiduciário) e deve 

constituir, com eles, um patrimônio de afetação, que tem uma única e específica 

destinação, que é definida no documento pelo qual se constitui a propriedade 

fiduciária. Nessa concepção, os bens integrantes desse patrimônio de afetação não 

se comunicam, nem se confundem, com o patrimônio do fiduciário e do fiduciante 

e, portanto, mantêm-se afastados dos efeitos de insolvência de ambos”416. 

Iniciando a análise do projeto, o contrato de fidúcia foi definido da seguinte 

forma: 

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. 

O conceito utilizado deixa claro que há uma transmissão de propriedade do 

fiduciante para o fiduciário, que terá a missão de administração dos bens. Some-

 

415 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 4.809/1998. Dispõe sobre o 
contrato de fidúcia e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1998. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao 
=21148. Acesso em: 4 nov. 2019. p. 25719. 

416 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 4.809/1998. Dispõe sobre o 
contrato de fidúcia e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1998. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao 
=21148. Acesso em: 4 nov. 2019. p. 25719 (quarto parágrafo da justificativa). 
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se ainda o mérito de não ter incluído que o contrato fiduciário poderia prestigiar 

alguma finalidade (trust real), pois, conforme já visto, tal finalidade já é atendida no 

Brasil pelo instituto das fundações civis, com suas regras próprias. 

O Projeto também esclarece que a fidúcia pode ser usada para fins de 

garantia, caso em que pode o fiduciário ser o próprio beneficiário417. A previsão é 

salutar. Aliás, tanto o é que foi quase profética, pois quase vinte anos depois seria 

editada a Medida Provisória n. 897, de 1º de outubro de 2019, que prevê a 

instituição da Cédula Imobiliária Rural (CIR), que nada mais é que um título de 

crédito agrário que contém uma promessa de pagamento em dinheiro e, em caso 

de inadimplemento, uma obrigação pela qual o produtor proprietário de imóvel rural 

entrega o bem dado em garantia para a credora dessa CIR. O mais interessante é 

que, para emitir a CIR, o produtor rural antes cria um patrimônio de afetação com 

o imóvel, e esse patrimônio fica sob sua administração, porém mantido em 

patrimônio separado do patrimônio geral do produtor, servindo esse bem afetado 

unicamente ao propósito de garantir o negócio celebrado com a pessoa credora. 

Seguindo na análise do Projeto de Lei, o § 3º do art. 1º do PL 4.809/98 

estipulou o seguinte: 

§ 3º O contrato deverá conter: 

I − a identificação das partes e do beneficiário, que podem ser pessoas 
físicas ou jurídicas; 

II − os elementos que permitam 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 modelo pelo qual outros bens poderão vir a ser incorporados 
à fidúcia; 

IV − a condição ou o 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 a natureza fiduciária da propriedade 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 direitos objeto da fidúcia, com a enunciação dos 
requisitos a serem observados na transmissão dos mesmos aos 
beneficiários, ao fiduciante ou a terceiros; 

 

417 “Art. 1º [...] § 2º Na fidúcia para fins de garantia o fiduciário pode ser o beneficiário, nas condições 
estabelecidas no contrato”, cf. PL 4.809/98, cit. 
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VIII − a forma e o prazo da prestação de contas do fiduciário418. 

Como se verá, esses importantes itens foram replicados com alterações e 

adições no Projeto de Código Comercial, e por isso serão tratados adiante. Ainda 

sobre a forma do negócio, foi acrescentado que, se o contrato de fidúcia tiver como 

objeto bem imóvel, este terá de ser registrado na matrícula do imóvel (art. 1º, § 4º, 

do PL 4.809/98419). Os bens são transferidos para o fiduciário na qualidade de 

propriedade resolúvel (art. 1º, § 5º, do PL 4.809/98420) e, verificada a condição ou 

termo estabelecido no contrato, incumbe ao fiduciário transmitir os bens ao 

beneficiário, ao fiduciante ou a terceiros, conforme fora pactuado no contrato (art. 

1º, §6º, do PL 4.809/98421). Salvo disposição em contrário, era possível tanto ao 

beneficiário como ao fiduciário transmitir suas posições contratuais, sendo que 

essa cessão seria regida pelas normas que regem as transmissão de bens e 

direitos em geral (art. 1º, §§ 7º e 9º, do PL 4.809/98422). 

Interessante previsão era a trazida pelo art. 1º, § 8º, do PL 4.809/98, que 

dizia que “a fidúcia poderá também ser instituída por testamento”423. Ora, o contrato 

de fidúcia instituído por testamento se aproximaria bastante do fideicomisso, sem 

as restrições que este possui. Nota-se, pois, que alguns legisladores, talvez até 

inadvertidamente, já flertavam com a ideia, defendida neste trabalho, de unificar 

esses institutos (o trust e o fideicomisso), de modo a possibilitar ambas as 

operações visadas por eles com apenas um instituto jurídico. A maior diferença é a 

 

418 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 4.809/1998. Dispõe sobre o 
contrato de fidúcia e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1998. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid 
=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-
PL+4809/1998. Acesso em: 21 jun. 2018. Acessar o dossiê digitalizado. 

419 “§ 4º O contrato de fidúcia será registrado, conforme a natureza dos bens ou direitos 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 e fiduciário e o fiduciante, ou no 
órgão público competente”, cf. PL 4.809/98, cit. 

420 “§ 5º O bem ou direito transferido ao fiduciário constitui propriedade resolúvel”, cf. PL 4.809/98, 
cit. 

421 “§ 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”, cf. PL 4.809/98, cit. 

422 “§ 7º O beneficiário pode 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” e “§ 9º Aplicam-se à transmissão fiduciária as normas 
aplicáveis a transmissão de bens e direitos em geral, ressalvados as peculiaridades e limitações 
impostas nesta lei”, cf. PL 4.809/98, cit. 

423 Cf. PL 4.809/98, cit. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
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de que o PL 4.809/98 pretendia dar vazão à operação do fideicomisso por meio do 

contrato de fidúcia (trust), ao passo que o que ora se defende é o inverso, ou seja, 

que o contrato de fidúcia (trust) passe a ser operacionalizado por uma nova versão 

do instituto do fideicomisso. 

Seguindo na análise do Projeto424, o art. 3º, § 1º, do PL 4.809/98 teve o 

mérito de conceituar “propriedade fiduciária”, afirmando: “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”425. 

O conceito expresso no art. 3º, § 1º, do PL 4.809/98426, embora tenha méritos 

e esteja correto naquilo que dispôs, pecou mais pelo que não deixou expresso, isto 

é, a essência do termo fidúcia, que envolve confiança. Um conceito de propriedade 

fiduciária precisa deixar claro que se trata de propriedade resolúvel confiada a 

 

424 Adiantou-se para a análise do art. 3º, § 1º, porque os dispositivos anteriores são de menor 
importância ou possuem disposições óbvias comentadas alhures. De qualquer forma, para fins 
de registro, esses dispositivos são ora transcritos: “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 da averbação 
sua restituição ao fiduciante ou sua consolidação no 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 inerente na conformidade do que dispuser o contrato de fidúcia”, cf. dossiê 
digitalizado do PL 4.809/98, cit. 

425 Cf. PL 4.809/98, cit. Essa disposição é complementada pelos §§ 2º, 3º e 4º, in verbis: “§ 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 público 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 direitos que vier a adquirir com os frutos ou rendimentos do 
objeto da fidúcia, ou com o produto da alienação desses bens, devendo os atos de aquisição 
constar a origem dos recursos. § 4º Nos condôminos 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 figurara 
como proprietária fiduciária dos bens objeto dos respectivos negócios do grupo”. 

426 “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”, cf. dossiê digitalizado 
de BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 4.809/1998. Dispõe sobre 
o contrato de fidúcia e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1998. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid 
=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-
PL+4809/1998. Acesso em: 21 jun. 2018. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
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alguém para que a administre e/ou conserve em prol de alguma finalidade, com a 

obrigação de a transmitir ao cabo do prazo avençado ou na ocorrência de 

determinada condição. Mesmo assim, interessante notar que o Projeto previu que 

a propriedade poderia ser transmitida ao beneficiário, ao fiduciante, a terceiros ou 

ao próprio fiduciário. Isso deixa clara a seguinte dinâmica: a pessoa que é 

beneficiada com a administração do patrimônio no decorrer da execução do 

contrato fiduciário não será, necessariamente, aquela que ficará ao final com 

aqueles bens afetados ao cumprimento do contrato427. 

O art. 4º do PL 4.809/98 estabeleceu que os bens e direitos objeto da fidúcia 

se mantêm apartados do patrimônio do fiduciário e do fiduciante428. Trata-se de 

patrimônio autônomo e afetado a finalidade determinada no contrato de fidúcia, 

exceto nos casos de fraude, o que, pela lógica, evidencia-se de modo similar aquele 

utilizado para constatar as situações de desconsideração da personalidade jurídica. 

O art. 5º do PL 4.809/98 especifica que os bens objeto da fidúcia são 

administrados pelo fiduciário, e que qualquer pessoa física ou jurídica podem ser 

agentes fiduciários, salvo se a atividade implicar captação de recursos do público, 

ocasião em que a atividade de fiduciário deverá ser exercida por instituições 

financeiras ou entidades especialmente autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 

A função de fiduciário é delegável por ele, mas não a sua responsabilidade. O 

fiduciário responde pelos prejuízos que causar sua gestão temerária, e respondem 

solidariamente os fiduciários se for mais de um429. 

 

427 Essa conclusão será importante para o regramento jurídico que se proporá ao final do trabalho. 
428 “Art. 4º Os bens e direitos objeto da fidúcia manter-se-ão apartados do ativo fiduciário e do 

fiduciante e constituem patrimônio autônomo, afetado a finalidade determinada no título de 
constituição do fiduciário ou fiduciante, salvo, quanto as do fiduciante, nos casos de fraude. § 1º 
O fiduciário poderá dispor ou gravar os bens dados em fidúcia, nas condições e para 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”, cf. PL 4.809/98, cit. 

429 “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 e 
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 
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Com relação aos deveres, esses foram tratados pelo art. 6º do Projeto, e 

envolvem principalmente a implementação dos atos necessários à consecução da 

fidúcia, o dever de manter os bens da fidúcia separados dos bens próprios, o dever 

de prestar contas da gestão e o dever de transferir os bens da fidúcia uma vez que 

tenha ocorrido o termo ou condição previstos contratualmente430. O fiduciário 

poderá ser destituído de suas funções no caso de descumprimento dessas 

obrigações, e também se houver conflito de interesses, superveniente 

incapacidade ou inabilitação, negligência na administração431. 

Segundo o Projeto analisado, quanto aos direitos do fiduciante e do 

beneficiário, basicamente, aquele pode revogar a fidúcia e exigir contas (com os 

consectários daí decorrentes), e este pode exigir do fiduciário o cumprimento de 

suas obrigações e exigir a transmissão da propriedade dos bens, uma vez 

verificada a condição ou termo do contrato432. 

 

contrato de fidúcia legitima o fiduciário para o exercício de todas as ações atinentes a 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 inalteradas 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 reembolsadas as despesas que fizer na administração da fidúcia. Na falta de 
cláusula expressa, a remuneração será fixada mediante arbitragem”, cf. PL 4.809/98, cit. 

430 “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; (d) Transferir os bens e direitos objeto da 
fidúcia àquele que estiver determinado no respectivo contrato, uma vez verificada a condição ou 
termo; (e) Prestar constas de sua gestão, na propriedade prevista no contrato de fidúcia”, cf. PL 
4.809/98, cit. 

431 “Art. 7º O fiduciário poderá ser destituído de suas funções por iniciativa do fiduciante ou 
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 necessários à implementação da fidúcia; (c) por falta ou negligência na 
administração. Art. 8º. ão mencionando o contrato quem deva substituir o fiduciário no caso de 
morte, incapacidade, renúncia, destituição ou impedimento, será substituto designado pelo juiz, 
se o fiduciante ou quem o suceder não o fizer”, cf. PL 4.809/98, cit. 

432 “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 termo 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 no contrato; (c) exigir prestação de contas do fiduciário; (d) exercer ação de 
responsabilidade do fiduciário”, cf. PL 4.809/98, cit. 
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Finalmente, quanto à extinção do contrato de fidúcia, estabeleceu o Projeto 

de Lei n. 4.809/98 que a fidúcia se extingue pelo advento do termo ou realização 

da condição; pela revogação, quando esta for possível; pela renúncia ou morte do 

beneficiário, sem sucessor indicado pelo fiduciante; por acordo entre o fiduciante e 

o beneficiário; e por decisão judicial, se não houver disposição contratual sobre o 

que ocorre ao se verificar a morte do fiduciário433. Uma vez extinta a fidúcia, previu 

o Projeto que os bens e direitos revertem ao fiduciante, salvo se outra pessoa tiver 

sido prevista no contrato434. 

O Projeto de Lei n. 4.809/98 foi apresentado em 28 de outubro de 1998 pelo 

Deputado Federal José Chaves e tramitou até 31 de janeiro de 2003, quando foi 

arquivado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Em 9 de fevereiro de 

2004 foi arquivado permanentemente pela Coordenação de Comissões 

Permanentes (CCP) da Câmara dos Deputados Federais do Brasil435. 

5.3.4. Projeto de novo Código Comercial 

Está em tramitação o Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 487, de 2013, de 

autoria do Senador Renan Calheiros, que dispõe sobre o novo Código 

 

433 “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”, cf. PL 4.809/98, cit. 

434 “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 disposto, para a hipótese, a consolidação da 
propriedade no patrimônio do beneficiário”, cf. PL 4.809/98, cit. O Projeto de Lei ainda possui 
três outros artigos, que não foram comentados diretamente por serem menos importantes para 
aquilo a que se presta este trabalho: “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 entidades por eles autorizadas. Art. 14. Aplicam-se as 
disposições desta lei, no que couber, á alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, á cessão 
fiduciária de direitos creditórios e às demais hipóteses de constituição de propriedade ou de 
titularidade 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”, cf. PL 
4.809/98, cit. 

435 Cf. BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 4.809/1998. Dispõe sobre 
o contrato de fidúcia e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1998. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid= 
1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-
PL+4809/1998. Acesso em: 21 jun. 2018. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
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Comercial436, o que se dá paralelamente ao já conhecido Projeto de Código 

Comercial iniciado na Câmara dos Deputados, que é o Projeto de Lei n. 

1.572/2011437-438-439. 

O interesse no Projeto do Senado, dentre alterações como a supressão da 

divisão das pessoas jurídicas em “civis” (simples) e “comerciais” (empresárias), a 

extinção das EIRELIs e sociedades simples e uma interessante proposta de divisão 

de títulos, está no fato de que há, ali, a tipificação no Brasil do instituto do trust, 

denominado no Projeto contrato fiduciário440. Tendo em vista que as alterações 

propostas no PLS 487/2013 foram incorporadas ao parecer do Relator do PL 

1.572/2011, este é o projeto que aparentemente se tornaria o futuro Código 

Comercial do Brasil441. Entretanto, em 31 de janeiro de 2019, o PL 1.572/2011 foi 

arquivado, nos termos do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

pelo fato de a legislatura ter terminado e o projeto não ter conseguido ser votado442. 

E, desde então, referido Projeto de Lei não foi desarquivado. 

 

436 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 487, de 2013. Dispõe sobre o Código 
Comercial. Autor: Renan Calheiros. Brasília/DF: Senado Federal, 2013. Disponível em: https: 
//www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437. Acesso em: 25 jun. 2018. 

437 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 1.572/2011. Institui o Código 
Comercial. Autor: Vicente Cândido. Brasília/DF: Câmara dos Deputados Federais, 2011. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao 
=508884. Acesso em: 25 jun. 2018. 

438 O Projeto recebeu parecer brilhante em fevereiro de 2016, com diversas alterações que vale 
mencionar: BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Parecer da Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n. 1572, de 2011 do Sr. Vicente Cândido, que 
“institui o Código Comercial”. Relator-Geral: Paes Landim. Brasília/DF, Sítio eletrônico oficial da 
Câmara dos Deputados, 2016. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 
prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExt
erno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011. Acesso em: 25 jun. 2018. 

439 Para mais sobre o andamento dos trabalhos de aprovação do novo Código Comercial, v.: 
COELHO, Fábio Ulhoa. Fundamentos e tramitação do Projeto de Código Comercial. Revista 
Brasileira da Advocacia, Coord. Flávio Luiz Yarshell, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 1, 
v. 2, p. 19-32, jul./set. 2016. p. 19-32. 

440 Conforme apontado por Anderson de Morais Braga, o contrato fiduciário foi previsto entre os 
arts. 540 e 553 do Projeto de Código Comercial do Senado (BRAGA, Anderson de Morais. O 
projeto de lei do novo Código Comercial e suas implicações práticas no cenário das startups. 
Monografia (graduação). Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. 
Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/25872/1/2016_ambraga.pdf. Acesso 
em: 25 jun. 2018. p. 52, nota de rodapé n. 113. 

441 Conforme informa Fábio Ulhoa Coelho, “estas alterações no direito societário constantes do 
Projeto do Senado foram incorporadas ao da Câmara pelo Substitutivo. Com isto, avançou o 
processo de convergência das duas proposições, dando concretude ao objetivo de agilizar e 
racionalizar os debates”, COELHO, Fábio Ulhoa. Fundamentos e tramitação do Projeto de 
Código Comercial. Revista Brasileira da Advocacia, Coord. Flávio Luiz Yarshell, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, ano 1, v. 2, p. 19-32, jul./set. 2016. p. 27. 

442 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Regimento interno da Câmara dos 
Deputados [RICD – recurso eletrônico]: aprovado pela Resolução n. 17, de 1989, e atualizado 

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/25872/1/2016_ambraga.pdf
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Em compensação, o Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 487, de 2013, 

encontra-se em plena tramitação, tanto que em 17 de dezembro de 2019 foi 

distribuído à Senadora Soraya Thronicke para emissão de relatório, eis que houve 

o encerramento, em 26 de novembro de 2019, do prazo para apresentação de 

emendas ao Projeto443. Para se inteirar de sua tramitação e estrutura, é de grande 

valia a leitura do Parecer (SF) n. 1, de 2018, de autoria do Senador Pedro 

Chaves444. Assim sendo, far-se-á referência à numeração e texto desse projeto, 

conforme se encontra no parecer supramencionado, que aparentemente é a 

consolidação do Projeto mais atualizada até o momento, haja vista a chance de 

que este seja aprovado e se torne o futuro Código Comercial do Brasil. 

Pois bem. A estrutura do proposto Código Comercial, a teor do que já ocorre 

com o Código Civil, engloba uma Parte Geral e uma Parte Especial. A Parte Geral 

está dividida em quatro livros, notadamente o “Livro I – Do Direito Comercial”, o 

“Livro II – Da pessoa do empresário”, o “Livro III – Dos bens e da atividade do 

empresário”, e o “Livro IV – Dos fatos jurídicos empresariais”. A Parte Especial, por 

sua vez, está dividida nos seguintes cinco livros: “Livro I – Das sociedades”, “Livro 

II – Das obrigações dos empresários”, “Livro III – Do Agronegócio”, “Livro IV – Do 

Direito Comercial Marítimo” e “Livro V – Do processo empresarial”. Finalmente, o 

Projeto de Código prevê, ainda, uma Parte Complementar com as “Disposições 

Finais” e as “Disposições Transitórias”445. 

No referido Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 487 há a previsão do contrato 

fiduciário, que está descrito entre os arts. 476 e 489446. Esses artigos estão 

incluídos na parte dos contratos em espécie do diploma em gestação. 

 

até a Resolução n. 12, de 2019. Brasília/DF (Brasil): Portal da Câmara dos Deputados Federais, 
2019. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-
interno-da-camara-dos-deputados. Acesso em: 15 dez. 2019, art. 105. 

443 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 487, de 2013. Dispõe sobre o Código 
Comercial. Autor: Renan Calheiros. Brasília/DF: Senado Federal, 2013. Disponível em: https:// 
www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437. Acesso em: 25 jun. 2018. 

444 Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596 
170413&disposition=inline. Acesso em: 15 dez. 2019. 

445 Cf. BRASIL. Senado Federal. Parecer (SF) n. 1, de 2018: sobre o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) n. 487, de 2013, que dispõe sobre o Código Comercial. Relator: Sen. Pedro Chaves. 
Brasília/DF (Brasil): Portal do Senado Federal, 11 dez. 2018. Disponível em: https:// 
legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition= 
inline. Acesso em: 15 dez. 2019. p. 3. 

446 No Projeto de Lei n. 1.572/2011, os artigos que tratavam do assunto eram aqueles entre o art. 
353 e o 362, in verbis: “Seção I – Das disposições introdutórias. Art. 353. O contrato fiduciário é 
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o instrumento pelo qual um instituidor transfere, em caráter de propriedade fiduciária, bens e 
direitos a um administrador, para que os administre na extensão dos poderes e deveres 
estabelecidos em contrato, para a realização de propósito específico, em proveito de um ou 
mais beneficiários. § 1º O contrato fiduciário pode ter o propósito de constituição de garantia, 
caso em que se submete às disposições legais aplicáveis à alienação fiduciária em garantia e, 
apenas na omissão destas, às disposições do presente Capítulo. § 2º O beneficiário só pode 
ser também o administrador do patrimônio fiduciário na hipótese do § 1º deste artigo. Art. 354. 
O contrato fiduciário deve conter: I – a identificação do instituidor, do administrador e dos 
beneficiários; II – o prazo de vigência, que não pode ser indeterminado; III – os elementos que 
permitam a identificação dos beneficiários, caso não se encontrem identificados na celebração 
do contrato; IV – o propósito a que se destina o patrimônio fiduciário; V – as condições ou termos 
a que estiver sujeito; VI – a identificação dos bens e direitos componentes do patrimônio 
fiduciário, bem como a indicação do modo pelo qual outros bens e direitos poderão ser 
incorporados; VII – a destinação do patrimônio fiduciário, quando do seu término; VIII – a 
extensão dos poderes e deveres do administrador na gestão do patrimônio fiduciário, em 
especial os de realizar e gravar os bens e direitos, com a enunciação dos requisitos a serem 
observados quando do seu término; IX – a forma pela qual se verificará, periodicamente, o 
cumprimento do objeto do contrato pelo administrador; X – os critérios de remuneração do 
administrador; XI – a destinação dos frutos e rendimentos do patrimônio fiduciário; XII – o regime 
de solução de situações de conflito de interesses; XIII – as hipóteses e as formas de substituição 
do administrador; XIV – as hipóteses de sua extinção, antes de cumprida a sua finalidade ou do 
advento do termo ou do implemento da condição a que estiver sujeito; XV – previsão sobre a 
possibilidade de o administrador contratar, por sua conta e risco, terceiros para exercer a gestão 
do patrimônio fiduciário, e de adotar estruturas financeiras ou societárias com o mesmo objetivo, 
mantidas, em qualquer caso, inalteradas as suas responsabilidades legais e contratuais; e XVI 
– previsão sobre a possibilidade de o instituidor, no caso de contrato fiduciário para constituição 
de garantia, oferecer em benefício do administrador ou de terceiro, em pagamento da 
correspondente obrigação, a totalidade ou parte do patrimônio fiduciário, e, se for o caso, o 
regime de sua implementação. Parágrafo único. Quando o contrato fiduciário tiver por objeto 
bem imóvel, é da essência do ato a sua celebração por escritura pública. Seção II – Da validade 
e eficácia do contrato fiduciário Art. 355. Quanto às hipóteses e consequências dos negócios 
jurídicos defeituosos, nulos e anuláveis, o contrato fiduciário deve observar o disposto na Parte 
Geral deste Código e, supletivamente, na legislação civil. Art. 356. O contrato fiduciário pode 
ser celebrado por instrumento público ou particular. § 1º O administrador providenciará os 
procedimentos registrais atinentes aos bens objeto do contrato fiduciário, segundo a sua 
natureza. § 2º O registro da transferência da propriedade fiduciária de ativos financeiros e 
valores mobiliários no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, de forma individualizada ou em 
caráter de universalidade, realiza-se nos termos de regulamentação editada para esse fim pelo 
Conselho Monetário Nacional. Seção III – Do patrimônio fiduciário. Art. 357. Os bens e direitos 
transferidos formam um patrimônio autônomo, denominado patrimônio fiduciário, segregado do 
patrimônio geral do administrador, com contabilidade própria e registro específico no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda. § 1º Os frutos e rendimentos dos bens 
e direitos transferidos ao patrimônio fiduciário serão integrados a este, salvo se diferentemente 
dispuser o contrato fiduciário. § 2º Os bens e direitos integrantes do patrimônio fiduciário não 
podem ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro ato de 
constrição por dívida do administrador ou do instituidor. § 3º Os bens e direitos integrantes do 
patrimônio fiduciário não são alcançados pelos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial, 
administração especial temporária ou qualquer outro regime de quebra e concurso de credores 
a que venha estar sujeito o administrador ou o instituidor. Art. 358. Verificado o término do prazo, 
atingido, antes disto, o propósito do negócio fiduciário ou o implementadas as condições 
ajustadas, o patrimônio fiduciário terá a destinação prevista no contrato. Parágrafo único. Em 
caso de omissão do contrato, o patrimônio fiduciário será transferido ao instituidor ou seus 
sucessores. Seção IV – Da administração do patrimônio fiduciário Art. 359. Na administração do 
patrimônio fiduciário, o administrador tem os mesmos deveres e responsabilidades dos 
administradores de sociedade anônima, previstos nos arts. 153 a 156 da Lei n. 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976. § 1º Cabe ao administrador zelar pelo patrimônio fiduciário, agindo em sua 
defesa ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. § 2º O administrador é civilmente 
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O Projeto n. 487/2013 do Senado introduz o instituto do “contrato fiduciário”, 

instituto que tem como referência e inspiração o trust, de origem inglesa, que se 

presta à estruturação de negócios de distintas naturezas, inclusive sucessória ou 

com finalidade de reorganização empresarial447. 

O art. 476, muito importante, define o contrato fiduciário, fazendo-o da 

seguinte forma: “O contrato fiduciário é o instrumento pelo qual um instituidor 

transfere, em caráter de propriedade fiduciária, bens e direitos a um administrador, 

para que os administre na extensão dos poderes e deveres estabelecidos em 

contrato, para a realização de propósito específico, em proveito de um ou mais 

beneficiários”448. 

De início, vale destacar, como bem o faz Rodrigo Castro, que o Projeto de 

Lei está positivando um “negócio de confiança”, havendo naturalmente, com esse 

instituto, a proposição de parâmetros ou de regras que retiram ao trustee 

(administrador) a discricionariedade absoluta sobre a administração do bem ou do 

direito. Assim sendo, deve ele, sim, atuar conforme regras e padrões estabelecidos 

 

responsável, com seu próprio patrimônio, pelos efeitos dos atos e omissões decorrentes de má 
gestão, gestão temerária, conflito de interesses e descumprimento, culposo ou doloso, de suas 
obrigações legais e contratuais. § 3º O administrador está sujeito aos deveres e 
responsabilidades na forma regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários, sempre que 
desenvolver atividades sujeita à competência desta autarquia Art. 360. É nula a transferência a 
terceiros do patrimônio fiduciário com violação do contrato fiduciário registrado. § 1º Respeitado 
ou não o contrato fiduciário, será integrada ao patrimônio fiduciário a contraprestação recebida 
pelo administrador em razão da transferência. § 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo 
não se aplicam quando o administrador for também o beneficiário e a transferência tiver se 
destinado à quitação, total ou parcial, da obrigação garantida, nos termos da lei ou do contrato. 
Seção V – Da regulamentação do contrato fiduciário. Art. 361. Só podem ser administradores 
de patrimônio fiduciário as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil. Art. 362. Sujeita-se ao disposto na Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976: I – a 
disciplina contábil das operações envolvendo contratos fiduciários; II – a publicação do contrato 
fiduciário, previsto no art. 356 deste Código; e; III – as hipóteses e as formas de substituição do 
administrador” cf. BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Parecer da Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n. 1572, de 2011 do Sr. Vicente Cândido, que 
“institui o Código Comercial”. Relator-Geral: Paes Landim. Brasília/DF, Sítio eletrônico oficial da 
Câmara dos Deputados, 2016. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoes 
Web/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesW
ebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011. Acesso em: 25 jun. 2018. 
p. 145-148. 

447 CASTRO, Rodrigo R. Monteiro. Do texto: o contrato fiduciário no PSL 487/2013. In: Novas 
reflexões sobre o Projeto de Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 371. 

448 BRASIL. Senado Federal. Parecer (SF) n. 1, de 2018: sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
n. 487, de 2013, que dispõe sobre o Código Comercial. Relator: Sen. Pedro Chaves. Brasília/DF 
(Brasil): Portal do Senado Federal, 11 dez. 2018. Disponível em: https://legis.senado. 
leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=inline. Acesso 
em: 15 dez. 2019. p. 139. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=inline
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no contrato, porém não em nome do instituidor449. Não se trata, pois, de um contrato 

de mandato ou de gestão de negócios. 

Em grande medida, o Projeto está em consonância com o trust previsto na 

Convenção de Haia sobre o tema, o instituidor equivalendo ao settlor, o 

administrador ao curador ou fiduciário (trustee) e o beneficiário tendo 

correspondência exata com o beneficiary. 

Pelo conceito legal, fica clara a possibilidade de estipular pessoas como 

beneficiárias, e que serão as destinatárias do trust. Ademais, também está 

colocado para além de dúvida que o administrador tem propriedade fiduciária, 

sendo que deve administrar os bens em proveito dos beneficiários indicados pelo 

instituidor, e na medida dos poderes e deveres estabelecidos no contrato. 

Uma diferença notável, porém, entre o conceito de trust brasileiro e o previsto 

na Convenção de Haia é que o PLS 487/2013 fala da instituição do trust “para a 

realização de propósito específico, em proveito de um ou mais beneficiários”450, ao 

passo que a Convenção de Haia menciona os ativos colocados sob controle de um 

curador “em prol de um beneficiário ou para um propósito especificado”451. A 

Convenção, então, faz claramente a distinção abordada anteriormente entre trusts 

reais ou pessoais quanto à destinação do patrimônio afetado. O Projeto de Lei do 

Senado n. 487/2013, porém, parece não adotar essa distinção, passando a exigir, 

em todos os casos, que haja um beneficiário. O Projeto de Lei, claramente inspirado 

pela Convenção de Haia até na escolha das palavras, parece ter adotado um 

modelo conjuntivo (e) e cumulativo, em vez daquele disjuntivo (ou) utilizado pela 

Convenção. Então, se por um lado a Convenção diz que o trust terá um beneficiário 

ou um propósito especificado, o Projeto de Lei diz que a propriedade fiduciária terá 

sempre uma finalidade especificada e, cumulativamente, beneficiário(s). A questão 

não é meramente linguística. Se a literalidade da norma for levada a cabo, a 

 

449 CASTRO, Rodrigo R. Monteiro. Do texto: o contrato fiduciário no PSL 487/2013. In: Novas 
reflexões sobre o Projeto de Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 380. 

450 BRASIL. Senado Federal. Parecer (SF) n. 1, de 2018: sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
n. 487, de 2013, que dispõe sobre o Código Comercial. Relator: Sen. Pedro Chaves. Brasília/DF 
(Brasil): Portal do Senado Federal, 11 dez. 2018. Disponível em: https://legis. 
senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=15765 96170413& dispositio n=inline. 
Acesso em: 15 dez. 2019. p. 139.  

451 “For the benefit of a beneficiary or for a specified purpose”, cf. HAGUE CONFERENCE ON 
PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. Convention on the law applicable to trusts and 
on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível em: https://www. 
hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 2018. 
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https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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finalidade do patrimônio nunca respeitará a vontade do beneficiário, mas sim a 

projeção realizada pelo instituidor e a interpretação que o administrador fará dessa 

vontade. Sobretudo em casos de instituição de trust post mortem, é perfeitamente 

possível imaginar que a finalidade estipulada pelo instituidor em prol de 

determinado beneficiário não corresponde, depois de certo tempo, aos interesses 

e anseios daquela pessoa que se desejava beneficiar. Porém, em vez de 

estabelecer um propósito específico, melhor seria, simplesmente, dizer que o 

patrimônio fiduciário visa a beneficiar determinada pessoa, o que dá uma margem 

muito maior para o administrador e para o próprio beneficiário se expressar sobre 

o que pensa ser melhor para si. É claro que o problema poderia ser contornado por 

meio de recursos interpretativos ou pela estipulação de uma finalidade genérica452, 

como dizer que a finalidade do patrimônio fiduciário é beneficiar certa pessoa. 

Contudo, considerando que a lei ainda está em fase de incubação, melhor seria 

que esse problema fosse evitado o quanto antes, ainda na gestação legislativa, 

para que a norma venha ao mundo jurídico da melhor forma possível. Desse modo, 

parece melhor adotar uma redação mais próxima do art. 2 da Convenção de Haia 

sobre trust e estipular, textualmente, hipóteses disjuntivas para aplicação do 

instituto, em vez de conjuntivas cumulativas. 

Depois, a partir da análise do conceito, verifica-se a criação da chamada 

“propriedade fiduciária” do contrato fiduciário, uma novidade no sistema brasileiro, 

que não se confunde com aquela resolúvel, do credor fiduciário por alienação em 

garantia: apesar da semelhança nos nomes, os institutos são diferentes e a 

propriedade gerada por um e outro não possui as mesmas características. E 

também não se pode confundir essa propriedade com aquela dos bens da 

fundação, pois ali há a criação de uma pessoa jurídica453 e, aqui, não. Ainda, 

também não se confunde essa propriedade com a propriedade fiduciária do art. 

1.361 e seguintes do Código Civil, que estão no capítulo denominado propriedade 

fiduciária. 

 

452 E mesmo isso precisa ser dito sob ressalvas, já que a lei menciona finalidade “específica”, o que 
faria com que a doutrina e a jurisprudência tivessem de dizer o que significa exatamente esse 
termo e quais seriam as restrições de objeto que ele traria. 

453 CC/02, “Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: III – as fundações”, cf. BRASIL (União). 
Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso Nacional, 2002 
[ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 2017. 
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Sobre isso, o fato de que esses dois institutos não são equivalentes tanto é 

verdade que o § 1º do art. 476 do Projeto diz, expressamente, que o contrato 

fiduciário pode ser usado para fins de garantia, ocasião em que se aplicarão, no 

que couber, os arts. 1.361 e seguintes do Código Civil454-455. Se assim é, torna-se 

óbvio que a propriedade fiduciária do contrato fiduciário e a propriedade fiduciária 

em garantia do Código Civil são coisas distintas; se fossem a mesma coisa, então 

a expressão “no que couber” seria totalmente descabida, já que não se diz que algo 

se aplica “no que couber” para si mesmo. No mais, basta uma leitura simples do 

art. 1.361 para perceber que ele não pode ser totalmente aplicável ao trust, pois o 

Código Civil é expresso ao dizer que a propriedade fiduciária incidirá sobre coisa 

móvel infungível, restrição que seria totalmente inadequada para a propriedade 

fiduciária do contrato fiduciário (trust), instituto cujas finalidades muitas vezes 

podem demandar a afetação de bens imóveis, fungíveis ou infungíveis. 

O importante é que o § 1º do art. 476 estipula que, entre as finalidades 

possíveis do trust, também é lícita a estipulação do contrato fiduciário com o 

propósito de constituição de garantia, aplicando-se neste caso, no que couber, o 

disposto nos arts. 1.361 e seguintes do Código Civil. 

Como já dito, os arts. 1.361 a 1.368-B do Código Civil são os dispositivos 

que compõem o capítulo da propriedade fiduciária. Assim sendo, o Projeto 

estabelece que, na hipótese de celebração de contrato fiduciário com fim de 

garantia, aplicar-se-ão, no que couber, as regras da propriedade fiduciária contidas 

no Código Civil de 2002 (arts. 1.361 a 1.368-B)456. 

O art. 1.361 estabelece que se considera fiduciária a propriedade resolúvel 

de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao 

 

454 BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Parecer da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei n. 1572, de 2011 do Sr. Vicente Cândido, que “institui o Código 
Comercial”. Relator-Geral: Paes Landim. Brasília/DF, Sítio eletrônico oficial da Câmara dos 
Deputados, 2016. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_ 
mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1
?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011. Acesso em: 25 jun. 2018. 

