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 “Necessidade do jurista se abrir ao novo: 

Mais do que leis novas é preciso mentes e corações 

que se permitam”(Eduardo Couture). 
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RESUMO 

Promove estudo abrangente do instituto da legítima no Direito sucessório brasileiro, 

demonstrando que o atual sistema de legítima fixa pode não se adaptar às necessidades 

existenciais humanas na contemporaneidade. Para tanto, é importante observar a existência de 

uma dicotomia legislativa, no que diz respeito ao Direito de famílias e o Direito sucessório. Em 

verdade, da ocasião é de se reconhecer a evolução da sociedade brasileira e da família, na seara 

sucessória. É necessário que se promova uma harmonização entre os estágios das relações 

familiares e sucessórias, adequando-as a um tempo em que, seguramente, os ideais representem 

a proteção da dignidade humana, da solidariedade familiar e da liberdade humana.  Com isso, 

constata-se a necessidade de utilizar-se do estudo no Direito comparado, demonstrando o 

tratamento dado à legítima em outros países, em sua maioria, móvel e em outros, inexistente. 

De fato, existe uma tendência na maioria dos países que adotam o sistema da legítima (limitação 

da liberdade de testar) em permitir flexibilizações da restrição imposta por lei, para autorizar a 

sua adaptação a situações concretas, merecedoras de especial proteção. Com o intuito de 

estabelecer a possibilidade de utilizar-se da técnica da derrotabilidade das normas para, em 

situações específicas e casuísticas, flexibilizar a legítima para proteger outro valor jurídico 

digno de proteção. Por exemplo, reconhecer a necessidade de proteção diferenciada de certos 

sujeitos de direito, como as pessoas com deficiência, cuja tutela avançada é assegurada pelo 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Assim, ante essa perspectiva, por via da utilização da 

técnica da derrotabilidade, que consiste, em síntese, a possibilidade afastar a norma-regra em 

situações episódicas e casuísticas tornando possível compatibilizar o comando normativo 

adequando ao caso concreto para atingir a finalidade almejada.  

 

Palavras-chave: Direito das Sucessões. Legítima. Flexibilização. Possibilidade. Técnica da 

Derrotabilidade. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to promote a comprehensive study of the legitimate institute 

in Brazilian succession law, demonstrating that the current system of legitimate fixed may not 

adapt to existential human needs in the contemporary world. To this end, it is important to note 

the existence of a legislative dichotomy with regard to family law and inheritance law. In fact, 

it is a matter of recognizing the evolution of Brazilian society and the family in the succession. 

It is necessary to promote a harmonization between the evolutionary stages of family and 

succession relations, adapting them to a time when, ideally, ideals represent the protection of 

human dignity, family solidarity and human freedom. With this, it is verified the need to use 

the study in comparative law, demonstrating the treatment given to the legitimate in other 

countries, mostly mobile and in others, nonexistent. In fact, there is a tendency in most countries 

to adopt the system of legitimacy (limitation of freedom of testing) to allow flexibility of the 

restriction imposed by law, to authorize their adaptation to concrete situations, deserving special 

protection. In order to establish the possibility of using the technique of the defeasibility of 

norms in specific and casuistic situations, flexible to legitimate to protect another legal value 

worthy of protection. For example, recognize the need for differentiated protection of certain 

subjects of law, such as people with disabilities, whose advanced guardianship is ensured by 

the Statute of the Person with Disabilities. Thus, in view of this perspective, through the use of 

the technique of defeatability, it becomes possible to reconcile the normative command suiting 

the concrete case to achieve the desired goal. 

 

KEY-WORDS: Succession Law. Legitimate. Flexibilization. Possibility. Defeatability 

Technique. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objeto desta pesquisa é analisar a possibilidade de flexibilizar a legítima no 

ordenamento jurídico brasileiro. É um tema do Direito das Sucessões, ramo da parte especial 

do Direito Civil que disciplina a sucessão ab intestato. A sucessão necessária é modalidade de 

designação sucessória pela qual a lei confere aos membros familiares mais próximos do autor 

da herança proteção imperativa, irredutível por testamento ou doações, atribuindo-se a eles 

direito potestativo de reclamar determinada tutela sucessória que se sobrepõe à vontade do de 

cujus.  

Três são as razões principais pelas quais parece oportuna a escolha desse tema como 

objeto de estudo. 

A primeira diz respeito à estreita ligação entre o Direito sucessório e o Direito de 

família. Historicamente, seguindo a linha do Código Civil Francês (1984), o sistema jurídico 

brasileiro priorizou a proteção patrimonial do particular e, consequentemente, o Direito de 

família e o de sucessões foram constituídos, declaradamente, no intuito de proteção do núcleo 

familiar instituído somente por via do casamento.  

Promulgada a Constituição Federal de 1988, o sistema jurídico passou a dedicar 

uma proeminente atenção às relações existenciais e, com o influxo de valores humanistas, o 

Direito de Família foi estabelecendo como base fundante para a proteção à pessoa humana e a 

sua dignidade, constituindo um novo conceito: a pluralidade familiar. 

Desde essa evolução, que marca as famílias contemporâneas, não alcançou o 

Direito sucessório. Percebe-se que clássicos institutos da sucessão (deserdação e indignidade; 

transmissão automática da herança e a legítima) continuam disciplinados pelas mesmas regras 

e princípios que lhes eram conferidos pela Codificação de 1916, malgrado as expressivas 

variações e alterações comportamentais da sociedade brasileira. 

O intuito deste trabalho é demonstrar a necessidade de se reconhecer a evolução da 

sociedade brasileira e da família, na seara sucessória, promovendo uma harmonização entre os 

estágios das relações familiares e sucessórias, adequando-as a um tempo em que, seguramente, 

os ideais representem a proteção da dignidade humana, da solidariedade familiar e da liberdade.  

Insta explicitar que isso ocorre pelo fato de que muitas das situações reconhecidas, no campo 

do Direito de Família, projetam importantes efeitos no âmbito sucessório, como consequência 

inexorável.  

A segunda razão de escolha do tema é que parece relevante analisar a legítima 

sucessória em perspectiva. Verificar, desde sua evolução, dos tempos mais remotos do Direito 
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Romano e suas alterações, até assumir os contornos contemporâneos, possibilitando, assim, a 

análise de projeções.  

