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Resumo:
É negócio jurídico de última vontade, em que seu autor dispõe sobre assun-
tos de menor importância, despesas e donativos de reduzido valor, em outras 
palavras são conjunto de regras que regulam a transmissão de direitos e obri-
gações, para depois da morte de alguém, denomina-se Direito das Sucessões, 
neste contexto estudaremos o codicilo, diferenciando-se do testamento, sua 
revogação, caducidade e os seus requisitos.
Palavras chave: Codicilo; Caducidade; Revogação; Sucessões e Requisitos.  

Abstract:
It´s a legal transaction of last will, in which it’s author disposes of minor mat-
ters, expenses and donations of little value, in other words, they’re a set of 
rules that regulate the transmission of rights and obligations, for after someo-
ne’s death, called If Inheritance law, in this context we will study the codicil, 
differing from the will, it’s revocation, expiry and it’s requirements.
Keys-words: Codicil; Expiry; Revocation; Successions and Requirements.



INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como principal objetivo trazer de ma-
neira sucinta e prática o conceito de codicilo e seus aspectos mais 
importantes, diante do cenário da sucessão testamentária e ampara-
do legalmente nos artigos 1.881 a 1.885 do Capítulo IV, Título III do 
Código Civil.

CONCEITO

A sucessão testamentária inicia-se com a abertura da sucessão 
tendo como um dos instrumentos da sucessão testamentária o codi-
cilo “Pequeno Codex”, objeto de estudo deste artigo, sendo o codicilo 
um meio mais simples, podendo ser feito de forma autônoma pelo 
testador, através de um documento sem grandes formalidades.

Conforme fundamento do artigo 1.881 do Código Civil, qual-
quer pessoa com capacidade para testar poderá, mediante escrito 
particular, fazer disposições especiais sobre seu enterro, sobre es-
molas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou, indeter-
minadamente, aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, 
roupas ou joias, de pouco valor, de seu uso pessoal, sendo necessário 
a data e assinatura.

Este instituto dispõe sobre a última vontade referente a dis-
posições sobre seu enterro, esmolas de pouco valor, joias de grande 
valor afetivo e uso pessoal, sendo o critério subjetivo “pouco valor” 
muito discutido na doutrina e jurisprudência, sendo que os tribunais 
vem adotando o percentual máximo de 10% do valor do patrimônio 
do de cujus como sendo o ideal para se configurar o codicilo, e parte 
da doutrina defende que não teria como adotar percentual fixo, sen-
do tal critério subjetivo e dependente do meio fático social no qual 
vivia o testador.
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DIFERENÇA ENTRE CODICILO E TESTAMENTO:

A diferença básica entre o codicilo e o testamento está justa-
mente na disposição, no conteúdo, ou seja, no primeiro, são bens 
de pouca monta, no segundo, trata-se de dispor do patrimônio mais 
substancial, nesse caso o testador pode dispor de até 50% de seus 
bens de maneira geral.

Desse modo, o codicilo firma a manifestação de última vonta-
de do testador.

Nesse sentido, possui o escopo semelhante ao do testamento, 
uma vez que carece da escrita e da assinatura do próprio testador. 
Nele serão traçados diretrizes e disposições sobre assuntos conside-
rados pouco importantes e de pequeno valor.

Nas lições de Pereira (2013): 

O diferencial está evidenciado no fato de que o primeiro dispõe recomen-
dações e pequenas liberalidades, enquanto o segundo destina a totalidade 
do patrimônio disponível para os seus herdeiros e legatários.

De forma parecida, dispõe a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO 
JURÍDICO. CODICILO. USUCAPIÃO. DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VON-
TADE. PRELIMINARES. DANO MORAL. AJG. REDISTRIBUIÇÃO DA 
SUCUMBÊNCIA. Ação anulatória de codicilo cumulada com pedido de re-
paração por dano material e moral. Aventadas preliminares de ilegitimida-
de 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 gratui-
to, 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 al-
guma, ser estendido para transmissão de bem imóvel por doação, mormente 
quando atinge direitos da legítima. A tese de defesa levantada, consubstan-
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ciada 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. APELA-
ÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077164614, DéD-
cima 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, Data de Julgamento: 
26/04/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Jus-
tiça do dia 03/05/2018).