455 Aliás, de acordo com o Projeto, essa é a única hipótese em que alguém poderá ser 
simultaneamente beneficiário e administrador do patrimônio fiduciário (v. art. 353, § 2º). 

456 Cf. BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: 
Congresso Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo 
Federal. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 19 jun. 2017. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
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credor457. Como se percebe desde logo, a parte “no que couber”, referida no art. 

476, § 1º, do PLS 487/2013, terá grandes repercussões, eis que o contrato 

fiduciário não estabelece qualquer restrição acerca de os bens deverem ser coisas, 

ou infungíveis, e muito menos móveis. Então, a estipulação de tal regra no Projeto 

de Lei trará grandes controvérsias, pois os intérpretes terão de entender se o 

Código Civil prevalecerá sobre o Código Comercial ou se ocorrerá o inverso. 

Prevemos desde logo acirradas discussões com relação ao assunto, reiterando 

nossa posição de que deve ser aplicado o Código Comercial com primazia sobre o 

Código Civil especificamente para fins de aferição de quais bens são passíveis de 

serem dados em garantia no contrato fiduciário, já que o uso dos limites constantes 

no art. 1.361 do Código Civil de 2002 traria demasiadas restrições ao trust. 

Em que pese isso, mais relevante para o tema deste trabalho é a simples 

consideração de que o art. 1.361 do Código Civil de 2002 diz que a propriedade 

resolúvel da coisa em garantia é dada pelo devedor ao credor. Ora, se aplicado ao 

contrato fiduciário, isso significará que o devedor figurará como instituidor, e 

nomeará o credor tanto como administrador como, também, como beneficiário. O 

credor, então, administrará o bem em prol de si próprio, o que poderia levantar 

questão acerca da juridicidade dessa previsão. 

A resposta é dada pelo próprio PLS 487/2013, pois no dispositivo seguinte 

(art. 476, § 2º) estabelece que “o beneficiário só pode ser também o administrador 

do patrimônio fiduciário na hipótese do parágrafo anterior”458. Assim sendo, o PLS 

487/2013 veda a reunião, na mesma pessoa, de administrador e beneficiário, 

exceto na situação em que o contrato fiduciário é utilizado como forma de prestação 

de garantia. A operacionalização desse uso do instituto ainda não está muito clara, 

especialmente com relação aos diálogos entre os arts. 476 e seguintes do PLS 

487/2013 e os arts. 1.361 e seguintes do Código Civil de 2002. Mesmo assim, a 

permissão de uso do trust para fins de prestação de garantia apenas demonstra 

 

457 “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o 
devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor” (CC/02, cit.). 

458 BRASIL. Senado Federal. Parecer (SF) n. 1, de 2018: sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
n. 487, de 2013, que dispõe sobre o Código Comercial. Relator: Sen. Pedro Chaves. Brasília/DF 
(Brasil): Portal do Senado Federal, 11 dez. 2018. Disponível em: https://legis.senado. 
leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=inline. Acesso 
em: 15 dez. 2019. p. 139. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=inline
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como este é um instituto versátil e como permite a instrumentalização de diversas 

operações econômicas459. 

Seguindo na proposta de normatização, verifica-se que o parágrafo único do 

art. 477 do PLS 487/2013, enuncia que, quando o objeto do contrato fiduciário é 

um bem imóvel, a celebração por escritura pública é imprescindível460. Aliás, o art. 

477 vai além e estipula todos os elementos formais que devem estar presentes no 

instrumento contratual. Neste ponto, vale a transcrição dos elementos indicados 

como necessários no contrato: 

I. a identificação do instituidor, do administrador e dos beneficiários; 

II. o prazo de vigência, que não pode ser indeterminado; 

III. os elementos que permitam a identificação dos beneficiários, caso 

não se encontrem identificados na celebração do contrato; 

IV. o propósito a que se destine o patrimônio fiduciário; 

V. as condições ou termos a que estiver sujeito; 

VI. a identificação dos bens e direitos componentes do patrimônio 

fiduciário, bem como a indicação do modo como outros bens e 

direitos poderão ser incorporados; 

VII. a destinação do patrimônio fiduciário, quando do seu término; 

VIII. a extensão dos poderes e deveres do administrador na gestão do 

patrimônio fiduciário, em especial os de realizar e gravar os bens e 

direitos, com a enunciação dos requisitos a serem observados 

quando do seu término; 

IX. a forma como se verificará, periodicamente, o cumprimento do bojo 

do contrato pelo administrador; 

 

459 O dispositivo estabelece, ainda, em seu § 3º, que, se o contrato fiduciário envolver valores 
mobiliários, o exercício da administração fiduciária submete-se ao regime instituído em razão da 
Lei n. 6.385/76, que é a Lei que cria a Comissão de Valores Mobiliários e regulamenta o mercado 
de valores mobiliários. V.: BRASIL. União. Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Dispõe 
sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. Brasília/DF 
(Brasil): Portal da Legislação do Governo Federal, 9 dez. 1976 (data da publicação originária). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm. Acesso em: 22 dez. 2019. 

460 Art. 344, parágrafo único, cf. BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Parecer da Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n. 1572, de 2011 do Sr. Vicente Cândido, 
que “institui o Código Comercial”. Relator-Geral: Paes Landim. Brasília/DF, Sítio eletrônico oficial 
da Câmara dos Deputados, 2016. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 
prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExt
erno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011. Acesso em: 25 jun. 2018. p. 
146. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
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X. os critérios de remuneração do administrador; 

XI. a destinação dos frutos e rendimentos do patrimônio fiduciário; 

XII. o regime de solução de situações de conflito de interesses; 

XIII. as hipóteses e as formas de substituição do administrador; 

XIV. as hipóteses de sua extinção, antes de cumprida a sua finalidade ou 

do advento do termo ou do implemento da condição a que estiver 

sujeito; 

XV. previsão sobre a possibilidade de o administrador contratar, por sua 

conta e risco, terceiros para exercer a gestão do patrimônio 

fiduciário, e de adotar estruturas financeiras ou societárias com o 

mesmo objetivo, mantidas, em qualquer caso, inalteradas as suas 

responsabilidades legais e contratuais; e 

XVI. previsão sobre a possibilidade de o instituidor, no caso de contrato 

fiduciário para constituição de garantia, oferecer em benefício do 

administrador ou de terceiro, em pagamento da correspondente 

obrigação, a totalidade ou parte do patrimônio fiduciário, e, se for o 

caso, o regime de sua implementação461. 

O inciso I trata da identificação do instituidor, do administrador e dos 

beneficiários. Esse é elemento óbvio e imprescindível que individualiza as pessoas 

envolvidas no negócio. 

O inciso II trata do prazo de vigência, estipulando que não pode ser 

indeterminado. Entretanto, a previsão não tem razão de ser quando se tem em 

mente que tanto o administrador quanto os beneficiários podem ser pessoas 

jurídicas cujo tempo de existência é indeterminado. Melhor seria se o inciso não 

trouxesse essa restrição. 

Depois, o inciso III diz sobre os elementos que permitam a identificação dos 

beneficiários, caso não se encontrem identificados na celebração do contrato. Isso 

se dá porque os beneficiários podem nem sequer ter nascido (v.g., a prole futura 

de “A” e “B”), ou ainda se pode contemplar uma coletividade de pessoas (v.g., os 

 

461 Tudo cf. BRASIL. Senado Federal. Parecer (SF) n. 1, de 2018: sobre o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) n. 487, de 2013, que dispõe sobre o Código Comercial. Relator: Sen. Pedro Chaves. 
Brasília/DF (Brasil): Portal do Senado Federal, 11 dez. 2018. Disponível em: https://legis. 
senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=online. 
Acesso em: 15 dez. 2019. p. 139-140. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=online
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=online
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moradores do Itaim Bibi). Nesses casos, deve haver no instrumento elementos que 

sejam suficientes para a identificação. 

O inciso IV trata do “propósito a que se destina o patrimônio fiduciário”. No 

caso do negócio fiduciário (trust), esses propósitos podem variar bastante, indo 

desde “prover certa pessoa do mínimo necessário para a sobrevivência dela 

enquanto viver ou enquanto houver recursos no patrimônio fiduciário” até “enviar 

ao ganhador do Nobel da Paz de cada ano uma garrafa de uísque Macallan, 

enquanto durarem os recursos do patrimônio fiduciário”. Como se percebe, as 

possibilidades são vastas, sendo o negócio fiduciário uma forma muito versátil de 

operacionalizar a vontade do instituidor. 

O inciso V traz a previsão de que o negócio fiduciário pode estar sujeito a 

termos e condições (modais de eficácia do negócio jurídico). O inciso VI estabelece 

que no instrumento deve haver a identificação dos bens e direitos componentes do 

patrimônio fiduciário, assim como a indicação do modo como outros bens e direitos 

poderão ser incorporados. Essa é uma parte vital do negócio. Quanto aos bens que 

estão sendo incorporados, é preciso que os direitos transmitidos sejam livres e 

desimpedidos. Quanto aos bens que poderão ser incorporados, essa é uma parte 

que pode garantir a sobrevivência do trust por tempo indeterminado. Se o trust 

aceitar doações, ou de alguma forma permitir algum modo de rentabilização do 

patrimônio, poderá ter duração indeterminada não condicionada a um esgotamento 

previsível dos recursos. Assim, o instituidor pode pensar em formas de 

rentabilização como o aluguel dos bens imóveis que compõem o trust como um 

modo de perpetuação da instituição e dos propósitos aos quais ela serve. 

O inciso VII fala da destinação do patrimônio fiduciário quando do término 

dos propósitos estabelecidos no negócio fiduciário. Os negócios fiduciários, do 

modo como estão previstos no Projeto de Lei do Código Comercial (PLS 487/2013), 

não podem se dar por tempo indeterminado. Assim sendo, é preciso que o 

instituidor defina o que deve ocorrer com o patrimônio remanescente (se houver), 

quando as operações do trust forem encerradas. Isso poderá incluir tanto que os 

recursos sejam transferidos para os beneficiários, ou que retornem ao instituidor, 

ou sejam doados a instituições de caridade com os objetivos específicos indicados 

pelo instituidor, enfim, várias são as possibilidades para a destinação dos recursos 
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no fim do trust de acordo com a positivação procedida no Projeto de Lei do Senado 

n. 487/2013. 

O inciso VIII estipula que o instrumento deve prever os poderes e deveres 

do administrador na gestão do patrimônio fiduciário. Aqui, o instituidor poderá variar 

em maior ou menor grau as restrições para a liberdade de administração da pessoa 

ou entidade que escolher como administrador do trust. Essa parte do instrumento 

de instituição do trust deverá ser particularmente minuciosa na hora de estipular se 

o administrador pode ou não realizar ou gravar bens e direitos. Realizar um direito 

é torná-lo real, isto é, fazer uso dele, consumindo-o e realizando-o no mundo (v.g., 

fazer uso do direito de preferência na aquisição da parcela de outro condômino que 

está alienando a sua fração ideal do imóvel pertencente parcialmente ao trust). 

Onerar um bem significa dá-lo em garantia ou de qualquer forma o submeter a outro 

negócio jurídico ou direito real. Embora não esteja expressamente previsto, é de 

bom-tom que haja outras previsões, como a possibilidade ou não de alienação do 

patrimônio, a possibilidade de compra de ativos e o tipo de ativo que pode ser 

comprado desse modo, a possibilidade ou não de investimento no exterior com o 

patrimônio do trust etc. 

O inciso IX trata da forma como se verificará, periodicamente, o cumprimento 

do escopo do negócio fiduciário por parte do administrador. Trata-se da fiscalização 

e prestação de contas dos atos que estão sendo praticados pelo administrador do 

patrimônio fiduciário. Neste ponto, o instituidor deverá estipular como essa 

fiscalização ocorrerá. É importante explicitar, aqui, que os negócios fiduciários 

diferem das fundações e, por isso, não estarão submetidos à fiscalização do 

Ministério Público. Assim sendo, o instituidor deve pensar nas pessoas que 

poderão fazer essa fiscalização e tomar as contas prestadas pelo administrador. 

Neste ponto, forma de operacionalizar isso pode envolver tanto o próprio o 

instituidor se autointitular como aquele apto a receber essas contas. Outra opção é 

estipular que o tomador das contas será o próprio beneficiário destinatário dos atos 

do administrador. Essa seria uma forma eficiente de fiscalização, já que o 

beneficiário é interessado no cumprimento do contrato. Outrossim, é possível a 

contratação de profissionais liberais ou empresas de auditoria para que 

periodicamente auditem os atos praticados pelo administrador para fins de estipular 

se ele está administrando o patrimônio fiduciário a contento ou não. 
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Seguindo na análise dos dispositivos, o inciso X trata dos critérios de 

remuneração do administrador. Assim, o instituidor poderá atribuir ao administrador 

um valor fixo corrigido por certo índice monetário; ou um valor variável a depender 

do rendimento que alcance investindo o patrimônio fiduciário, ou um misto das duas 

coisas. É possível a estipulação de bônus ou remunerações de acordo com certos 

marcos alcançados pelo administrador. Digamos que haja negócio fiduciário para 

que o administrador encontre imóveis com determinadas características, compre-

os na planta, acompanhe as construções e depois os transfira para o beneficiário 

sem que este tenha qualquer trabalho. Neste caso, metade da remuneração 

poderia ser devida na compra dos imóveis dentro das especificações, um quarto 

pago ao longo das obras de forma periódica e sucessiva, e o último quarto pago 

quando o beneficiário tiver os bens sob seu domínio. Enfim, como se percebe, neste 

ponto as possibilidades também são muitas, sendo que o mercado e a prática vão 

estabelecer a média remuneratória, forma de pagamento, compensações e 

benefícios mais comuns, o que ocorrerá depois que o instituto estiver valendo no 

ordenamento jurídico. Aliás, a positivação do trust no Brasil terá o mérito de trazer 

para o país outra profissão, que é a de gestor de patrimônio fiduciário, sendo 

positiva a vinda do instituto no Brasil também por este ponto. 

O inciso XI trata da destinação dos frutos e rendimentos do patrimônio 

fiduciário, o que pode envolver tanto sua entrega para o beneficiário do negócio 

fiduciário como a reaplicação para acréscimo do patrimônio fiduciário, entre outras 

possibilidades de utilização. Na sequência, o inciso XII traz o regime de solução de 

situações de conflito de interesses. Se o administrador tiver um interesse que 

conflite com os interesses envolvidos na condução dos propósitos do negócio 

fiduciário, o instrumento há de especificar como se resolverá, inclusive com a 

previsão de nomeação de novo administrador, caso não seja possível a resolução 

do conflito de interesses encontrado. Com efeito, o inciso XIII traz justamente essa 

previsão, isto é, as hipóteses e formas de substituição do administrador. 

O inciso XIV determina que o instrumento de negócio fiduciário indique as 

hipóteses de sua extinção, seja antes de cumprida sua finalidade, seja depois, com 

o advento do termo ou condição a que estiver submetido. O PLS 487, de 2013, 

também traz a possibilidade de o administrador poder ou não contratar, sob sua 

conta e risco, terceiros para exercer a gestão do patrimônio fiduciário, ou ainda 
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adotar estruturas societárias com tal objetivo (inciso XV). A previsão é muito salutar; 

e mais salutar ainda é a ressalva muito clara que a lei faz de que, nesses casos de 

delegação, a responsabilidade continuará sendo totalmente do administrador. 

Finalmente, o inciso XVI trata do fato de o instituidor ter de registrar no 

instrumento, no caso de trust para constituição de garantia, o oferecimento do 

patrimônio fiduciário em benefício de seu credor, como forma de pagamento da 

obrigação inadimplida. 

Esses são os elementos previstos no Projeto como necessários para constar 

no instrumento de instituição do negócio fiduciário. No mais, o contrato fiduciário 

seguirá as mesmas regras de validade da parte geral do Código Comercial e 

apenas supletivamente aquelas constantes da legislação civil, consoante determina 

o art. 355. Tratar dos princípios e da validade conforme previstas no Projeto de Lei 

descambaria do objeto deste trabalho. Vale mencionar, apenas, que o Projeto 

indica como princípios do Direito Comercial a liberdade de iniciativa empresarial; a 

liberdade de competição; a função econômica e social da empresa; e a ética e a 

boa-fé (art. 5º, do PLS n. 487/2013). De certo modo, todos esses princípios já estão 

positivados no Código Civil de 2002, sobretudo após as alterações engendradas 

com o advento da já convertida Medida Provisória da Liberdade Econômica (CC/02, 

arts. 421 e 422, c/c o art. 1º da Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019)462. 

O Substitutivo ao Projeto prevê, ainda, que o contrato fiduciário será 

publicizado após celebrado, por um período de noventa dias, para ciência de 

interessados e impugnação de terceiros prejudicados. Não obstante, sua eficácia 

se dá concomitantemente à publicação, e, mesmo antes da publicação, o 

 

462 BRASIL. União. Medida provisória n. 881, de 30 de abril de 2019. Institui a Declaração de 
Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto 
regulatório, e dá outras providências. Brasília/DF (Brasil): Portal da Legislação do Governo 
Federal, 2019 (ano da publicação originária). Disponível em: http://www.planalto.gov. 
br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm. Acesso em: 26 dez. 2019; BRASIL. União. 
Lei federal n. 13.874, de 20 de setembro de 2019. Institui a Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica; estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis n. 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 
12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 
2002, 8.934, de 18 de novembro 1994, o Decreto-Lei n. 9.760, de 5 de setembro de 1946 e a 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943; 
revoga a Lei Delegada n. 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei n. 11.887, de 24 de dezembro de 
2008, e dispositivos do Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências. 
Brasília/DF (Brasil): Portal da Legislação do Governo Federal, 2019 (ano da publicação 
originária). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874. 
htm#art7. Acesso em: 26 dez. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
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administrador já poderá tomar alguns atos de gestão, sobretudo os relativos a 

registro dos bens e averbação do contrato fiduciário, conforme seja o caso (arts. 

478 e 479). 

Segundo o Substitutivo do Código Comercial, o contrato fiduciário gera um 

patrimônio autônomo, separado daquele do administrador, com contabilidade e 

número de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF) próprios. O Projeto denomina essa massa de bens patrimônio 

fiduciário463, composto por propriedades fiduciárias. 

Já se criticou a nomenclatura, diante de, no Direito brasileiro, estar prevista, 

no Código Civil, a propriedade fiduciária, regulamentada pelos arts. 1.361 e 

seguintes, o primeiro deles referindo: “Considera-se fiduciária a propriedade 

resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, 

transfere ao credor”464. É evidente que essa coincidência de nomes causará 

confusão. Isso sem falar no fato de a Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário 

e da alienação fiduciária de coisa imóvel trazer o mesmo termo “propriedade 

fiduciária”465. É importante que a norma jurídica seja elaborada com vistas à 

 

463 “Art. 357. Os bens e direitos transferidos formam um patrimônio autônomo, segregado do 
patrimônio geral do administrador, com contabilidade própria e registro específico no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, denominado patrimônio fiduciário. § 
1º Os frutos e rendimentos dos bens e direitos transferidos ao patrimônio fiduciário serão 
integrados a este, salvo se diferentemente dispuser o contrato fiduciário. § 2º Os bens e direitos 
integrantes do patrimônio fiduciário não podem ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca 
e apreensão ou qualquer outro ato de constrição por dívida do administrador ou do instituidor. § 
3º Os bens e direitos integrantes do patrimônio fiduciário não são alcançados pelos regimes de 
intervenção, liquidação extrajudicial, administração especial temporária ou qualquer outro 
regime de quebra e concurso de credores a que venha estar sujeito o administrador ou o 
instituidor”, cf. BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Parecer da Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n. 1572, de 2011 do Sr. Vicente Cândido, que 
“institui o Código Comercial”. Relator-Geral: Paes Landim. Brasília/DF, Sítio eletrônico oficial da 
Câmara dos Deputados, 2016. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 
prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExt
erno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011. Acesso em: 25 jun. 2018. 

464 BRASIL (União). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. Brasília: Congresso 
Nacional, 2002 [ano da publicação originária]. Portal da Legislação do Governo Federal. 2002. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 19 jun. 
2017. 

465 V., por exemplo, art. 23 de BRASIL. União. Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997. Dispõe 
sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e 
dá outras providências. Brasília: Portal da Legislação do Governo Federal, 1997 (data da 
publicação originária). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9514.htm. 
Acesso em: 1º jul. 2018. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F750962399A27B5785C78A990436AA39.proposicoesWebExterno1?codteor=1437525&filename=Tramitacao-PL+1572/2011
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9514.htm
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respectiva operabilidade466, sendo que coisas diferentes devem ser 

preferencialmente nomeadas de forma diferente, para evitar confusões e facilitar a 

aplicação da norma jurídica pelo cidadão. Nada impede que nomenclatura diversa 

seja utilizada pela lei, e isso não traria prejuízo nenhum, mas, sim, ajudaria a evitar 

confusões. Poder-se-ia pensar em alguns nomes, tais como “patrimônio de 

afetação do contrato fiduciário (PACFi)”; ou “patrimônio cometido ao contrato 

fiduciário (PCCF)”, ou até algum neologismo seguindo um método lógico de 

formação de palavras, opção deixada para capazes linguistas à disposição do 

Congresso ou que tiverem interesse nessa questão. 

Com relação aos frutos e rendimentos gerados pelos bens que compõem o 

patrimônio fiduciário, a regra é que serão incorporados a eles, salvo se houver 

disposição diversa no ato instituidor467. De forma muito positiva e seguindo o padrão 

criado na Conferência de Haia468, o substitutivo ao Projeto do novo Código 

Comercial é expresso ao afirmar que os bens e direitos que integram o patrimônio 

afetado no contrato fiduciário não podem ser penhorados, arrestados, reintegrados 

ou de qualquer forma constritos por dívidas do administrador. Isso garante a 

proteção jurídica desse patrimônio, que deve ser utilizado em prol do beneficiário e 

é uma garantia importantíssima para o sucesso do instituto. 

O art. 484 do Projeto de Lei prevê que a extinção do negócio fiduciário faz 

com que o patrimônio a ele afetado tenha a destinação prevista quando da 

constituição da massa patrimonial cometida; em caso de omissão, tais bens e 

direitos deverão ser transferidos para o instituidor, se vivo, ou aos seus sucessores, 

se falecido469. Vale mencionar que o parágrafo único do art. 484 do PLS 487/2013 

 

466 Que é um dos três princípios norteadores do Direito Privado brasileiro e cuja faceta da facilidade 
(“operabilidade-facilidade”) se refere ao fato de que os institutos jurídicos devem ser positivados 
de maneira didática no sistema, evitando confusões e facilitando a sua aplicação na prática, cf. 
REALE, Miguel. Visão geral do projeto de Código Civil. [S.l.: s.n.], s.d. Disponível em: 
http://www.miguelreale.com.br/artigos/vgpcc.htm. Acesso em: 19 jun. 2016. 

467 V. art. 357 do Substitutivo, já transcrito em nota de rodapé. 
468 Lembramos que o art. 11 da Convenção de Haia diz que “os credores pessoais do curador não 

terão ação contra os ativos do trust” (tradução livre deste trecho: personal creditors of the trustee 
shall have no recourse against the trust assets), conforme HAGUE CONFERENCE ON 
PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. Convention on the law applicable to trusts and 
on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível em: https://www. 
hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 2018. 

469 Cf. art. 484, caput e parágrafo único, de BRASIL. Senado Federal. Parecer (SF) n. 1, de 2018: 
sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 487, de 2013, que dispõe sobre o Código Comercial. 
Relator: Sen. Pedro Chaves. Brasília/DF (Brasil): Portal do Senado Federal, 11 dez. 2018. 
Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596 
170413&disposition=inline. Acesso em:15 dez. 2019. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=inline
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fala em omissão do “contrato”, ora tratando de forma intercambiável “negócio 

fiduciário” e “contrato fiduciário”, ora tratando “contrato” como sinônimo de 

“instrumento”. Ora, esse uso intercambiável da palavra “contrato” se apresenta de 

forma não técnica no Projeto, eis que “contrato” não é sinônimo nem de 

“instrumento” nem de “negócio”. Isso porque “negócio” é gênero do qual “contrato” 

é espécie; e “instrumento” se refere ao suporte formal que veicula, instrumentaliza 

e concretiza, no mundo fenomênico, aquilo que foi avençado pelas partes. Assim 

sendo, melhor técnica legislativa seria que no Projeto constasse uma das 

expressões – mais especificamente, talvez fosse até melhor se essa expressão 

fosse “contrato fiduciário” – para se referir ao instituto em si, e se usasse a 

expressão “instrumento” para se referir ao suporte formal que dá vida concreta ao 

instituto. A expressão “contrato” parece ser a mais adequada por duas razões: em 

primeiro lugar, porque o negócio está dentro do título dos contratos em espécie, ou 

seja, o próprio Código reconhece o instituto como um contrato, e, dado que versa 

precipuamente sobre interesses patrimoniais, essa realmente parece ser a 

designação adequada para ele; em segundo lugar, veja-se que o termo “negócio 

fiduciário”, por ser mais amplo, poderia ser mais bem empregado em uma visão 

sistemática para todo e qualquer contrato que tivesse o aspecto fiduciário em seu 

bojo, o que faria que sob o gênero “negócio fiduciário” coubesse não apenas o 

“contrato fiduciário” (trust) como também, outros contratos presentes no sistema 

contratual brasileiro, como o contrato de alienação fiduciária em garantia, o contrato 

de constituição de propriedade fiduciária, entre outros. 

Superado o parêntese terminológico, o art. 484 do Substitutivo do Projeto de 

Código Comercial que consta no parecer do Senador Pedro Chaves ainda é útil 

porque deixa claro que se operará a extinção do negócio fiduciário se (i) verificado 

o término do prazo; ou (ii) atingido o respectivo propósito; ou (iii) implementadas as 

condições ajustadas. 

Finalmente, diz o Projeto que o administrador do contrato fiduciário terá os 

mesmos deveres que os administradores das sociedades anônimas, conforme 

estabelecido entre os arts. 153 e 156 da Lei das S/A470. A previsão é interessante, 

 

470 “Art. 359. O administrador tem, na administração do patrimônio fiduciário, os mesmos deveres 
e responsabilidades dos administradores de sociedade anônima, previstos nos arts. 153 a 156 
da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. § 1º Cabe ao administrador zelar pelo patrimônio 
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sobretudo porque a administração das sociedades anônimas envolve deveres 

fiduciários. Conforme ensina Modesto Carvalhosa, “a lei societária institui o dever 

fiduciário dos administradores ao se referir à gestão de bens alheios. Assim, a 

disposição contida no art. 153 ‘que todo homem ativo e probo costuma empregar 

na administração dos seus próprios negócios’471 está a dizer que o administrador 

gere bens de terceiros. Daí o caráter fiduciário de sua atividade profissional”472. 

Assim sendo, os deveres de administração do negócio fiduciário, tal como previstos 

na Lei das Sociedades Anônimas entre os arts. 153 e 156, envolvem, basicamente, 

a vedação da intervenção no caso de conflito de interesses (LSA, art. 156)473, o 

dever de lealdade (LSA, art. 155)474 e o dever de agir em prol da realização do 

 

fiduciário, agindo em sua defesa ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. § 2º O 
administrador é civilmente responsável, com seu próprio patrimônio, pelos efeitos dos atos e 
omissões decorrentes de má gestão, gestão temerária, conflito de interesses e descumprimento, 
culposo ou doloso, de suas obrigações legais e contratuais”, cit., p. 148. 

471 A redação completa do artigo é a seguinte: “Art. 153. O administrador da companhia deve 
empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”, cf. BRASIL. União. Lei 
Federal n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. 
Brasília/DF (Brasil): Portal da Legislação do Governo Federal, 1976 (ano da publicação 
originária). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso 
em: 26 dez. 2019. 

472 CARVALHOSA, Modesto; KUYVEN, Fernando. In: CARVALHOSA, Modesto (coord.). Tratado 
de direito empresarial. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2018. v. 3: Sociedades anônimas, versão digital 
(versão Thomson Reuters). p. 70%. 

473 “Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse 
conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais 
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de 
reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. 
§ 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com 
a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado 
ou em que a companhia contrataria com terceiros. § 2º O negócio contratado com infração do 
disposto no § 1º é anulável, e o administrador interessado será obrigado a transferir para a 
companhia as vantagens que dele tiver auferido”, cf. Lei das Sociedades Anônimas, cit. 

474 “Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os 
seus negócios, sendo-lhe vedado: I – usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem 
prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão 
do exercício de seu cargo; II – omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, 
visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades 
de negócio de interesse da companhia; III – adquirir, para revender com lucro, bem ou direito 
que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir. § 1º Cumpre, ademais, ao 
administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não 
tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de 
influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da 
informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores 
mobiliários. § 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa 
ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. § 3º A pessoa prejudicada em 
compra e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos §§ 1° e 2°, tem 
direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já 
conhecesse a informação. § 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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objeto social em conformidade com a lei e com as normas e estatutos da companhia 

(LSA, art. 154)475. 

Ademais, inspirado no que estabelece a Convenção de Haia sobre trust, o 

projeto determina, no art. 486, que o administrador representará, ativa e 

passivamente, em juízo, o patrimônio fiduciário; e será pessoalmente responsável 

em caso de má gestão (art. 487), o que tem íntima relação com os poderes e 

deveres de administração das sociedades anônimas citados acima476. 

As transações que o administrador fizer que estejam em desacordo com o 

contrato fiduciário serão consideradas nulas (invalidade absoluta, cf. o art. 488 do PLS 

487/2013). Nesse ponto, diz o § 1º do art. 488 do Substitutivo que, de qualquer forma, 

a contraprestação recebida pelo administrador em razão da transferência será 

incorporada ao patrimônio fiduciário. Essa disposição deve ser vista com 

temperamentos. É que ela deve ser interpretada apenas no sentido de fixar que a 

alienação de um ativo do patrimônio fiduciário deve gerar uma contraprestação em 

benefício do próprio patrimônio fiduciário e não em prol do administrador, o que é 

óbvio. A ressalva deve ser feita porque uma leitura desatenta poderia levar a pensar 

que o negócio, que é nulo, teria efeitos mesmo assim para o patrimônio fiduciário, que 

ficará com a contraprestação. Não é o que acontece. Se o negócio for declarado nulo, 

então as partes deverão retornar ao status quo ante, com a devolução da 

contraprestação ao adquirente, compensadas as perdas e danos e outras verbas 

 

divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir 
vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários. (Incluído pela Lei n. 
10.303, de 2001)“, cf. Lei das Sociedades Anônimas, cit. 

475 “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para 
lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função 
social da empresa. § 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com 
a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do 
interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. § 2° É vedado ao administrador: a) praticar 
ato de liberalidade à custa da companhia; b) sem prévia autorização da assembleia geral ou do 
conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em 
proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços 
ou crédito; c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia geral, qualquer 
modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. § 3º 
As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2º pertencerão à 
companhia. § 4º O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos 
gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a 
empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais”, cf. Lei das S/A, cit. 

476 Os artigos deste parágrafo podem ser encontrados em: BRASIL. Senado Federal. Parecer (SF) 
n. 1, de 2018: sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 487, de 2013, que dispõe sobre o 
Código Comercial. Relator: Sen. Pedro Chaves. Brasília/DF (Brasil): Portal do Senado Federal, 
11 dez. 2018. Disponível em: https:// legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm= 
7894416&ts=1576596170413&disposition=inline. Acesso em: 15 dez. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
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porventura incidentes, que deverão ser imputadas ao administrador que procedeu ao 

negócio proibido477. 

Por fim, reza o Projeto que só pode ser administrador do patrimônio fiduciário 

as instituições financeiras que forem autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil (art. 489)478. Essa previsão vai na linha do que determina o Código de 

Comércio colombiano ao estabelecer, em seu art. 1.266, que somente 

estabelecimentos de crédito e as sociedades fiduciárias, autorizadas pela 

Superintendência Bancária, podem assumir a função de fiduciário479. 

A previsão é muito lamentável e vai na contramão da luta por liberdade 

econômica que vem sendo empregada pela sociedade nos últimos tempos. A 

estipulação de que apenas as instituições financeiras podem ser administradoras 

de trust quebra completamente o cerne do negócio, que consiste na confiança 

(justamente, o trust). O instituidor pode confiar muito mais em seu gestor de 

negócios, em um parente ou em seu advogado do que em uma instituição 

financeira, com quem terá uma relação jurídica meramente eventual, fria e 

impessoal. Ademais, veja-se que a estipulação cria uma barreira de entrada que 

lesa a competição, criando mais uma reserva de mercado para as instituições 

financeiras, que já são demasiadamente privilegiadas no Brasil. Melhor seria que 

essa estipulação fosse suprimida do Projeto ou, na pior das hipóteses, vetada pela 

presidência da república, quando a hora chegasse. 

 

477 Art. 488, “§ 1º Respeitado ou não o contrato fiduciário, será integrada ao patrimônio fiduciário a 
contraprestação recebida pelo administrador em razão da transferência. § 2º O disposto no 
caput e no parágrafo anterior não se aplicam quando o administrador for também o beneficiário 
e a transferência tiver se destinado à quitação, total ou parcial, da obrigação garantida, nos 
termos da lei ou do contrato”, cf. BRASIL. Senado Federal. Parecer (SF) n. 1, de 2018: sobre o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 487, de 2013, que dispõe sobre o Código Comercial. Relator: 
Sen. Pedro Chaves. Brasília/DF (Brasil): Portal do Senado Federal, 11 dez. 2018. Disponível 
em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm= 7894416&ts=1576596170413& 
disposition=inline. Acesso em: 15 dez. 2019. 

478 “Art. 489. Só podem ser administrador de patrimônio fiduciário as instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e, quando envolver a administração de 
valores mobiliários, apenas as pessoas também autorizadas pela Comissão de Valores 
Mobiliários, nos termos da Lei n. 6.385/1976”, cf. BRASIL. Senado Federal. Parecer (SF) n. 1, 
de 2018: sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 487, de 2013, que dispõe sobre o Código 
Comercial. Relator: Sen. Pedro Chaves. Brasília/DF (Brasil): Portal do Senado Federal, 11 dez. 
2018. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento? dm=7894416&ts= 
1576596170413&disposition=inline. Acesso em: 15 dez. 2019. 

479 CASTRO, Rodrigo R. Monteiro. Do texto: o contrato fiduciário no PSL 487/2013. In: Novas 
reflexões sobre o Projeto de Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 376-377.  

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=%207894416&ts=1576596170413&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=%207894416&ts=1576596170413&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?%20dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?%20dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=inline
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Assim, em resumo, os arts. 476 a 489 do PLS 487/2013 estabelecem a 

possibilidade de criação de um patrimônio de afetação – “patrimônio autônomo, 

segregado […] denominado patrimônio fiduciário”, no dizer do art. 480 –, bem como 

a transferência, por meio de contrato, em caráter fiduciário, a um administrador (art. 

476). A propriedade dos bens e direitos que compõem o patrimônio fiduciário é 

transferida do instituidor para o administrador para a realização de um propósito 

específico (art. 476). Trata-se, pois, de uma transferência fiduciária. O art. 477 

descreve os elementos necessários do contrato fiduciário. O art. 479 determina que 

os contratos fiduciários sejam publicitados, de modo que o contrato gera efeitos 

oponíveis erga omnes e impugnáveis por qualquer interessado. Para tanto, o art. 

979 do PLS prevê a inclusão de inciso no art. 127 da Lei 6.015, de 31 de dezembro 

de 1973 (Lei de Registros Públicos – LRP). Além disso, é proposta pelo referido art. 

979 do PLS 487/2013 a inclusão do item 45 no inciso I do art. 167 da Lei de 

Registros Públicos (LRP), de modo a ser registrada na matrícula a propriedade 

fiduciária de imóvel objeto de patrimônio fiduciário. Os arts. 485 a 488 estabelecem 

as regras de administração do patrimônio fiduciário, incluindo as responsabilidades 

e poderes do administrador. Finalmente (e, infelizmente), o art. 498 estipula que 

apenas instituições financeiras autorizadas pelo BACEN podem ser 

administradoras de patrimônio fiduciário480. 