No Brasil a legítima constitui, basicamente, a parte indisponível, congelada, 

blindada do patrimônio do titular da herança destinada, exclusivamente, aos herdeiros 

necessários. Trata-se do critério de legítima fixa em 50% do patrimônio do titular, existindo 

um visível alinhamento do Brasil, em relação à maioria dos países que, seguindo a tradição do 

civil law (sistema romano-germânico), estabelecem restrições à plena liberdade de testar. 

Enquanto se adota no Brasil, porém, um critério de legítima fixa, outros ordenamentos optam 

por uma legítima móvel, permitindo ao magistrado, casuisticamente, definir o seu limite 

correspondente com suporte em considerações variadas específicas.  

A terceira razão a justificar a escolha do tema é que o legislador constitucional 

brasileiro protege o direito de herança, caracterizando-o como fundamental mediante o 

dispositivo do artigo 5º, inciso XXX, que dispõe: “[...] é garantido o direito de herança”. 

Não se pode olvidar, no entanto, que o direito à herança é fundamental, mas não se 

reveste de caráter absoluto, podendo ser alvo de limitações nos casos de colisão com outros 

bens jurídicos que também são merecedores de proteção. 

Alguns exemplos se mostram sobradamente prospectivos, reconhecendo que o 

direito à herança e o instituto da legítima precisam seguir uma perspectiva voltada a 

acompanhar as mudanças ocorridas no Direito de Família, no intuito de harmonizar o sistema 

jurídico e garantir a proteção de outros bens jurídicos. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, ao longo de cinco capítulos (incluindo 

introdução e considerações finais) serão examinados, no segundo deles, o descompasso 

evolutivo do direito de família e sucessões, evolução histórica da legítima e seu fundamento 

axiológico e o tratamento consagrado pelos Códigos Civis Brasileiros de 1916 e de 2002. 

No terceiro seguinte, o assunto será analisado, por meio do Direito estrangeiro 

comparado ao Direito brasileiro, ressaltando as semelhanças e distinções entre o critério de 

legítima fixa e móvel. O ordenamento jurídico sucessório, no Brasil, recebeu influência direta 

de alguns ordenamentos jurídicos europeus, destacando-se, a título exemplificativo, o alemão 

e o francês, para fins de elaboração do sistema brasileiro, inclusive, para a edição do Código 

Civil de 2002.  

Nesse aspecto, é necessário compreender o funcionamento da legítima, no Direito 

estrangeiro, para que, em seguida, seja possível delimitar as razões pelas quais o Direito das 

Sucessões, no Brasil, optou por uma posição distinta daquela que se mostra prevalecente nos 
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países de Direito positivo. Para tanto, pesquisou-se a legítima no Direito espanhol, português, 

italiano, argentino, peruano, colombiano, chileno e mexicano, fazendo paralelo com o direito 

estadunidense em que não existe a figura da legítima, consagrando a liberdade patrimonial 

irrestrita. 

O quarto capítulo analisa a possibilidade de flexibilizar a legítima no Direito 

sucessório brasileiro.  Para tal, espera-se demonstrar que a aplicação da técnica da 

derrotabilidade ou superabilidade das normas é possível para, em situações episódicas e 

casuísticas, mitigar a legítima no intuito de preservar a efetividade da norma no caso concreto.  

Para tanto, analisamos três problematizações práticas, não taxativas, possíveis de ocorrência no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Por fim, esperamos demonstrar a possibilidade de flexibilização da legítima 

utilizando- nos da técnica da derrotabilidade, valendo-nos da analogia do instituto da quarta de 

mejoras, admitido por lei no Direito Estrangeiro.  
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2 PREMISSA METODOLÓGICA: O DESCOMPASSO EVOLUTIVO DO DIREITO 

DE FAMÍLIA EM RELAÇÃO AO DIREITO DAS SUCESSÕES 

Trilhando os caminhos abertos pela História do Direito, em uma atividade 

praticamente notarial, nota-se que, desde tempos remotos, vêm-se correlacionando o Direito 

das Sucessões com o Direito de Família, talvez por conta de seu ponto de interseção comum: a 

relação afetiva que entrelaça pessoas pertencentes a um mesmo núcleo1. 

A clássica civilística chegou a garantir tal conjuntura, conforme as palavras de 

Arthur Vasco Itabaiana de Oliveira2: 

O fundamento desta instituição (sucessão mortis causa) reside nos vínculos de 

sangue, que fazem presumir qual seria a vontade do de cujus, se tivesse disposto de 

seus bens, pela afeição e amor que supõe existirem entre ele e seus conjuntos, e em 

que se funda a vontade de beneficiar, porque o homem não tem objeto mais amado 

do que os seus filhos, que por ser a causa eficiente, nem mais sagrada do que os pais, 

a quem deve o ser.  

 Com efeito, esse contexto se motiva pelo fato de que uma parcela significativa da 

doutrina atinente acentua que família e sucessões caminham, conjuntamente, “[...] sendo 

evidente a estreita ligação do Direito Sucessório com o Direito das Famílias”, como percebe 

Moacir César Pena Júnior.  

Mais adiante, o Civilista prossegue a ponderação, asseverando ser necessário: 

[...] considerar a relevante função social levada a efeito pelas famílias e propriedades, 

com base, sempre, nos preceitos constitucionais, entre eles a dignidade da pessoa 

humana, a cidadania, a igualdade, a ética, o afeto e a solidariedade. (PENA JÚNIOR3, 

2009). 

Dessa percepção, Caio Mário da Silva Pereira4 não discrepa, pontuando, em 

acréscimo, que a transmissão hereditária se baseia em uma “[...] afeição real ou presumida”, 

corroborando o entendimento aqui esposado. 