Desse modo, na ausência de testemunhas, o codicilo tem vida 
própria – tenha ou não o autor deixado testamento, como prevê o 
artigo 1.882 do Código Civil.

Pela interpretação do artigo 1.860 e 1.861 do Código Civil, é 
apto para formular o referido documento aquele que tiver capacida-
de para fazer um testamento. Dessa forma todos são capazes de testar 
com exceção dos civilmente incapazes e os que, no ato da feitura do 
documento, não possuírem pleno discernimento, devendo ser com-
posto mediante escrito próprio do autor.

REVOGAÇÃO E CADUCIDADE

De acordo com o art. 1.884 do Código Civil, A revogação do 
codicilo pode ocorrer de forma expressa ou tácita, ou seja, o instituto 
pode ser revogado de forma expressa por outro codicilo ou mesmo 
por testamento quando disposto nos que o documento anterior está 
revogado ou, tacitamente, quando um novo codicilo estipula termo 
que contradiz o anterior.  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893055/artigo-373-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893050/inciso-i-do-artigo-373-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895767/artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895763/par%25C3%25A1grafo-2-artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574301248/apelacao-civel-ac-70077164614-rs
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601412/artigo-1882-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%25C3%25B3digo-civil-lei-10406-02
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Pode ocorrer de haver codicilo posterior cujo as cláusulas não 
são contrárias ao documento mais antigo, nesse caso os dois são vá-
lidos, havendo revogação tácita apenas quando houver incompatibi-
lidade entre eles, prevalecendo o documento mais novo. Já quando 
houver testamento posterior ao codicilo, caso não haja confirmação 
ou alteração do codicilo, este será considerado revogado tacitamente. 

O codicilo não possui força legal para revogar testamentos, 
mas o testamento possui força legal para revogá-lo caso o mesmo 
não seja reafirmado no corpo do daquele.

REQUISITOS DO CODICILO

O requisito primordial do codicilo é a sua forma manuscrita e 
particular, escrito a próprio punho, a luz do artigo 1.881 do Código 
civil, entretanto, admite-se a forma datilografada.

A data e a assinatura são requisitos importantes já que tam-
bém é prevista no artigo 1.881, porém, existem doutrinadores que 
entendem ser desnecessária para a validade e eficácia do instituto, 
sob o argumento de que se existe testamento particular sem data, que 
contém instruções mais abrangentes, por que o codicilo, com suas 
limitações, não poderia ser validado.

No caso de o codicilo ser efetuado mediante escritura pública, 
de forma cerrada ou aberta, desde que tenha sido observados as re-
gras específicas destes tipos de testamento, no que concerne à forma, 
testemunhas e aprovação, o mesmo será válido.

Por fim, há o requisito de que o codicilo pode apenas tratar de 
“esmolas de pouca monta”, na letra do art. 1.881 do Código Civil. En-
tretanto, como já mencionado, há uma discussão doutrinária acerca 
de quais valores são considerados válidos para o codicilo.

PESQUISA DE CAMPO REALIZADA NO CARTÓRIO DE NO-
TAS DO 3º OFÍCIO DA CIDADE DE ITAPERUNA,  RJ

a) Quantos codicilos foram feitos no cartório até a presente data?
R: 0 codicilios
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b) Há relatos de confusão entre condicilo e testamento?

R: Não

CONCLUSÃO

O presente artigo teve como escopo trazer breves noções sobre 
o codicilo, bem como seus aspectos gerais e suas peculiaridades. Para 
tanto, realizou-se uma breve conceituação do instituto, bem como 
uma diferenciação entre ele e o método padrão testamental. Após, 
foram apontados os métodos para que o codicilo seja revogado, e 
também os meios necessários para que ele nasça.

Diante do exposto, considera-se como atingidos os objetivos pre-
tendidos, valendo destacar a relevância deste instituto que, apesar de 
pouco conhecido pela população geral, é uma importante peça do or-
denamento jurídico, por ser uma maneira célere e fácil de dispor sobre 
coisas mínimas, sem toda a formalidade que demanda um testamento.
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