Aparentemente, esse regramento trazido pelo Projeto de Lei, com algumas 

ressalvas aqui e ali, cabe na normativa geral estabelecida pela Convenção de Haia 

ao tratar do trust, eis que aquela Convenção elenca as seguintes características 

como sendo as principais do instituto: 

Para os propósitos desta Convenção, o termo trust se refere a relações 
jurídicas criadas – inter vivos ou após a morte – por alguém, o outorgante, 
quando os bens forem colocados sob controle de um curador para o 
benefício de um beneficiário ou para alguma finalidade específica. 

O trust possui as seguintes características: 

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

 

480 Todos os dispositivos mencionados neste parágrafo foram extraídos do Substitutivo ao PLS 
487/2013 mais atualizado disponível atualmente (dez. 2019), encontrado em: BRASIL. Senado 
Federal. Parecer (SF) n. 1, de 2018: sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 487, de 2013, 
que dispõe sobre o Código Comercial. Relator: Sen. Pedro Chaves. Brasília/DF (Brasil): Portal 
do Senado Federal, 11 dez. 2018. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/ 
documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition= inline. Acesso em: 15 dez. 2019. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=%20inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7894416&ts=1576596170413&disposition=%20inline
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b) títulos relativos aos bens do trust ficam em nome do curador ou em 
nome de alguma outra pessoa em benefício do curador; 

c) o curador 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 lei481. 

O item (a) está atendido, eis que, segundo o PLS 487/2013, os bens 

constituem patrimônio separado daquele do administrador; o item (b) também está 

atendido porque, com o contrato fiduciário, o patrimônio afetado é realmente 

transferido para a esfera patrimonial do administrador; e o item (c) igualmente está 

presente no PLS 487/2013, pois o administrador também deve seguir os deveres 

impostos pela lei (neste caso, aqueles previstos no próprio PLS 487/2013), além de 

dever seguir os ditames daquilo que ficou estabelecido no trust. Apesar disso, há 

aprimoramentos que poderiam ser feitos no Projeto, como o fato de não se estipular 

o que significaria o “no que couber” entre os arts. 476, § 1º, do PLS 487/2013 e os 

arts. 1.361 e seguintes da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil de 2002); o fato de não 

estipular textualmente hipóteses disjuntivas no conceito de trust, em vez de 

especificar permissivos conjuntivos, e, ainda, o fato de que o trust à brasileira só 

permita figurar como administradores as instituições financeiras, se vingar o 

instituto nos moldes hoje previstos no PLS 487/2013. 

5.4. Premissas necessárias para a normatização do novo fideicomisso 

Neste ponto, estão claras a estrutura do fideicomisso, a estrutura do trust e 

as tentativas de positivação ou atualização desses dois institutos no Brasil. 

A intenção deste trabalho é demonstrar a importância desses institutos (trust 

e fideicomisso) e apresentar a possibilidade de ambos coexistirem, enquanto 

operações socioeconômicas que são, por meio de um único instituto jurídico que 

 

481 CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 – Convenção 
sobre a lei aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. Coordenação: Claudia 
Lima Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível em: https:// 
www.hcch.net/pt /instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 2018. 

https://www.hcch.net/pt%20/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/pt%20/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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os instrumentalize. Na esteira do que ora se defende, esse instituto deve ser uma 

versão atualizada do fideicomisso. 

Para que esse instituto se torne realmente útil e sirva aos interesses 

brasileiros, é fundamental que o novo fideicomisso atenda a, no mínimo, duas 

necessidades: (i) possibilite, na prática, novos arranjos sucessórios que hoje não 

são possíveis em razão das restrições atualmente incidentes sobre o fideicomisso; 

(ii) possibilite a instrumentalização, no Brasil, de operações que no exterior são 

veiculadas por meio do trust. 

Assim sendo, diante de tudo o que foi exposto, para que haja uma 

normatização que atenda às necessidades acima expressadas, é essencial que o 

novo regramento para o fideicomisso possua as seguintes características básicas 

ou balizas fundamentais: 

1. O fideicomisso precisa admitir modalidade inter vivos. 
2. O fideicomisso precisa estar de acordo com o regramento trazido pela 

Convenção de Haia sobre a lei aplicável ao trust e ao seu 

reconhecimento. 

3. O fideicomisso precisa ser positivado com flexibilidade e abertura 

suficiente para ser utilizado para diversos escopos, incluindo, no 

mínimo, quatro deles: 

a. fins sucessórios; 

b. fins de garantia; 

c. fins de captação de investimentos; 

d. fins de estímulo a certos propósitos ou beneficiamento de 

determinadas pessoas (que são os fins do trust tradicional). 

A partir de agora, descrever-se-ão esses postulados sobre como o 

fideicomisso deve ser positivado no Brasil de modo a atender a tais necessidades. 

Assim, esmiuçando essas características, tem-se que, em primeiro lugar, o 

fideicomisso precisa admitir a modalidade inter vivos. 

Conforme reiteradamente exposto, o Código Civil de 2002 trouxe duas 

grandes restrições para o uso do fideicomisso. A primeira delas é o fato de o 

fideicomisso ter sido tratado no capítulo das substituições testamentárias, isto é, 

ele foi tratado como um instituto exclusivamente sucessório e, mais restrito que 
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isso, testamentário. Em outras palavras, o fideicomisso positivado pelo Código Civil 

de 2002 foi pensado para produzir efeitos apenas após a morte do testador (efeitos 

post mortem, cf. art. 1.951 do CC/02482). 

A segunda das grandes restrições é o fato de que o Código Civil de 2002 

permite o fideicomisso apenas “em favor dos não concebidos ao tempo da morte 

do testador”483. 

A soma dessas duas restrições faz com que, na lógica do Código, o 

fideicomisso só seja possível entre duas pessoas que não possam se conhecer em 

vida, pois ele supre apenas o intento de alguém que ainda não morreu de beneficiar 

alguém que ainda não nasceu. O negócio operará seus efeitos puros484 depois que 

o testador falecer e o fideicomissário tiver nascido. Em outras palavras, existe um 

lapso temporal entre a morte do testador e o nascimento do fideicomissário que ele 

pretende beneficiar, como ilustra a imagem a seguir. 

Figura 6 – Relação entre o tempo de vida do testador e do fideicomissário. 

 

Fonte: elaboração da Autora. 

 

482 “Art. 1.951. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de 
sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por 
sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem, que se qualifica de 
fideicomissário”, cf. CC/02, cit. 

483 “Art. 1.952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao 
tempo da morte do testador”, cf. CC/02, cit. 

484 No sentido de fideicomisso com seus efeitos próprios, e não após conversão para usufruto na 
hipótese do parágrafo único do art. 1.952 do Código Civil, que diz que “se, ao tempo da morte 
do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens 
fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário”, cf. CC/02, cit. 
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Pela lógica do Código, o fideicomisso serve tão somente ao objetivo de 

estabelecer uma pessoa como intermediária entre o testador e quem ele pretende 

beneficiar, isto é, alguém que sobreviva ao testador e que seja contemporâneo ao 

fideicomissário, ou seja, que partilhe tempo de vida com ambas as pessoas e, por 

isso, possa carregar os bens de uma para a outra, conforme demonstra a imagem. 

 

Figura 7 – Relação entre os tempos de vida do testador, fiduciário e fideicomissário 

na sistemática do CC/02. 

 

Fonte: elaboração da Autora. 

Embora seja louvável a existência dessa possibilidade, restringir o instituto 

do fideicomisso para abarcar apenas a ela é reduzi-lo à quase inexistência jurídica 

prática. Pouquíssimos são os profissionais do Direito que no tempo de uma vida se 

depararam com um testamento contendo um fideicomisso. O instituto está, hoje, 

em uma seção específica das substituições testamentárias, dentro do regramento 
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do testamento. Ora, já é difícil uma pessoa testar no Brasil485, quanto mais se valer 

de uma substituição testamentária, e, pior ainda, usando a substituição 

fideicomissária. Como se percebe, sociologicamente, o instituto é a exceção da 

exceção da exceção. Sua vida na prática jurídica e no tráfego das relações sociais 

é nula. 

É evidente que, se o fideicomisso pudesse gerar efeitos não apenas post 

mortem, mas enquanto o fideicomitente é vivo, o instituto poderia ter maior 

relevância prática. Da mesma forma, se o fideicomisso pudesse beneficiar pessoas 

já nascidas, em vez de contemplar apenas os não concebidos, o potencial de 

utilizações práticas seria largamente amplificado. É nesse sentido que se fala da 

necessidade de haver o fideicomisso inter vivos, ou seja, que envolva geração de 

efeitos pelo fideicomisso enquanto tanto fideicomitente como fideicomissário 

estejam simultaneamente vivos. 

E aqui não se fala em retirar do fideicomisso sua utilização atual. É preciso 

manter a possibilidade de utilização que o fideicomisso tem hoje – isto é, possibilitar 

que alguém beneficie, para após a sua morte, pessoa ainda não concebida –, mas, 

para além disso, é preciso somar, adicionar, acrescentar a essa utilidade outras, 

que permitam dar vazão a mais interesses sucessórios e negociais legítimos. 

Em sendo possível o fideicomisso inter vivos, novos arranjos sucessórios e 

possibilidades de planejamento sucessório se tornarão juridicamente possíveis, 

como a entrega de determinado patrimônio a um gestor para que administre o 

patrimônio em prol de alguém até que esse beneficiado complete determinada 

idade, e depois esse patrimônio é entregue para outra pessoa ou pessoas, ou até 

retorne para o fideicomitente. Essa e outras possibilidades, talvez até 

possibilidades ainda não pensadas, tornar-se-ão disponíveis com o instituto do 

fideicomisso se as intransigentes barreiras forem retiradas. 

 

485 Conforme denuncia, por exemplo, Flávio Tartuce, quando afirma que “a verdade é que no Brasil 
não há o costume de se elaborarem testamentos”, cf. TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das 
sucessões. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, versão digital (minhabiblioteca). v. 6, p. 389. 
No mesmo sentido, v.: PIGNATA, Ana Paula de Oliveira Tonielo. O uso restrito da sucessão 
testamentária no Brasil. Portal Jus, [s.l.], out. 2014. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/ 
32993/o-uso-restrito-da-sucessao-testamentaria-no-brasil. Acesso em: 25 dez. 2019; 
MARTINS, Thaís Cristina Leite; COSTA, Aline Gomes da. Testamento: uma necessária 
mudança de cultuar dos brasileiros. Portal Jus, [s.l.], out. 2017. Disponível em: https://jus. 
com.br/artigos/61332/testamento-uma-necessaria-mudanca-de-cultura-dos-brasileiros. 
Acessoem: 25 dez. 2019. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530983956/cfi/6/26!/4/604/2@0:100
https://jus.com.br/artigos/32993/o-uso-restrito-da-sucessao-testamentaria
https://jus.com.br/artigos/32993/o-uso-restrito-da-sucessao-testamentaria
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Assim sendo, como primeira premissa necessária a um novo regramento do 

fideicomisso, tem-se que deve ser permitido o fideicomisso inter vivos, extirpando 

a concepção de que o fideicomisso é apenas uma substituição testamentária, e 

possibilitando que o beneficiário seja não só pessoa ainda não concebida como, 

também, pessoa já nascida. 

Além da premissa exposta acima, o fideicomisso precisa possibilitar o trust 

no Brasil e, dentro desse desiderato, estar de acordo com o regramento trazido 

pela Convenção de Haia. 

Conforme exposto reiteradamente ao longo do trabalho, o trust é um instituto 

muito útil no Direito dos países de common law. Assim sendo, ter um instituto 

brasileiro que seja adequado para o atingimento das mesmas finalidades seria algo 

que tornaria a negociação entre as pessoas desses países mais amigável. Isso 

melhoraria o tráfego jurídico entre o Brasil e os países que já têm o trust 

consolidado, além de possibilitar novos arranjos negociais que os brasileiros hoje 

desconhecem. 

Não é necessário, para tanto, a criação de um instituto inteiramente novo, 

como o contrato de fidúcia ou o negócio fiduciário486. O fideicomisso, instituto já 

positivado e conhecido entre nós, tem estrutura perfeitamente adaptável às 

necessidades de uma positivação do trust. 

É um engano achar que, por mera tradição, o fideicomisso só poderia estar 

previsto entre as substituições testamentárias, e apenas com essa finalidade 

poderia ser utilizado. Trata-se de preciosismo e de apego às tradições que não 

enaltecem o instituto: pelo contrário, aniquilam-no. Conforme já reiterado, o uso do 

fideicomisso no Brasil é praticamente nulo. Assim sendo, é fundamental que, 

enquanto instituto de Direito Civil, ele deixe de figurar entre as substituições 

testamentárias, e passe a se tornar um negócio jurídico apartado, que sirva, sim, 

aos fins sucessórios, mas que também atenda a outros interesses legítimos. 

Carlos Maximiliano, ao comentar o fideicomisso ainda na vigência do Código 

Civil de 1916, diz que “opinavam, outrora, alguns escritores que no Brasil poderia 

o fideicomisso provir de um contrato. O Código Civil dirimiu dúvidas possíveis, 

 

486 Conforme tem sido tentado no Brasil. Nesse sentido, v. a parte deste trabalho sobre as tentativas 
de positivação do trust no Brasil. 
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desde que só se refere àquele instituto ao tratar do Direito Sucessório e o incluiu 

entre as substituições. Portanto, hoje, só por meio de um testamento é lícito 

estabelecer fideicomisso”487. Esse trecho é muito interessante porque mostra que 

pessoas já estavam cogitando o uso do fideicomisso fora do âmbito sucessório, 

mas, infelizmente, isso não era possível porque o instituto foi colocado dentro da 

seção relativa às substituições testamentárias. 

E não apenas por isso. Referido autor continua afirmando que “não se trata, 

apenas, da colocação do preceito concernente ao assunto; a própria letra do 

Código Civil é decisiva; o artigo 1.733 unicamente se refere a herdeiros ou 

legatários instituídos por meio de fideicomisso; reduz a matéria ao campo das 

sucessões heditárias. [...] Se o repositório de normas civis brasileiras lhe deu 

expressa acolhida só na parte concernente às Sucessões, o fêz em deliberado 

caráter especial, instituindo uma exceção, que se não estende aos atos inter-

vivos”488. 

O trust tem âmbito de aplicação mais amplo do que o nosso atual 

fideicomisso. Ele serve para fins sucessórios, mas também serve para outros fins. 

Assim sendo, para que seja possível a renovação do fideicomisso nos moldes 

propostos neste trabalho, necessário haver atendimento a estes dois postulados: 

(i) o fideicomisso precisa ser retirado do livro de Direito das Sucessões; (ii) o 

fideicomisso não mais pode fazer menção a personagens típicos do Direito 

Sucessório, como legatário, herdeiro, testamento etc. 

Seguindo no intento de usar o fideicomisso para positivar o trust, não apenas 

como forma de expandir o âmbito de autonomia privada das pessoas, mas também 

para estreitar os laços jurídicos e comerciais entre países, é essencial que o novo 

regramento do fideicomisso atenda ao estabelecido na Convenção de Haia sobre trust. 

Aliás, foi exatamente pelo fato de que vários países da Europa e das 

Américas possuem em seus ordenamentos o trust que a Convenção de Haia sobre 

esse instituto foi elaborada, justamente visando a padronizar o entendimento desse 

instituto entre os diversos países. Logo, se a ideia é conceber um trust no Brasil 

 

487 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das sucessões 3. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1952. v. 3, p. 78. 
488 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das sucessões. 3. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1952. v. 3, p. 78. 
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que seja amigável ao que já existe no direito alienígena, a Convenção de Haia é, 

certamente, o melhor ponto de partida. 

Se o Brasil positivar instituto análogo ao trust e que siga as diretrizes básicas 

do que foi estabelecido na Convenção de Haia, é claro que isso facilitará ainda mais 

a celebração de contratos internacionais e a celebração de negócios no Brasil por 

estrangeiros, eis que a ideia básica do instituto será algo comum entre nós e eles. 

Fazendo dessa forma, um estrangeiro que vem operar no Brasil não será 

surpreendido por um regramento do trust totalmente diferente do que encontra em 

seu próprio país, e vice-versa, isto é, um brasileiro que utilizar o trust no âmbito 

doméstico poderá, depois, replicar suas operações no exterior sem grandes 

surpresas jurídico-operacionais, haja vista que ali encontrará algo similar ao que 

ele já conhece em sua terra natal. 

Assim sendo, conforme também já ventilado nesta obra, a Convenção de 

Haia estabelece que o trust envolve “relações jurídicas criadas – inter vivos ou após 

a morte – por alguém, o outorgante, quando os bens forem colocados sob controle 

de um curador para o benefício de um beneficiário ou para alguma finalidade 

específica” (art. 2)489. A própria Convenção estabelece que são três as principais 

características do instituto: (i) os bens constituem um fundo separado e não são 

parte do patrimônio do curador; (ii) títulos relativos aos bens do trust ficam em nome 

do curador ou em nome de alguma outra pessoa em benefício do curador; (iii) o 

curador 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 lei490. 

Pois bem. Com relação à primeira necessidade, que é a de que os bens 

constituam fundo separado do patrimônio do instituidor, já há um primeiro 

problema. Isso porque, no Brasil, além dos obstáculos comuns a todos os sistemas 

de civil law (conceito de propriedade, respectiva indivisibilidade, lista taxativa de 

direitos reais etc.), existem duas importantes barreiras à assimilação do trust 

 

489 CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 – Convenção 
sobre a lei aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. Coordenação: Claudia 
Lima Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível em: https:// 
www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 2018. p. 1. 

490 CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO, cit. 

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


239 

segundo Nicole Mattar Haddad Terpins, que consistem (i) no princípio de que o 

devedor responde com todo o seu patrimônio pelo cumprimento de suas 

obrigações, ressalvada expressa previsão legal; e (ii) na questão tributária491. 

A regra de que o devedor responde com todo o seu patrimônio presente e 

futuro está prevista no art. 391 do Código Civil de 2002492 e no art. 789 do Código 

de Processo Civil de 2015493. Por essa máxima da responsabilidade civil, o 

patrimônio do devedor é visto como um todo unitário e, ressalvadas as exceções 

legais, está inteiramente à mercê de seus credores. Em outras palavras, a regra é 

a de que o devedor não pode fazer com que uma parcela de seu patrimônio seja 

blindada e esteja fora do alcance de seus credores. 

Essa regra está em desacordo com o trust porque, nesse negócio, o 

instituidor (settlor) nomeia um administrador de sua confiança (trustee), e transfere 

para ele o patrimônio objeto do trust para que seja administrado pelo trustee em 

benefício de uma pessoa ou finalidade. Essa transferência do patrimônio para o 

trustee é um problema do ponto de vista da recepção do instituto porque, uma vez 

que o patrimônio passa a ser titularizado pelo trustee, acaba ficando à mercê de 

seus credores. 

Só que um dos efeitos do instituto é exatamente o de que os bens dados em 

trust (e que estão na titularidade do trustee) não podem ser utilizados para saldar 

as dívidas dele. Deveras, diz o art. 11, alínea “a”, que “personal creditors of the 

trustee shall have no recourse against the trust assets”494. 

Logo, essa situação em tese causaria um problema para a recepção do trust 

em sistemas de civil law, uma vez que nesses sistemas existe a máxima de que 

todo o patrimônio do devedor responde por suas obrigações. 

 

491 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de 
sua assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010.  

492 CC/02, “Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor”, 
cit. 

493 CPC/15, “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 
cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, cit. 

494 Tradução livre: “credores pessoais do fiduciário (trustee) não terão pretensão contra os ativos 
do trust”, cf. HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. 
Convention on the law applicable to trusts and on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho 
de 1985. Disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. 
Acesso em: 21 jun. 2018. p. 1. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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Pois bem. Acerca dessa questão, diz a doutrina especializada que a relação 

existente entre o trustee e o cestui que trust (beneficiário) é uma relação fiduciária. 

Nesse sentido, ao trustee é confiado o poder-dever de administrar um patrimônio 

em prol de outra pessoa, como se ele fosse o gestor de um patrimônio de afetação. 

Por isso que os países de civil law que incorporaram o trust, como a 

Argentina e a França, valeram-se da técnica da separação patrimonial para fazê-

lo495. Por meio dessa técnica, separam-se ativos do que se poderia considerar o 

patrimônio “geral” da pessoa, e esses ativos separados passam a formar um todo 

autônomo, uma nova unidade patrimonial, que serve para o cumprimento de uma 

finalidade específica. Por meio de tal técnica, uma mesma pessoa pode ser titular 

de mais de um conjunto patrimonial, sendo que cada um deles desempenha uma 

função própria. O principal efeito pragmático dessa separação é a divisão das 

responsabilidades de cada conjunto patrimonial para cada uma das suas 

finalidades. Em outras palavras, aquele patrimônio fica “blindado”. 

Quanto ao princípio de que o devedor responde com todo o seu patrimônio, 

ressalvada expressa previsão legal, 

não resta dúvidas de que qualquer uma das soluções até então propostas 
sob a concepção contratualista do trust encontraria fortes opositores, a 
não ser que acompanhada de expressa previsão legal da qual 
decorressem também efeitos in rem, a exemplo do patrimônio de afetação 
criado pela fiducie francesa e experimentado em nosso Direito através da 
propriedade fiduciária conferida ao administrador dos Fundos de 
Investimento Imobiliários496. 

Assim sendo, a questão da responsabilidade patrimonial pode ser 

perfeitamente resolvida pela técnica do patrimônio separado, já utilizada no Brasil 

por meio de institutos como o “patrimônio de afetação”497, herança, massa falida, 

 

495 Cf. OLIVA, Milena Donato. Trust. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (coord.). Arquitetura do 
planejamento sucessório. 2. ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum Conhecimento 
Jurídico, 2019. p. 532. 

496 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de 
sua assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010. p. 196. 

497 OLIVA, Milena Donato. Desvendando o patrimônio de afetação. Portal do Jota, 25 out. 2017. 
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/desvendando-o-patrimonio-de-
afetacao-25102017. Acesso em: 28 dez. 2019; BRASIL. União. Medida provisória n. 2.221, de 
4 de setembro de 2001. Altera a Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, instituindo o 
patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias, e dá outras providências. Brasília/DF 
(Brasil): Portal da Legislação do Governo Federal, 2001 (ano da publicação originária). 
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securitização de créditos imobiliários e fundos de investimentos imobiliário498. 

Reforçando no que consiste tal técnica, ensina Milena Donato Oliva que patrimônio 

separado é “o núcleo patrimonial pertencente a um sujeito que convive ao lado do 

patrimônio geral deste, submetido à disciplina jurídica própria, condizente com a 

finalidade a que se destina e que o unifica”499, sendo que, neste caso, “a mesma 

pessoa, física ou jurídica, titulariza mais de um patrimônio com autonomia – relativa 

ou absoluta – entre si. Integra a esfera jurídica do sujeito, assim, mais de um 

patrimônio”500. 

É precisamente o caso do trust, pois o patrimônio é transmitido do instituidor 

para o administrador/curador, só que esse patrimônio, embora passe a pertencer 

ao administrador, consiste em bens separados do patrimônio geral deste. Como se 

viu, já há outros institutos brasileiros que se valem dessa técnica de patrimônio 

separado, não sendo mais empecilho tal forma de estruturação jurídica. 

Claro, outra questão que preocupa na recepção do trust no Brasil é o receio 

de uso fraudulento do instituto, principalmente para fins de blindagem patrimonial 

ilícita, evasão ou sonegação fiscal e fraude a normas sucessórias cogentes. No 

Brasil, tornou-se célebre o Caso Eduardo Cunha501, deputado federal investigado 

 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2221.htm. Acesso em: 
28 dez. 2019; BRASIL. União. Lei Federal n. 10.931, de 2 de agosto de 2004. Dispõe sobre o 
patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de 
Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 
1969, as Leis n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, n. 4.728, de 14 de julho de 1965, e n. 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências. Brasília/DF (Brasil): Portal da 
Legislação do Governo Federal, 2004 (ano da publicação originária). Disponível em: http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm. Acesso em 28 dez. 2019. 

498 V., por todos, OLIVA, Milena Donato. Patrimônio separado: herança, massa falida, securitização 
de créditos imobiliários, incorporação imobiliária, fundos de investimentos imobiliários, trust. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2009. 

499 OLIVA, Milena Donato. Patrimônio separado: herança, massa falida, securitização de créditos 
imobiliários, incorporação imobiliária, fundos de investimentos imobiliários, trust. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 218/219. 

500 OLIVA, Milena Donato. Patrimônio separado: herança, massa falida, securitização de créditos 
imobiliários, incorporação imobiliária, fundos de investimentos imobiliários, trust. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 219. 

501 Ver, a respeito: CUNHA É DONO de contas no exterior, diz relator antes de votação: Câmara 
cassou o mandato do deputado por 450 votos a 10. Ex-presidente da Casa foi acusado de mentir 
a CPI sobre contas no exterior. Portal O Globo (Caderno de Política), 12 set. 2016. Disponível 
em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/09/cunha-e-dono-de-contas-no-exterior-diz-relator 
-antes-de-votacao.html. Acesso em: 28 dez. 2019; AMORIM, Felipe. Relator diz que trusts de 
Cunha serviram a “fraude” para ocultar propina. Portal Uol Notícias, [s.l.], 1º jun. 2016. Disponível 
em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/06/01/relator-diz-que-trusts-de-cunha 
-serviram-a-fraude-para-ocultar-propina.htm. Acesso em: 28 dez. 2019; OLIVEIRA, Ailton 
Soares de. O trust como forma de ocultação patrimonial na partilha de bens. Portal do Colégio 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2221.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/09/cunha-e-dono-de-contas-no-exterior-diz-relator
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/06/01/relator-diz-que-trusts-de-cunha
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por Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) por supostamente blindar ilicitamente 

patrimônio mediante o uso de trust. Em trecho do parecer do relator da CPI, o 

Deputado Marcos Rogério afirmou: 

tem Eduardo Cunha conta no exterior? A resposta é: Sim! No caso 
concreto uma simulação, uma empresa de papel, um laranja sofisticado 
chamado “truste”. E quem é o trustee??? No caso analisado, o próprio 
Eduardo Cunha! Ou seja, Eduardo Cunha era o instituidor, o administrador 
e o beneficiário dos trusts analisados. Não aparecem nos trustes, o 
terceiro administrador. Eduardo Cunha era tudo, contratante e contratado. 
Era ele que tinha o controle total, da abertura ao fechamento das contas, 
inclusive era ele quem autorizava investimentos de risco. A legislação é 
claríssima no sentido da obrigatoriedade de declaração à Receita Federal 
e ao Banco Central não apenas da propriedade de bens e valores no 
exterior, mas de qualquer direito sobre eles502. 

Ora, evidentemente, o trust, que é um instituto secular e legítimo criado nos 

países da common law, não pode ser utilizado para fins fraudulentos para os quais 

ele não foi pensado. O fato de ser possível o uso fraudulento do trust não pode 

impedir a positivação do instituto. Do contrário, não seria possível haver qualquer 

instituto de Direito pois, a rigor, qualquer instituto pode ser utilizado de forma 

fraudulenta. Então, a luta não pode ser contra o instituto, mas sim contra a fraude. 

É por isso que o Código Civil contempla mecanismos desmanteladores de fraudes, 

como é o caso da simulação, fraude contra credores, desconsideração da 

personalidade jurídica, nulidade e anulabilidade etc. E são esses institutos que 

devem ser utilizados para coibir o uso ilegítimo do trust. 

Conforme indicado por Nicole Terpins, “não podemos nos conformar com a 

adoção de posicionamentos rígidos acerca dos negócios fiduciários, que 

privilegiam a propriedade em seu conceito formal em detrimento de seu conteúdo 

econômico, desconsiderando princípios basilares do Direito, tais como a vedação 

ao enriquecimento sem causa e a boa-fé objetiva, cuja aplicação por si só 

justificaria, em boa parte dos casos, a restituição dos bens ao fiduciante no caso 

de quebra do dever de confiança a cargo do fiduciário”503. 

 

Notarial do Brasil, São Paulo, 28 de setembro de 2017. Disponível em: http:// 
www.cnbsp.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MTUxNDk=&filtro=&Data=. 
Acesso em: 28 dez. 2019. 

502 CUNHA É DONO de contas no exterior, diz relator antes de votação, cit.  
503 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de 

sua assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010. 
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Com relação especificamente à fraude que teria sido praticada no Caso 

Eduardo Cunha, a positivação do instituto poderia incluir a publicização do 

instrumento que institui o trust e a divulgação dos envolvidos, devendo ser vedado 

que os três polos do contrato possam ser ocupados pela mesma pessoa. É como 

diz Heleno Torres, “ninguém pode se esconder atrás da forma de trust, que é algo 

secular e legítimo, sem evidenciar sua substância ou comprovar a licitude da origem 

do dinheiro, para que seus efeitos sejam assegurados”504. 

Ainda na questão tributária, afora o receio de fraude, já tratado acima, há 

dúvida quanto ao funcionamento tributário do instituto. Nicole Terpins afirma que 

a não ser que seja feita expressa menção legal quanto à classificação do 
instituto para fins tributários, certamente haverá dúvidas quanto à correta 
identificação do fato gerador, e, consequentemente, do momento da 
incidência tributária sobre a transferência de propriedade de e para o 
trustee505. 

Certamente uma nova legislação que esmiúce o funcionamento da questão 

tributária traria mais segurança jurídica ao instituto. Contudo, veja-se que a doutrina 

tributarista já avança na concepção da tributação envolvida. Deveras, recorrendo 

novamente ao magistério de Heleno Torres, tem-se o seguinte tratamento tributário 

para o trust506: 

Na relação jurídica entre o settlor (brasileiro) e o trustee (administrador do 
trust) tem-se uma obrigação com efeitos reais. Nesse caso, não há 
qualquer dúvida sobre o dever de declaração dos bens e recursos 
remetidos, no Brasil, ao tempo da transferência do patrimônio pelo settlor 
(proprietário originário), junto ao Banco Central e à Receita Federal do 
Brasil, com baixa proporcional do patrimônio cedido na declaração de 
bens do settlor. 

Quanto à exigência de tributos, na transferência do settlor para o trustee, 
como regra, tem-se típico caso de “doação”, logo, passível de incidência 
do ITCMD. Desse modo, cabe aos estados o dever de cobrança do ITCMD 
relativa ao montante dos recursos transferidos para constituição do trust 
no exterior. O trust recebe patrimônio do settlor para administrar. Não se 
pode conferir a esta transferência qualquer equivalência com rendas de 
não residente (o trust), por não se revelar alguma evidência de capacidade 

 

504 TORRES, Heleno Taveira. Trust não pode ser usado para sonegação fiscal. Coluna Consultor 
Tributário. Portal Consultor Jurídico (Conjur), São Paulo, 11 nov. 2015, 08:00. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2015-nov-11/consultor-tributario-trust-nao-usado-sonegacao-fiscal. 
Acesso em: 30 dez. 2019. 

505 TERPINS, Nicole Mattar Haddad. Algumas considerações sobre o trust e as perspectivas de 
sua assimilação no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XLIX, n. 153-154, jan./jun. 2010. 

506 Referido jurista analisou trust internacional realizado por brasileiro, mas as conclusões são 
perfeitamente aproveitáveis para os trusts domésticos, ressalvados os comentários específicos 
para os não residentes no Brasil. 
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contributiva deste. Para cumprimento das obrigações do trustee 
(administrador), este deve adimplir as cláusulas do contrato em favor do 
beneficiário (beneficial ownership). E como o trustee geralmente é uma 
pessoa não residente, este não tem dever de declaração, no Brasil, dos 
investimentos sob sua propriedade jurídica. 

Quanto ao recebimento dos recursos ou dos seus frutos pelo beneficiário, 
impõe-se o dever de declaração junto ao Banco Central, na forma da 
Medida Provisória 2224/2001, e à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(SRFB), sobre qualquer recebimento, sob pena de ofensa ao disposto no 
artigo 1º da Lei 8.137/91 (crime contra a ordem tributária ou sonegação 
fiscal) e artigo 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 (evasão de divisas, 
caso receba ou mantenha depósitos no exterior). 

Destarte, a obrigação acessória de declaração do patrimônio percebido 
deverá ser cumprida pelo beneficiário, afora o recolhimento dos tributos 
devidos. Nesse caso, afora o IOF sobre o câmbio, no caso de pessoa 
física, incidirá o IRPF sobre os valores percebidos pelo beneficiário, à 
alíquota de 27,5% (carnê leão), com lançamento na declaração de ajuste 
anual e fornecimento de declaração ao Bacen, por força da Medida 
Provisória 2.224/2001. Caso não tenha sido prestada a declaração à 
SRFB, caberá ao contribuinte apresentar as declarações retificadoras, 
com as repercussões moratórias de estilo (artigo 138 do CTN, na condição 
de “denúncia espontânea”). Portanto, quando o beneficiário receber 
distribuições do trust a qualquer título, pela natureza de acréscimo 
patrimonial, não é de “doação” que se trata, mas de típico caso de 
rendimento tributável. O trust não “doa” patrimônio ao beneficiário. Logo, 
o beneficiário tem o dever de declarar e pagar o IRPF na proporção do 
rendimento auferido (regime de Pass-Through Taxation), quando deverá 
identificar como “fonte” o trust no exterior507. 

Pois bem. Dessa forma, no que toca à primeira característica fundamental 

para adequação da regulação aos padrões internacionais da Conferência de Haia, 

verifica-se que a legislação que tratará do assunto precisa fazer com que os bens 

dados em trust constituam um fundo separado e que não sejam parte do patrimônio 

do curador. Falando mais especificamente em termos de fideicomisso, que é o 

instituto que, segundo o defendido neste trabalho, pode ser repaginado para abrigar 

o trust no Brasil, verifica-se que o patrimônio fideicometido, isto é, afetado aos 

propósitos do fideicomisso, muito embora passem a compor a esfera jurídica do 

fiduciário administrador, não se misturarão com os bens pessoais deste, devendo 

compor um patrimônio separado. 

Seguindo nas principais características indicadas pela Conferência como 

sendo necessárias ao trust, há aquela que determina que “os títulos relativos aos 

 

507 TORRES, Heleno Taveira. Trust não pode ser usado para sonegação fiscal. Coluna Consultor 
Tributário. Portal Consultor Jurídico (Conjur), São Paulo, 11 nov. 2015, 08:00. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2015-nov-11/consultor-tributario-trust-nao-usado-sonegacao-fiscal. 
Acesso em: 30 dez. 2019. 
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bens do trust ficam em nome do curador ou em nome de alguma pessoa em 

benefício do curador”508. Neste ponto, verifica-se que tradução mais consentânea 

com o espírito da Convenção é a de que “a titularidade dos bens em trust ficam sob 

domínio do trustee ou em nome de outra pessoa que lhe faça as vezes”509. Ou seja, 

a Convenção estabelece que é possível ao administrador delegar as suas funções, 

desde que não haja transferência de responsabilidade, de modo que o delegado 

do trustee faça as coisas em nome deste. Assim sendo, um projeto de lei que fosse 

amigável às disposições da Conferência de Haia teria de possibilitar a delegação 

das funções de administração, desde que as responsabilidades do administrador 

enquanto trustee sejam mantidas intactas. 

Finalmente, estabelece a Convenção que “o curador 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”510. A previsão é autoexplicativa, sendo a última parte, a rigor, desnecessária, 

pois é autoevidente que o administrador está vinculado ao título que lhe concedeu 

poderes, bem como está vinculado às leis aplicáveis ao trust. Assim, é claro, uma 

legislação sobre o assunto teria de contemplá-lo dessa forma. 

Finalmente, ainda no que toca à conformidade com a Convenção de Haia, a 

positivação do trust no Direito interno de um país requer que a lei doméstica sobre 

o assunto trate, no mínimo, dos seguintes pontos: 

a) a nomeação, resignação ou remoção de curadores, a capacidade de 
agir como curador e a devolução do cargo de curador; 

b) os direitos e deveres dos curadores entre eles; 

c) o direito dos curadores de delegar em todo ou em parte a quitação dos 
seus deveres ou do exercício de seus poderes; 

 

508 CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 – Convenção 
sobre a lei aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. Coordenação: Claudia 
Lima Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível em: https:// 
www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 2018. p. 1. 

509 HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH). 30. Convention on the 
law applicable to trusts and on their recognition. Hague: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível 
em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 
2018. 