Ademais, entre os civilistas italianos, Enrico Cimbali e G. D’Aguano relatam que 

a transmissão patrimonial tem uma justificativa quase biológica, advinda da necessidade de se 

imprimir continuidade à vida humana, por meio das gerações que se sucedem à morte de seu 

                                                 
1 Os estudiosos da História do Direito não discrepam desta asserção. Ao revés. Mais enfáticos ainda, chegam a 

afirmar que “[...] intimamente ligada a todas as questões envolvendo a família, sua perpetuação e seu patrimônio, 

está a sucessão”, CASTRO, Flávia Lages de, História do Direito Geral e Brasil, op. citl. p. 102.  
2 OLIVEIRA, Arthur Vasco Itabaiana de. Tratado de Direito das Sucessões, 1952, p. 625.  
3 PENA JÚNIOR, Moacir César. Curso Completo de Direito das Sucessões. São Paulo: Método, 2009, p. 9.  
4 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 6. Adiantando-

se, pontua que, “[...] havendo afeição a justificar uma vocação sucessória, esta seria feita através dos atos de 

disposição de última vontade”. 
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antecessor. Haveria, assim, uma “[...] sequência da hereditariedade biopsicológica entre 

ascendentes e descendentes5”.  

Ainda em perspectiva estrangeira, não se pode deixar de exprimir a ideia de que o 

historiador francês Numa Denis Fustel de Coulanges relata que, na Grécia e na Roma Antigas, 

a estrutura do Direito das Sucessões fundamentava-se na garantia de continuidade do culto 

religioso, transmitindo-se para o filho o patrimônio do pai, perpetuando-se a relação nuclear, 

“[...] o homem morre, o culto continua; o lar não deve extinguir-se, nem o túmulo deve ser 

abandonado. Com a continuação da religião doméstica, o direito de propriedade também 

permanece6”. 

Seguindo as diretrizes do Código Civil Francês, de 1804, o Code de France, que, 

estabeleceu as premissas estruturantes da maioria dos países ocidentais seguidores da tradição 

do civil law, o sistema jurídico brasileiro atentou, historicamente, para a proteção elementar do 

patrimônio, dedicando uma explícita tutela jurídica de conteúdo, visivelmente, econômico, 

como se analisa por via do pacta sunt servanda e da garantia da propriedade privada. Eram 

valores que urgia defender naquele momento histórico.  

Havia, indubitavelmente, uma preocupação em se proteger o patrimônio do 

particular, evitando-se investidas estatais, tão combatidas pelo liberalismo que, caracterizou a 

Revolução Francesa (laissez faire, laissez passer).  

Com essa ideologia patrimonialista e liberalista, as relações particulares, inclusive 

o Direito das Famílias e das Sucessões, foram constituídas com uma declarada intenção de 

proteger o patrimônio, olvidando-se a tutela das relações existenciais. 

Na esteira desse pensamento, cumpre lembrar que o regime de bens supletivo da 

vontade das partes no art. 258, do Código Civil de 1916 era a comunhão universal7, somente 

alterado com o advento da Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/77).8 Outro destaque consistia na 

possibilidade de indenização à mulher deflorada pelo noivo que, com esta, não veio a convolar 

núpcias9.  

                                                 
5 CIMBALI e D’AGUANO, 2009 apud MONTEIRO, Washington de Barros, Curso de Direito Civil: Direito 

das Sucessões, 2009, p. 7. 
6 COULANGES, Numa Denis Fustel de, cf. A cidade antiga. São Paulo:Hemus, 1998, p. 104. 
7 BRASIL. Código Civil de 1916, 68 edição. São Paulo: Atlas, 2017: “Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo 

nula, vigorará, quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime da comunhão universal.” 
8 BRASIL. Código Civil, op. cit., com a redação emprestada pela Lei do Divórcio: “Art. 258. Não havendo 

convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial.”. 
9 BRASIL. Código Civil, op. cit.: “Art. 1.548. A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, se 

este não puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente à condição e estado da 

ofendida. [...] III – se for seduzida com promessa de casamento.”.  
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No âmbito sucessório, assegurava-se ao cônjuge supérstite, além do direito real de 

habitação, um direito de usufruto vidual (CC16, art. 1.611)10, decorrente da viuvez, como 

garantia de que, o viúvo, ou viúva, participaria da herança transmitida aos descendentes ou 

ascendentes, com direito à administração e fruição do patrimônio. 

Com a Constituição da República de 1988, todavia, o sistema jurídico passou a 

dedicar proeminente atenção às relações existenciais, desde a afirmação dos direitos 

fundamentais e, concomitantemente, da dignidade da pessoa humana, como valor fundamental 

do ordenamento brasileiro. 

Essa nova feição, parametrizada pela preocupação com a tutela avançada do ser, de 

sua personalidade e da dignidade humana11, rapidamente, chegou às relações familiares.  

Em virtude dessa realidade, abalizada doutrina tem mostra-se enfática:  

É certo e incontroverso, todavia, que, a partir do Texto Constitucional de 5 de 

Outubro, o Direito das Famílias vem ganhando notória evolução, alterando os seus 

marcos fundamentais para ganhar base segura na proteção avançada da dignidade 

humana e na proteção da solidariedade familiar. Figuras novas foram sendo 

incorporadas pelo sistema familiarista, como a paternidade socioafetiva, a 

pluriparentalidade, a monoparentalidade etc. Sempre com a intenção explícita de 

maximizar proteção à pessoa humana12. 

Expresso de outro modo, mas com a mesma perspectiva filosófica, Ana Luiza Maia 

Nevares13 manifesta que  

[...] ao longo dos anos que se seguiram à promulgação do Diploma Civil de 1916, em 

resposta as mutações e anseios sociais, em virtude da retratação na composição da 

família..., diversas transformações marcaram a disciplina jurídica das famílias. 

Também com o mesmo pensar, Gustavo Tepedino, promovendo uma interpretação 

racional e razoável, do que rezam os arts. 226 a 230 da Constituição da República sublinha que: 

[...] a milenar proteção da família, como instituição, unidade de produção e 

reprodução dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, dá lugar à tutela, 

essencialmente, funcionalizada à dignidade de seus membros, em particular, no que 

concerne ao desenvolvimento da personalidade dos filhos14. 

                                                 
10Art. 1.611, § 1º, Código Civil de 1916: “o cônjuge viúvo, se o regime de bens do casamento não era o da 

comunhão universal, terá direito, enquanto durar a viuvez, ao usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge falecido, 

se houver filhos, deste ou do casal, e à metade, se não houver filhos embora sobrevivam ascendentes do de cujus.” 
11SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2015, p. 60, em sua lúcida observação, considera que, é reconhecida a dignidade humana como “[...] 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 

parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 

que assegurem a pessoa, tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 

participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 

seres humanos”. 
12FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Sucessões. Salvador:   

JusPodvum, 2017, p. 53. 
13 NEVARES, Ana Luiza Maia. A sucessão do cônjuge e do companheiro na perspectiva do Direito     Civil-

Constitucional. São Paulo: Atlas, 20015, p. 41.  
14 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 349. 
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Com a origem na opção do constituinte, então, se prestigia a família como um 

instrumento ou “[...] meio para a realização pessoal de seus membros. Um ideal ainda em 

construção”, como assinala Rosana Amara Girardi Fachin15. 

Em sede jurisprudencial, por analogia, o Superior Tribunal de Justiça vem acatando 

a recomendação doutrinária e ratificando uma compreensão constitucionalizada da família, com 

vistas a reconhecer a sua efetiva pluralidade. Com efeito, em um precedente, foram acolhidos 

tais argumentos, objetivando-se reconhecer a proteção do bem de família da pessoa sozinha, 

não incluída em qualquer outro núcleo familiar:  

Quanto ao fundamento do acórdão de que ela é solteira e, em consequência, não 

atingida pela benesse da Lei 8.009/90, ‘data venia’, afasto-o, porque senão 

chegaríamos à suprema injustiça. Se o cidadão fosse casado, ainda que mal casado, 

faria jus ao benefício; se fosse viúvo, sofrendo a dor da viuvez, não teria direito ao 

benefício. Rogo vênia a V. Excia. para não restringir esse conceito de família a tão 

pouco.16  

Posteriormente, consolidou-se o entendimento mencionado no enunciado 364, da 

Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conceito de impenhorabilidade 

de bem de família abrange, também, o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e 

viúvas.” 

Com o influxo de valores humanistas, o Direito de Família foi estabelecendo como 

base fundante de sua proteção à pessoa humana e a sua dignidade, razão pela qual abraçou um 

conceito plural de família, atestando-se essa evolução evidente17.  

Foi nessa ambiência que veio a ser reconhecido o caráter familiar da união 

homoafetiva, admitidas as figuras da união estável e do casamento homoafetivo18. Ademais, 

também a desde essa vertente, a guarda compartilhada se tornou a regra geral entre os pais19, 

                                                 
15 FACHIN, Rosana Amara Girardi. Em busca da família do novo milênio. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.141. 
16BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Apelação Cível. 4ªT. REsp. 67.112-RJ, rel. Min. Barros Monteiro, j. 

29.08.1995. Diário da Justiça da União, Brasília, 23 out. 1995. A atual posição do STJ é no sentido de reconhecer 

a proteção do bem de família legal às pessoas humanas, independentemente da formação de entidade familiar. 

Veja-se: “I – O conceito de entidade familiar, deduzido dos arts. 1º da Lei n.8.009/90 e 226, §4º, da CF/88, 

agasalha, segundo a aplicação da interpretação teleológica, a pessoa que, como na hipótese, é separada e vive 

sozinha, devendo o manto da impenhorabilidade, dessarte, proteger os bens móveis guarnecedores de sua 

residência. II – Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp.205.170/SP, AC.  5ª T., rel. Min. Gílson Dipp, 

Diário da Justiça da União, Brasília, 07 fev. 2000). 
17 PERROT, Michelle apud FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, 2017. Curso de Direito Civil: 

Sucessões. Salvador: JusPodvm, 2017, p. 54. Sobre essa linha evolutiva do conceito de família, a historiadora 

francesa instiga: “[...] a história da família é longa, não linear, feita de rupturas sucessivas”, deixando antever a 

variabilidade histórica da feição da família, adaptando-se às necessidades sociais prementes de cada tempo.”. 
18 STF, Ac. unân. Tribunal Pleno, ADIn 4277/DF, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 5.5.2010. 
19 BRASIL. Código Civil. 68 edição. São Paulo: Saraiva, 2017: “Art. 1.584, § 2o quando não houver acordo entre 

a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do 

menor.”. 
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na dissolução do casamento ou união estável, admitindo-se, outrossim, o direito de visitação 

avoengo20 e, equiparando-se à filiação biológica e sócio-afetiva, inclusive, sem discriminações 

para o filho adotivo21. 

Conquanto sejam sensíveis as marcas evolutivas das relações familiares, é fácil 

constatar que, ignorando as suas origens e tradições simétricas em relação ao Direito 

Sucessório, o avanço que vem marcando as famílias contemporâneas não alcançou as relações 

sucessórias. E, assim, de fato, não se coadunam no âmbito sucessório, sequer, as mesmas 

técnicas de interpretação e evolução metodológicas emprestadas ao Direito de Família.  

A respeito desse descompasso, é fatal perceber que clássicos institutos da sucessão 

continuam disciplinados pelas mesmas regras e princípios que lhes eram conferidos pela 

Codificação Civil de 1916, a despeito da sociedade brasileira ter sofrido substanciosas 

variações e alterações comportamentais e, ainda, que a relação familiar esteja cada vez mais 

aprimorada em seu conteúdo.  

A título ilustrativo, não há como deixar de notar que institutos sucessórios, como a 

deserdação e a indignidade, a transmissão automática da herança e a própria legítima, dentre 

outros, praticamente, estão submetidos à mesma normatividade do Código anterior, 

explicitando uma distância temporal de um século.  

Verifica-se, nessa ambiência, portanto, uma premente necessidade de se reconhecer 

a evolução da sociedade brasileira e da família, na seara sucessória. É necessário que se 

promova uma harmonização entre os estágios evolutivos das relações familiares e sucessórias, 

adequando-as a um tempo em que, seguramente, os ideais representem a proteção da dignidade 

humana, da solidariedade familiar e da liberdade humana.  

Invocando as palavras de Moacir César Pena Júnior, é preciso “[...] que se mantenha 

o respeito à pluralidade das famílias brasileiras, devendo todas elas serem tratadas de forma 

igualitária, também, sob a perspectiva sucessória22”. 