510 CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 – Convenção 
sobre a lei aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. Coordenação: Claudia 
Lima Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível em: https://www. 
hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 2018. 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59
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d) o poder dos curadores de administrar ou de dispor de ativos do trust, 
de constituí-los em garantias reais, ou de adquirir novos bens; 

e) os poderes de investimento dos curadores; 

f) as restrições quanto à duração do trust e quanto ao poder de acumular 
a renda do trust; 

g) as relações entre os curadores e os beneficiários, incluindo a 
responsabilidade pessoal dos curadores em relação aos beneficiários; 

h) a modificação ou término do trust; 

i) a distribuição dos bens do trust; 

j) o dever dos curadores de prestar contas de sua administração511. 

Assim sendo, qualquer legislação proposta precisa tratar dos pontos acima 

expostos, pois, do contrário, o regramento será insuficiente e poderá causar 

insegurança jurídica, na medida em que as partes celebrantes do trust não saibam 

como o Direito do país reagiria a certas disposições contratuais que elas fizessem. 

Finalmente, o instituto precisa ser flexível o suficiente para abarcar diversas 

situações, como a sucessória, investimentos512, garantia etc. 

 

511 CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (HCCH). 30 – Convenção 
sobre a lei aplicável ao trust e a seu reconhecimento. Tradução: Equipe da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Tradução das Convenções de Haia. Coordenação: Claudia 
Lima Marques e Fabio Morosini. Haia: HCCH, 1º de julho de 1985. Disponível em: https://www. 
hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59. Acesso em: 21 jun. 2018. 

512 Ver, a respeito: KENNON, Joshua. What is a trust fund?: The basics of using trust funds to protect 
and preserve wealth. Portal The Balance, [s.l.], 6 nov. 2019. Disponível em: 
https://www.thebalance.com/what-is-a-trust-fund-357254. Acesso em: 28 dez. 2019; KENNON, 
Joshua. Investing money held in trust. Portal The Balance, [s.l.], 25 jun. 2019. Disponível em: 
https://www.thebalance.com/investing-money-held-in-trust-3957469. Acesso em: 28 dez. 2019; 
CUSSEN, Mark P. Understanding how top trust companies operate. Investopedia, New York, 8 ago. 
2019. Disponível em: https://www.investopedia.com/articles/retirement/08/trust-company. 
asp. Acesso em: 28 dez. 2019; GANTI, Akhilesh. Trust fund. Investopedia, New York, 12 set. 2019. 
Disponível em: https://www.investopedia.com/terms/t/trust-fund.asp. Acesso em: 28 dez. 2019; 
INVESTMENT TRUST. Conteúdo enciclopédico. Portal Wikipedia. Disponível em: https:// 
en.wikipedia.org/wiki/Investment_trust. Acesso em: 28 dez. 2019; BOTTAZZI, Laura; RIN, Marco da; 
HELLMANN, Thomas F. The importance of trust for investment: evidence from venture capital. Portal 
da Universidade de Harvard, Massachusetts, 7 ago. 2016. Disponível em: https:// 
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=997934. Acesso em: 28 dez. 2019; J.P. MORGAN. 
What is an investment trust? Portal J.P. Morgan Asset Management, New York, [s.d.]. Disponível 
em: https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/gim/per/products/investment-trusts/what-is-
an-investment-trust. Acesso em: 28 dez. 2019; VOORHIS, Scott B. Van. What is a trust? Portal 
Bankrate, New York, 4 jun. 2019. Disponível em: https://www.bankrate.com/investing/what-is-a-
trust/. Acesso em: 28 dez. 2019; TRUDEAU, Michael. Investment trusts explained: learn all about the 
pros and cons of investment trusts. Portal Which, jan. 2019. Disponível em: https://www. 
which.co.uk/money/investing/types-of-investment/investment-trusts/investment-trusts-explained-ag 
msw3f4fnqq. Acesso em: 28 dez. 2019; JOYCE, Gerard F. Investing trust assets: a combination of 
art and science. Trust & State Planning. New York, Fiduciary Trust International, 25 maio 2018. 
Disponível em: data/gw-content/commentary/data/en-us/en-us-ftci/trust-estate/investing-trust-asse 
ts&commentaryType=TRUST%20&%20ESTATE%20PLANNING. Acesso em: 28 dez. 2019. 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=59
https://en.wikipedia.org/wiki/Investment_trust
https://en.wikipedia.org/wiki/Investment_trust
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=997934
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=997934
https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/gim/per/products/investment
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Tratando das principais, o fideicomisso é, em primeiro lugar, uma forma de 

planejamento sucessório. Em uma nova versão mais versátil do instituto, ele 

serviria tanto para quem planeja conseguir beneficiar mais de uma pessoa após a 

sua morte como para quem deseja iniciar tal benefício enquanto ainda vive e espera 

que esse benefício continue após o falecimento, entre outras possibilidades. 

O novo fideicomisso que ora se vislumbra, do ponto de vista do planejamento 

sucessório, é muito mais poderoso do que o usufruto. Enquanto este funciona sob 

uma lógica binária excludente (enquanto um usa como usufrutuário, o outro precisa 

esperar como nu-proprietário), o fideicomisso renovado funcionaria sob uma lógica 

diversa: o administrador pode ser um beneficiado e pode, simultaneamente, ter o 

encargo de verter parte dos rendimentos dos bens fideicometidos para as pessoas 

indicadas pelo fideicomitente, para que, ao final, os bens sejam direcionados para 

ainda outra pessoa. O fideicomisso nesses moldes permitiria, assim, muitos 

arranjos sucessórios hoje difíceis ou impossíveis de serem efetivados. Por meio da 

criação de um fideicomisso que abrangesse a estrutura de um trust, torna-se 

possível determinar para onde vão os ativos e quando os beneficiários terão acesso 

a esses ativos; proteger os ativos de eventual divórcio pelo qual eventualmente 

passe o beneficiário; decidir para onde os ativos devem ser enviados no evento da 

morte do beneficiário, o que pode ser útil em uma família que possua “segundos-

casamentos” ou enteados; além de ajudar a evitar litígios futuros513. 

Esse objetivo demanda a percepção de que há dois tipos possíveis de 

fideicomissário: aquele que é beneficiário do fideicomisso enquanto ele é 

executado e administrado pelo fiduciário e aquele que é o destinatário dos bens 

fideicometidos após o término da relação jurídica. Eles podem se reunir na mesma 

pessoa, mas não necessariamente. Assim, pode-se falar em fideicomissário 

beneficiário e fideicomissário destinatário. Deveras, o conceito expresso no art. 3º, 

§ 1º, do PL 4.809/98514 previu que a propriedade poderia ser transmitida ao 

 

513 VOORHIS, Scott B. Van. What is a trust? Portal Bankrate, New York, 4 jun. 2019. Disponível 
em: https://www.bankrate.com/investing/what-is-a-trust/. Acesso em: 28 dez. 2019. 

514 “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”, cf. dossiê digitalizado 
de BRASIL. Câmara dos Deputados Federais. Projeto de Lei (PL) n. 4.809/1998. Dispõe sobre 
o contrato de fidúcia e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados Federais, 1998. 
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beneficiário, ao fiduciante, a terceiros ou ao próprio fiduciário. Isso deixa clara a 

seguinte dinâmica: a pessoa que é beneficiada com a administração do patrimônio 

no decorrer da execução do contrato fiduciário não será, necessariamente, aquela 

que ficará ao final com aqueles bens afetados ao cumprimento do contrato. Essa 

mesma flexibilidade que o PL 4.809/98 previa deve ser mantida em um projeto que 

se pretenda ser flexível. 

Depois, veja-se que um fideicomisso versátil também precisa abarcar a 

possibilidade de seu uso para fins de garantia. Neste caso, o devedor figura como 

fideicomitente, e o credor como fideicomissário destinatário condicional dos bens, 

isto é, na hipótese de inadimplemento, extingue-se o fideicomisso e os bens ficam 

com o credor; se houver adimplemento, o fideicomisso se extingue e os bens ficam 

com o devedor (fideicomitente). A posição de fiduciário é versátil: nela pode ficar 

tanto o fideicomitente, com a posse dos bens, como o fideicomissário, usando os 

bens para amortização da dívida, ou ainda um terceiro de confiança de ambos. 

Ainda, o fideicomisso como instrumento de viabilização do trust poderia ser 

utilizado na forma de viabilização de investimentos. Fora do País, é comum a 

utilização do trust como forma de captação e gestão de investimentos. Nesse 

sentido é que se fala em trust fund515, que consiste na entidade legal que abarca 

os bens de diversos conjuntos patrimoniais dados em trust516 e que é administrada 

por entidades organizadas – normalmente instituições financeiras, casas de 

investimentos ou escritórios de advocacia – especializadas em figurar como 

trustees (administradoras)517. 

 

Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid 
=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+ 
4809/1998. Acesso em: 21 jun. 2018. 

515 Que não se confunde com “investment trust”, que consiste em uma modalidade de fundo de 
investimento muito encontrada na Inglaterra e no Japão e que se organiza na forma de 
companhias (ou seja, não se trata de patrimônio fiduciário ou separado), cf.: J.P. MORGAN. 
What is an investment trust? Portal J.P. Morgan Asset Management, New York, [s.d.]. Disponível 
em: https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/gim/per/products/investment-trusts/ 
what-is-an-investment-trust. Acesso em: 28 dez. 2019; TRUDEAU, Michael. Investment trusts 
explained: learn all about the pros and cons of investment trusts. Portal Which, jan. 2019. 
Disponível em: https://www.which.co.uk/money/investing/types-of-investment/investment-trusts/ 
investment-trusts-explained-agmsw3f4fnqq. Acesso em: 28 dez. 2019. 

516 GANTI, Akhilesh. Trust fund. Investopedia, New York, 12 set. 2019. Disponível em: https:// 
www.investopedia.com/terms/t/trust-fund.asp. Acesso em: 28 dez. 2019. 

517 CUSSEN, Mark P. Understanding how top trust companies operate. Investopedia, New York, 8 
ago. 2019. Disponível em: https://www.investopedia.com/articles/retirement/08/trust-company. 
asp. Acesso em: 28 dez. 2019. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D3B6F8F264C3EF6E908218969DD9E53.node1?codteor=1129151&filename=Avulso+-PL+4809/1998
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O fato de essas entidades administrarem vários trust acaba implicando a 

circunstância de que elas movimentam e gerenciam valores vultosos em dinheiro. 

Isso acaba sendo positivo para os envolvidos no trust, pois, na medida em que mais 

dinheiro está disponível nas mãos do administrador, automaticamente as portas de 

investimentos mais sofisticados, arrojados e rentáveis se abrem para ele, e isso por 

uma taxa de administração baixa (normalmente gira em torno de 1%518). Ademais, 

por serem empresas especializadas e com grande portfólio de clientes e histórico 

de operações bem-sucedidas, a confiança de que a operação dará certo e será 

lucrativa aumenta, o que faz aumentar também a predisposição das pessoas a 

investir, na medida em que têm mais confiança no trustee519. 

No caso de uso de trust para investimentos, a não ser que o instituidor 

pretenda realizar investimentos de risco ou promover um ganho de capital, o ideal 

é que os investimentos realizados sejam conservadores ou, no máximo, 

moderados, pois os objetivos do trust normalmente tornam mais importante a 

conservação do patrimônio do que a assunção de riscos que podem colocar em 

jogo o quanto cometido aos propósitos do trust. Assim sendo, é de bom-tom que 

uma legislação que trate sobre o assunto estabeleça que, no silêncio do contrato, 

devem os ativos fideicometidos (em trust) ser aplicados em investimentos 

conservadores ou, no máximo, moderados. 

Assim sendo, de posse dessas premissas de normatização, é possível 

propor regramento para a matéria. 

 

 

518 KENNON, Joshua. What is a trust fund?: The basics of using trust funds to protect and preserve 
wealth. Portal The Balance, [s.l.], 6 nov. 2019. Disponível em: https://www.thebalance.com/what-
is-a-trust-fund-357254. Acesso em: 28 dez. 2019; VANGUARD. Information about Vanguard 
National Trust Company and our Corporate Trustee Service. Carta para os investidores. Portal 
Vanguard, Valley Forge/PA (EUA): Disponível em: https://www.vanguard.com/pdf/a196.pdf. 
Acesso em: 30 dez. 2019. 

519 BOTTAZZI, Laura; RIN, Marco da; HELLMANN, Thomas F. The importance of trust for 
investment: evidence from venture capital. Portal da Universidade de Harvard, Massachusetts, 
7 ago. 2016. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=997934. 
Acesso em: 28 dez. 2019. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=997934
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5.5. Renascimento do fideicomisso: proposta de transformação do instituto 

para possibilitar uma estrutura semelhante ao trust e arranjos de 

planejamento sucessório 

Tendo em vista tudo o que foi exposto, mister a propositura de redação para 

uma legislação que promova a adequação do fideicomisso no Brasil, de forma a 

permitir maior flexibilidade para planejamentos sucessórios. 

A presente proposta de normatização tem a finalidade de abrir novas e 

promissoras portas para a instrumentalização de outras operações 

socioeconômicas no Brasil520, tendo como consequência jurídica a adequação de 

um instituto jurídico que passará a abarcar diversas possibilidades, e tendo como 

consequência social o incentivo a planejamentos sucessórios mais consentâneos 

com a vontade das pessoas, a abertura para a captação de recursos internos e 

externos, a disponibilização de instituto semelhante ao trust, muito utilizado nos 

países de tradição de common law, entre outros impactos benéficos. 

Acredita-se que uma forma satisfatória de positivar o instituto no Brasil seria 

a que se passa a expor. 

Capítulo I 

DO FIDEICOMISSO 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 1º O fideicomisso consiste em negócio jurídico por meio do qual o 
instituidor, ou fideicomitente, transfere, fiduciariamente, determinados bens a 
um ou mais curadores, administradores, ou fiduciários, para que os administre 
ou os conserve, na extensão dos poderes e deveres por ele estabelecidos, 
para a realização de propósito específico em prol de uma ou mais pessoas 
que se qualificam fideicomissários e com a obrigação de, a certo tempo, ou 
sob certa condição, transmiti-los aos fideicomissários ou devolvê-los ao 
próprio fideicomitente. 

§ 1º É permitido o fideicomisso que visa operar efeitos enquanto o 
fideicomitente ainda é vivo. 

§ 2º O fideicomisso pode contemplar como beneficiários e fideicomissários 
tanto pessoas já concebidas como pessoas ainda não concebidas, 
determinadas ou em princípio indeterminadas, contanto que possam ser 
adequadamente individualizadas. 

§ 3º Pessoas jurídicas podem figurar no fideicomisso em qualquer de suas 
posições, seja como fideicomitentes, fiduciárias ou fideicomissárias. 

 

520 Ou facilitação de operações já existentes. 
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§ 4º O fideicomisso pode estabelecer o próprio fiduciário como fideicomissário 
beneficiário da administração dos bens, com a obrigação de conservação para 
a destinação que ao final tiver lhe dado o fideicomitente. 

§ 5º O fideicomisso pode estabelecer o próprio fiduciário como fideicomissário 
destinatário condicional dos bens fideicometidos, no caso de celebração do 
negócio jurídico para fins de garantia. 

§ 6º O fideicomitente não pode estipular a si mesmo como fiduciário ou 
fideicomissário beneficiário dos bens. 

Seção II 

Objeto do Fideicomisso 

Art. 2º Podem ser objeto do fideicomisso quaisquer bens e direitos, presentes 
ou futuros, admitidos no ordenamento jurídico brasileiro. 

§ 1º Os bens e direitos objeto do fideicomisso são transferidos ao fiduciário a 
título de propriedade resolúvel e compõem patrimônio separado, que não se 
confunde nem com o patrimônio do fideicomitente, do fiduciário ou do 
fideicomissário, e que, em regra, não responde pelas dívidas pessoais de 
qualquer deles. 

§ 2º Os bens e direitos transferidos serão denominados patrimônio 
fideicometido ou patrimônio fiduciário, terão contabilidade própria e registro 
específico perante o Ministério da Fazenda, cujo cadastro deverá possibilitar 
consultas públicas, incluindo indicação da pessoa que figura como fiduciário 
responsável pelo fideicomisso. 

§ 3º Será considerado abusivo o uso do fideicomisso nas mesmas hipóteses 
e com as mesmas consequências previstas no art. 50 da Lei n. 10.406, de 
2002 (Código Civil de 2002), sem prejuízo de outras situações em que se 
revele abuso de direito. 

§ 4º Embora não sejam penhoráveis pelos credores do fideicomissário 
beneficiário os bens e direitos fideicometidos, é lícita a penhora dos direitos 
da respectiva posição contratual, devendo o fiduciário entregar os benefícios 
do fideicomisso a esses credores, até a satisfação do crédito. 

§ 5º É possível a credores penhorarem o direito de aquisição condicionada do 
fideicomitente ou fideicomissário destinatário dos bens ao final do 
fideicomisso, devendo, neste caso, submeter-se aos mesmos termos e 
condições aos quais o destinatário originário estava submetido. 

§ 6º Nas hipóteses de constrição acima citadas, em havendo conflito de 
interesses entre os credores e o fiduciário, ou fundado receio de o fiduciário 
obstar o pagamento de credores, poderá o juiz afastar, temporariamente, o 
fiduciário de suas funções, nomeando administrador de sua confiança para 
tomar os atos necessários à satisfação dos débitos, com a prestação de 
contas no prazo fixado judicialmente, retornando-se o cumprimento natural do 
fideicomisso após o atingimento da finalidade para a qual se deu a nomeação. 

§ 7º Pode-se dispor do uso ou do usufruto dos bens em favor de um 
fideicomissário ou do próprio fiduciário durante a sua vida e da plena 
propriedade a favor de outro fideicomissário ou para o fideicomitente. 

Art. 3º São proibidos os seguintes fideicomissos: 

I − fideicomisso sucessivo; 

II − fideicomisso secreto; 

III − fideicomisso simulado. 

§ 1º Entende-se por fideicomisso sucessivo, também denominado familiar, 
perpétuo ou gradual, aquele em que o mesmo benefício é concedido a duas 
pessoas distintas e a segunda deve recebê-lo por morte da primeira ou por 
qualquer outro termo ou condição. 

§ 2º Entende-se por fideicomisso secreto aquele em que está oculta a real 
finalidade do negócio ou o beneficiário real, devendo o fideicomisso expressar 
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claramente os fins para que foi constituído e o nome do fideicomissário ou as 
características que permitam sua inequívoca identificação. 

§ 3º Entende-se por fideicomisso simulado, afora aqueles que de qualquer 
forma infrinjam o art. 167 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil de 2002), o 
utilizado para instrumentalizar operação econômica cuja causa seja atendida 
de forma vinculada por outro instituto de Direito Privado, como o contrato de 
sociedade ou a instituição de fundação. A consequência da ocorrência de 
fideicomisso simulado é a mesma prevista para a simulação dos negócios 
jurídicos em geral. 

Seção III 

Dos Agentes Envolvidos no Fideicomisso 

Subseção I 

Do Fideicomitente 

Art. 4º Qualquer pessoa natural ou jurídica plenamente capaz de direitos e 
obrigações na ordem privada poderá figurar como fideicomitente em uma 
relação jurídica de fideicomisso. 

Art. 5º Considera-se, para todos os fins, a transferência de bens e direitos do 
fideicomitente para o fiduciário como uma disposição patrimonial, estando 
submetida aos institutos de proteção do crédito e da ordem jurídica como a 
fraude contra credores, a fraude à execução e a simulação. 

Subseção II 

Do Fiduciário 

Art. 6º Os bens e direitos objeto do fideicomisso serão administrados ou 
conservados pelo fiduciário de acordo com o disposto neste capítulo, no 
contrato que o instituir e, supletivamente, no regramento previsto para os 
administradores de sociedade anônima, previstos nos arts. 153 a 156 da Lei 
n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

§ 1º Poderá ser fiduciário qualquer pessoa natural ou jurídica capaz de 
exercício de direitos e obrigações na ordem privada, salvo quando a 
implementação do fideicomisso implicar captação de recursos do público ou 
outra atividade exclusiva de entidades financeiras e afins, hipótese em que a 
atividade de fiduciário será privativa das instituições financeiras ou entidades 
especialmente autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) ou pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme seja o caso, atividades e 
recursos envolvidos no fideicomisso implicado. 

§ 2º O fideicomisso legitima o fiduciário para o exercício de todas as ações 
atinentes à defesa dos bens e direitos objeto do fideicomisso, inclusive em 
face do fideicomitente e do fideicomissário, se estes agirem em 
desconformidade com o que estabelece o título que instituiu o fideicomisso. 

§ 3º São deveres do fiduciário, além daqueles que vierem a ser estabelecidos 
no fideicomisso: 

I − implementar todos os atos necessários à consecução do fideicomisso, 
inclusive mediante a adoção de medidas judiciais; 

II − manter os bens e direitos objeto do fideicomisso separados dos seus; 

III − aplicar os recursos e os bens provenientes do fideicomisso na 
conformidade do que dispuser o contrato que o instituiu; 

IV − transferir os bens e direitos objeto do fideicomisso àquele que estiver 
determinado no respectivo contrato, uma vez verificada a condição ou termo; 

V − prestar contas detalhadas de sua gestão para o fideicomitente e para os 
fideicomissários, conforme solicitarem ou na forma prevista no instrumento, 
além de prestar informações sobre o fideicomisso para os eventuais credores 
de ambos e para as autoridades públicas competentes a exigi-las. 
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VI − fazer uso dos mesmos poderes e se submeter aos mesmos deveres dos 
administradores de sociedades anônimas (arts. 153 a 156 da Lei n. 6.404, de 
15 de dezembro de 1976), no que couber. 

§ 4º É permitido ao fiduciário contratar, por sua conta e risco, terceiros para 
exercer a gestão do patrimônio fideicometido, e de adotar estruturas 
financeiras ou societárias com o mesmo objetivo, mantidas, em qualquer 
caso, inalteradas as suas responsabilidades legais e contratuais, salvo se de 
modo diverso dispuser o título que instituiu o fideicomisso. 

Art. 7º O fiduciário será pessoalmente responsável pelas perdas e danos a 
que sua culpa der causa, bem como pelos prejuízos causados por atos 
praticados fora do que estabelece o contrato do fideicomisso, neste caso 
independentemente de culpa. 

Art. 8º Se houver mais de uma pessoa indicada para a função de fiduciário, a 
respectiva responsabilidade perante o fideicomitente, o fideicomissário e 
terceiros é solidária. 

§ 1º Todas as pessoas que exercerão a função de fiduciário devem ser 
indicadas no instrumento de instituição do fideicomisso, sendo vedada a 
posterior inserção, pelo fideicomitente, de novos fiduciários, salvo se todos os 
anteriores consentirem com o acréscimo. 

§ 2º Todos os fiduciários detêm a integralidade dos poderes e deveres 
inerentes ao exercício da função, bem como todos os acréscimos ou 
limitações descritas no título de fideicomisso, a não ser que haja disposição 
diversa no instrumento de instituição. 

§ 3º O fideicomitente pode estabelecer responsabilidades específicas para 
cada um dos fiduciários, ocasião em que estes não serão responsáveis 
solidários por todas as obrigações do fideicomisso, mas apenas por aquelas 
que lhes incumbem. 

§ 4º Salvo estipulação em contrário, a atividade de fiduciário é remunerada, e 
reembolsadas as despesas que fizer na administração da fidúcia. 

Art. 9º Será destituído do cargo de fiduciário: 

I − aquele que estiver em posição de conflito de interesses com relação aos 
interesses do fideicomissário, do fideicomitente ou de qualquer forma com os 
propósitos estabelecidos no instrumento de fideicomisso; 

II − quem, com dolo ou culpa, causar prejuízo ao patrimônio fideicometido por 
sua administração; 

III − quem, independentemente de culpa, causar prejuízo ao patrimônio 
fideicometido por administração fora dos limites e poderes estabelecidos no 
contrato de fideicomisso; 

IV – quem se tornar incapaz ou impedido de administrar o fideicomisso ou 
descumprir as obrigações impostas pelo contrato ou pela lei na administração 
do patrimônio fideicometidos. 

§ 1º A ação de destituição de fiduciário poderá ser intentada pelo 
fideicomitente, pelo fideicomissário, seus sucessores ou qualquer outro 
terceiro interessado. 

§ 2º A obrigação de o fiduciário investir, se este for o escopo do fideicomisso, 
é de meio, e não é considerada em prejuízo ao patrimônio fideicometido a 
administração em que haja oscilação dos preços de ativos cujo valor 
naturalmente varia, nem será considerada administração em prejuízo do 
patrimônio fideicometido aquela da qual resultar, em determinadas operações 
de investimento, desfecho deficitário. 

Art. 10. Não mencionando o contrato quem deva substituir o fiduciário no caso 
de morte, incapacidade, renúncia, destituição ou impedimento, designará o 
juiz um substituto, se assim for possível e se o fideicomitente ou quem o 
suceder não o fizer. 



254 

Parágrafo único. Se por qualquer razão não for possível a designação de 
novo fiduciário pelo juiz, deverá ele prolatar decisão de extinção do 
fideicomisso, com citação dos interessados para apuração dos haveres e 
partilha de acordo com os direitos estabelecidos. 

Subseção III 

Do Fideicomissário 

Art. 11. Pode ser fideicomissário qualquer sujeito de direito, ente jurídico 
despersonalizado ou pessoa determinável, ainda que não concebida no 
momento da instituição do fideicomisso. 

§ 1º Considera-se fideicomissário tanto a pessoa beneficiária da 
administração dos bens como aquela destinatária dos bens ao final do 
fideicomisso. 

§ 2º Salvo disposição diversa, os bens e direitos em fideicomisso devem ser 
administrados, conservados, aplicados e investidos de forma conservadora ou 
moderada até a determinação do fideicomissário inicialmente incerto, e 
também depois de sua individualização, se silente for o instrumento de 
fideicomisso. 

Seção IV 

Forma do Fideicomisso 

Art. 12. O instrumento de instituição do fideicomisso requer, no mínimo, os 
seguintes elementos: 

I − a identificação do fideicomitente, do fiduciário e dos fideicomissários; 

II − o prazo de vigência, podendo ser vitalício, se o fiduciário ou qualquer dos 
fideicomissários for pessoa natural, ou por prazo indeterminado, se todos os 
fideicomissários e o fiduciário forem pessoas jurídicas com prazo 
indeterminado de existência; 

III − os elementos que permitam a identificação dos beneficiários, caso não se 
encontrem identificados na celebração do contrato; 

IV − o propósito a que se destina o patrimônio fideicometido; 

V − as condições ou termos a que estiver sujeito o fideicomisso; 

VI − a identificação dos bens e direitos componentes do patrimônio 
fideicometido, bem como a indicação do modo como outros bens e direitos 
poderão ser incorporados; 

VII − a destinação do patrimônio fideicometido, quando do seu término; 

VIII − a extensão dos poderes e deveres do fiduciário na gestão do 
fideicomisso, em especial especificando se há ou não autorização para alienar 
bens do acervo em fideicomisso, gravar ou onerar os bens do patrimônio 
afetado, comprar novos ativos e realizar investimentos, em todos os casos 
especificando as situações em que esses atos são permitidos e o modo como 
devem ser conduzidos; 

IX − a forma como se verificará, periodicamente, o cumprimento do escopo do 
contrato pelo fiduciário; 

X − os critérios de remuneração do fiduciário; 

XI − a destinação dos frutos e rendimentos do patrimônio em fideicomisso; 

XII − o regime de solução de situações de conflito de interesses; 

XIII − as hipóteses e as formas de substituição do fiduciário; 

XIV − as hipóteses de sua extinção, antes de cumprida a sua finalidade ou do 
advento do termo ou do implemento da condição a que estiver sujeito; 

XV − previsão sobre a possibilidade de o fiduciário contratar, por sua conta e 
risco, terceiros para exercer a gestão do patrimônio fideicometido, e de adotar 
estruturas financeiras ou societárias com o mesmo objetivo, mantidas, em 
qualquer caso, inalteradas as suas responsabilidades legais e contratuais; e 
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XVI − previsão sobre a possibilidade de o fideicomitente, no caso de 
fideicomisso para constituição de garantia, oferecer em benefício do fiduciário 
ou de terceiro, em pagamento da correspondente obrigação, a totalidade ou 
parte do patrimônio em fideicomisso, e, se for o caso, o regime de sua 
implementação. 

Parágrafo único. Versando o fideicomisso sobre bem, pessoa ou fato que 
exija, pela legislação aplicável, a forma de escritura pública ou outra 
solenidade, deverá também se revestir da mesma formalidade. 

Seção V 

Validade e Eficácia do Fideicomisso 

Art. 13. Afora as disposições deste capítulo, aplicam-se ao fideicomisso os 
requisitos de validade previstos para os negócios jurídicos em geral. 

Art. 14. O fideicomisso se aperfeiçoa com a aceitação da função pelo 
fiduciário, mas só gera efeitos após a publicação. 

§ 1º O fideicomisso, celebrado por instrumento particular, será tornado público 
por meio de registro perante o Oficial de Registro de Títulos e Documentos. 

§ 2º Publicado o fideicomisso, torna-se irrevogável pelo fideicomitente, salvo 
se for de outra forma disposto no título do fideicomisso, sendo que todas as 
despesas e prejuízos relacionados com a revogação serão de 
responsabilidade do fideicomitente. 

§ 3º Os bens submetidos a registro público ou cuja transferência de 
propriedade pressuponha registro estarão sob a posse e administração 
definitiva do fiduciário desde a publicação do fideicomisso, mas serão de 
propriedade, com exclusividade, do patrimônio fideicometido. 

§ 4º Não obstante a ausência de publicação, o fiduciário, em administração 
provisória, poderá tomar as providências urgentes necessárias à preservação 
e conservação do acervo fideicometido, sendo pessoalmente responsável 
pelas perdas e danos porventura causados a terceiros de boa-fé. 

§ 5º Considerar-se-á extinto o fideicomisso em que não houver a publicação 
em 180 (cento e oitenta) dias da aceitação da função pelo fiduciário, 
preservados os direitos de eventuais terceiros de boa-fé que tenham 
negociado com o fiduciário no exercício de suas funções. 

Seção VI 

Modificação e Extinção do Fideicomisso 

Art. 15. O fideicomisso pode ser alterado quando já estiver em curso, se 
houver acordo entre o fideicomitente e o fiduciário. 

§ 1º As alterações realizadas no fideicomisso em curso só geram efeitos após 
nova publicação e registro da versão consolidada e atualizada do título que o 
institui. 

§ 2º A publicação mencionada no parágrafo anterior deve conter, também, 
resumo das alterações realizadas entre uma versão e outra do instrumento de 
fideicomisso. 

Art. 16. O fideicomisso se extingue: 

I − pelo advento do termo ou pela realização da condição; 

II − pela revogação, quando prevista expressamente; 

III − pela rescisão do contrato entre fideicomitente e fiduciário, nos termos 
previstos no instrumento de fideicomisso; 

IV − pela renúncia ou morte do destinatário dos bens ao final do fideicomisso, 
sem sucessor indicado pelo fideicomitente; 

V − por acordo entre o fideicomitente e o fideicomissário, respeitados os 
direitos do fiduciário; 
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VI − por decisão judicial, quando, na ausência de disposição regulando as 
condições pelas quais o contrato prosseguiria, se verifique a morte do 
fiduciário, ou, quando pessoa jurídica, sua liquidação ou quebra. 

Art. 17. Extinto o fideicomisso, os bens e direitos fideicometidos transferem-
se de pleno direito ao patrimônio do fideicomissário destinatário indicado no 
contrato ou, caso isso não seja possível, reverte ao fideicomitente ou aos seus 
sucessores, salvo se o contrato houver disposto, para a hipótese, a 
consolidação da propriedade do patrimônio no fiduciário. 

A normatização prevista anteriormente atende às diretrizes necessárias à 

renovação do instituto do fideicomisso para possibilitar o trust e um planejamento 

sucessório mais efetivo. Ela atende aos ditames da Convenção de Haia sobre trust 

e reúne o que havia de melhor nos Projetos de Lei anteriores que existiam sobre o 

tema, além de trazer novos aprimoramentos com relação a eles. 

Por exemplo, a proibição dos fideicomissos sucessivos foi aproveitada do 

Projeto de Lei n. 3.362521, e visa à proteção das pessoas pela vedação desse pacto 

sucessório no qual alguém pode se sentir impelido a desejar o mal do outro. 

Entrementes, além disso, foi inserida a proibição ao fideicomisso secreto, em que 

não é possível estipular as partes envolvidas, e a proibição ao fideicomisso 

simulado, inclusive aquele utilizado para contornar outras normas, travestindo 

operações econômicas como fideicomisso quando têm causas jurídicas que 

deveriam ser atendidas de forma vinculada por outros institutos do sistema (v.g., 

contrato de sociedade e instituição de fundação). 

Ademais, a forma como as regras foram pensadas deixa o instituto versátil, 

podendo se prestar a várias finalidades, saindo da esfera exclusivamente 

sucessória à qual ele foi relegado, embora ainda atenda a tal objetivo. Deveras, 

com vistas ao planejamento sucessório, o fideicomitente poderia estipular que o 

fiduciário apenas conserve os bens para que sejam depois transmitidos ao 

fideicomissário, caso em que cabe ao primeiro apenas conservar a herança, 

podendo ser a ele autorizado o uso e fruição dos bens ou não. Mas, se quiser utilizar 

o fideicomisso como garantia, poderá o fideicomitente estipular, como fiduciário e 

como fideicomissário destinatário condicional, o seu credor, de modo que, caso 

 

521  BRASIL. Câmara Nacional. Projeto de Lei n. 3.362-A/57, de 22 de outubro de 1957. Institue o 
fideicomisso INTER VIVOS. Rio de Janeiro: Portal da Câmara dos Deputados, 4 out. 1957 (data 
da proposição). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostra 
rintegra?codteor=1209982&filename=Dossie+-PL+3362/1957. Acesso em: 2 nov. 2019. p. 3. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostra
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ocorra a condição (inadimplemento), poderá o fiduciário consolidar a propriedade 

em seu nome. 

Por ser um instituto muito versátil, é nesse sentido que se falará em 

fideicomisso sucessório, fideicomisso em garantia, fideicomisso em trust e assim 

por diante. 

Em suma, se adotado o regramento normativo ora proposto, o fideicomisso, 

enquanto instituto jurídico positivado no ordenamento, sairá da posição de pouco 

prestígio que hoje ocupa para a de elevado destaque na prática contratual 

brasileira, tornando-se um importante instrumento de planejamento sucessório, 

prestação de garantia e operacionalização do trust no Brasil. 

 

  



258 

 

 

 

 

  



259 

CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os argumentos e conclusões que ao longo de todo o texto 

foram expostos, transcreve-se agora, na forma de parágrafos autônomos, as 

principais conclusões obtidas com o presente trabalho e que, acredita-se, 

contribuirão para a criação de uma visão mais desejável acerca dos temas 

expostos. 

O Brasil ainda não conta com uma estrutura jurídica flexível o bastante para 

possibilitar arranjos que permitam um planejamento patrimonial e sucessório 

condizente com a realidade atual. 

Essa insuficiência é maléfica ao país, pois impede o exercício pleno da 

autonomia da vontade dos cidadãos. Ademais, isso é um estímulo, para os que têm 

condições de sair do país, comprar bens no exterior e/ou planejar suas sucessões 

em lugares onde há maior liberdade negocial. 

O negócio fiduciário previsto no Projeto de Código Comercial e o 

fideicomisso devem ser institutos que viabilizarão no Brasil tal planejamento. Para 

tanto, é preciso uma reestruturação de ambos, cujas balizas este trabalho buscou 

propor. 

O negócio fiduciário e o fideicomisso devem conviver no sistema, sendo 

unificados sob o instituto de um fideicomisso reformulado e que abranja as 

finalidades que seriam atingidas com o negócio fiduciário e com o fideicomisso 

originário. A primeira dessas finalidades envolve as situações em que se deseja 

que um administrador beneficie determinada finalidade ou pessoa(s). A segunda, 

mais intimista, para quando se deseja beneficiar duas pessoas sucessivamente, ou 

resguardar, dentro de um grupo, determinado patrimônio, que deverá ser ao final 

entregue a uma pessoa específica. 

Com relação ao planejamento sucessório, sabe-se que é o meio pelo qual o 

detentor de um patrimônio, a partir da prática de certos atos jurídicos, toma todas 

as providências visando à respectiva organização e preparação de sua esfera 

jurídica para depois de seu falecimento, com o objetivo de proteção das pessoas 

para tanto eleitas e/ou perpetuação dos bens componentes do monte-mor. O 
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planejamento sucessório tem o potencial de evitar uma série de discussões. Trata-

se, pois, de importante forma legítima de minimização de conflitos dentro das 

famílias e de proteção e perpetuação patrimonial. 

Há lacuna relevante no sistema brasileiro de planejamento sucessório que 

não é suprida diretamente por nenhum instituto hoje em vigor. O cidadão brasileiro 

padece de autonomia para beneficiar duas pessoas, simultânea ou 

sucessivamente, diante da conversão compulsória do fideicomisso instituído em 

usufruto se, quando do respectivo falecimento, o fideicomissário estiver vivo. Afora 

isso, inexiste autonomia, no Brasil, para proceder aos diversos arranjos negociais, 

contratuais e sucessórios possibilitados pelo trust no exterior. 

Já no Direito Romano, era possível ao disponente estabelecer que o 

fideicomisso operaria seus efeitos sob a ocorrência de um evento futuro e incerto 

(condição) ou certo (termo). Se assim fosse feito, o fiduciário só estava obrigado a 

transferir os bens objeto de fideicomisso após a ocorrência desse fato, entregando 

ao fideicomissário toda a herança, uma parte ou alguns bens, conforme fosse o 

caso. Embora hoje essa situação tenha recebido o rótulo de substituição 

fideicomissária, os romanos nunca empregavam essa terminologia; para eles não 

havia substituição alguma, mas, sim, uma verdadeira ordo sucessiuus (ordem 

sucessiva). 

É muito importante notar que o fideicomisso nasceu entre os romanos para 

resolver problemas práticos que, até então, não estavam abrigados entre os 

institutos jurídicos por eles concebidos (principalmente para endereçar o problema 

de beneficiar, para após a morte, aqueles que não tinham capacidade sucessória 

passiva). Ora, foi a necessidade e a ausência de mecanismos legais que os fizeram 

conceber o fideicomisso. Diante das necessidades apontadas neste trabalho e do 

fato de os mecanismos vigentes não estarem disponíveis para solucionar a lacuna 

mencionada, há de se volver, novamente, ao fideicomisso, e reestruturá-lo, para 

que oxigene e atualize o sistema atual. 

Veja-se que o fato de o problema a ser resolvido ter uma causa sucessória 

no Direito Romano não significa, de modo algum, que o instituto do fideicomisso 

devesse ser visto como estritamente de Direito Sucessório. Pelo contrário, a 

relação estabelecida entre fideicomitente e fiduciário era bastante contratual e 

fincada na confiança. Nesse sentido, inexiste razão para não se considerar 
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inapropriadas as restrições legislativas que imputam a um instituto tão rico como o 

fideicomisso incompreensíveis restrições como a de só poder ser utilizado em 

âmbito sucessório; ou de não ser possível por ato inter vivos; ou de só poder 

beneficiar pessoas não nascidas e assim por diante. 

A legislação dos países acerca do fideicomisso (ou institutos que lhe sejam 

equiparáveis) é bastante diversa entre eles. Essa disparidade entre as legislações, 

além de servir de inspiração e de exemplo para que alcancemos o melhor 

entendimento acerca de para onde queremos ir, serve para quebrar paradigmas 

sobre o tema. O fideicomisso não precisa ser um instituto necessariamente 

sucessório. Nesse sentido, trazendo de novo à baila a experiência francesa, as 

liberalidades graduais (libéralités graduelles) são contratos que tanto podem operar 

efeitos enquanto o disponente é vivo como podem, também, gerar efeitos mortis 

causa, para depois de seu falecimento. Igualmente, o Código Civil português de 

1966 admite a instituição de fideicomisso como cláusula de uma doação, admitindo, 

portanto, o fideicomisso inter vivos. 

O art. 1.952 do Código Civil de 2002 prestou um desserviço público ao Brasil 

ao restringir o fideicomisso da forma que fez. O instituto já estava engessado no 

Código anterior. Pela ótica da operabilidade, que, como se sabe, é um dos 

princípios norteadores do Código Civil e que tem como uma de suas concreções a 

ideia de que os institutos de direito civil sejam fáceis de compreender e aplicar, era 

de antever que o legislador abriria o instituto. Em vez disso, infelizmente, fechou as 

portas de sua aplicabilidade, pois o manteve na condição de substituição 

testamentária (sendo que, na verdade, o fideicomisso não implica uma 

substituição); além disso, restringiu-o ao beneficiamento de pessoas ainda não 

concebidas ao tempo da morte do disponente. 

Aliás, não só nisso pecou o Código Civil, eis que as outras substituições são 

tratadas como institutos irmãos do fideicomisso, quer dizer, elas e o fideicomisso 

figuram como espécies do mesmo gênero, o que não faz sentido. 

Diante da natureza do funcionamento jurídico do instituto do fideicomisso, e 

comparando-o com o funcionamento das demais substituições testamentárias, 

verifica-se que não é acertada a escolha de colocá-lo como espécie do gênero 

“substituições testamentárias”. Esses institutos são muito diversos entre si, atingem 

finalidades distintas, sendo que o fato de o fideicomisso tornar possível uma 
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substituição entre herdeiros ou legatários não significa que esse fator é necessário. 

Aliás, a rigor, é de indagar se realmente haveria uma substuição. Os romanos, 

criadores do instituto, não entendiam assim; os alemães não entendem assim, os 

franceses não entendem assim, e, realmente, por tudo o que se expôs, não há 

razão para que o fideicomisso continue sendo regulamentado dessa forma no 

Brasil. Isso restringe o âmbito de atuação desse rico instituto, que poderia e deveria 

estar sendo utilizado em aplicações socioeconômicas e jurídicas mais relevantes. 

O fideicomisso também é negócio jurídico, pois por meio dele as pessoas se 

vinculam, pela declaração de suas vontades, a um negócio ao qual a lei dá 

juridicidade e pelo qual os envolvidos assumem determinadas obrigações. O 

grande problema é que, hoje, o fideicomisso é negócio jurídico porque se 

apresenta, no sistema jurídico brasileiro, como uma espécie de negócio 

testamentário, quando, na verdade, muito melhor seria que passasse a ser uma 

espécie de contrato. 

Levando em conta o Código Civil de 2002, pode-se conceituar fideicomisso 

da seguinte forma: negócio jurídico pelo qual o fideicomitente testa herança e 

legado em favor de um primeiro herdeiro ou legatário instituído, o fiduciário, 

beneficiando-o com o uso e fruição dos bens, mas estipulando a ele o dever de 

conservação dos bens, para que posteriormente, sob certo termo ou condição, 

transmita-os a outra pessoa, a quem se denomina fideicomissário, que ocupa uma 

posição de herdeiro ou legatário sucessivo. 

O trust é um contrato pelo qual o instituidor (settlor) entrega fiduciariamente 

bens e direitos a um administrador (trustee), que passa a titularizá-los e a 

administrá-los em prol de um beneficiário (cestui que trust) indicado pelo instituidor, 

e com o dever de, ao final, entregar a quem o instituidor indicou os bens afetados. 

A objeção de que não é possível transpor para um país de civil law o instituto 

de trust, porque ele seria um instituto típico da common law, não faz mais sentido. 

Já há várias experiências bem-sucedidas de positivação do instituto que 

demonstram que é possível proceder a esse intento. A forma de fazê-lo são várias: 

seja pela criação de um contrato de fidúcia (modelo francês), pela criação de trust 

sem equity (modelo escocês) ou pela recepção do trust por meio do fideicomisso 

(modelo argentino), não há dúvida de que países de civil law tem ferramental 

suficiente para internalizar em seus ordenamentos jurídicos essa riquíssima figura. 
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Isso posto, embora todos esses métodos tenham seu valor, para fins da experiência 

brasileira, a melhor opção é endereçar esse desiderato por meio do fideicomisso. 

O trust, enquanto operação socioeconômica, é um importante mecanismo 

de autoafirmação patrimonial e existencial e precisa ser abarcado, juridicamente, 

pelo Brasil. Não se trata de um estrangeirismo fruto do capricho: o trust realmente 

permite às pessoas uma possibilidade útil de planejamento sucessório. Por outro 

lado, essa operação socioeconômica não precisa ser normatizada por meio da 

criação de um instituto jurídico totalmente novo no Brasil, se a ela puder ser 

adaptado um instituto que já possuímos em nosso ordenamento. E é por isso que 

se repete: a operação econômica do trust pode ser operacionalizada por meio do 

fideicomisso. 

Para que esse instituto se torne realmente útil e sirva aos interesses 

brasileiros, é fundamental que o novo fideicomisso atenda a, no mínimo, duas 

necessidades: (i) possibilite, na prática, novos arranjos sucessórios que hoje não 

são possíveis em razão das restrições atualmente incidentes sobre o fideicomisso; 

(ii) possibilite a instrumentalização, no Brasil, de operações que no exterior são 

veiculadas por meio do trust. 

Em virtude disso, foi proposta sugestão de redação de artigos de lei para a 

positivação de um renovado fideicomisso, que atenda às premissas defendidas 

neste trabalho, possibilite um planejamento sucessório mais amplo e contemple a 

nacionalização do trust no Brasil. 
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Apêndice A —1 

Apêndice A 
COMPARAÇÃO ENTRE AS REDAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE FIDEICOMISSO 

 
Vetor de 

comparação/Có
digo comparado 

Code Civil Francês (Código 
Napoleônico, de 1804) Código Civil Alemão (1900) Código Civil Suíço (1907) 

Código Civil Brasileiro 
(Código Bevilaqua, de 

1916) 
Codice Civile Italiano 

(Código Vassalli, 1942) 
Código Civil Português (Código 

Varela, de 1966) 
Código Civil Brasileiro (Código Reale, 

de 2002) 

Referência FRANCE. Code civil [Código Civil 
Francês; “Código Napoleão” ou “Código 
Napoleônico”. Paris (França): Portal 
Oficial Legifrance, 1804 (ano da 
publicação originária). Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCod
e.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
>. Acesso em: 16 de abril de 2018. 

DEUTSCHLAND. Bürgerliches Gesetzbuch – 
BGB. Berlin: [s.n.], 1881 (data do início do 
desenvolvimento), 1896 (data da publicação 
originária), 1 jan. 1900 (data do início da 
vigência). Disponível em: https://www.gesetze-
im-internet.de/bgb/. Acesso em: 15 dez. 2019. 

SCHWEIZ [SUÍÇA]. 
Bundesversammlung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft [A 
Assembleia Federal da Confederação 
Suíça]. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 
vom 10. Dezember 1907 [Código Civil 
Suíço, de 10 de dezembro de 1907]. 
Bern (Suíça): Das Portal der Schweizer 
Regierung, 1907 (data da publicação 
originária). Disponível em: 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19070042/index.html – 
acesso em: 4 jan. 2019. 

BRASIL. União. Lei nº 
3.071, de 1º de janeiro 
de 1916 [CC/16 – Código 
Civil]. Brasilia: 
Congresso Nacional, 
1916 [ano da publicação 
originária]. Disponível in 
Portal da Legislação do 
Governo Federal. 
Disponível em: 
http://legislacao.planalto.
gov.br/legisla/legislacao.
nsf/Viw_Identificacao/lei
%203.071-
1916?OpenDocument>. 
Acesso em: 27 de 
outubro de 2017 

ITALIA. Regio Decreto n. 262, 
de 16 marzo 1942 
[approvazione del testo del 
Codice civile] Roma: 
Normattiva – Portal Oficial da 
legislação vigente na Itália, 
1942 (ano da publicação 
originária). Disponível em: 
<http://www.altalex.com/docu
ments/codici-
altalex/2015/01/02/codice-
civile>. Acesso em: 19 de abril 
de 2018. 

PORTUGAL. Decreto Lei n. 47.344, de 
25 de novembro de 1966. Aprova o 
Código Civil e regula a sua aplicação 
[CC/1966; Código Civil Português de 
1966; “Código Varela”]. Lisboa 
(Portugal): Portal da Procuradoria-Geral 
Distrital de Lisboa (PGDL), 1966 (ano da 
publicação originária). Disponível em: 
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_
articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_
miolo=&>. Acesso em: 02 de janeiro de 
2020. 

BRASIL. (União). Lei n. 10.406, de 10 de 
janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. 
Brasilia: Congresso Nacional, 2002 [ano 
da publicação originária]. Disponível in 
Portal da Legislação do Governo 
Federal. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
2002/L10406.htm>. Acesso em: 19 de 
junho de 2017. 

Conceito de 
fideicomisso 

Article 1048. (Des libéralités graduelles). 
Une libéralité peut être grevée d'une 
charge comportant l'obligation pour le 
donataire ou le légataire de conserver les 
biens ou droits qui en sont l'objet et de 
les transmettre, à son décès, à un 
second gratifié, désigné dans l’acte. 

§ 2100 Nacherbe. Der Erblasser kann einen 
Erben in der Weise einsetzen, dass dieser erst 
Erbe wird, nachdem zunächst ein anderer 
Erbe geworden ist (Nacherbe). 

Art. 488 F. Nacherbeneinsetzung/I. 
Bezeichnung des Nacherben 
F. Nacherbeneinsetzung 
I. Bezeichnung des Nacherben 
1 Der Erblasser ist befugt, in seiner 
Verfügung den eingesetzten Erben als 
Vorerben zu verpflichten, die Erbschaft 
einem andern als Nacherben 
auszuliefern. 
2 Dem Nacherben kann eine solche 
Pflicht nicht auferlegt werden. 
3 Die gleichen Bestimmungen gelten für 
das Vermächtnis. 

Art. 1.733. Pode também 
o testador instituir 
herdeiros ou legatários 
por meio de fideicomisso, 
impondo a um deles, o 
gravado ou fiduciário, a 
obrigação de, por sua 
morte, a certo tempo, ou 
sob certa condição, 
transmitir ao outro, que 
se qualifica de 
fideicomissário, a 
herança, ou o legado. 

Art. 692. §1º 
((Sostituzione 
fedecommissaria.)) 
Ciascuno dei genitori o degli 
altri ascendenti in linea retta o 
il coniuge dell'interdetto 
possono istituire 
rispettivamente il figlio, il 
discendente, o il coniuge con 
l'obbligo di conservare e 
restituire alla sua morte i beni 
anche costituenti la legittima, a 
favore della persona o degli 
enti che, sotto la vigilanza del 
tutore, hanno avuto cura 
dell'interdetto medesimo. 
Art. 692. §2º. La stessa 
disposizione si applica nel 
caso del minore di eta', se 
trovasi nelle condizioni di 
abituale infermita' di mente tali 
da far presumere che nel 
termine indicato dall'articolo 
416 interverra' la pronuncia di 
interdizione. 

Artigo 2286.º (Noção) [início da SECÇÃO 
IV Substituições […] SUBSECÇÃO II 
Substituição fideicomissária] 
Diz-se substituição fideicomissária, ou 
fideicomisso, a disposição pela qual o 
testador impõe ao herdeiro instituído o 
encargo de conservar a herança, para 
que ela reverta, por sua morte, a favor de 
outrem; o herdeiro gravado com o 
encargo chama-se fiduciário, e 
fideicomissário o beneficiário da 
substituição. 

Art. 1.951. Pode o testador instituir 
herdeiros ou legatários, estabelecendo 
que, por ocasião de sua morte, a 
herança ou o legado se transmita ao 
fiduciário, resolvendo-se o direito deste, 
por sua morte, a certo tempo ou sob 
certa condição, em favor de outrem, que 
se qualifica de fideicomissário. 
 

Prazo do 
fideicomisso 

 § 2109 Unwirksamwerden der Nacherbschaft 
(1) Die Einsetzung eines Nacherben wird mit 
dem Ablauf von 30 Jahren nach dem Erbfall 
unwirksam, wenn nicht vorher der Fall der 
Nacherbfolge eingetreten ist. Sie bleibt auch 
nach dieser Zeit wirksam, 
1. wenn die Nacherbfolge für den Fall 
angeordnet ist, dass in der Person des 
Vorerben oder des Nacherben ein bestimmtes 
Ereignis eintritt, und derjenige, in dessen 
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Vetor de 
comparação/Có
digo comparado 

Code Civil Francês (Código 
Napoleônico, de 1804) Código Civil Alemão (1900) Código Civil Suíço (1907) 

Código Civil Brasileiro 
(Código Bevilaqua, de 

1916) 
Codice Civile Italiano 

(Código Vassalli, 1942) 
Código Civil Português (Código 

Varela, de 1966) 
Código Civil Brasileiro (Código Reale, 

de 2002) 

Person das Ereignis eintreten soll, zur Zeit des 
Erbfalls lebt, 
2. wenn dem Vorerben oder einem Nacherben 
für den Fall, dass ihm ein Bruder oder eine 
Schwester geboren wird, der Bruder oder die 
Schwester als Nacherbe bestimmt ist. 
(2) Ist der Vorerbe oder der Nacherbe, in 
dessen Person das Ereignis eintreten soll, 
eine juristische Person, so bewendet es bei 
der dreißigjährigen Frist. 

Possibilidade de 
beneficiar os não 
concebidos (ou 

restrição a 
somente esta 
possibilidade) 

 § 2101 Noch nicht gezeugter Nacherbe 
(1) Ist eine zur Zeit des Erbfalls noch nicht 
gezeugte Person als Erbe eingesetzt, so ist im 
Zweifel anzunehmen, dass sie als Nacherbe 
eingesetzt ist. Entspricht es nicht dem Willen 
des Erblassers, dass der Eingesetzte 
Nacherbe werden soll, so ist die Einsetzung 
unwirksam. 
(2) Das Gleiche gilt von der Einsetzung einer 
juristischen Person, die erst nach dem Erbfall 
zur Entstehung gelangt; die Vorschrift des § 84 
bleibt unberührt 

    Art. 1.952. A substituição fideicomissária 
somente se permite em favor dos não 
concebidos ao tempo da morte do 
testador. 
Parágrafo único. Se, ao tempo da morte 
do testador, já houver nascido o 
fideicomissário, adquirirá este a 
propriedade dos bens fideicometidos, 
convertendo-se em usufruto o direito do 
fiduciário. 

Possibilidade de 
fideicomisso inter 

vivos 

Article 896 
La disposition par laquelle une personne 
est chargée de conserver et de rendre à 
un tiers ne produit d'effet que dans le cas 
où elle est autorisée par la loi. 

    Artigo 962.º (Substituições 
fideicomissárias) 
1. São admitidas substituições 
fideicomissárias nas doações. 
2. A estas substituições são aplicáveis, 
com as necessárias correcções, os 
artigos 2286.º e seguintes. 

 

Fideicomisso em 
convenção 
antenupcial 

     Artigo 1700.º (Disposições por morte 
consideradas lícitas) 
1. A convenção antenupcial pode conter: 
a) A instituição de herdeiro ou a 
nomeação de legatário em favor de 
qualquer dos esposados, feita pelo outro 
esposado ou por terceiro nos termos 
prescritos nos lugares respectivos; 
b) A instituição de herdeiro ou a 
nomeação de legatário em favor de 
terceiro, feita por qualquer dos 
esposados. 
c) A renúncia recíproca à condição de 
herdeiro legitimário do outro cônjuge. 
2. São também admitidas na convenção 
antenupcial cláusulas de reversão ou 
fideicomissárias relativas às liberalidades 
aí efectuadas, sem prejuízo das 
limitações a que genericamente estão 
sujeitas essas cláusulas. 
3 – A estipulação referida na alínea c) do 
n.º 1 apenas é admitida caso o regime de 
bens, convencional ou imperativo, seja o 
da separação 

 

Revogabilidade do 
fideicomisso 

Article 1055 
L'auteur d'une donation graduelle peut la 
révoquer à l'égard du second gratifié tant 
que celui-ci n'a pas notifié, dans les 
formes requises en matière de donation, 
son acceptation au donateur. 
Par dérogation à l'article 932, la donation 

    Artigo 1707.º (Revogabilidade das 
cláusulas de reversão ou 
fideicomissárias) 
As cláusulas de reversão ou 
fideicomissárias previstas no n.º 2 do 
artigo 1700.º são revogáveis livremente e 
a todo o tempo pelo autor da 
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Vetor de 
comparação/Có
digo comparado 

Code Civil Francês (Código 
Napoleônico, de 1804) Código Civil Alemão (1900) Código Civil Suíço (1907) 

Código Civil Brasileiro 
(Código Bevilaqua, de 

1916) 
Codice Civile Italiano 

(Código Vassalli, 1942) 
Código Civil Português (Código 

Varela, de 1966) 
Código Civil Brasileiro (Código Reale, 

de 2002) 

graduelle peut être acceptée par le 
second gratifié après le décès du 
donateur. 

liberalidade. 

Possibilidade de 
haver pluralidade 
de fiduciários e/ou 
fideicomissários 

    Art. 692. §3º. Nel caso di 
pluralita' di persone o enti di 
cui al primo comma i beni 
sono attribuiti 
proporzionalmente al tempo 
durante il quale gli stessi 
hanno avuto cura 
dell'interdetto. 

Artigo 2287.º (Substituição plural) 
Pode haver um só ou vários fiduciários, 
assim como um ou vários 
fideicomissários. 

 

Forma, publicidade 
e efeitos do 

fideicomisso 

Article 1049.  
La libéralité ainsi consentie ne peut 
produire son effet que sur des biens ou 
des droits identifiables à la date de la 
transmission et subsistant en nature au 
décès du grevé. Lorsqu'elle porte sur des 
valeurs mobilières, la libéralité produit 
également son effet, en cas d'aliénation, 
sur les valeurs mobilières qui y ont été 
subrogées. Lorsqu'elle concerne un 
immeuble, la charge grevant la libéralité 
est soumise à publicité. 

§ 2139 Wirkung des Eintritts der Nacherbfolge 
Mit dem Eintritt des Falles der Nacherbfolge 
hört der Vorerbe auf, Erbe zu sein, und fällt die 
Erbschaft dem Nacherben an. 
Tradução**: (§ 2139 – Efeitos da sucessão 
sucessiva) 
Com a ocorrência do caso de sucessão 
sucessiva, cessa o herdeiro prévio de ser 
herdeiro e defere-se a herança ao herdeiro 
sucessivo.  

  Art. 2660. 
(Trascrizione degli acquisti a 
causa di morte). 
Chi domanda la trascrizione di 
un acquisto a causa di morte 
deve presentare, oltre l'atto 
indicato dall'articolo 2648, il 
certificato di morte dell'autore 
della successione e una copia 
o un estratto autentico del 
testamento, se l'acquisto 
segue in base a esso. 
Deve anche presentare una 
nota in doppio originale con le 
seguenti indicazioni: 
((1) il cognome e il nome, il 
luogo e la data di nascita 
dell'erede o legatario e del 
defunto)). 
2) la data di morte; 
3) se la successione e' 
devoluta per legge, il vincolo 
che univa all'autore il chiamato 
e la quota a questa spettante; 
4) se la successione e' 
devoluta per testamento, la 
forma e la data del medesimo, 
il nome del pubblico ufficiale 
che l'ha ricevuto o che l'ha in 
deposito; 
5) la natura e la situazione dei 
beni con le indicazioni 
richieste dall'art. 2826; 
6) la condizione o il termine, 
qualora siano apposti alla 
disposizione testamentaria, 
salvo il caso contemplato dal 
secondo comma del 
precedente articolo, nonche' la 
sostituzione fidecommissaria, 
qualora sia stata disposta a 
norma dell'art. 692. 

  

Limite de graus  
para o  

fideicomisso 

Article 1053 
Le second gratifié ne peut être soumis à 
l'obligation de conserver et de 
transmettre. 
Si la charge a été stipulée au-delà du 
premier degré, elle demeure valable mais 
pour le premier degré seulement. 

 Art. 488, 2 Dem Nacherben kann eine 
solche Pflicht nicht auferlegt werden. 
3 Die gleichen Bestimmungen gelten für 
das Vermächtnis. 

Art. 1.739. São nulos os 
fideicomissos além do 
segundo grau. 

Art. 698. (Usufrutto 
successivo). La disposizione, 
con la quale e' lasciato a piu' 
persone successivamente 
l'usufrutto, una rendita o 
un'annualita', ha valore 
soltanto a favore di quelli che 

Artigo 2288.º (Limite de validade) 
São nulas as substituições 
fideicomissárias em mais de um grau, 
ainda que a reversão da herança para o 
fideicomissário esteja subordinada a um 
acontecimento futuro e incerto. 

Art. 1.960. A nulidade da substituição 
ilegal não prejudica a instituição, que 
valerá sem o encargo resolutório. 
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alla morte del testatore si 
trovano primi chiamati a 
goderne. 

Proteção da 
 legítima no 

fideicomisso 

Article 1054 
Si le grevé est héritier réservataire du 
disposant, la charge ne peut être 
imposée que sur la quotité disponible. 
Le donataire peut toutefois accepter, 
dans l'acte de donation ou 
postérieurement dans un acte établi dans 
les conditions prévues à l'article 930, que 
la charge grève tout ou partie de sa 
réserve. 
Le légataire peut, dans un délai d'un an à 
compter du jour où il a eu connaissance 
du testament, demander que sa part de 
réserve soit, en tout ou partie, libérée de 
la charge. A défaut, il doit en assumer 
l'exécution. 
La charge portant sur la part de réserve 
du grevé, avec son consentement, 
bénéficie de plein droit, dans cette 
mesure, à l'ensemble de ses enfants nés 
et à naître. 

§ 2104 Gesetzliche Erben als Nacherben 
Hat der Erblasser angeordnet, dass der Erbe 
nur bis zu dem Eintritt eines bestimmten 
Zeitpunkts oder Ereignisses Erbe sein soll, 
ohne zu bestimmen, wer alsdann die Erbschaft 
erhalten soll, so ist anzunehmen, dass als 
Nacherben diejenigen eingesetzt sind, welche 
die gesetzlichen Erben des Erblassers sein 
würden, wenn er zur Zeit des Eintritts des 
Zeitpunkts oder des Ereignisses gestorben 
wäre. Der Fiskus gehört nicht zu den 
gesetzlichen Erben im Sinne dieser Vorschrift. 
§ 2105 Gesetzliche Erben als Vorerben 
(1) Hat der Erblasser angeordnet, dass der 
eingesetzte Erbe die Erbschaft erst mit dem 
Eintritt eines bestimmten Zeitpunkts oder 
Ereignisses erhalten soll, ohne zu bestimmen, 
wer bis dahin Erbe sein soll, so sind die 
gesetzlichen Erben des Erblassers die 
Vorerben. 
(2) Das Gleiche gilt, wenn die Persönlichkeit 
des Erben durch ein erst nach dem Erbfall 
eintretendes Ereignis bestimmt werden soll 
oder wenn die Einsetzung einer zur Zeit des 
Erbfalls noch nicht gezeugten Person oder 
einer zu dieser Zeit noch nicht entstandenen 
juristischen Person als Erbe nach § 2101 als 
Nacherbeinsetzung anzusehen ist. 

     

Incomunicabilidade 
dos bens 

fideicometidos 

   Art. 263. São excluídos 
da comunhão: 
I. As pensões, meio-
soldos, montepios, 
tenças e outras rendas 
semelhantes. 
II. Os bens doados ou 
legados com a cláusula 
de incomunicabilidade e 
os subrogados em seu 
logar. 
III. Os bens gravados de 
fideicomisso e o direito 
do herdeiro 
fideicomissario, antes de 
realizada a condição 
suspensiva. 
IV. O dote prometido ou 
constituído a filho de 
outro leito. 
V. o dote prometido ou 
constituído 
expressamente por um 
só dos cônjuges a filho 
comum. 
VI. As obrigações 
provenientes de atos 
ilícitos (artigos 1.518 a 
1.532). 
VII. As dívidas anteriores 

 Artigo 1733.º (Bens incomunicáveis) 
1. São exceptuados da comunhão: 
a) Os bens doados ou deixados, ainda 
que por conta da legítima, com a 
cláusula de incomunicabilidade; 
b) Os bens doados ou deixados com a 
cláusula de reversão ou fideicomissária, 
a não ser que a cláusula tenha 
caducado; 
c) O usufruto, o uso ou habitação, e 
demais direitos estritamente pessoais; 
d) As indemnizações devidas por factos 
verificados contra a pessoa de cada um 
dos cônjuges ou contra os seus bens 
próprios; 
e) Os seguros vencidos em favor da 
pessoa de cada um dos cônjuges ou 
para cobertura de riscos sofridos por 
bens próprios; 
f) Os vestidos, roupas e outros objectos 
de uso pessoal e exclusivo de cada um 
dos cônjuges, bem como os seus 
diplomas e a sua correspondência; 
g) As recordações de família de diminuto 
valor económico. 
h) Os animais de companhia que cada 
um dos cônjuges tiver ao tempo da 
celebração do casamento. 
2. A incomunicabilidade dos bens não 
abrange os respectivos frutos nem o 

Art. 1.668. São excluídos da comunhão: 
I – os bens doados ou herdados com a 
cláusula de incomunicabilidade e os sub-
rogados em seu lugar; 
II – os bens gravados de fideicomisso e o 
direito do herdeiro fideicomissário, antes 
de realizada a condição suspensiva; 
III – as dívidas anteriores ao casamento, 
salvo se provierem de despesas com 
seus aprestos, ou reverterem em 
proveito comum; 
IV – as doações antenupciais feitas por 
um dos cônjuges ao outro com a 
cláusula de incomunicabilidade; 
V – Os bens referidos nos incisos V a VII 
do art. 1.659. 
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ao casamento, salvo se 
provierem de despesas 
com os seus aprestos, 
ou reverterem em 
proveito comum. 
VIII. As doações 
antenupciais feitas por 
um dos cônjuges ao 
outro, com a cláusula de 
incomunicabilidade (art. 
312). 
IX. As roupas de uso 
pessoal, as jóias 
esponsalícias dadas 
antes do casamento pelo 
esposo, os livros e 
instrumentos de 
profissão e os retratos de 
família. 
X. A fiança prestada pelo 
marido sem outorga da 
mulher (arts. 178, § 9º, 
nº I, b, e 235, nº III). 

valor das benfeitorias úteis. 

Direitos e 
obrigações do 
fideicomitente 

Article 1052 
Il appartient au disposant de prescrire 
des garanties et des sûretés pour la 
bonne exécution de la charge. 

§ 2107 Kinderloser Vorerbe 
Hat der Erblasser einem Abkömmling, der zur 
Zeit der Errichtung der letztwilligen Verfügung 
keinen Abkömmling hat oder von dem der 
Erblasser zu dieser Zeit nicht weiß, dass er 
einen Abkömmling hat, für die Zeit nach 
dessen Tode einen Nacherben bestimmt, so 
ist anzunehmen, dass der Nacherbe nur für 
den Fall eingesetzt ist, dass der Abkömmling 
ohne Nachkommenschaft stirbt. 

Art. 490 F. Nacherbeneinsetzung/III. 
Sicherungsmittel 
III. Sicherungsmittel 
1 In allen Fällen der 
Nacherbeneinsetzung hat die zuständige 
Behörde die Aufnahme eines Inventars 
anzuordnen. 
2 Die Auslieferung der Erbschaft an den 
Vorerben erfolgt, sofern ihn der Erblasser 
nicht ausdrücklich von dieser Pflicht 
befreit hat, nur gegen Sicherstellung, die 
bei Grundstücken durch Vormerkung der 
Auslieferungspflicht im Grundbuch 
geleistet werden kann. 
3 Vermag der Vorerbe diese 
Sicherstellung nicht zu leisten, oder 
gefährdet er die Anwartschaft des 
Nacherben, so ist die 
Erbschaftsverwaltung anzuordnen. 

    

Direitos e 
obrigações do 

fiduciário 

 Transcritas em tabela separada pelo fato de o 
BGB/1900 ser muito minucioso quanto à 
administração do fideicomisso. 

 Art. 1.734. O fiduciário 
tem a propriedade da 
herança ou legado, mas 
restrita e resolúvel. 

Art. 693. (Diritti e obblighi 
dell'istituito). L'istituito ha il 
godimento e la libera 
amministrazione dei beni che 
formano oggetto della 
sostituzione, e puo' stare in 
giudizio per tutte le azioni 
relative ai beni medesimi. Egli 
puo' altresi' compiere tutte le 
innovazioni dirette ad una 
migliore utilizzazione dei beni. 
All'istituito sono comuni, in 
quanto applicabili, le norme 
concernenti l’usufruttuario. 

Artigo 2290.º (Direitos e obrigações do 
fiduciário) 
1. O fiduciário tem o gozo e a 
administração dos bens sujeitos ao 
fideicomisso. 
2. São extensivas ao fiduciário, no que 
não for incompatível com a natureza do 
fideicomisso, as disposições legais 
relativas ao usufruto. 
3. O caso julgado constituído em acção 
relativa aos bens sujeitos ao fideicomisso 
não é oponível ao fideicomissário se ele 
não interveio nela. 

Art. 1.953. O fiduciário tem a propriedade 
da herança ou legado, mas restrita e 
resolúvel. 
 

Direitos dos 
credores do 

fiduciário 

   Art. 491 F. Nacherbeneinsetzung/IV. 
Rechtsstellung/1. Des Vorerben 
IV. Rechtsstellung 
1. Des Vorerben 

 Art. 695. (Diritti dei creditori 
personali dell'istituito). I 
creditori personali dell'istituito 
possono agire soltanto sui 

Artigo 2292.º (Direitos dos credores 
pessoais do fiduciário) 
Os credores pessoais do fiduciário não 
têm o direito de se pagar pelos bens 
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1 Der Vorerbe erwirbt die Erbschaft wie 
ein anderer eingesetzter Erbe. 
2 Er wird Eigentümer der Erbschaft unter 
der Pflicht zur Auslieferung. 

frutti dei beni che formano 
oggetto della sostituzione. 
 

sujeitos ao fideicomisso, mas tão-
somente pelos seus frutos. 

Alienação, 
oneração e 

disposição de bens 

 § 2112 Verfügungsrecht des Vorerben 
Der Vorerbe kann über die zur Erbschaft 
gehörenden Gegenstände verfügen, soweit 
sich nicht aus den Vorschriften der §§ 2113 bis 
2115 ein anderes ergibt. 
§ 2113 Verfügungen über Grundstücke, 
Schiffe und Schiffsbauwerke; Schenkungen 
(1) Die Verfügung des Vorerben über ein zur 
Erbschaft gehörendes Grundstück oder Recht 
an einem Grundstück oder über ein zur 
Erbschaft gehörendes eingetragenes Schiff 
oder Schiffsbauwerk ist im Falle des Eintritts 
der Nacherbfolge insoweit unwirksam, als sie 
das Recht des Nacherben vereiteln oder 
beeinträchtigen würde. 
(2) Das Gleiche gilt von der Verfügung über 
einen Erbschaftsgegenstand, die unentgeltlich 
oder zum Zwecke der Erfüllung eines von dem 
Vorerben erteilten Schenkungsversprechens 
erfolgt. Ausgenommen sind Schenkungen, 
durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf 
den Anstand zu nehmenden Rücksicht 
entsprochen wird. 
(3) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, 
welche Rechte von einem Nichtberechtigten 
herleiten, finden entsprechende Anwendung. 
§ 2114 Verfügungen über 
Hypothekenforderungen, Grund- und 
Rentenschulden 
Gehört zur Erbschaft eine 
Hypothekenforderung, eine Grundschuld, eine 
Rentenschuld oder eine 
Schiffshypothekenforderung, so steht die 
Kündigung und die Einziehung dem Vorerben 
zu. Der Vorerbe kann jedoch nur verlangen, 
dass das Kapital an ihn nach Beibringung der 
Einwilligung des Nacherben gezahlt oder dass 
es für ihn und den Nacherben hinterlegt wird. 
Auf andere Verfügungen über die 
Hypothekenforderung, die Grundschuld, die 
Rentenschuld oder die 
Schiffshypothekenforderung finden die 
Vorschriften des § 2113 Anwendung. 
§2115 Zwangsvollstreckungsverfügungen 
gegen Vorerben 
Eine Verfügung über einen 
Erbschaftsgegenstand, die im Wege der 
Zwangsvollstreckung oder der 
Arrestvollziehung oder durch den 
Insolvenzverwalter erfolgt, ist im Falle des 
Eintritts der Nacherbfolge insoweit unwirksam, 
als sie das Recht des Nacherben vereiteln 
oder beeinträchtigen würde. Die Verfügung ist 
unbeschränkt wirksam, wenn der Anspruch 
eines Nachlassgläubigers oder ein an einem 
Erbschaftsgegenstand bestehendes Recht 
geltend gemacht wird, das im Falle des 

  Art. 694. (Alienazione dei 
beni). L'autorita' giudiziaria 
puo' consentire l'alienazione 
dei beni che formano oggetto 
della sostituzione in caso di 
utilita' evidente, disponendo il 
reimpiego delle somme 
ricavate. Puo' anche essere 
consentita, con le necessarie 
cautele, la costituzione 
d'ipoteche sui beni medesimi a 
garanzia di crediti destinati a 
miglioramenti e trasformazioni 
fondiarie. 