Ora, analisando as regras codificadas da sucessão hereditária, pelo parâmetro 

constitucional (de inclusão social e garantias fundamentais), permitimo-nos focalizar a 

existência de “disciplinas discriminatórias”, sem uma “[...] profunda reflexão sobre o devido 

                                                 
20 BRASIL. Código Civil, op. cit.: “Art. 1.589. o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-

los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como 

fiscalizar sua manutenção e educação. Parágrafo único.  O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a 

critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente.” 
21 BRASIL. Constituição Federal de 1988. 68 edição. São Paulo: Saraiva, 2017: “Art. 227, § 6º os filhos, havidos 

ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação.”. 
22 PENA JÚNIOR, Moacir César. Curso Completo de Direito das Sucessões. São Paulo: Método, 2009, p. 10.  



16 

 

tratamento que deve ser dispensado” às famílias, no âmbito sucessório, conforme colaciona 

Ana Luíza Maia Nevares23. 

Aliás, sobreleva percebemos que isso ocorre pelo fato de que muitas das situações 

reconhecidas, no terreno do Direito de Família, projetam importantes efeitos no âmbito 

sucessório, como consequência inexorável.  

É oportuno, nessa realidade, trazer à baila o relevante reconhecimento da tese da 

pluripaternidade, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, admitida a tese de 

que uma pessoa tenha, concomitantemente, dois ou mais pais, juntamente com uma, duas ou 

mais mães: “[...] a paternidade socioafetiva, declarada, ou não, em registro público, não impede 

o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com os 

efeitos jurídicos próprios24”.  

Ora, a simples leitura da decisão revela que a multiparentalidade carrega consigo, 

como efeito imperativo, a produção de todos os “efeitos jurídicos próprios”, consentindo-se 

antever consequências relevantes no Direito das Sucessões, assegurando-se ao filho que possui, 

por exemplo, dois pais e uma mãe, o recebimento de três heranças, como herdeiro legítimo de 

todos eles. Se esse falecer, sem deixar descendentes, entretanto, os três pais serão convocados 

para herdar.  

Vale lembrar que as regras do Código de 2002 indicam que a sucessão do 

ascendente deve ser dividida em duas linhas, paterna e materna, respectivamente, com esteio 

no que determina o § 2o, do art. 1.836: “[...] havendo igualdade em grau e diversidade em linha, 

os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo à outra os da linha materna.”  

Com efeito, o reconhecimento da tese impõe essencial adaptação evolutiva da 

relação sucessória, nesse específico caso, para garantir que os pais dividam por três e, não 

apenas por duas linhas sucessórias. 

Assim, o direito sucessório não pode ser visto isoladamente, afinal, em sua causa 

original, relaciona-se, intimamente, com o bem protegido pelo Direito de Família. No mesmo 

sentido, Luiz Edson Fachin esclarece: 

Inegável que a família, como realidade sociológica, apresenta, na sua evolução histó-

rica, desde a família patriarcal romana até a família nuclear da sociedade industrial 

contemporânea, íntima ligação com as transformações operadas nos fenômenos -

sociais25. 

                                                 
23 NEVARES, Ana Luiza Maia. A sucessão do cônjuge e do companheiro na perspectiva do Direito Civil-

Constitucional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 42. 
24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Ac. Tribunal Pleno, RE 898.060/SC, Repercussão geral 622, rel. Min. 

Luiz Fux, j. 22.9.16.  
25 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos de Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 11. 
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Considerada essa variabilidade do conceito de família, é natural que a legítima, 

destinada a assegurar um patrimônio mínimo aos membros de um determinado núcleo familiar, 

também, seja alvo das distinções nos ordenamentos jurídicos.  

Desta feita, as limitações impostas pela legítima podem variar, a depender do 

conceito acolhido de família e das opções políticas, sociais e econômicas de cada sistema. Essa 

mutabilidade atribui, inclusive, uma variação, no estabelecimento dos seus termos 

quantitativos. 

Em princípio, vislumbra-se que há, atualmente, uma compreensão aberta e plural 

de família. Por desse prisma, amplia-se, consequentemente, o entendimento da manutenção dos 

núcleos familiares. As relações entre pais e filhos, parentes e, até mesmo, entre cônjuges e 

companheiros ganharam contornos diferenciados, fundamentadas em valores atinentes à 

solidariedade social.  

No tocante ao referido resultado, Paulo Luiz Netto Lôbo26 alega que “[...] a rígida 

estrutura hierárquica foi substituída pela coordenação e comunhão de interesses e de vida”. De 

fato, os núcleos familiares concederam maior prestígio ao vínculo afetivo, alterando-se a 

estrutura matrimonializada e patrimonialista, até então, predominante.  

Por conseguinte, o prestígio reconhecido à autonomia privada, nas relações do 

Direito Civil, exige uma compreensão racional e valorativa das restrições impostas pela 

legítima.  

Coadunadas as influências que decorrem do Texto Constitucional e que impuseram 

uma clara evolução ao conceito contemporâneo de família, fundado na pluralidade e na 

dignidade de seus membros, é imperioso revisitar os clássicos institutos do Direito das 

Sucessões, com intenção de lhes conferir a mesma dinâmica, igualmente, instrumentalizando-

os às garantias constitucionais.  

Evidenciamos que tal percepção já é estabelecida, outrossim, na doutrina italiana, 

conforme reflexão de Vincenzo Scalisi: 

É necessário tirá-la (a sucessão) daquela posição neutra na qual foi confinada pela 

tradição e recuperá-la a uma exigência positiva, que, exaltando os valores da pessoa 

humana, assegure uma destinação dos bens em função da troca na titularidade e na 

utilidade social, de instauração de uma melhor equiparação das relações sociais, de 

tutela das pessoas economicamente mais facas, uma transmissão de bens que, em 

outras palavras, seja estabelecida como base da dignidade, segurança e solidariedade 

humana27. 

                                                 
26 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 41.  
27 SCALISI, Vincenso (apud NEVARES, Ana Luiza Maia, 2015). A sucessão do cônjuge e do companheiro na 

perspectiva do Direito Civil-Constitucional. São Paulo: Atlas, 2015, p. 43. 
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Portanto, à luz da digressão expressa sobre a linha evolutiva das relações familiares, 

resta imperativo, em virtude da coerência sistêmica e metodológica da própria ratio essendi do 

Direito das Sucessões, conceder-lhe uma atualização normativa e valorativa, afastando a sua 

histórica neutralidade e indiferença.  