Artigo 2291.º (Alienação ou oneração de 
bens) 
1. Em caso de evidente necessidade ou 
utilidade para os bens da substituição, 
pode o tribunal autorizar, com as devidas 
cautelas, a alienação ou oneração dos 
bens sujeitos ao fideicomisso. 
2. Nas mesmas condições, pode o 
tribunal autorizar a alienação ou 
oneração em caso de evidente 
necessidade ou utilidade para o 
fiduciário, contanto que os interesses do 
fideicomissário não sejam afectados. 
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Eintritts der Nacherbfolge dem Nacherben 
gegenüber wirksam ist. 
§ 2116 Hinterlegung von Wertpapieren 
(1) Der Vorerbe hat auf Verlangen des 
Nacherben die zur Erbschaft gehörenden 
Inhaberpapiere nebst den 
Erneuerungsscheinen bei einer 
Hinterlegungsstelle mit der Bestimmung zu 
hinterlegen, dass die Herausgabe nur mit 
Zustimmung des Nacherben verlangt werden 
kann. Die Hinterlegung von Inhaberpapieren, 
die nach § 92 zu den verbrauchbaren Sachen 
gehören, sowie von Zins-, Renten- oder 
Gewinnanteilscheinen kann nicht verlangt 
werden. Den Inhaberpapieren stehen 
Orderpapiere gleich, die mit 
Blankoindossament versehen sind. 
(2) Über die hinterlegten Papiere kann der 
Vorerbe nur mit Zustimmung des Nacherben 
verfügen. 
§ 2117 Umschreibung; Umwandlung 
Der Vorerbe kann die Inhaberpapiere, statt sie 
nach § 2116 zu hinterlegen, auf seinen Namen 
mit der Bestimmung umschreiben lassen, dass 
er über sie nur mit Zustimmung des 
Nacherben verfügen kann. Sind die Papiere 
vom Bund oder von einem Land ausgestellt, 
so kann er sie mit der gleichen Bestimmung in 
Buchforderungen gegen den Bund oder das 
Land umwandeln lassen. 
§ 2118 Sperrvermerk im Schuldbuch 
Gehören zur Erbschaft Buchforderungen 
gegen den Bund oder ein Land, so ist der 
Vorerbe auf Verlangen des Nacherben 
verpflichtet, in das Schuldbuch den Vermerk 
eintragen zu lassen, dass er über die 
Forderungen nur mit Zustimmung des 
Nacherben verfügen kann. 
§ 2119 Anlegung von Geld 
Geld, das nach den Regeln einer 
ordnungsmäßigen Wirtschaft dauernd 
anzulegen ist, darf der Vorerbe nur nach den 
für die Anlegung von Mündelgeld geltenden 
Vorschriften anlegen. 
§ 2120 Einwilligungspflicht des Nacherben 
Ist zur ordnungsmäßigen Verwaltung, 
insbesondere zur Berichtigung von 
Nachlassverbindlichkeiten, eine Verfügung 
erforderlich, die der Vorerbe nicht mit Wirkung 
gegen den Nacherben vornehmen kann, so ist 
der Nacherbe dem Vorerben gegenüber 
verpflichtet, seine Einwilligung zu der 
Verfügung zu erteilen. Die Einwilligung ist auf 
Verlangen in öffentlich beglaubigter Form zu 
erklären. Die Kosten der Beglaubigung fallen 
dem Vorerben zur Last. 

Prestação de 
contas pelo 
fiduciário 

 § 2121 Verzeichnis der 
Erbschaftsgegenstände 
(1) Der Vorerbe hat dem Nacherben auf 
Verlangen ein Verzeichnis der zur Erbschaft 
gehörenden Gegenstände mitzuteilen. Das 

 Art. 1.734, Parágrafo 
único. É obrigado, 
porém, a proceder ao 
inventário dos bens 
gravados, e, se lhe exigir 

  Art. 1.953, Parágrafo único. O fiduciário é 
obrigado a proceder ao inventário dos 
bens gravados, e a prestar caução de 
restituí-los se o exigir o fideicomissário. 
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Verzeichnis ist mit der Angabe des Tages der 
Aufnahme zu versehen und von dem Vorerben 
zu unterzeichnen; der Vorerbe hat auf 
Verlangen die Unterzeichnung öffentlich 
beglaubigen zu lassen. 
(2) Der Nacherbe kann verlangen, dass er bei 
der Aufnahme des Verzeichnisses zugezogen 
wird. 
(3) Der Vorerbe ist berechtigt und auf 
Verlangen des Nacherben verpflichtet, das 
Verzeichnis durch die zuständige Behörde 
oder durch einen zuständigen Beamten oder 
Notar aufnehmen zu lassen. 
(4) Die Kosten der Aufnahme und der 
Beglaubigung fallen der Erbschaft zur Last. 
§ 2122 Feststellung des Zustands der 
Erbschaft 
Der Vorerbe kann den Zustand der zur 
Erbschaft gehörenden Sachen auf seine 
Kosten durch Sachverständige feststellen 
lassen. Das gleiche Recht steht dem 
Nacherben zu. 

o fideicomissário, a 
prestar caução de 
restituí-los. 

Restituição dos 
bens 

fideicometidos ao 
fideicomissário 

Article 1050 
Les droits du second gratifié s'ouvrent à 
la mort du grevé. 
Toutefois, le grevé peut abandonner, au 
profit du second gratifié, la jouissance du 
bien ou du droit objet de la libéralité. 
Cet abandon anticipé ne peut préjudicier 
aux créanciers du grevé antérieurs à 
l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de 
ce dernier, un droit sur le bien ou le droit 
abandonné. 
Tradução livre: Artigo 1050. 
Os direitos do segundo beneficiário estão 
abertos ao falecimento do onerado. 
No entanto, a parte onerada pode 
renunciar à fruição do bem ou direito que 
é objeto da doação em favor do segundo 
beneficiário. 
Essa renúncia antecipada não pode 
prejudicar os credores da parte onerada 
antes da renúncia, nem terceiros que 
tenham adquirido um direito sobre a 
propriedade ou direito renunciado. 
Article 1051 
Le second gratifié est réputé tenir ses 
droits de l'auteur de la libéralité. Il en va 
de même de ses héritiers lorsque ceux-ci 
recueillent la libéralité dans les conditions 
prévues à l'article 1056. 

§ 2106 Eintritt der Nacherbfolge 
(1) Hat der Erblasser einen Nacherben 
eingesetzt, ohne den Zeitpunkt oder das 
Ereignis zu bestimmen, mit dem die 
Nacherbfolge eintreten soll, so fällt die 
Erbschaft dem Nacherben mit dem Tode des 
Vorerben an. 
(2) Ist die Einsetzung einer noch nicht 
gezeugten Person als Erbe nach § 2101 Abs. 
1 als Nacherbeinsetzung anzusehen, so fällt 
die Erbschaft dem Nacherben mit dessen 
Geburt an. Im Falle des § 2101 Abs. 2 tritt der 
Anfall mit der Entstehung der juristischen 
Person ein. 

Art. 489 F. Nacherbeneinsetzung/II. 
Zeitpunkt der Auslieferung 
II. Zeitpunkt der Auslieferung 
1 Als Zeitpunkt der Auslieferung ist, wenn 
die Verfügung es nicht anders bestimmt, 
der Tod des Vorerben zu betrachten. 
2 Wird ein anderer Zeitpunkt genannt, 
und ist dieser zur Zeit des Todes des 
Vorerben noch nicht eingetreten, so geht 
die Erbschaft gegen Sicherstellung auf 
die Erben des Vorerben über. 
3 Kann der Zeitpunkt aus irgendeinem 
Grunde nicht mehr eintreten, so fällt die 
Erbschaft vorbehaltlos an die Erben des 
Vorerben. 

 Art. 696. ((Devoluzione al 
sostituito.)) ((L'eredita' si 
devolve al sostituito al 
momento della morte 
dell'istituito. Se le persone o gli 
enti che hanno avuto cura 
dell'incapace muoiono o si 
estinguono prima della morte 
di lui, i beni o la porzione dei 
beni che spetterebbe loro e' 
devoluta ai successori legittimi 
dell’incapace)). 

Artigo 2293.º (Devolução da herança ao 
fideicomissário) 
1. A herança devolve-se ao 
fideicomissário no momento da morte do 
fiduciário. 
2. Se o fideicomissário não puder ou não 
quiser aceitar a herança, fica sem efeito 
a substituição, e a titularidade dos bens 
hereditários considera-se adquirida 
definitivamente pelo fiduciário desde a 
morte do testador. 

 

Aceitação da 
liberalidade pelo 
fideicomissário 

   Art. 1.736. Se o 
fideicomissário aceitar a 
herança ou legado, terá 
direito à parte que, ao 
fiduciário, em qualquer 
tempo acrescer. 

 Artigo 2059.º (Caducidade) [dentro de 
CAPÍTULO IV Aceitação da herança] 
1. O direito de aceitar a herança caduca 
ao fim de dez anos, contados desde que 
o sucessível tem conhecimento de haver 
sido a ela chamado. 
2. No caso de instituição sob condição 
suspensiva, o prazo conta-se a partir do 
conhecimento da verificação da 
condição; no caso de substituição 

Art. 1.956. Se o fideicomissário aceitar a 
herança ou o legado, terá direito à parte 
que, ao fiduciário, em qualquer tempo 
acrescer.  
Art. 1.954. Salvo disposição em contrário 
do testador, se o fiduciário renunciar a 
herança ou o legado, defere-se ao 
fideicomissário o poder de aceitar. 
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fideicomissária, a partir do conhecimento 
da morte do fiduciário ou da extinção da 
pessoa colectiva. 

Renúncia, recusa 
ou falecimento do 

fideicomissário 

Article 1056 
Lorsque le second gratifié prédécède au 
grevé ou renonce au bénéfice de la 
libéralité graduelle, les biens ou droits qui 
en faisaient l'objet dépendent de la 
succession du grevé, à moins que l'acte 
prévoit expressément que ses héritiers 
pourront la recueillir ou désigne un autre 
second gratifié. 

§ 2108 Erbfähigkeit; Vererblichkeit des 
Nacherbrechts 
(1) Die Vorschrift des § 1923 findet auf die 
Nacherbfolge entsprechende Anwendung. 
(2) Stirbt der eingesetzte Nacherbe vor dem 
Eintritt des Falles der Nacherbfolge, aber nach 
dem Eintritt des Erbfalls, so geht sein Recht 
auf seine Erben über, sofern nicht ein anderer 
Wille des Erblassers anzunehmen ist. Ist der 
Nacherbe unter einer aufschiebenden 
Bedingung eingesetzt, so bewendet es bei der 
Vorschrift des § 2074. 

 Art. 492 F. Nacherbeneinsetzung/IV. 
Rechtsstellung/2. Des Nacherben 
2. Des Nacherben 
1 Der Nacherbe erwirbt die Erbschaft des 
Erblassers, wenn er den für die 
Auslieferung bestimmten Zeitpunkt erlebt 
hat. 
2 Erlebt er diesen Zeitpunkt nicht, so 
verbleibt die Erbschaft, wenn der 
Erblasser nicht anders verfügt hat, dem 
Vorerben. 
3 Erlebt der Vorerbe den Tod des 
Erblassers nicht, oder ist er erbunwürdig, 
oder schlägt er die Erbschaft aus, so fällt 
sie an den Nacherben. 

Art. 1.735. O 
fideicomissário pode 
renunciar a herança, ou 
legado, e, neste caso, o 
fideicomisso caduca, 
ficando os bens 
propriedade pura do 
fiduciário, se não houver 
disposição contrária do 
testador. 
Art. 1.738. Caduca o 
fideicomisso, se o 
fideicomissário morrer 
antes do fiduciário, ou 
antes de realizar-se a 
condição resolutória do 
direito deste último. 
Neste caso a 
propriedade consolida-se 
no fiduciário nos termos 
do art. 1.735. 

 Artigo 2293.º (Devolução da herança ao 
fideicomissário) 
[…] 
3. Não podendo ou não querendo o 
fiduciário aceitar a herança, a 
substituição, no silêncio do testamento, 
converte-se de fideicomissária em 
directa, dando-se a devolução da 
herança a favor do fideicomissário, com 
efeito desde o óbito do testador. 

Art. 1.955. O fideicomissário pode 
renunciar a herança ou o legado, e, 
neste caso, o fideicomisso caduca, 
deixando de ser resolúvel a propriedade 
do fiduciário, se não houver disposição 
contrária do testador. 
 

Direitos e deveres 
do Fideicomissário 

 § 2110 Umfang des Nacherbrechts 
(1) Das Recht des Nacherben erstreckt sich im 
Zweifel auf einen Erbteil, der dem Vorerben 
infolge des Wegfalls eines Miterben anfällt. 
(2) Das Recht des Nacherben erstreckt sich im 
Zweifel nicht auf ein dem Vorerben 
zugewendetes Vorausvermächtnis. 

 Art. 1.737. O 
fideicomissário responde 
pelos encargos da 
herança que ainda 
restarem, quando vier à 
sucessão. 

 Artigo 2294.º (Actos de disposição do 
fideicomissário) 
O fideicomissário não pode aceitar ou 
repudiar a herança, nem dispor dos bens 
respectivos, mesmo por título oneroso, 
antes de ela lhe ser devolvida. 

Art. 1.957. Ao sobrevir a sucessão, o 
fideicomissário responde pelos encargos 
da herança que ainda restarem. 
 

Efeitos da nulidade 
da designação do 
fideicomissário 

   Art. 1.740. A nulidade da 
substituição ilegal não 
prejudica a instituição, 
que valerá sem o 
encargo resolutório. 

 Artigo 2289.º (Nulidade da substituição) 
A nulidade da substituição 
fideicomissária não envolve a nulidade 
da instituição ou da substituição anterior; 
apenas se tem por não escrita a cláusula 
fideicomissária, salvo se o contrário 
resultar do testamento. 

Art. 1.960. A nulidade da substituição 
ilegal não prejudica a instituição, que 
valerá sem o encargo resolutório. 
 

Fideicomisso 
irregular 

 § 2103 Anordnung der Herausgabe der 
Erbschaft 
Hat der Erblasser angeordnet, dass der Erbe 
mit dem Eintritt eines bestimmten Zeitpunkts 
oder Ereignisses die Erbschaft einem anderen 
herausgeben soll, so ist anzunehmen, dass 
der andere als Nacherbe eingesetzt ist. 

   Artigo 2295.º (Fideicomissos irregulares) 
1. São havidas como fideicomissárias: 
a) As disposições pelas quais o testador 
proíba o herdeiro de dispor dos bens 
hereditários, seja por acto entre vivos, 
seja por acto de última vontade; 
c) As disposições pelas quais o testador 
chame alguém aos bens deixados a uma 
pessoa colectiva, para o caso de esta se 
extinguir. 
2. No caso previsto na alínea a) do 
número anterior, são havidos como 
fideicomissários os herdeiros legítimos 
do fiduciário. 
3. Aos fideicomissos previstos neste 
artigo são aplicáveis as disposições dos 
artigos antecedentes; mas, nos casos 
das alíneas b) e c) do n.º 1, o fiduciário 
pode dispor dos bens por acto entre 
vivos, independentemente de 
autorização judicial, se obtiver o 
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consentimento do fideicomissário. 

Fideicomisso 
residual 

Article 1057. Il peut être prévu dans une 
libéralité qu'une personne sera appelée à 
recueillir ce qui subsistera du don ou legs 
fait à un premier gratifié à la mort de  
celuici. 
Article 1058 
La libéralité résiduelle n'oblige pas le 
premier gratifié à conserver les biens 
reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens 
subsistants. 
Lorsque les biens, objets de la libéralité 
résiduelle, ont été aliénés par le premier 
gratifié, les droits du second bénéficiaire 
ne se reportent ni sur le produit de ces 
aliénations ni sur les nouveaux biens 
acquis. 
Article 1059 
Le premier gratifié ne peut disposer par 
testament des biens donnés ou légués à 
titre résiduel. 
La libéralité résiduelle peut interdire au 
premier gratifié de disposer des biens par 
donation entre vifs. 
Toutefois, lorsqu'il est héritier 
réservataire, le premier gratifié conserve 
la possibilité de disposer entre vifs ou à 
cause de mort des biens qui ont été 
donnés en avancement de part 
successorale. 
Article 1060 
Le premier gratifié n'est pas tenu de 
rendre compte de sa gestion au 
disposant ou à ses héritiers. 
Article 1061 
Les dispositions prévues aux articles 
1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont 
applicables aux libéralités résiduelles. 

§ 2137 Auslegungsregel für die Befreiung 
(1) Hat der Erblasser den Nacherben auf 
dasjenige eingesetzt, was von der Erbschaft 
bei dem Eintritt der Nacherbfolge übrig sein 
wird, so gilt die Befreiung von allen in § 2136 
bezeichneten Beschränkungen und 
Verpflichtungen als angeordnet. 
(2) Das Gleiche ist im Zweifel anzunehmen, 
wenn der Erblasser bestimmt hat, dass der 
Vorerbe zur freien Verfügung über die 
Erbschaft berechtigt sein soll. 
Tradução**: (§ 2137 – Instituição no que 
restar) 
Se o testador instituir um herdeiro sucessivo 
naquilo que reste da herança na ocorrência da 
sucessão sucessiva, considerar-se-á como 
estabelecida a liberação de todas as 
limitações e compromissos assinados no § 
2136.  
O mesmo, na dúvida, deve-se admitir, quando 
o testador tiver estabelecido que o herdeiro 
prévio deva estar autorizado à livre disposição 
da herança.  

   Artigo 2295.º (Fideicomissos irregulares) 
[…] 
b) As disposições pelas quais o testador 
chame alguém ao que restar da herança 
por morte do herdeiro; 
[…] 
3. Aos fideicomissos previstos neste 
artigo são aplicáveis as disposições dos 
artigos antecedentes; mas, nos casos 
das alíneas b) e c) do n.º 1, o fiduciário 
pode dispor dos bens por acto entre 
vivos, independentemente de 
autorização judicial, se obtiver o 
consentimento do fideicomissário. 

 

Substituição real  § 2111 Unmittelbare Ersetzung 
(1) Zur Erbschaft gehört, was der Vorerbe auf 
Grund eines zur Erbschaft gehörenden Rechts 
oder als Ersatz für die Zerstörung, 
Beschädigung oder Entziehung eines 
Erbschaftsgegenstands oder durch 
Rechtsgeschäft mit Mitteln der Erbschaft 
erwirbt, sofern nicht der Erwerb ihm als 
Nutzung gebührt. Die Zugehörigkeit einer 
durch Rechtsgeschäft erworbenen Forderung 
zur Erbschaft hat der Schuldner erst dann 
gegen sich gelten zu lassen, wenn er von der 
Zugehörigkeit Kenntnis erlangt; die 
Vorschriften der §§ 406 bis 408 finden 
entsprechende Anwendung. 
(2) Zur Erbschaft gehört auch, was der 
Vorerbe dem Inventar eines erbschaftlichen 
Grundstücks einverleibt. 

     

Compartilhamento 
de regras entre 
fideicomisso e 

legado 

  Art. 488, 3 Die gleichen Bestimmungen 
gelten für das Vermächtnis. 

 Art. 697. (Sostituzione 
fedecommissaria nei legati). 
Le norme stabilite in questa 
sezione sono applicabili anche 

Artigo 2296.º (Substituição 
fideicomissária nos legados) 
O disposto na presente subsecção é 
aplicável aos legados. 
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ai legati. 

Extinção do 
fideicomisso e/ou 

condições 
negativas de seu 
aperfeiçoamento 

    Art. 692. §4º. La sostituzione 
e' priva di effetto nel caso in 
cui l'interdizione sia negata o il 
relativo procedimento non sia 
iniziato entro due anni dal 
raggiungimento della 
maggiore eta' del minore 
abitualmente infermo di 
mente. E' anche priva di 
effetto nel caso di revoca 
dell'interdizione o rispetto alle 
persone o agli enti che 
abbiano violato gli obblighi di 
assistenza. 

 Art. 1.958. Caduca o fideicomisso se o 
fideicomissário morrer antes do 
fiduciário, ou antes de realizar-se a 
condição resolutória do direito deste 
último; nesse caso, a propriedade 
consolida-se no fiduciário, nos termos do 
art. 1.955. 

Caso de dúvida do 
tipo de 

substituição que é 
realizada 

 § 2102 Nacherbe und Ersatzerbe 
(1) Die Einsetzung als Nacherbe enthält im 
Zweifel auch die Einsetzung als Ersatzerbe. 
(2) Ist zweifelhaft, ob jemand als Ersatzerbe 
oder als Nacherbe eingesetzt ist, so gilt er als 
Ersatzerbe. 

     

Outras disposições  § 2140 Verfügungen des Vorerben nach 
Eintritt der Nacherbfolge 
Der Vorerbe ist auch nach dem Eintritt des 
Falles der Nacherbfolge zur Verfügung über 
Nachlassgegenstände in dem gleichen 
Umfang wie vorher berechtigt, bis er von dem 
Eintritt Kenntnis erlangt oder ihn kennen muss. 
Ein Dritter kann sich auf diese Berechtigung 
nicht berufen, wenn er bei der Vornahme eines 
Rechtsgeschäfts den Eintritt kennt oder 
kennen muss. 
§ 2141 Unterhalt der werdenden Mutter eines 
Nacherben 
Ist bei dem Eintritt des Falles der Nacherbfolge 
die Geburt eines Nacherben zu erwarten, so 
findet auf den Unterhaltsanspruch der Mutter 
die Vorschrift des § 1963 entsprechende 
Anwendung. 
§ 2142 Ausschlagung der Nacherbschaft 
(1) Der Nacherbe kann die Erbschaft 
ausschlagen, sobald der Erbfall eingetreten ist. 
(2) Schlägt der Nacherbe die Erbschaft aus, so 
verbleibt sie dem Vorerben, soweit nicht der 
Erblasser ein anderes bestimmt hat. 
§ 2143 Wiederaufleben erloschener 
Rechtsverhältnisse 
Tritt die Nacherbfolge ein, so gelten die infolge 
des Erbfalls durch Vereinigung von Recht und 
Verbindlichkeit oder von Recht und Belastung 
erloschenen Rechtsverhältnisse als nicht 
erloschen. 
§ 2144 Haftung des Nacherben für 
Nachlassverbindlichkeiten 
(1) Die Vorschriften über die Beschränkung 
der Haftung des Erben für die 
Nachlassverbindlichkeiten gelten auch für den 
Nacherben; an die Stelle des Nachlasses tritt 
dasjenige, was der Nacherbe aus der 
Erbschaft erlangt, mit Einschluss der ihm 
gegen den Vorerben als solchen zustehenden 
Ansprüche. 
(2) Das von dem Vorerben errichtete Inventar 
kommt auch dem Nacherben zustatten. 
(3) Der Nacherbe kann sich dem Vorerben 
gegenüber auf die Beschränkung seiner 

Art. 492a1F. Nacherbeneinsetzung/V. 
Urteilsunfähige Nachkommen 
V. Urteilsunfähige Nachkommen 
1 Ist ein Nachkomme dauernd 
urteilsunfähig und hinterlässt er weder 
Nachkommen noch einen Ehegatten, so 
kann der Erblasser eine 
Nacherbeneinsetzung auf den Überrest 
anordnen. 
2 Die Nacherbeneinsetzung fällt von 
Gesetzes wegen dahin, wenn der 
Nachkomme wider Erwarten urteilsfähig 
wird. 
– Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 
19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, 
Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 
7001). 
 

 Art. 699. (Premi di nuzialita', 
opere di assistenza e simili). E' 
valida la disposizione 
testamentaria avente per 
oggetto l'erogazione periodica, 
in perpetuo o a tempo, di 
somme determinate per premi 
di nuzialita' o di natalita', 
sussidi per l'avviamento a una 
professione o a un'arte, opere 
di assistenza, o per altri fini di 
pubblica utilita', a favore di 
persone da scegliersi entro 
una determinata categoria o 
tra i discendenti di determinate 
famiglie. Tali annualita' 
possono riscattarsi secondo le 
norme dettate in materia di 
rendita. 
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Haftung auch dann berufen, wenn er den 
übrigen Nachlassgläubigern gegenüber 
unbeschränkt haftet. 
§ 2145 Haftung des Vorerben für 
Nachlassverbindlichkeiten 
(1) Der Vorerbe haftet nach dem Eintritt der 
Nacherbfolge für die 
Nachlassverbindlichkeiten noch insoweit, als 
der Nacherbe nicht haftet. Die Haftung bleibt 
auch für diejenigen Nachlassverbindlichkeiten 
bestehen, welche im Verhältnis zwischen dem 
Vorerben und dem Nacherben dem Vorerben 
zur Last fallen. 
(2) Der Vorerbe kann nach dem Eintritt der 
Nacherbfolge die Berichtigung der 
Nachlassverbindlichkeiten, sofern nicht seine 
Haftung unbeschränkt ist, insoweit verweigern, 
als dasjenige nicht ausreicht, was ihm von der 
Erbschaft gebührt. Die Vorschriften der §§ 
1990, 1991 finden entsprechende Anwendung. 
§ 2146 Anzeigepflicht des Vorerben 
gegenüber Nachlassgläubigern 
(1) Der Vorerbe ist den Nachlassgläubigern 
gegenüber verpflichtet, den Eintritt der 
Nacherbfolge unverzüglich dem 
Nachlassgericht anzuzeigen. Die Anzeige des 
Vorerben wird durch die Anzeige des 
Nacherben ersetzt. 
(2) Das Nachlassgericht hat die Einsicht der 
Anzeige jedem zu gestatten, der ein 
rechtliches Interesse glaubhaft macht. 

 
* As traduções do Código Civil Suíço se basearam em: DINIZ, Souza. Código Civil suíço de 10 de dezembro de 1907 e suas posteriores modificações e Código Federal Suíço das Obrigações. Traduzidos diretamente do alemão por Souza Diniz. Rio de Janeiro: Distribuidora Rêcord, 1961, p. 81 e seguintes. Para tanto, foi 
checado que os artigos em questão não foram alterados desde a tradução realizada por Souza Diniz. 
** As traduções do Código Civil Alemão se basearam em: DINIZ, Souza. Código civil alemão [Bürgerliches Gesetzbuch – BGB] de 18 de agôsto de 1896 com tôdas as modificações posteriores, inclusive as da Lei da Igualdade de Direitos de 18 de junho de 1957, traduzido diretamente do alemão. Rio de Janeiro: Distribuidora 
Rêcord Editôra, 1960, p. 30 e seguintes. Para tanto, foi checado que os artigos em questão não foram alterados desde a tradução realizada por Souza Diniz. 
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Apêndice B 
COMPARAÇÃO ENTRE AS REDAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE FIDEICOMISSO – TRADUZIDAS 

 
Vetor de 

comparação/Cód
igo comparado 

Code Civil Francês (Código 
Napoleônico, de 1804) Código Civil Alemão (1900) Código Civil Suíço (1907) Código Civil Brasileiro 

(Código Bevilaqua, de 1916) 
Codice Civile Italiano (Código Vassalli, 

1942) 
Código Civil Português (Código 

Varela, de 1966) 
Código Civil Brasileiro (Código Reale, 

de 2002) 

Referência FRANCE. Code civil [Código Civil 
Francês; “Código Napoleão” ou 
“Código Napoleônico”. Paris 
(França): Portal Oficial Legifrance, 
1804 (ano da publicação originária). 
Disponível em: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affich
Code.do?cidTexte=LEGITEXT0000
06070721 – Acesso em: 16 de abril 
de 2018. 

DEUTSCHLAND. Bürgerliches 
Gesetzbuch – BGB. Berlin: [s.n.], 
1881 (data do início do 
desenvolvimento), 1896 (data da 
publicação originária), 1 jan. 1900 
(data do início da vigência). 
Disponível em: 
https://www.gesetze-im-
internet.de/bgb/. Acesso em: 15 
dez. 2019. 

SCHWEIZ [SUÍÇA]. 
Bundesversammlung der 
Schweizerischen 
Eidgenossenschaft [A 
Assembleia Federal da 
Confederação Suíça]. 
Schweizerisches 
Zivilgesetzbuch, vom 10. 
Dezember 1907 [Código Civil 
Suíço, de 10 de dezembro de 
1907]. Bern (Suíça): Das 
Portal der Schweizer 
Regierung, 1907 (data da 
publicação originária). 
Disponível em: 
https://www.admin.ch/opc/de/c
lassified-
compilation/19070042/index.ht
ml – acesso em: 4 jan. 2020. 

BRASIL. União. Lei n. 3.071, 
de 1º de janeiro de 1916 
[CC/16 – Código Civil]. 
Brasilia: Congresso Nacional, 
1916 [ano da publicação 
originária]. Disponível in Portal 
da Legislação do Governo 
Federal. Disponível em: 
http://legislacao.planalto.gov.b
r/legisla/legislacao.nsf/Viw_Ide
ntificacao/lei%203.071-
1916?OpenDocument>. 
Acesso em: 27 de outubro de 
2017 

ITALIA. Regio Decreto n. 262, de 16 
marzo 1942 [approvazione del testo del 
Codice civile] Roma: Normattiva – Portal 
Oficial da legislação vigente na Itália, 
1942 (ano da publicação originária). 
Disponível em: 
<http://www.altalex.com/documents/codic
i-altalex/2015/01/02/codice-civile>. 
Acesso em: 19 de abril de 2018. 

PORTUGAL. Decreto Lei n. 47.344, de 
25 de novembro de 1966. Aprova o 
Código Civil e regula a sua aplicação 
[CC/1966; Código Civil Português de 
1966; “Código Varela”]. Lisboa 
(Portugal): Portal da Procuradoria-Geral 
Distrital de Lisboa (PGDL), 1966 (ano da 
publicação originária). Disponível em: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_a
rticulado.php?nid=775&tabela=leis&so_
miolo=& – Acesso em: 02 de janeiro de 
2020. 

BRASIL. (União). Lei n. 10.406, de 10 de 
janeiro 2002 [CC/02 – Código Civil]. 
Brasilia: Congresso Nacional, 2002 [ano 
da publicação originária]. Disponível in 
Portal da Legislação do Governo 
Federal. 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2
002/L10406.htm – Acesso em: 19 de 
junho de 2017. 

Conceito de 
fideicomisso 

Tradução livre: uma liberalidade 
pode ser onerada pela obrigação 
do donatário ou legatário de manter 
a propriedade ou direitos que são 
objeto da recompensa e de 
transmiti-los, quando da sua morte, 
a uma segunda pessoa gratificada 
designada no ato 

Tradução**: §2100 (Noção de 
herdeiro sucessivo). O testador 
pode instituir um herdeiro de modo 
que este somente se torne herdeiro 
depois que, anteriormente, um 
outro tenha sido herdeiro (herdeiro 
sucessivo [ou fideicomissário] – 
Nacherbe). 

Tradução*: Art. 488.  
O testador está autorizado, 
em seu testamento, a obrigar 
o herdeiro instituído, na 
qualidade de herdeiro prévio, 
a entregar a herança a um 
outro, na qualidade de 
herdeiro sucessivo. Ao 
herdeiro sucessivo não pode 
uma tal obrigação ser imposta. 
As mesmas disposições 
aplicam-se aos legados. 

Art. 1.733. Pode também o 
testador instituir herdeiros ou 
legatários por meio de 
fideicomisso, impondo a um 
deles, o gravado ou fiduciário, 
a obrigação de, por sua morte, 
a certo tempo, ou sob certa 
condição, transmitir ao outro, 
que se qualifica de 
fideicomissário, a herança, ou 
o legado. 

Tradução livre: Cada um dos pais, ou 
outros ascendentes na linha reta, ou o 
cônjuge da pessoa interditada, pode 
estabelecer para, respectivamente, o 
filho, o descendente ou o cônjuge, a 
obrigação de conservar e restituir, por 
ocasião da sua morte, os bens, mesmo 
os que constituem a legítima, a favor da 
pessoa ou entidades que, sob a 
supervisão do tutor, tenham cuidado do 
interditado. 
A mesma disposição se aplica no caso 
de um menor de idade, se este se 
encontrar nas condições de insanidade 
mental habitual, de modo a sugerir que a 
interdição será pronunciada dentro do 
prazo indicado no artigo 416. 

Artigo 2286.º (Noção) [início da SECÇÃO 
IV Substituições […] SUBSECÇÃO II 
Substituição fideicomissária] 
Diz-se substituição fideicomissária, ou 
fideicomisso, a disposição pela qual o 
testador impõe ao herdeiro instituído o 
encargo de conservar a herança, para 
que ela reverta, por sua morte, a favor de 
outrem; o herdeiro gravado com o 
encargo chama-se fiduciário, e 
fideicomissário o beneficiário da 
substituição. 

Art. 1.951. Pode o testador instituir 
herdeiros ou legatários, estabelecendo 
que, por ocasião de sua morte, a 
herança ou o legado se transmita ao 
fiduciário, resolvendo-se o direito deste, 
por sua morte, a certo tempo ou sob 
certa condição, em favor de outrem, que 
se qualifica de fideicomissário. 

Prazo do 
fideicomisso 

 Tradução livre**: (§ 2109 – Prazo 
de trinta anos) 
A instituição de um herdeiro 
sucessivo torna-se ineficaz com o 
transcurso de trinta anos depois da 
abertura da sucessão. Se antes não 
tiver ocorrido o caso de sucessão. 
Fica ela, contudo, mesmo depois 
desse tempo, eficaz: 
– Se a sucessão sucessiva foi 
estabelecida para o caso de que 
um determinado acontecimento 
ocorresse na pessoa do herdeiro 
prévio ou do herdeiro sucessivo, e 
aquele, em cuja pessoa o 
acontecimento devia ocorrer, vivia 
ao tempo da abertura da sucessão; 
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– Se ao herdeiro prévio ou ao 
herdeiro sucessivo, para o caso de 
que a iam deles nasça um irmão ou 
irmã está instituído na qualidade de 
herdeiro sucessivo.  
Se o herdeiro prévio ou herdeiro 
sucessivo, em cuja pessoa o 
acontecimento deve ocorrer, for 
uma pessoa jurídica, deverá ser 
observado o prazo de trinta anos.  

Possibilidade de 
beneficiar os não 
concebidos (ou 

restrição a somente 
esta possibilidade) 

 Tradução**: Se for instituída na 
qualidade de herdeira uma pessoa 
que, ao tempo da abertura da 
sucessão, ainda não estava 
gerada, admitir-se-á, na dúvida, que 
ela foi instituída na qualidade de 
herdeiro sucessivo. Se não 
corresponder à vontade do testador 
que o instituído deva ser herdeiro 
sucessivo, será ineficaz a 
disposição. O mesmo se dá com a 
instituição de uma pessoa jurídica 
que, somente depois da abertura 
da sucessão, adquire existência; a 
disposição do §84 fica inalterada. 

    Art. 1.952. A substituição fideicomissária 
somente se permite em favor dos não 
concebidos ao tempo da morte do 
testador. 
Parágrafo único. Se, ao tempo da morte 
do testador, já houver nascido o 
fideicomissário, adquirirá este a 
propriedade dos bens fideicometidos, 
convertendo-se em usufruto o direito do 
fiduciário. 

Possibilidade de 
fideicomisso inter 

vivos 

Artigo 896 
(tradução livre: uma disposição pela 
qual uma pessoa é encarregada do 
dever de preservar e restituir a um 
terceiro só é eficaz se for 
autorizada por lei). 

    Artigo 962.º (Substituições 
fideicomissárias) 
1. São admitidas substituições 
fideicomissárias nas doações. 
2. A estas substituições são aplicáveis, 
com as necessárias correcções, os 
artigos 2286.º e seguintes. 