 

2.1 O delineamento da legítima no ordenamento jurídico brasileiro e o seu escorço 

histórico 

A análise da origem da legítima requer especial importância ao enfoque histórico 

do Direito. A descrição da evolução do Direito Sucessório e a instituição da legítima somente 

podem ser captadas, historicamente, se inserido dentro do âmbito social e jurídico de cada 

época.   

A função jurídica atribuída à família e à propriedade possui dependência de 

regulamentação legal que, nas diversas épocas e lugares, ocorre por via da transmissão dos bens 

depois da morte: o Direito Sucessório. 

A transmissão sucessória sucede por meio dos tempos segundo o estabelecido por 

lei, transmissão ab intestato ou por vontade do falecido, sucessão testamentária.  

O Direito antigo caracterizava-se pela propriedade coletiva em função do grupo 

familiar. A transmissão de bens pela morte se concebia como continuidade da família. O 

herdeiro assumia a administração dos bens que possuía anteriormente à morte do falecido; na 

realidade, não versava como um direito hereditário como concebido atualmente28. Era um 

patrimônio conjunto, identificador de um núcleo familiar em que todos figuravam como 

proprietários dos bens e, conforme o falecimento do patriarca, automaticamente, a 

administração do patrimônio passava a ser exercida pelo filho mais velho. 

A propriedade privada começou a vislumbrar quando o patriarca da família deixam 

de ser administrador dos bens, passando a ser proprietário. A disposição patrimonial foi 

ampliada com o passar do tempo até o abandono do conceito de propriedade familiar, surgindo 

o conceito de propriedade individual, abrindo caminhos, em matéria sucessória, para os limites 

ao exercício do direito de livre disposição29.   

No Direito Romano, surgiu a instituição da legítima com as características atuais, 

limitando o direito de livre disposição dos bens, consagrando obrigações morais no plano 

jurídico: o dever moral de assistência e auxilio econômico entre os membros da família. 

                                                 
28 ORLANDI, Olga. La Legítima y sus modos de proteccion. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2010, p.32. 
29 Ibidem, p. 33. 
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Adotava-se, com efeito, uma regra que viria a deitar influências sobre todo o ordenamento 

jurídico ocidental: a limitação da liberdade de testar. 

Não se olvide que, originalmente, o Direito Romano30 se caracterizou pela 

liberdade irrestrita do titular de dispor da totalidade do patrimônio, por meio do testamento ou 

doação, em respeito ao exercício da autonomia privada. Essa liberdade refletia a mais enérgica 

expressão do individualismo romano31. 

A regra constituía-se pela sucessão testamentária ou pela doação e, somente na falta 

de testamento, ocorria a sucessão legítima. Sobre o tema, Agerson Tabosa32 preleciona que: 

Na Roma antiga, a regra era a sucessão testamentária, como que perpetuando o poder 

do paterfamilias, ao projetar para o futuro, para depois da sua morte, o império da sua 

vontade. Somente na falta da sucessão testamentária ou porque o defunto não testou, 

ou porque seu testamento não se tornou eficaz, era que se recorria à sucessão 

Legítima. Nem também era permitido suceder com base, ao mesmo tempo, na 

sucessão testamentária e na sucessão Legítima. 

 

O testamento33 estava baseado em uma ideologia evidentemente religiosa, como 

pontifica Numa Denis Fustel de Coulanges34, demonstrando a percepção acolhida naquele 

momento, com nítida influência do Direito Canônico:  

O direito de testar, isto é, de dispor dos próprios bens depois da morte, para deixá-los 

a outros que não o herdeiro natural, estava em oposição com as crenças religiosas, 

que eram o fundamento do direito de propriedade e do direito de sucessão. Se a 

propriedade estava ligada ao culto, e o culto era hereditário, podia-se pensar em 

testamento? Além do mais, a propriedade não pertencia ao indivíduo, mas a família, 

porque o homem não a adquiriu por direito de trabalho, mas pelo culto doméstico. 

Ligada à família, ela se transmitia do morto ao vivo, não de acordo com a vontade ou 

escolha do morto, mas em virtude de regras superiores que a religião havia 

estabelecido. 

 

Após isso, é possível perceber que as leis antigas pareciam inusitadas e injustas, o 

que se justificava pelo fato de “[...] que todas essas leis são decorrentes, não dá razão e da 

lógica, não do sentimento de equidade, mas das crenças e da religião que reinavam sobre as 

almas35”. 

                                                 
30 Vide GAIO, 2, 229; 
31 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, v. 6: direito das sucessões. 37. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 04. 
32 TABOSA, Agerson. Direito Romano. 3. ed. Fortaleza: Fa7, 2007, p. 310. 
33 D. 28. 1,1, MODESTINO. 
34 COULANGES, Numa-Denys Fustel de. A Cidade Antiga. Tradução de Frederico Ozanan Pessoas de Barros. 

São Paulo: EDAMERIS, 1961. Versão digitalizada em 2006. 
35 COULANGES, Numa-Denys Fustel de. A Cidade Antiga. Tradução de Frederico Ozanan Pessoas de Barros. 

São Paulo: EDAMERIS, 1961. Versão digitalizada em 2006. 
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Efetivamente, na Antiga Roma, a herança estava atrelada à ideia de continuidade 

familiar, bem como norteada por aspectos religiosos, conforme percepção da doutrina 

alienígena36. 

 Com esteio nessa percepção, por óbvio, a legítima se manteve desconhecida, na 

Roma Antiga, visto que o chefe de família poderia dispor, livremente, de todos os seus bens, a 

título gratuito, para proveito de quem escolhesse como herdeiro para transmitir obrigações 

familiares e religiosas. Se o pater famílias, porém, quisesse excluir os seus filhos e netos da 

sucessão, deveria, obrigatoriamente, deserdá-los em seu testamento, valendo-se de termos 

sacramentais37. 

Bem por isso, para alguns jurisconsultos romanos, existia uma copropriedade entre 

os herdeiros e o chefe de família e, para privar um dos herdeiros de sua quota/parte, no 

condomínio dos bens, era necessário que o pai o expropriasse do quinhão hereditário, em seu 

testamento, e adjudicasse esta parcela da herança para outra pessoa, consoante respalda o autor: 

A convivência sob a mesma postestas determinava uma latente comunhão jurídica 

que se manifesta depois da morte do paterfamilias. E é em vista desta titularidade 

latente que os jurisconsultos afirmam que não existe uma transmissão de direitos do 

pater aos filiifamilias, mas apenas uma continuatio domini: à sua morte, aqueles, 

adquirem somente a livre adminstratio dos bens.  

Este princípio de que, durante a vida o paterfamilias, os seus filis são considerados de 

certo modo proprietários ustifica que aqueles não pudessem omitir os seus nomes do 

testamento: devia instituí-los herdeiros ou deserda-los expressamente38.  

 

A. Santos Justo39 sustenta, ainda, a existência de duas teorias sobre a origem e 

evolução da herança entre os romanistas. A primeira, que possui como eixo central a 

comparação com outros povos da Antiguidade, admite que: 

O herdeiro era o filho que se encontrasse sujeito à potestas do seu pater familias no 

momento da sua morte. Por isso, não havia necessidade de instituição testamentaria 

nem de aceitação. Se não houvesse filho, o pater familias adoptava um estranho, 

servindo-se do instrumento do testamento. Esta teoria sustentada por Lenel, Perozzi, 

Arangio-Ruiz e outros Autores, tem a seu favor o facto de os filis terem uma posição 

preeminente na sucessão romana. Todavia, não explica o facto de, contrariamente à 

legislação grega de Sólon, se ter admitido, posteriormente, a prevalência da sucessão 

testamentária, mesma havendo filhos. 

 

                                                 
36GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: direito das sucessões. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 

v.7, p.17. 
37 COLIN, Ambrosio; CAPITANT, Henry. Curso elemental de Derecho Civil. 3. ed. Madrid: Réus, 1988,  p.488-

489. 
38 JUSTO, A. Santos. Direito privado romano – V (Direito das sucessões e doações). Coimbra editora, 2009, p. 

28. 
39 Ibidem, p. 14. 
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Não obstante, a segunda teoria, cognominada teoria política, entende que a herança 

deriva da antiga e originária sucessão, na soberania do grupo familiar40. Nessa arquitetura, 

esclarece o romanista que: 

Nesses tempos em que não havia Estado e os grupos familiares tinham funções 

políticas, a morte do paterfamilias não desagregava o seu grupo, que continuava sob 

a potestas de um novo paterfamilias que o falecido tinha entretanto nomeado. 

Sucedendo ao antigo nos seus poderes soberanos, o novo paterfamilias era 

considerado heres e, em consequência, subentrava na situação jurídica patrimonial do 

defunto. E mais tarde, quando a família perdeu o seu antigo caracter político, a 

transferência patrimonial emergiu como elemento preponderante e surgiu a hereditas.  

 

No início do Império, foi introduzida a querella inofficiosi testamenti, a qual se 

desvendou, pela primeira vez, a ideia de legítima; porquanto se um herdeiro necessário tivesse 

sido, injustamente, privado, pelo morto, da porção de sua herança, existia a possibilidade de 

anulação do testamento.  

Nessa ambiência, a legítima se fundou no paradigma do dever sobre o officium 

pietatis, em que o herdeiro legítimo não poderia ser desprovido sem justa causa da herança, 

excetuando-se os casos de deserdação justificada. Sendo, entretanto, a regra geral, o herdeiro 

forçado teria, sempre, direito à sua porção hereditária sobre a quarta parte dos bens deixados 

pelo falecido, representando-se a porção indisponível41.  

Ademais, o officium pietatis considerava que o testador havia faltado ao dever de 

afeto familiar (officium pietatis), ou seja, os fundamentos eram de ordem moral, de modo que 

a legítima estava coligada à qualidade de parente e não à de herdeiro, e era sopesada como um 

pars bonorum e, não, um pars hereditatis42. 

Nesse sentido, Pontes de Miranda43 ensina que o Direito luso-brasileiro relembra o 

elemento romano e germânico, sendo a quota necessária um exemplo desse relevo.  

Complementando esse entendimento, Arnoldo Wald44 salienta que os Direitos 

Romano e Germânico evoluíram de maneira inversa, e o Direito moderno mesclou e confundiu  

                                                 
40 JUSTO, A. Santos. Direito privado romano – V (Direito das sucessões e doações). [S.l.]: Coimbra, 2009, p. 15. 
41COLIN, Ambrosio; CAPITANT, Henry. Curso elemental de derecho civil. 3. ed. Madrid: Réus, 1988, p. 489. 
42 LO PRETE, Octavio. Acciones protectoras de la Legítima. Buenos Aires: Hammurabi, 2009, p. 45-46. Foi 

exaustivamente discutido se a Legítima deveria ser considerada como pars hereditatis ou como pars bonorum, ou 

seja, “parte da herança” ou “parte dos bens” do sucedido. Fundamentalmente, tratou-se de estabelecer se o direito 

à Legítima é um direito derivado da qualidade de herdeiro ou se se trata de um direito diverso e independente, ou 

se a vocação hereditária e a Legítima seriam incindíveis ou se podem se desvincular. Para Octavio Lo Prete, a 

Legítima se caracteriza como um pars bonorum, devendo a Legítima ser considerada não como um direito 

hereditário, mas, sim, como uma dívida imposta pela natureza (um débito natural). (Op. cit., p.49). 
43 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo LV. Rio de Janeiro: Borsoi, 1968, p. 204-205. Edição 

Especial. 
44 WALD, Arnoldo. Direito das sucessões. 9 ed. rev. e atual., com a colaboração do Professor Roberto Rosas, de 

acordo com a Constituição de 1988, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com referências ao Projeto de 

Código Civil e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, v. V, p. 150. 
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essa evolução, configurando-se, assim, o conceito de legítima.  

Explica, ainda, Arnoldo Wald45 que, o Direito Romano foi fundado na onipotência 

do pater famílias, e, em face desse contexto, permitia uma ampla liberdade de testar. 

Verifica-se, contudo, que começaram a surgir restrições a essa liberdade, as quais 

ocorreram, sucessivamente, em um plano meramente formal e material, introduzido pela 

obrigação que o testador tinha de fazer referência aos herdeiros legítimos, mesmo que fosse 

para deserdá-los. Ressalvamos que, a hipótese de não se proceder com esse ritual, a sua 

inexistência implicava na inexecução do testamento, e os herdeiros legítimos eram chamados a 

suceder.  