 

Fideicomisso em 
convenção 
antenupcial 

     Artigo 1700.º (Disposições por morte 
consideradas lícitas) 
1. A convenção antenupcial pode conter: 
a) A instituição de herdeiro ou a 
nomeação de legatário em favor de 
qualquer dos esposados, feita pelo outro 
esposado ou por terceiro nos termos 
prescritos nos lugares respectivos; 
b) A instituição de herdeiro ou a 
nomeação de legatário em favor de 
terceiro, feita por qualquer dos 
esposados. 
c) A renúncia recíproca à condição de 
herdeiro legitimário do outro cônjuge. 
2. São também admitidas na convenção 
antenupcial cláusulas de reversão ou 
fideicomissárias relativas às liberalidades 
aí efectuadas, sem prejuízo das 
limitações a que genericamente estão 
sujeitas essas cláusulas. 
3 – A estipulação referida na alínea c) do 
n.º 1 apenas é admitida caso o regime de 
bens, convencional ou imperativo, seja o 
da separação 

 

Revogabilidade do 
fideicomisso 

Tradução livre: Artigo 1055.  
O autor de uma doação gradual 
pode revogá-la em relação à 
segunda pessoa gratificada, desde 
que esta não tenha notificado o 
doador de sua aceitação da 
maneira exigida para uma doação.  
Em exceção ao artigo 932, a 
doação gradual pode ser aceita 

    Artigo 1707.º (Revogabilidade das 
cláusulas de reversão ou 
fideicomissárias) 
As cláusulas de reversão ou 
fideicomissárias previstas no n.º 2 do 
artigo 1700.º são revogáveis livremente e 
a todo o tempo pelo autor da 
liberalidade. 
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pelo segundo beneficiário após a 
morte do doador.  

Possibilidade de 
haver pluralidade de 

fiduciários e/ou 
fideicomissários 

    Art. 692. 
No caso de existir pluralidade de 
pessoas ou entidades referidas no 
primeiro parágrafo [do art. 692], os bens 
devem ser atribuídos proporcionalmente 
ao tempo durante o qual se ocuparam da 
interdição. 

Artigo 2287.º (Substituição plural) 
Pode haver um só ou vários fiduciários, 
assim como um ou vários 
fideicomissários. 

 

Forma, publicidade 
e efeitos do 

fideicomisso 

Artigo 1049.  
Tradução livre: a liberalidade 
concedida na forma do artigo 1.048 
só terá efeitos com relação aos 
bens identificáveis na data da 
celebração do contrato, e somente 
se subsistirem em espécie. Quando 
se trata de bens móveis, a 
liberalidade continuará gerando 
efeitos com relação aos bens sub-
rogados. Em se tratando de bens 
imóveis, o encargo sobre a 
liberalidade só gerará efeitos se 
houver publicidade (registro). 

Tradução**: (§ 2139 – Efeitos da 
sucessão sucessiva) 
Com a ocorrência do caso de 
sucessão sucessiva, cessa o 
herdeiro prévio de ser herdeiro e 
defere-se a herança ao herdeiro 
sucessivo.  

  Em tradução livre: 
Art. 2660. 
(Transcrição de compras por morte). 
Quem requerer o registro público de uma 
compra por morte deve apresentar, além 
da escritura indicada no artigo 2648, a 
certidão de óbito do autor da herança e 
uma cópia ou um extrato autêntico do 
testamento, se a compra se seguir a ela. 
Deve também apresentar uma nota com 
cópia do original com os seguintes 
dados: 
(1) nome e sobrenome, local e data de 
nascimento do herdeiro ou legatário e do 
falecido). 
(2) a data do óbito; 
3) se a herança é devolvida por lei, o 
vínculo que une o autor à parte chamada 
e a quota que lhe é devida; 
4) se a sucessão for devolvida por 
testamento, a forma e data do 
testamento, o nome do funcionário 
público que o recebeu ou depositou; 
5) a natureza e a situação dos bens com 
as indicações exigidas pelo art. 2826; 
6) a condição ou termo, se forem 
afixados à disposição do testamento, 
salvo no caso previsto no segundo 
parágrafo do artigo anterior, bem como a 
substituição fideicomissária, se tiver sido 
ordenada nos termos do art. 692. 

  

Limite de graus para 
o fideicomisso 

Tradução livre: Artigo 1053.  
A segunda pessoa gratificada não 
está sujeita à obrigação de 
conservar e transmitir.  
Se o encargo tiver sido estipulado 
para além do primeiro grau, 
permanece válido, mas apenas 
para o primeiro grau. 

 Tradução*: Ao herdeiro 
sucessivo não pode uma tal 
obrigação ser imposta. 

Art. 1.739. São nulos os 
fideicomissos além do 
segundo grau. 

Tradução livre: Art. 698. (Usufruto 
sucessivo). A disposição, pela qual o 
usufruto, uma anuidade ou uma renda, é 
deixado a várias pessoas depois, só tem 
valor a favor daqueles que, na morte do 
testador, são chamados primeiro a 
desfrutá-la. 

Artigo 2288.º (Limite de validade) 
São nulas as substituições 
fideicomissárias em mais de um grau, 
ainda que a reversão da herança para o 
fideicomissário esteja subordinada a um 
acontecimento futuro e incerto. 

Art. 1.960. A nulidade da substituição 
ilegal não prejudica a instituição, que 
valerá sem o encargo resolutório. 

Proteção da legítima 
no fideicomisso 

Tradução livre: Artigo 1054.  
Se o onerado for herdeiro 
necessário do disponente, o 
encargo só pode ser imposto sobre 
a parte disponível.  
No entanto, o donatário pode 
aceitar, na escritura de doação ou 
posteriormente numa escritura 
elaborada nas condições previstas 
no artigo 930, que o encargo seja 
imposto na totalidade ou em parte 
da sua reserva necessária.  
O legatário pode, no prazo de um 
ano a partir do dia em que tomou 
conhecimento do testamento, 
solicitar que a sua parte da reserva 
necessária seja total ou 

Tradução**: 
§2104 (sucessão sucessiva [ou 
fideicomisso] (Nacherbfolge) dos 
herdeiros legítimos). Se o testador 
determinar que o herdeiro somente 
até um determinado tempo ou até a 
ocorrência de um determinado 
acontecimento, deve ser herdeiro, 
sem estipular quem, então, deve 
adquirir a herança, admitir-se-á que 
estão instituídos, na qualidade de 
herdeiros sucessivos, aqueles que 
haviam de ser herdeiros legítimos 
do testador se este tivesse morrido 
no tempo [determinado] ou na 
ocorrência do acontecimento. O 
fisco não pertence aos herdeiros 
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parcialmente liberada do encargo. 
Se não o fizer, ele assumirá a 
execução do encargo.  
O ônus sobre parte da reserva 
necessária do beneficiário onerado, 
com o seu consentimento, vinculará 
automaticamente, nesta medida, 
todos os seus filhos nascidos e não 
nascidos.  

legítimos no sentido desta 
disposição. 
Tradução**: §2105 (herdeiros 
legítimos na qualidade de herdeiros 
prévios). Se o testador determinar 
que o herdeiro instituído somente 
deve obter a herança a partir de um 
determinado momento ou com a 
ocorrência de um determinado 
acontecimento, sem estabelecer 
quem, até então, deve ser herdeiro, 
serão os herdeiros legítimos do 
testador os herdeiros prévios [ou 
fiduciários] (Vorerben). O mesmo se 
dá quando a personalidade do 
herdeiro deve ser estabelecida por 
um acontecimento que se produza 
somente depois da abertura da 
sucessão, ou quando a instituição, 
na qualidade de herdeiro, de uma 
pessoa ainda não concebida a esse 
tempo, deva ser, de acordo com o 
§2101, considerada como 
instituição de herdeiro sucessivo. 

Incomunicabilidade 
dos bens 

fideicometidos 

   Art. 263. São excluídos da 
comunhão: 
I. As pensões, meio-soldos, 
montepios, tenças e outras 
rendas semelhantes. 
II. Os bens doados ou legados 
com a cláusula de 
incomunicabilidade e os 
subrogados em seu logar. 
III. Os bens gravados de 
fideicomisso e o direito do 
herdeiro fideicomissario, antes 
de realizada a condição 
suspensiva. 
IV. O dote prometido ou 
constituído a filho de outro 
leito. 
V. o dote prometido ou 
constituído expressamente por 
um só dos cônjuges a filho 
comum. 
VI. As obrigações 
provenientes de atos ilícitos 
(artigos 1.518 a 1.532). 
VII. As dívidas anteriores ao 
casamento, salvo se 
provierem de despesas com 
os seus aprestos, ou 
reverterem em proveito 
comum. 
VIII. As doações antenupciais 
feitas por um dos cônjuges ao 
outro, com a cláusula de 
incomunicabilidade (art. 312). 
IX. As roupas de uso pessoal, 
as joias esponsalícias dadas 
antes do casamento pelo 
esposo, os livros e 
instrumentos de profissão e os 
retratos de família. 
X. A fiança prestada pelo 
marido sem outorga da mulher 

 Artigo 1733.º (Bens incomunicáveis) 
1. São exceptuados da comunhão: 
a) Os bens doados ou deixados, ainda 
que por conta da legítima, com a 
cláusula de incomunicabilidade; 
b) Os bens doados ou deixados com a 
cláusula de reversão ou fideicomissária, 
a não ser que a cláusula tenha 
caducado; 
c) O usufruto, o uso ou habitação, e 
demais direitos estritamente pessoais; 
d) As indemnizações devidas por factos 
verificados contra a pessoa de cada um 
dos cônjuges ou contra os seus bens 
próprios; 
e) Os seguros vencidos em favor da 
pessoa de cada um dos cônjuges ou 
para cobertura de riscos sofridos por 
bens próprios; 
f) Os vestidos, roupas e outros objectos 
de uso pessoal e exclusivo de cada um 
dos cônjuges, bem como os seus 
diplomas e a sua correspondência; 
g) As recordações de família de diminuto 
valor económico. 
h) Os animais de companhia que cada 
um dos cônjuges tiver ao tempo da 
celebração do casamento. 
2. A incomunicabilidade dos bens não 
abrange os respectivos frutos nem o 
valor das benfeitorias úteis. 

Art. 1.668. São excluídos da comunhão: 
I – os bens doados ou herdados com a 
cláusula de incomunicabilidade e os sub-
rogados em seu lugar; 
II – os bens gravados de fideicomisso e o 
direito do herdeiro fideicomissário, antes 
de realizada a condição suspensiva; 
III – as dívidas anteriores ao casamento, 
salvo se provierem de despesas com 
seus aprestos, ou reverterem em 
proveito comum; 
IV – as doações antenupciais feitas por 
um dos cônjuges ao outro com a 
cláusula de incomunicabilidade; 
V – Os bens referidos nos incisos V a VII 
do art. 1.659. 
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(arts. 178, § 9º, n. I, b, e 235, 
n. III). 

Direitos e 
obrigações do 
fideicomitente 

Tradução livre: Artigo 1052. 
Cabe à parte disponente prescrever 
garantias e cauções para a boa 
execução do encargo.  

Tradução**: § 2107 (Descendente, 
sem filhos, na qualidade de 
herdeiro prévio) 
Se o testador tiver estabelecido um 
herdeiro sucessivo a um 
descendente, para o tempo depois 
da morte deste, o qual 
[descendente], ao tempo da 
outorga da disposição de última 
vontade, não tinha descendente ou 
do qual o testador, a esse tempo, 
não sabia que tivesse um 
descendente, dever-se-á admitir 
que o herdeiro sucessivo foi 
instituído somente para o caso de 
que o descendente morresse sem 
descendência.  

Tradução*: 
Art. 490 (III. meios de 
garantia). Em todos os casos 
de instituição de herdeiros 
sucessivos, tem a autoridade 
competente de determinar o 
levantamento de um 
inventário. A entrega da 
herança ao herdeiro prévio só 
tem lugar, sempre que o 
testador não o tenha 
expressamente liberado dessa 
obrigação, contra-prestação 
de garantia, que, no caso de 
prédios, pode consistir na 
prenotação, no Livro de 
Imóveis, da obrigação de 
entrega. Se o herdeiro prévio 
não puder prestar esta 
garantia ou comprometa ele a 
expectativa do herdeiro 
sucessivo, deverá ser 
determinada a administração 
da herança. 

    

Direitos e 
obrigações do 

fiduciário 

 Transcritas em tabela separada 
pelo fato de o BGB/1900 ser muito 
minucioso quanto à administração 
do fideicomisso. 

 Art. 1.734. O fiduciário tem a 
propriedade da herança ou 
legado, mas restrita e 
resolúvel. 

Tradução livre: Art. 693. (Direitos e 
obrigações da Instituição). A Instituição 
terá o gozo e a livre administração dos 
bens que são objeto da substituição, e 
pode estar em tribunal para todas as 
ações relacionadas com esses bens. Ela 
também pode realizar todas as 
inovações destinadas a uma melhor 
utilização dos bens. À instituição são 
comuns, tanto quanto aplicáveis, as 
normas concernentes ao usufrutuário. 

Artigo 2290.º (Direitos e obrigações do 
fiduciário) 
1. O fiduciário tem o gozo e a 
administração dos bens sujeitos ao 
fideicomisso. 
2. São extensivas ao fiduciário, no que 
não for incompatível com a natureza do 
fideicomisso, as disposições legais 
relativas ao usufruto. 
3. O caso julgado constituído em acção 
relativa aos bens sujeitos ao fideicomisso 
não é oponível ao fideicomissário se ele 
não interveio nela. 

Art. 1.953. O fiduciário tem a propriedade 
da herança ou legado, mas restrita e 
resolúvel. 
 

Direitos dos 
credores do 

fiduciário 

  Tradução*: Art. 491 (IV. 
Posição jurídica; 1. Do 
herdeiro prévio). O herdeiro 
prévio adquire a herança 
como qualquer outro herdeiro 
instituído. Torna-se ele 
proprietário da herança com a 
obrigação de entrega. 

 Tradução livre: Art. 695. (Direitos dos 
credores pessoais da instituição). Os 
credores pessoais do instituído podem 
agir apenas sobre os frutos dos bens que 
são objeto da substituição. 

Artigo 2292.º (Direitos dos credores 
pessoais do fiduciário) 
Os credores pessoais do fiduciário não 
têm o direito de se pagar pelos bens 
sujeitos ao fideicomisso, mas tão-
somente pelos seus frutos. 

 

Alienação, oneração 
e disposição de 

bens 

 Tradução**: (§ 2112 – Direito de 
disposição do herdeiro prévio) 
O herdeiro prévio pode dispor dos 
objetos pertencentes a herança 
sempre que outra coisa não decorra 
das disposições dos §§ 2113 a 
2115. 
Tradução**: (§ 2113 – Limitações 
de disposição)  
A disposição do herdeiro prévio 
sobre um prédio pertencente a 
herança ou um direito em um 
prédio, ou sobre um navio inscrito 
ou construção naval [inscrita] 
pertence à herança, é, no caso de 
ocorrência da sucessão sucessiva, 
ineficaz desde que o direito do 

  Art. 694. (Alienazione dei beni). 
L'autorita' giudiziaria puo' consentire 
l'alienazione dei beni che formano 
oggetto della sostituzione in caso di 
utilita' evidente, disponendo il reimpiego 
delle somme ricavate. Puo' anche essere 
consentita, con le necessarie cautele, la 
costituzione d'ipoteche sui beni medesimi 
a garanzia di crediti destinati a 
miglioramenti e trasformazioni fondiarie. 
Tradução livre: Art. 694. (Alienação de 
bens). A autoridade judicial pode permitir 
a alienação dos bens que são objeto da 
substituição em caso de utilidade óbvia, 
ordenando a reutilização das quantias 
obtidas. Também pode ser permitida, 
com a cautela necessária, a constituição 
de hipotecas sobre os próprios bens para 

Artigo 2291.º (Alienação ou oneração de 
bens) 
1. Em caso de evidente necessidade ou 
utilidade para os bens da substituição, 
pode o tribunal autorizar, com as devidas 
cautelas, a alienação ou oneração dos 
bens sujeitos ao fideicomisso. 
2. Nas mesmas condições, pode o 
tribunal autorizar a alienação ou 
oneração em caso de evidente 
necessidade ou utilidade para o 
fiduciário, contanto que os interesses do 
fideicomissário não sejam afectados. 
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herdeiro sucessivo seja frustrado ou 
prejudicado.  
O mesmo se dá com uma 
disposição sobre um objeto da 
herança que teve lugar 
gratuitamente ou com a finalidade 
de realizar!ao de uma promessa de 
doação outorgado pelo herdeiro 
prévio. Ficam excetuadas as 
doações pelas quais é atendida 
uma obrigação moral ou uma 
medida a tomar sobre a honra.  
As disposições a favor daquele cujo 
direito se origina de um não titular, 
encontram, analogamente, 
aplicação.  
Tradução**: (§ 2114 – Idem) 
Se pertencer à herança um crédito 
hipotecário, uma dívida territorial, 
uma dívida da renda ou um crédito 
hipotecário naval, caberá a 
denúncia e a cobrança ao herdeiro 
prévio. O herdeiro prévio só pode 
exigir, contudo, que o capital seja a 
ele pago com a apresentação do 
consentimento do herdeiro 
sucessivo, ou seja [o capital] 
consignado para ele e para o 
herdeiro sucessivo. A outras 
disposições a cerca do crédito 
hipotecário, da dívida territorial, da 
dívida de renda ou do crédito 
hipotecário naval, encontram 
aplicação as disposições do § 2113.  
Tradução**: (§ 2115 – Idem) 
Uma disposição de um objeto da 
herança que teve lugar por via de 
execução forçada ou de arresto ou 
pelo administrador da falência, é, 
no caso de ocorrência da sucessão 
sucessiva, ineficaz, desde que o 
direito do herdeiro sucessivo seja 
frustrado ou prejudicado. A 
disposição é ilimitadamente eficaz 
se foi feita valer a pretensão de um 
credor de herança ou um direito 
existente sobre um objeto da 
herança que, no caso de ocorrência 
da sucessão sucessiva, havia de 
ser eficaz ante o herdeiro 
sucessivo.  
Tradução**: (§ 2116 – 
Consignação) 
O herdeiro prévio tem de, a 
requerimento do herdeiro 
sucessivo, consignar os papeis ao 
portador pertencentes à herança, 
juntamente com os cupons de 
renovação, com a determinação de 
que a devolução somente pode ser 
exigida com o consentimento do 
herdeiro sucessivo, em um 
estabelecimento de consignação ou 
no Banco Federal, na Caixa Central 
Alemã de Circulação (Banco 
Comunal Alemão). A consignação 
de papeis ao portador que, de 

garantir créditos para melhoramentos e 
transformações do terreno. 
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acordo com o § 92, pertencem às 
coisas consumíveis, assim como 
cupons de juros, rendas ou 
dividendos, não pode ser exigida. 
Aos papeis ao portador equiparam-
se papeis à ordem providos de 
endosso em banco.  
Dos papeis consignados, só pode o 
herdeiro prévio dispor com o 
consentimento do herdeiro 
sucessivo.  
Tradução**: (§ 2117 – Conversão) 
O herdeiro prévio pode fazer 
converter papeis ao portador 
[papeis em] seu nome, em vez de 
consigná-los de acordo com o § 
2116, com determinação de que só 
pode dispor deles com o 
assentimento do herdeiro 
sucessivo. Se os papeis forem 
emitidos pela Federação ou por 
Estado federado, poderá fazer 
converte-los, com a mesma 
estipulação, em crédito inscrito 
contra a Federação ou o Estado 
federado.  
Tradução**: (§ 2118 – Anotação 
proibitiva) 
Se pertencerem à herança créditos 
inscritos contra a Federação ou um 
Estado federado, estará o herdeiro 
prévio obrigado, quando exigido 
pelo herdeiro sucessivo, a mandar 
inscrever anotação, no Livro de 
Dívidas, de que só pode ele dispor 
do crédito com o conseguimento do 
herdeiro sucessivo.  
Tradução**: (§ 2119 – Colocação 
de dinheiro) 
O dinheiro que, de acordo com as 
regras de uma regular economia, 
deve ser colocado 
permanentemente, só poderá o 
herdeiro prévio colocar conforme as 
disposições estabelecidas para a 
colocação do dinheiro de pupilo.  
Tradução**: (§ 2120 – Disposições 
sobre objetos da herança) 
Se for necessária, para uma 
administração regular, 
particularmente para a satisfação 
de compromissos da herança, uma 
disposição que o herdeiro prévio 
não possa realizar com eficácia 
contra o herdeiro sucessivo, estará 
o herdeiro sucessivo, ante o 
herdeiro, obrigado a outorgar o seu 
consentimento para a disposição. O 
consentimento deverá ser, quando 
exigido, declarado em forma 
publicamente autenticada. Os 
gastos com a autenticação ficam a 
cargo do herdeiro prévio. 

Prestação de contas 
pelo fiduciário 

 Tradução**: (§ 2121 – Inventário de 
objetos da herança) 

 Art. 1.734, Parágrafo único. É 
obrigado, porém, a proceder 
ao inventário dos bens 

  Art. 1.953, Parágrafo único. O fiduciário é 
obrigado a proceder ao inventário dos 
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O herdeiro prévio tem de fornecer, 
ao herdeiro sucessivo, quando 
exigido, um inventário dos objetos 
pertencentes à herança. O 
inventário deve incluir a indicação 
do dia do levantamento e estar 
firmado pelo herdeiro prévio; o 
herdeiro prévio tem de mandar 
autenticar, quando exigido, 
publicamente a firma.  
O herdeiro sucessivo pode exigir 
que seja citado para o levamento 
do inventário.  
O herdeiro prévio está autorizado, 
e, quando exigido pelo herdeiro 
sucessivo, obrigado a mandar 
levantar o inventário por autoridade 
competente ou por oficial ou 
tabelião competente.  
Os gastos do levantamento e da 
autenticação ficam a cargo da 
herança.  
Tradução**: (§ 2122 – Confirmação 
do estado) 
O herdeiro prévio pode fazer 
constatar por peritos, à sua custa, o 
estado das coisas pertencentes à 
herança. O mesmo direito cabe ao 
herdeiro sucessivo.  

gravados, e, se lhe exigir o 
fideicomissário, a prestar 
caução de restituí-los. 

bens gravados, e a prestar caução de 
restituí-los se o exigir o fideicomissário. 

Restituição dos 
bens fideicometidos 
ao fideicomissário 

Article 1051 
Le second gratifié est réputé tenir 
ses droits de l'auteur de la libéralité. 
Il en va de même de ses héritiers 
lorsque ceux-ci recueillent la 
libéralité dans les conditions 
prévues à l'article 1056. 
Tradução livre: Artigo 1051. 
Considera-se que a segunda 
pessoa gratificada adquire seus 
direitos da autora da liberalidade. O 
mesmo se aplica aos seus 
herdeiros quando estes receberem 
a recompensa nas condições 
previstas no artigo 1056. 

Tradução**: §2106 – (Ocorrência da 
sucessão sucessiva) 
Se o testador instituir um herdeiro 
sucessivo sem determinar o 
momento ou o acontecimento com 
o qual a sucessão sucessiva deve 
ter lugar, atribuir-se-á a herança ao 
herdeiro sucessivo, com a morte do 
herdeiro prévio.  
Se a instituição, na qualidade de 
herdeiro, de uma pessoa ainda não 
gerada, deve ser considerada, de 
acordo com o § 2101, alínea 1, 
como instituição de herdeiro 
sucessivo, será atribuída a herança 
ao herdeiro sucessivo com o 
nascimento deste. No caso § 2101, 
alínea 2, tem lugar a atribuição da 
herança com a constituição da 
pessoa jurídica.  

Tradução*: 
Art. 489 (II. Momento da 
entrega). Como momento da 
entrega deve ser admitido, se 
outra coisa não estiver 
estabelecido no testamento, o 
da morte do herdeiro prévio. 
Se for estabelecido outro 
momento, e este, ao tempo da 
morte do herdeiro prévio, 
ainda não tiver ocorrido, 
passará a herança, contra 
prestação de garantia, aos 
herdeiros do herdeiro prévio. 

 Tradução livre: Art. 696. (Devolução ao 
substituído.) (A herança será devolvida 
ao substituído no momento da morte do 
instituído. Se as pessoas ou entidades 
que cuidaram do incapacitado morrerem 
ou se extinguirem antes da sua morte, o 
bem ou a parte do bem a que teriam 
direito é devolvido aos legítimos 
sucessores do incapacitado). 

Artigo 2293.º (Devolução da herança ao 
fideicomissário) 
1. A herança devolve-se ao 
fideicomissário no momento da morte do 
fiduciário. 
2. Se o fideicomissário não puder ou não 
quiser aceitar a herança, fica sem efeito 
a substituição, e a titularidade dos bens 
hereditários considera-se adquirida 
definitivamente pelo fiduciário desde a 
morte do testador. 

 

Aceitação da 
liberalidade pelo 
fideicomissário 

   Art. 1.736. Se o 
fideicomissário aceitar a 
herança ou legado, terá direito 
à parte que, ao fiduciário, em 
qualquer tempo acrescer. 

 Artigo 2059.º (Caducidade) [dentro de 
CAPÍTULO IV Aceitação da herança] 
1. O direito de aceitar a herança caduca 
ao fim de dez anos, contados desde que 
o sucessível tem conhecimento de haver 
sido a ela chamado. 
2. No caso de instituição sob condição 
suspensiva, o prazo conta-se a partir do 
conhecimento da verificação da 
condição; no caso de substituição 
fideicomissária, a partir do conhecimento 
da morte do fiduciário ou da extinção da 
pessoa colectiva. 

Art. 1.956. Se o fideicomissário aceitar a 
herança ou o legado, terá direito à parte 
que, ao fiduciário, em qualquer tempo 
acrescer.  
Art. 1.954. Salvo disposição em contrário 
do testador, se o fiduciário renunciar a 
herança ou o legado, defere-se ao 
fideicomissário o poder de aceitar. 

Renúncia, recusa ou 
falecimento do 
fideicomissário 

Artigo 1056.  
Quando a segunda pessoa 
gratificada falece antes da pessoa 

Tradução**: § 2108 – (Capacidade 
para a herança) 

Tradução*: 
Art. 492 (IV. Posição jurídica; 
2. do herdeiro sucessivo).  

Art. 1.735. O fideicomissário 
pode renunciar a herança, ou 
legado, e, neste caso, o 

 Artigo 2293.º (Devolução da herança ao 
fideicomissário) 
[…] 

Art. 1.955. O fideicomissário pode 
renunciar a herança ou o legado, e, 
neste caso, o fideicomisso caduca, 
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gratificada ou renuncia ao benefício 
da liberalidade gradual, a 
propriedade e direitos que foram 
objeto da liberalidade gradual 
tornam-se parte do patrimônio do 
beneficiário onerado, a menos que 
a escritura preveja expressamente 
que os herdeiros do segundo 
beneficiário possam exigir a 
liberalidade ou tenha designado 
outra pessoa para receber os bens.  

As disposições do § 1923 
encontram, à sucessão sucessiva, 
analogamente, aplicação.  
Se o herdeiro sucessivo morrer 
antes da ocorrência do caso de 
sucessão sucessiva, porém depois 
da abertura da sucessão, passará o 
seu direito aos seus herdeiros 
sempre que, uma outra vontade do 
testador, não deva ser admitida. Se 
o herdeiro sucessivo for instituído 
sob condição suspensiva, deve ser 
observado a disposição do § 2074. 

O herdeiro sucessivo adquire 
a herança do testador se viver 
no momento estabelecido 
para a entrega. Se não viver 
êle até esse momento, ficará a 
herança, quando o testador 
não tiver determinado outra 
coisa, com o herdeiro prévio. 
Se o herdeiro prévio não mais 
viver ao tempo da morte do 
testador, se se tornar indigno 
de suceder ou recusar a 
herança, caberá ela ao 
herdeiro sucessivo. 

fideicomisso caduca, ficando 
os bens propriedade pura do 
fiduciário, se não houver 
disposição contrária do 
testador. 
Art. 1.738. Caduca o 
fideicomisso, se o 
fideicomissário morrer antes 
do fiduciário, ou antes de 
realizar-se a condição 
resolutória do direito deste 
último. Neste caso a 
propriedade consolida-se no 
fiduciário nos termos do art. 
1.735. 

3. Não podendo ou não querendo o 
fiduciário aceitar a herança, a 
substituição, no silêncio do testamento, 
converte-se de fideicomissária em 
directa, dando-se a devolução da 
herança a favor do fideicomissário, com 
efeito desde o óbito do testador. 

deixando de ser resolúvel a propriedade 
do fiduciário, se não houver disposição 
contrária do testador. 
 

Direitos e deveres 
do Fideicomissário 

 Tradução**: (§ 2110 – Extensão ao 
acrescimento) 
O direito do herdeiro sucessivo 
estende-se, na dúvida, a um 
quinhão hereditário que seja 
atribuído ao herdeiro prévio em 
consequência do afastamento de 
um coerdeiro. 
O direito do herdeiro sucessivo não 
se estende, na dúvida, a um pré-
legado atribuído ao herdeiro prévio. 

 Art. 1.737. O fideicomissário 
responde pelos encargos da 
herança que ainda restarem, 
quando vier à sucessão. 

 Artigo 2294.º (Actos de disposição do 
fideicomissário) 
O fideicomissário não pode aceitar ou 
repudiar a herança, nem dispor dos bens 
respectivos, mesmo por título oneroso, 
antes de ela lhe ser devolvida. 

Art. 1.957. Ao sobrevir a sucessão, o 
fideicomissário responde pelos encargos 
da herança que ainda restarem. 
 

Efeitos da nulidade 
da designação do 

fideicomissário 

   Art. 1.740. A nulidade da 
substituição ilegal não 
prejudica a instituição, que 
valerá sem o encargo 
resolutório. 

 Artigo 2289.º (Nulidade da substituição) 
A nulidade da substituição 
fideicomissária não envolve a nulidade 
da instituição ou da substituição anterior; 
apenas se tem por não escrita a cláusula 
fideicomissária, salvo se o contrário 
resultar do testamento. 

Art. 1.960. A nulidade da substituição 
ilegal não prejudica a instituição, que 
valerá sem o encargo resolutório. 
 

Fideicomisso 
irregular 

 Tradução**: (§2103 determinação 
da entrega da herança). Se o 
testador determinar que o herdeiro, 
a um determinado momento, ou 
com a ocorrência de um 
determinado acontecimento, deve 
entregar a herança a um outro, 
dever-se-á admitir que o outro foi 
instituído na qualidade de herdeiro 
sucessivo. 

   Artigo 2295.º (Fideicomissos irregulares) 
1. São havidas como fideicomissárias: 
a) As disposições pelas quais o testador 
proíba o herdeiro de dispor dos bens 
hereditários, seja por acto entre vivos, 
seja por acto de última vontade; 
c) As disposições pelas quais o testador 
chame alguém aos bens deixados a uma 
pessoa colectiva, para o caso de esta se 
extinguir. 
2. No caso previsto na alínea a) do 
número anterior, são havidos como 
fideicomissários os herdeiros legítimos 
do fiduciário. 
3. Aos fideicomissos previstos neste 
artigo são aplicáveis as disposições dos 
artigos antecedentes; mas, nos casos 
das alíneas b) e c) do n.º 1, o fiduciário 
pode dispor dos bens por acto entre 
vivos, independentemente de 
autorização judicial, se obtiver o 
consentimento do fideicomissário. 

 

Fideicomisso 
residual 

Tradução livre:  
Secção 2: Das liberalidades 
residuais. 
Artigo 1057 
Pode ser providenciado em uma 
liberalidade que uma pessoa será 
chamada a recolher o que resta de 
uma doação ou legado feito a uma 
primeira pessoa gratificada, quando 
esta falecer. 

Tradução**: (§ 2137 – Instituição no 
que restar) 
Se o testador instituir um herdeiro 
sucessivo naquilo que reste da 
herança na ocorrência da sucessão 
sucessiva, considerar-se-á como 
estabelecida a liberação de todas 
as limitações e compromissos 
assinados no § 2136.  

   Artigo 2295.º (Fideicomissos irregulares) 
[…] 
b) As disposições pelas quais o testador 
chame alguém ao que restar da herança 
por morte do herdeiro; 
[…] 
3. Aos fideicomissos previstos neste 
artigo são aplicáveis as disposições dos 
artigos antecedentes; mas, nos casos 
das alíneas b) e c) do n.º 1, o fiduciário 
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Artigo 1058. 
A liberalidade residual não obriga o 
primeiro beneficiário a manter os 
bens recebidos. Isso obriga-o 
apenas a transmitir o resto dos 
bens que subsistirem. 
Quando o bem, que é objeto da 
liberalidade residual, tiver sido 
alienado pelo primeiro beneficiário, 
os direitos do segundo beneficiário 
não serão transferidos para o 
produto dessa alienação ou para os 
bens que se subrogarem 
Artigo 1059. 
A primeira pessoa gratificada não 
pode dispor por testamento da 
propriedade dada ou legada a título 
residual. 
A liberalidade residual pode proibir 
o primeiro beneficiário de dispor do 
imóvel através de doação inter 
vivos. 
No entanto, quando for herdeiro 
necessário, o primeiro beneficiário 
mantém a possibilidade de dispor 
inter vivos ou causa mortis dos 
bens que lhe foram doados como 
adiantamento da legítima. 
Artigo 1060. 
O primeiro beneficiário não é 
obrigado a prestar contas de sua 
gestão, seja para a parte 
disponente ou para os herdeiros. 
Artigo 1061. 
As disposições dos artigos 1049, 
1051, 1052, 1055 e 1056 são 
aplicáveis às liberalidades 
residuais. 

O mesmo, na dúvida, deve-se 
admitir, quando o testador tiver 
estabelecido que o herdeiro prévio 
deva estar autorizado à livre 
disposição da herança.  

pode dispor dos bens por acto entre 
vivos, independentemente de 
autorização judicial, se obtiver o 
consentimento do fideicomissário. 

Substituição real  Tradução**: (2111 – Substituição 
real) 
Pertence à herança o que o 
herdeiro prévio adquirir com 
fundamento em um direito 
pertencente à herança, ou como 
indenização por perda, deterioração 
ou privação de um objeto 
pertencente a herança, sempre que 
o adquirido a ele não couber como 
proventos. O fato de pertencer à 
herança um crédito adquirido por 
negócio jurídico, só tem de o dever 
de deixar valer contra si, se adquirir 
ele conhecimento do fato; as 
disposições dos § 406 ao § 408 
encontram, analogamente, 
aplicação.  
À herança pertence também o que 
o herdeiro prévio incorporar ao 
inventário de um prédio hereditário.  

     

Compartilhamento 
de regras entre 
fideicomisso e 

legado 

  Art. 488 
Tradução*: As mesmas 
disposições aplicam-se aos 
legados. 

 Tradução livre: Art. 697. (Substituição 
fideicomissária em legados). As regras 
estabelecidas nesta secção são também 
aplicáveis aos legados. 

Artigo 2296.º (Substituição 
fideicomissária nos legados) 
O disposto na presente subsecção é 
aplicável aos legados. 

 

Extinção do 
fideicomisso e/ou 

    Art. 692.  Art. 1.958. Caduca o fideicomisso se o 
fideicomissário morrer antes do 
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condições 
negativas de seu 
aperfeiçoamento 

Tradução livre: A substituição não terá 
efeito se a interdição for negada ou se o 
processo não tiver sido iniciado dentro 
de dois anos a partir da maioridade da 
criança habitualmente doente. Também 
não terá qualquer efeito se a interdição 
for levantada em relação a pessoas ou 
entidades que tenham violado as suas 
obrigações de assistência. 

fiduciário, ou antes de realizar-se a 
condição resolutória do direito deste 
último; nesse caso, a propriedade 
consolida-se no fiduciário, nos termos do 
art. 1.955. 
 

Caso de dúvida do 
tipo de substituição 

que é realizada 

 Tradução**: (§ 2102 – Herdeiro 
sucessivo e herdeiro substituto)  
A instituição de herdeiro sucessivo 
encerra, na dúvida, também a 
instituição de herdeiro substituto. 
Se for duvidoso se alguém está 
instituído na qualidade de herdeiro 
substituto ou na qualidade de 
herdeiro sucessivo, admitir-se-á 
[instituído] na qualidade de herdeiro 
substituto. 

     

Outras disposições  Tradução**: (§ 2140 – Proteção ao 
desconhecimento sem culpa) 
O herdeiro prévio está, mesmo 
depois da ocorrência do caso de 
sucessão sucessiva, autorizado, 
como antes, na mesma amplitude, 
à disposição dos objetos da 
herança, até que adquira 
conhecimento da ocorrência ou 
deva conhecê-la. Um terceiro não 
pode, em seu próprio favor, invocar 
esta autorização se ele, por ocasião 
da realização de um negócio 
jurídico, conhecia, ou devia 
conhecer, a ocorrência.  
Tradução**: (§ 2141 – Mãe do 
herdeiro sucessivo) 
Se, por ocasião da ocorrência do 
aso de sucessão sucessiva, deve 
ser esperado o nascimento de um 
herdeiro sucessivo, encontrarão, 
analogamente, sobre a pretensão 
da mãe a alimentos, aplicação as 
disposições do § 1963. 
Tradução**: (§ 2142 – Renúncia 
pelo herdeiro sucessivo) 
O herdeiro sucessivo pode 
renunciar a herança apenas tenha 
lugar a abertura da sucessão.  
Se o herdeiro sucessivo renunciar a 
herança, ficará ela, com o herdeiro 
prévio, sempre que o testador não 
tiver estabelecido outra coisa. 
Tradução**: (§ 2143 – Afastamento 
da confusão) 
Se tiver lugar a sucessão 
sucessiva, considerar-se-ão como 
não extintas as relações jurídicas 
extintas por confusão de direito com 
obrigação ou de direito com 
oneração.  
Tradução**: (§2144 – 
Responsabilidade do herdeiro 
sucessivo) 
As disposições sobre a limitação da 
responsabilidade do herdeiro pelos 

Tradução livre: Artigo 492a1F. 
Herança sucessiva/V. 
Descendentes incapazes de 
julgar 
V. Julgamento de 
descendentes incapacitados 
1 Se um descendente for 
permanentemente incapaz de 
julgar e não deixar 
descendentes nem cônjuge, o 
testador pode ordenar uma 
herança subsequente para os 
restantes. 
2 Por lei, a nomeação de um 
sucessor deixa de se aplicar 
se, contrariamente às 
expectativas, o descendente 
se tornar capaz de julgar. 
– Inserido pelo N. I 2 da Lei 
Federal de 19/12/2008 
(Proteção de Adultos, Direitos 
Pessoais e Direitos da 
Criança), em vigor desde 1º 
de janeiro de 2013 (AS 2011 
725; BBl 2006 7001). 

 Tradução livre: art. 699. (Prémios 
nupciais, trabalhos de assistência e 
afins). É válida a disposição 
testamentária tendo como objeto o 
desembolso periódico, perpétuo ou 
temporário, de determinadas quantias 
contemplando casamento ou 
nascimento, subsídios para o início de 
uma profissão ou arte, obras de 
assistência, ou para outros fins de 
utilidade pública, em favor de pessoas a 
serem escolhidas dentro de uma 
determinada categoria ou entre os 
descendentes de certas famílias. Estas 
anuidades podem ser resgatadas de 
acordo com as regras aplicáveis à 
constituição de renda. 
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compromissos da herança, aplicam-
se também ao herdeiro sucessivo; 
no lugar da herança estará o que o 
herdeiro sucessivo obtiver da 
herança, com inclusão das 
pretensões que lhe caibam contra o 
herdeiro prévio, como tal. 
O inventário realizado pelo herdeiro 
prévio aproveita também ao 
herdeiro sucessivo. 
O herdeiro sucessivo pode, contra o 
herdeiro prévio, invocar a limitação 
da sua responsabilidade, mesmo 
quando, ante os restantes credores 
da herança, responda ele 
ilimitadamente.  
Tradução**: (§ 2145 – 
Responsabilidade do herdeiro 
prévio) 
O herdeiro prévio responde, ainda 
mesmo depois da ocorrência da 
sucessão, pelos compromissos da 
herança, desde que o herdeiro 
sucessivo não responda. A 
responsabilidade fica também 
subsistindo por esses 
compromissos da herança que, nas 
relações entre o herdeiro sucessivo 
e o herdeiro prévio, ficam a cargo 
do herdeiro prévio.  
O herdeiro prévio, sempre que a 
sua responsabilidade não for 
ilimitada, pode, depois da 
ocorrência da sucessão sucessiva, 
recusar-se a satisfação dos 
compromissos da herança, desde 
que não baste aquilo que da 
herança lhe couber. As disposições 
dos § 1990 e 1991 encontram, 
analogamente, aplicação.  
Tradução**: (§ 2146 – Obrigação de 
notificação do herdeiro prévio) 
O herdeiro prévio está obrigado, 
ante os credores da herança, a 
notificar imediatamente, ao Juízo de 
Sucessões, a ocorrência da 
sucessão sucessiva. A notificação 
do herdeiro prévio é suprida pela 
notificação do herdeiro sucessivo.  
O Juízo das Sucessões tem de 
permitir a vista da notificação 
aquele que torne verossímil um 
interesse jurídico.  

 
* As traduções do Código Civil Suíço se basearam em: DINIZ, Souza. Código Civil suíço de 10 de dezembro de 1907 e suas posteriores modificações e Código Federal Suíço das Obrigações. Traduzidos diretamente do alemão por Souza Diniz. Rio de Janeiro: Distribuidora 
Rêcord, 1961, p. 81 e seguintes. Para tanto, foi checado que os artigos em questão não foram alterados desde a tradução realizada por Souza Diniz. 
** As traduções do Código Civil Alemão se basearam em: DINIZ, Souza. Código civil alemão [Bürgerliches Gesetzbuch – BGB] de 18 de agôsto de 1896 com tôdas as modificações posteriores, inclusive as da Lei da Igualdade de Direitos de 18 de junho de 1957, traduzido 
diretamente do alemão. Rio de Janeiro: Distribuidora Rêcord Editôra, 1960, p. 30 e seguintes. Para tanto, foi checado que os artigos em questão não foram alterados desde a tradução realizada por Souza Diniz. 
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Apêndice C 
SISTEMA DE PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO BRASILEIRO 

 
Instrumento Funções e/ou finalidades atendidas Está positivado no Brasil? Vantagens Desvantagens 

Testamento Destinar, mortis causa, os bens do de cujus para aqueles que houver 
indicado, salvo quando tiver herdeiros necessários, ocasião em que só 
poderá dispor de metade dos bens que possuir quando da abertura da 
sucessão. A disposição testamentária pode tanto contemplar bens 
específicos e valores fixos (legado) como percentuais patrimoniais 
(herança). 

Sim, no CC/02, arts. 1.857 a 1.990 Segurança jurídica; baixo custo de 
operacionalização para o testador enquanto vivo. 

Alta suscetibilidade de desavenças dentro da 
família; alto custo de transação dos bens no 
inventário. 

Doação, com ou sem 
reserva de usufruto 

Ato inter vivos que pode ser utilizado, para fins sucessórios, para se efetivar 
a partilha em vida e por meio da qual determinados bens são alienados por 
atos inter vivos em favor de determinados herdeiros, mantendo o doador 
pleno direito de usar e fruir do bem (se este incluir para si o direito de 
usufruto). 

Sim, no CC/02, art. 538 a 564 c/c art. 
1.390 a 1.411 

Possibilita a partilha em vida, isto é, os bens são 
destinados aos destinatários enquanto o autor da 
herança ainda é vivo, o que diminui o risco de 
litígios 

Refere-se apenas a bens específicos. Alto custo 
de operacionalização para o testador enquanto 
este ainda vive. 

Constituição de pessoa 
jurídica com cessão 
gratuita de quotas ou 
ações com reserva de 

usufruto para o cedente 

Ato inter vivos que pode ser utilizado, para fins sucessórios, para a 
constituição de uma holding familiar com ou sem cessão de quotas com 
reserva de usufrutos para o cedente, e no qual os bens que pertencem 
aquele que planeja a sucessão serão administrados no contexto 
organizacional da holding. 

Sim, na LSA e CC/02, este último na parte 
de Direito Empresarial. 

Maior liberdade e organização de patrimônios 
vultosos; maior êxito na elaboração de plano de 
continuidade das atividades corporativas de grupo 
empresarial familiar. 

Elevado custo de operacionalização; alta 
complexidade de instrumentalização; possíveis 
ineficiências tributárias. 

Planos de previdência e 
seguro de vida 

Ato inter vivos que pode ser utilizada, para fins sucessórios, para deixar 
para quem fica um patrimônio que não se considera legalmente como 
herança, o que dá a quem está planejando uma maior liberdade de 
disposição de bens. 

Sim, CC/02, art. 789 a art. 802, e 
legislação e regulamentação 
administrativa específica de seguros e 
previdências privadas, como a Lei 
Complementar nº 109/2001; 
Resolução CNSP nº 201/2008 e Circular 
SUSEP nº 418/2001; Resolução CNSP nº 
349/2017 e Circular SUSEP nº 563/2017, 
Circular SUSEP nº 320/2006, entre outras. 

Maior liberdade de disposição de um patrimônio 
que não se considera herança; dispensa de 
inventário, possível isenção tributária, menor 
oneração aguda do patrimônio de quem planeja; 
maior chance de prevenir imprevistos e garantir 
sobrevida digna aos entes queridos que ficam. 

É de cunho complementar, pois não resolve o 
problema do patrimônio efetivamente em nome 
do segurado; há limites do quanto pode ser 
disposto, sob pena de se caracterizar fraude à 
legítima; nem todos os planos possibilitam o 
recebimento do remanescente pelos 
beneficiários; o benefício comunica. 

N/A Estipulação, por ato inter vivos ou mortis causa, de beneficiários 
sucessivos, inclusive aquelas pessoas já concebidas ao tempo do 
falecimento de quem planeja a própria sucessão. 

Não Faz com que um mesmo bem beneficie mais de 
uma pessoa sucessivamente, o que pode inclusive 
ser utilizado para ajudar alguém que passa por 
dificuldades momentâneas. No mais, possui, 
guardadas as devidas proporções, as mesmas 
vantagens que o testamento, se for utilizado com 
efeitos mortis causa, ou da doação, se utilizado na 
forma inter vivos. 

Necessita que a pessoa intermediária seja de 
confiança e conserve adequadamente os bens. 
No mais, possui, guardadas as devidas 
proporções, as mesmas desvantagens que o 
testamento, se for utilizado com efeitos mortis 
causa, ou da doação, se utilizado na forma inter 
vivos. 

N/A Nomeação, por ato inter vivos ou mortis causa, de de um administrador 
para beneficiar a si ou a outrem, com a incumbência de, ao final do 
negócio, entregar para certo destinatário aqueles bens.  

Não Faz com que os bens sejam administrador por um 
terceiro que não aquele que se deseja beneficiar, 
o que os salvaguarda de credores, da própria 
prodigalidade ou inaptidão para gestão do 
beneficiado, entre outros. 

Necessita de gestor de confiança e que 
administre adequadamente os bens. Custo de 
transação e operacionalização possivelmente 
elevados. 
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Apêndice D 
CONTRATO DE FIDÚCIA FRANCÊS 

 
ARTIGOS RELACIONADOS TRADUZIDOS 

 
Texto original Tradução livre da autora 

Article 2011 
Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou 
des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs 
fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit 
d'un ou plusieurs bénéficiaires. 

Artigo 2011 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 
A fidúcia (trust) é uma transação pela qual um ou mais constituintes transferem bens, direitos ou títulos, 
ou uma coletividade de bens, direitos ou títulos, presentes ou futuros, para um ou mais fiduciários que, 
mantendo-os separados de seus próprios bens, agem para atingimento de um propósito determinado 
em benefício de um ou mais beneficiários. 

Article 2012 
Modifié par Ordonnance n. 2009-112 du 30 janvier 2009 – art. 1 
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse. 
Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté 
existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de 
nullité. 

Artigo 2012 
Alterado pela Ordem No. 2009-112 de 30 de janeiro de 2009 – Art. 1 
O trust é estabelecido por lei ou por contrato. Deve ser expresso. 
Se os bens, direitos ou títulos transferidos no património fiduciário pertencem à comunhão existente 
entre os cônjuges ou a uma indivisão, o contrato fiduciário é estabelecido por escritura notarial sob 
pena de nulidade. 

Article 2013 
Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 
Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est 
d'ordre public. 

Artigo 2013 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 
O acordo de fidúcia é nulo se for celebrado gratuitamente em favor do beneficiário. Tal nulidade é de 
ordem pública. 

Article 2015 
Modifié par Ordonnance n. 2017-1107 du 22 juin 2017 – art. 17 
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 
511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même 
code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de 
gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des 
assurances. 
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. 

Artigo 2015 
Alterado pela Ordem n. 2017-1107 de 22 de junho de 2017 – art. 17 
Apenas as instituições de crédito mencionadas no artigo L. 511-1 I do Código Monetário e Financeiro, 
as instituições e serviços enumerados no artigo L. 518-1 do mesmo código, as empresas de 
investimento mencionadas no artigo L. 531-4 do mesmo código, e as sociedades gestoras de carteiras 
e as companhias de seguros regidas pelo artigo L. 310-1 do Código dos Seguros podem atuar como 
fiduciários. 
Os membros da profissão jurídica da “advocacia” também podem ser fiduciários. 

Article 2016 
Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 
Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie. 

Artigo 2016 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 
O instituidor ou fiduciário pode ser o beneficiário ou um dos beneficiários do contrato fiduciário. 

Article 2017 
Modifié par Ordonnance n. 2009-112 du 30 janvier 2009 – art. 2 
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers 
chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui 
peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. 
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. 

Artigo 2017 
Alterado pela Ordem n. 2009-112 de 30 de janeiro de 2009 – art. 2. 
Salvo disposição em contrário no contrato fiduciário, o instituidor pode, a qualquer momento, designar 
um terceiro responsável por assegurar que seus interesses sejam preservados na execução do 
contrato e que pode ter os mesmos poderes concedidos pela lei ao instituidor. 
Quando o instituidor é uma pessoa física, ele não pode renunciar a esse poder. 



313 
Apêndice D —2 

Article 2018 
Modifié par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) 
Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité: 
1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables; 
2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du 
contrat; 
3° L'identité du ou des constituants; 
4° L'identité du ou des fiduciaires; 
5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation; 
6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition. 

Artigo 2018 
Alterado pela Lei n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 – art. 18 (V) 
O acordo de fidúcia determinará, sob pena de nulidade: 
1° Os bens, direitos ou títulos transferidos. Se eles forem futuros, eles devem ser determináveis; 
2° A duração da transferência, que não pode exceder noventa e nove anos a partir da assinatura do 
contrato; 
3° A identidade do(s) instituidor(es); 
4° A identidade do(s) fiduciário(s); 
5° a identidade do beneficiário ou beneficiários ou, na falta desta, as regras para a sua designação; 
6° a função do fiduciário ou fiduciários e a extensão de seus poderes de administração e disposição. 

Article 2018-1 
Créé par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) 
Modifié par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) 
Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de 
commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la 
convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de 
commerce, sauf stipulation contraire.  

Artigo 2018-1 
Criado pela Lei n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 – art. 18 (V) 
Alterado pela Lei n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 – art. 18 (V) 
Quando o contrato de fidúcia prevê que o instituidor mantém o uso ou gozo de um estabelecimento ou 
de um imóvel para uso profissional ao ser transferido para o patrimônio fiduciário, o contrato celebrado 
para esse fim não está sujeito aos Capítulos IV e V do Título IV do Livro I do Código Comercial, salvo 
disposição em contrário.  

Article 2018-2 
Créé par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) 
La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat 
de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée 
que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. 

Artigo 2018-2 
Criado pela Lei n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 – art. 18 (V) 
Uma cessão de crédito feita no escopo de um contrato de fidúcia é oponível contra terceiros na data do 
acordo de trust ou do aditamento que o reconheça. Ela se torna efetiva contra o devedor do crédito 
cedido somente mediante notificação da cessão pelo cedente ou pelo fiduciário. 

Article 2019 
Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 
A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à 
compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-
résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France. 
Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, 
publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts. 
La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le 
contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit 
enregistré dans les mêmes conditions. 

Artigo 2019 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 
Sob pena de nulidade, o contrato fiduciário e suas alterações devem ser registados no prazo de um 
mês a contar da data da sua celebração junto do serviço fiscal da sede social do fiduciário ou junto do 
serviço fiscal dos não residentes, se o fiduciário não estiver domiciliado em França. 
Quando digam respeito a imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis, devem, sob a mesma pena, ser 
publicados nas condições previstas nos artigos 647º e 657º do Código Geral dos Impostos. 
A transferência dos direitos resultantes do contrato fiduciário e, caso o beneficiário não seja designado 
no contrato de fidúcia, a sua posterior designação, sob pena de ser declarada nula, será formalizada 
em um instrumento escrito registrado sob as mesmas condições. 

Article 2020 
Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 
Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil 
d'Etat. 

Artigo 2020 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 
É criado um registo nacional de contratos de fidúcia (trust), de acordo com os procedimentos 
especificados por decreto do Conselho de Estado. 

Article 2021 
Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 
Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention. 
De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est 
soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités. 

Artigo 2021 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 
Quando o fiduciário age em nome da fidúcia (trust), o fiduciário deve fazer menção específica a este 
fato. 
Da mesma forma, quando o patrimônio fiduciário incluir bens ou direitos cuja transferência esteja 
sujeita a publicação, o nome do fiduciário deve ser mencionado em sua qualidade de fiduciário. 
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Article 2022 
Modifié par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) 
Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au 
constituant. 
Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le 
fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, 
sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le 
constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les 
mêmes conditions, au constituant et à son curateur. 
Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 
2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. 

Artigo 2022. 
Alterado pela Lei n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 – art. 18 (V) 
O acordo de fidúcia definirá as condições sob as quais o administrador fiduciário se reporta ao 
instituidor. 
Contudo, quando, durante a execução do contrato, o instituidor estiver sujeito a uma medida de tutela, 
o fiduciário apresentará ao tutor, a pedido deste, pelo menos uma vez por ano, um relatório sobre a 
execução da fidúcia (trust), sem prejuízo da periodicidade fixada pelo contrato. Quando, durante a 
execução do contrato, o instituidor for objeto de uma medida de curatela, o curador deverá prestar 
contas da sua função, nas mesmas condições, ao instituidor e ao seu curador. 
O fiduciário apresentará relatório ao beneficiário e ao terceiro designado nos termos do artigo 2017, a 
seu pedido, de acordo com a periodicidade fixada pelo contrato. 

Article 2023 
Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 
Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le 
patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation 
de ses pouvoirs. 

Artigo 2023. 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 
Nas suas relações com terceiros, o fiduciário [trustee] é considerado como tendo os mais amplos 
poderes sobre o património fiduciário, a menos que se demonstre que os terceiros estavam cientes da 
limitação dos seus poderes. 

Article 2024 
Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 
profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire. 

Artigo 2024. 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 
A abertura de um processo de salvaguarda, recuperação judicial ou liquidação judicial relacionada com 
o fiduciário [trustee] não afetará o patrimônio fiduciário. 

Article 2025 
Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 
Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une 
sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers 
du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la 
conservation ou de la gestion de ce patrimoine. 
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun 
de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la 
charge du fiduciaire. 
Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. 
Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée. 

Artigo 2025 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 
Sem prejuízo dos direitos dos credores do instituidor que tenham direito de sequela associado a um 
direito de garantia publicado antes do contrato fiduciário e salvo em casos de fraude contra os direitos 
dos credores do instituidor, o patrimônio fiduciário só pode ser apreendido pelos titulares dos créditos 
decorrentes da preservação ou gestão do patrimônio fiduciário. 
Se o patrimônio fiduciário for insuficiente, o patrimônio do instituidor constituirá o penhor comum 
desses credores, salvo disposição em contrário do contrato fiduciário, colocando a totalidade ou parte 
do passivo a cargo do fiduciário. 
O contrato fiduciário também pode limitar a obrigação do passivo fiduciário apenas ao património 
fiduciário. Tal cláusula só é oponível a credores que a tenham expressamente aceitado. 

Article 2026 
Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa 
mission. 

Artigo 2026 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007 
O fiduciário [trustee] será responsável, com seu próprio património, pelas faltas que cometa no 
exercício da sua função. 

Article 2027 
Modifié par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) 
En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le 
fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet 
d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers 
désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire 
ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de 

Artigo 2027 
Alterado pela Lei n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 – art. 18 (V) 
Na ausência de estipulações contratuais que estabeleçam as condições para a sua substituição, se o 
fiduciário faltar às suas funções ou comprometer os interesses que lhe foram confiados, ou se estiver 
sujeito a um processo de salvaguarda ou de recuperação judicial, o instituidor [grantor], beneficiário 
[cestui que trust] ou terceiro designado nos termos do artigo 2017 pode requerer ao tribunal a 
nomeação de um administrador provisório ou solicitar a substituição do fiduciário. A decisão judicial 
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plein droit dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son 
remplaçant. 

que deferir o pedido implica automaticamente a renúncia do fiduciário original e a transferência dos 
bens da fidúcia [trust] a favor de seu substituto. 

Article 2028 
Créé par Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007 
Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le 
bénéficiaire. 
Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou 
par décision de justice. 

Artigo 2028 
Criado pela Lei n. 2007-211 de 19 de fevereiro de 2007 – art. 1 JORF 21 de fevereiro de 2007. 
O contrato de fideicomisso pode ser revogado pelo instituidor até ser aceito pelo beneficiário. 
Após aceitação pelo beneficiário, o contrato só pode ser alterado ou revogado com o acordo do 
beneficiário ou por ordem judicial. 

Article 2029 
Modifié par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) 
Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du 
terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme. 
Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf 
stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il 
prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par 
suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation 
ou d'omission du tableau. 

Artigo 2029 
Alterado pela Lei n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 – art. 18 (V) 
O acordo de confiança é rescindido pela morte do instituidor quando ele for uma pessoa física, pela 
ocorrência do termo ou pela realização do propósito quando este ocorre antes do termo. 
Quando todos os beneficiários renunciam à fidúcia [trust], este também termina automaticamente, a 
menos que o contrato estipule as condições sob as quais ele continua. Sujeito à mesma condição, 
cessa o contrato de fidúcia quando o fiduciário [trustee] está sujeito a liquidação judicial ou dissolução 
ou desaparece como resultado de cessão ou absorção e, se for advogado, em caso de proibição 
temporária, destituição ou omissão do registo. 

Article 2030 
Modifié par LOI n. 2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V) 
Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents 
dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant. 
Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la 
succession. 

Artigo 2030 
Alterado pela Lei n. 2008-776 de 4 de agosto de 2008 – art. 18 (V) 
Se o contrato fiduciário terminar na ausência de um beneficiário, os direitos, bens ou títulos do 
patrimônio fiduciário reverterão automaticamente para o instituidor. 
Quando terminar com a morte do instituidor, o patrimônio fiduciário reverte de pleno direito para a 
sucessão dele. 

 
Fonte: FRANCE. Code civil [Código Civil Francês; “Código Napoleão” ou “Código Napoleônico”. Paris (França): Portal Oficial Legifrance, 1804 (ano da publicação originária). Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721>. 
Acesso em: 16 de abril de 2018. 
Tradução elaboradas pela autora, com consultas, para fins de esclarecimentos de dúvidas, à versão traduzida oficialmente para o inglês: FRANCE. Legifrance translations: Code Civil. Paris (França): Portal Oficial Legifrance, 2013 (data da última atualização). Disponível 
em: https://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations – acesso em: 4 jan. 2020. 
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APÊNDICE E 

ADMINISTRAÇÃO DOS BENS EM FIDEICOMISSO NO BGB 

 
Original Traduzido** 

§ 2123 Wirtschaftsplan 
(1) Gehört ein Wald zur Erbschaft, so kann sowohl der Vorerbe als der Nacherbe verlangen, dass das 
Maß der Nutzung und die Art der wirtschaftlichen Behandlung durch einen Wirtschaftsplan festgestellt 
werden. Tritt eine erhebliche Änderung der Umstände ein, so kann jeder Teil eine entsprechende 
Änderung des Wirtschaftsplans verlangen. Die Kosten fallen der Erbschaft zur Last. 
(2) Das Gleiche gilt, wenn ein Bergwerk oder eine andere auf Gewinnung von Bodenbestandteilen 
gerichtete Anlage zur Erbschaft gehört. 

(§ 2123 – Plano econômico) 
Se um bosque pertencer à herança, poderá, não só o herdeiro prévio como o herdeiro sucessivo, exigir 
que o alcance do aproveitamento e o modo da exploração econômica sejam fixados por um plano 
econômico. Se ocorrer uma modificação notável das circunstâncias, poderá, cada parte, exigir a 
modificação do plano econômico. Os gastos ficam a cargo da herança.  
O mesmo se dá quando pertencer à herança uma mina ou uma outra instalação destinada à extração 
de partes integrantes do solo.  

§ 2124 Erhaltungskosten 
(1) Der Vorerbe trägt dem Nacherben gegenüber die gewöhnlichen Erhaltungskosten. 
(2) Andere Aufwendungen, die der Vorerbe zum Zwecke der Erhaltung von Erbschaftsgegenständen 
den Umständen nach für erforderlich halten darf, kann er aus der Erbschaft bestreiten. Bestreitet er sie 
aus seinem Vermögen, so ist der Nacherbe im Falle des Eintritts der Nacherbfolge zum Ersatz 
verpflichtet. 

(§ 2124 – Despesas) 
O herdeiro prévio suporta, ante o herdeiro sucessivo, os gastos comuns de conservação.  
Outras despesas que o herdeiro prévio fizer com a finalidade de conservação de objetos da herança, 
aos quais, de acordo com as circunstancias, era dado considerar como necessárias, pode ele 
satisfazer à custa da herança. Se as satisfazer à custa do seu patrimônio, estará o herdeiro sucessivo, 
no caso de ocorrência da sucessão sucessiva, obrigado à indenização. 

§ 2125 Verwendungen; Wegnahmerecht 
(1) Macht der Vorerbe Verwendungen auf die Erbschaft, die nicht unter die Vorschrift des § 2124 fallen, 
so ist der Nacherbe im Falle des Eintritts der Nacherbfolge nach den Vorschriften über die 
Geschäftsführung ohne Auftrag zum Ersatz verpflichtet. 
(2) Der Vorerbe ist berechtigt, eine Einrichtung, mit der er eine zur Erbschaft gehörende Sache 
versehen hat, wegzunehmen. 

(§ 2125 – Indenização por gastos) 
Se o herdeiro fizer fastos com a herança que não caiam sob a disposição do § 2124, estará o herdeiro 
sucessivo, no caso de sucessão sucessiva, obrigado à indenização, de acordo com as disposições 
sobre a gestão de negócios sem mandato.  
O herdeiro prévio está autorizado a retirar uma instalação com a qual tenha provido uma coisa 
pertencente à herança.  

§ 2126 Außerordentliche Lasten 
Der Vorerbe hat im Verhältnis zu dem Nacherben nicht die außerordentlichen Lasten zu tragen, die als 
auf den Stammwert der Erbschaftsgegenstände gelegt anzusehen sind. Auf diese Lasten findet die 
Vorschrift des § 2124 Abs. 2 Anwendung. 

(§ 2126 – Encargos extraordinários) 
O herdeiro prévio não tem, em relação ao herdeiro sucessivo, de suportar os encargos extraordinários 
que devam ser considerados como impostos sobre o valor em capital de objetos da herança. A estes 
encargos encontram aplicação as disposições do § 2124, alínea 2.  

§ 2127 Auskunftsrecht des Nacherben 
Der Nacherbe ist berechtigt, von dem Vorerben Auskunft über den Bestand der Erbschaft zu verlangen, 
wenn Grund zu der Annahme besteht, dass der Vorerbe durch seine Verwaltung die Rechte des 
Nacherben erheblich verletzt. 

(§ 2127 – Informação sobre o estado) 
O herdeiro sucessivo está autorizado a exigir do herdeiro prévio informação sobre o estado da herança, 
se existir fundamento para a suposição de que o herdeiro prévio, pela sua administração, lesa 
consideravelmente os direitos do herdeiro.  

§ 2128 Sicherheitsleistung 
(1) Wird durch das Verhalten des Vorerben oder durch seine ungünstige Vermögenslage die Besorgnis 
einer erheblichen Verletzung der Rechte des Nacherben begründet, so kann der Nacherbe 
Sicherheitsleistung verlangen. 
(2) Die für die Verpflichtung des Nießbrauchers zur Sicherheitsleistung geltenden Vorschriften des § 
1052 finden entsprechende Anwendung. 

(§ 2128 – Prestação de garantia) 
Se, pela atuação do herdeiro prévio ou pela sua desfavorável situação patrimonial, for fundado o receio 
de uma lesão considerável dos direitos do herdeiro sucessivo, poderá o herdeiro sucessivo exigir 
prestação de garantia.  
As disposições do § 1052, estabelecidos para a obrigação de prestação de garantia do usufrutuário, 
encontram, analogamente, aplicação.  

§ 2129 Wirkung einer Entziehung der Verwaltung 
(1) Wird dem Vorerben die Verwaltung nach der Vorschrift des § 1052 entzogen, so verliert er das 
Recht, über Erbschaftsgegenstände zu verfügen. 

(§ 2129 – Privação da administração) 
Se o herdeiro prévio, de acordo com a disposição do § 1052, for privado da administração, perderá ele 
o direito de dispor dos objetos da herança.  



317 
Apêndice E —2 

(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, finden 
entsprechende Anwendung. Für die zur Erbschaft gehörenden Forderungen ist die Entziehung der 
Verwaltung dem Schuldner gegenüber erst wirksam, wenn er von der getroffenen Anordnung Kenntnis 
erlangt oder wenn ihm eine Mitteilung von der Anordnung zugestellt wird. Das Gleiche gilt von der 
Aufhebung der Entziehung. 

Os dispositivos a favor daquele cujo direito deriva de um não titular, encontram, analogamente, 
aplicação. Quanto aos créditos pertencentes à herança, só é eficaz, ante o devedor, a privação da 
administração, quando adquirir ele conhecimento da decisão tomada, ou quando a ele for feita uma 
comunicação da decisão. O mesmo se dá com a supressão da privação.  

§ 2130 Herausgabepflicht nach dem Eintritt der Nacherbfolge, Rechenschaftspflicht 
(1) Der Vorerbe ist nach dem Eintritt der Nacherbfolge verpflichtet, dem Nacherben die Erbschaft in 
dem Zustand herauszugeben, der sich bei einer bis zur Herausgabe fortgesetzten ordnungsmäßigen 
Verwaltung ergibt. Auf die Herausgabe eines landwirtschaftlichen Grundstücks findet die Vorschrift des 
§ 596a, auf die Herausgabe eines Landguts finden die Vorschriften der §§ 596a, 596b entsprechende 
Anwendung. 
(2) Der Vorerbe hat auf Verlangen Rechenschaft abzulegen. 

(§ 2130 – Ocorrência da sucessão sucessiva) 
O herdeiro prévio está obrigado, depois da ocorrência da sucessão sucessiva, a entregar ao herdeiro 
sucessivo a herança no estado que resulte de uma administração regular continuada até a entrega. À 
entrega de um prédio rústico, encontram as disposições do § 592, analogamente, aplicação; à entrega 
de uma propriedade agrícola, as disposições dos §§ 592 e 593.  
O herdeiro prévio, quando exigido, tem de prestar contas.  

§ 2131 Umfang der Sorgfaltspflicht 
Der Vorerbe hat dem Nacherben gegenüber in Ansehung der Verwaltung nur für diejenige Sorgfalt 
einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. 

(§ 2131 – Cuidados a aplicar) 
O herdeiro prévio só tem de responder ante o herdeiro sucessivo, em relação à administração, por 
esses cuidados que costuma empregar nos próprios assuntos.  

§ 2132 Keine Haftung für gewöhnliche Abnutzung 
Veränderungen oder Verschlechterungen von Erbschaftssachen, die durch ordnungsmäßige Benutzung 
herbeigeführt werden, hat der Vorerbe nicht zu vertreten. 

(§ 2132 – Utilização) 
Por modificações ou deteriorações de coisas da herança, que se produzam em aproveitamento regular, 
não tem o herdeiro prévio de responder. 

§ 2133 Ordnungswidrige oder übermäßige Fruchtziehung 
Zieht der Vorerbe Früchte den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft zuwider oder zieht er Früchte 
deshalb im Übermaß, weil dies infolge eines besonderen Ereignisses notwendig geworden ist, so 
gebührt ihm der Wert der Früchte nur insoweit, als durch den ordnungswidrigen oder den übermäßigen 
Fruchtbezug die ihm gebührenden Nutzungen beeinträchtigt werden und nicht der Wert der Früchte 
nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft zur Wiederherstellung der Sache zu verwenden ist. 

(§ 2133 – Percepção excessiva de frutos) 
Se o herdeiro prévio perceber frutos contra as regras de uma economia regular, ou se ele perceber 
frutos em excesso pela circulação de que isso se tornou necessário em consequência de um 
acontecimento particular, só pertencerá a ele o valor dos frutos quando, pela irregular ou excessiva 
percepção dos frutos, foram prejudicados os proventos que lhe cabiam, e o valor dos frutos, de 
conformidade com as regras de uma economia regular, não devam ser aplicados na reconstituição da 
coisa. 

§ 2134 Eigennützige Verwendung 
Hat der Vorerbe einen Erbschaftsgegenstand für sich verwendet, so ist er nach dem Eintritt der 
Nacherbfolge dem Nacherben gegenüber zum Ersatz des Wertes verpflichtet. Eine weitergehende 
Haftung wegen Verschuldens bleibt unberührt. 

 (§ 2134 – Aplicação em proveito próprio) 
Se o herdeiro prévio empregar para si mesmo um objeto da herança, estará ele, depois da ocorrência 
da sucessão sucessiva, obrigado, ante o herdeiro sucessivo, a indenização do valor. Uma 
responsabilidade mais larga, por culpa, fica inalterada.  

§ 2135 Miet- und Pachtverhältnis bei der Nacherbfolge 
Hat der Vorerbe ein zur Erbschaft gehörendes Grundstück oder eingetragenes Schiff vermietet oder 
verpachtet, so findet, wenn das Miet- oder Pachtverhältnis bei dem Eintritt der Nacherbfolge noch 
besteht, die Vorschrift des § 1056 entsprechende Anwendung. 

(2135 – Locação; arrendamento) 
Se o herdeiro prévio tiver alugado ou arrendado um prédio ou um navio inscrito pertencente à herança, 
encontrarão as disposições do § 1056, analogamente, aplicação, quando a locação ou arrendamento, 
por ocasião da ocorrência da sucessão sucessiva, ainda subsistir. 

§ 2136 Befreiung des Vorerben 
Der Erblasser kann den Vorerben von den Beschränkungen und Verpflichtungen des § 2113 Abs. 1 und 
der §§ 2114, 2116 bis 2119, 2123, 2127 bis 2131, 2133, 2134 befreien. 

(§ 2136 – Liberação do herdeiro prévio) 
O testador pode liberar o herdeiro prévio das limitações e das obrigações do § 2113, alínea I, e dos §§ 
2114, 2116 a… 2119, 2123, 2127, 2131, 2133 e 2134.  

§ 2138 Beschränkte Herausgabepflicht 
(1) Die Herausgabepflicht des Vorerben beschränkt sich in den Fällen des § 2137 auf die bei ihm noch 
vorhandenen Erbschaftsgegenstände. Für Verwendungen auf Gegenstände, die er infolge dieser 
Beschränkung nicht herauszugeben hat, kann er nicht Ersatz verlangen. 
(2) Hat der Vorerbe der Vorschrift des § 2113 Abs. 2 zuwider über einen Erbschaftsgegenstand verfügt 
oder hat er die Erbschaft in der Absicht, den Nacherben zu benachteiligen, vermindert, so ist er dem 
Nacherben zum Schadensersatz verpflichtet. 

(§ 2138 – Entrega limitada) 
A obrigação de entrega do herdeiro prévio, limita-se, nos casos do § 2137, aos objetos da herança com 
ele ainda existentes. Por gastos com objetos que ele, ema consequência desta limitação, não tinha de 
entregar, não pode exigir indenização.  
Se o herdeiro prévio, contra a disposição do § 2113, alínea 2, dispuser de um objeto da herança, ou 
tenha diminuído a herança com a intenção de prejudicar o herdeiro sucessivo, estará obrigado ante o 
herdeiro sucessivo à indenizarão do dano.. 

 