No Direito germânico, buscava-se proteger a unidade da família pela transmissão 

do patrimônio ao primogênito, existindo uma copropriedade entre diversos membros dessa 

família, procedendo-se de modo inverso da apregoada no Direito Romano. No lugar da 

liberdade de se testar, tinha-se a herança necessária e, com o passar do tempo, permitir-se-ia 

que o testador dispusesse livremente de certa quota da herança, o que ensejaria o surgimento 

da parte disponível do acervo hereditário.  

Ad argumentandum tantum, Arnoldo Wald sintetiza assim essa vertente46:  

Em verdade, o Direito Romano aceitou a legítima como exceção ao princípio básico 

da liberdade de testar e o Direito Germânico viu, na livre disposição de pequena 

parcela de bens pelo testador, uma exceção ao princípio do condomínio familiar. 

Consoante leciona Carlos Maximiliano Pereira dos Santos47, o entendimento de que 

o civilista francês Le Play48 dispensava a supressão da faculdade de testar consistia no fato de 

                                                 
45 WALD, Arnoldo. Direito das sucessões. 9 ed. rev. e atual., com a colaboração do Professor Roberto Rosas, de 

acordo com a Constituição de 1988, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com referências ao Projeto de 

Código Civil e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, v. V, p. 148-150. 
46 Ibidem, p. 150. 
47 SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. Direito das Sucessões. 4. ed. Rio de Janeiro: São Paulo: Livraria 

Freitas Bastos S. A., 1958, v. 1, p. 340. 
48 LE PLAY, Pierre Guillaume Frédéric (1806-1883). Engenheiro. Professor na Escola de Minas. Conselheiro de 

Estado em 1855. Senador de 1867 a 1870. Organizador das Exposições Universais de Paris (1855 e 1867) e de 

Londres (1862). Doutrinador do catolicismo social, principalmente, através da revista La Science Sociale, 

continuada por Edmond Desmolins. As respectivas teses são introduzidas em Portugal pelo ensino de Marnoco e 

Sousa, de quem António de Oliveira Salazar foi assistente. E é este, baseado da doutrina da escola de Le Play, 

misturando-a com o socialismo catedrático, que cria, pela primeira vez, um efetivo sistema de segurança social, 

bem como um modelo global de proteção laboral e de previdência social. Marcado pelo determinismo geográfico 

considera que, o clima é predominante na formação familiar, econômica e política. Entre os seus discípulos, 

destacam-se Paul Descamps e Léon Poinsard, que se dedicam a estudos sobre Portugal. Le Play defende a 

necessidade de uma reforma social contra doutrina da lei natural e individualismo. Privilegia a intervenção do 

grupo familiar e a reforma moral. Fala numa constituição essencial, que se forma nas relações de sangue (família), 

de sociabilidade (comuna) e de interesses (profissão). Considera a necessidade da restauração de uma autoridade 

paternal, tanto na família como nas fábricas. Privilegia a família como a molécula primordial das sociedades. Como 

a entidade intermediária do indivíduo com a sociedade. Nesta base, considera que, tudo o que é contra família é 

contra a pátria e tudo o que é contra a pátria é contra a família. 
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que essa restrição representava o enfraquecimento dos laços de família e da iniciativa 

individual.  

Assim sendo, em posição diametralmente oposta à tradição romano-germânica, foi 

concebido o sistema anglo-saxão. Com efeito, a experiência estabelecida ao longo dos tempos 

nos países que seguem a referida tradição se mostrou contundente no sentido de consagrar a 

liberdade de testamento, variando o grau de exercício dessa faculdade. 

Vários foram os fundamentos concatenados em prol da quebra das barreiras ao 

direito de livre dispor do próprio patrimônio. Sob o prisma jurídico, sustentou-se que “[...] a 

propriedade é inviolável e o Código Civil não poderia coactar o direito do titular de dispor de 

seu patrimônio como melhor lhe pareça”. Também se afirmou que a liberdade de testar “[...] 

robustece a autoridade parental, ao permitir que o progenitor mantenha uma maior sujeição da 

prole à sua vontade”. E, além disso, se buscou um argumento econômico, pelo qual “[...] a 

liberdade de testar impede uma subdivisão excessiva – e, por isso, antieconômica – da 

propriedade que se produz ao falecer o causante e distribuir-se o patrimônio entre os seus 

herdeiros”, além de favorecer “[...] a cultura do trabalho, uma vez que ao saber o filho que não 

tem direito algum sobre os bens de seu pai, trabalhará para formar uma posição social 

própria49”. 

A principal motivação argumentativa da liberdade de testamento, portanto, é a 

autonomia privada, procurando assegurar ao titular do patrimônio a livre disposição dele, sem 

ser alvo de imposições desproporcionais ou desprovidas de razoabilidade.  

Sob o prisma geográfico, a legislação estadunidense e a do Québec (art. 703 do seu 

Código Civil) consagram uma liberdade testementária absoluta, não admitindo qualquer 

limitação. A maioria dos países que se filiam a esse sistema de liberdade de atos de disposição 

patrimonial, no entanto, procura uma posição mais comedida, estabelecendo limitações (ainda 

que mínimas) à liberdade de dispor, como ocorre na Inglaterra e no México, que impõem ao 

titular do patrimônio reservar uma cota suficiente para a manutenção daqueles que podem ser 

credores alimentícios. 

Dúvida inexiste quanto à substancial diferença de tratamento dedicado por um e 

por outros sistemas jurídicos, a respeito da legítima. São radicalmente opostos em sua 

ideologia, partindo de premissas completamente díspares e inconciliáveis. Quanto ao ponto de 

                                                 
49 LO PRETE, Octavio, Acciones protectoras da legitima, op. cit., p. 25. E acresce em tom crítico à posição adotada 

pelo Código Civil da Argentina, o que é perfeitamente aplicável à nossa Codificação: “[...] é dizer, não guarda 

coerência o sistema, uma vez que, em vida, o testador deve alimentos a certos membros da família...., mas com a 

sua morte todos os herdeiros necessários (que não necessariamente eram aqueles que receberiam alimentos) terão 

um direito de propriedade sobre uma porção muito extensa de sua herança”.  
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chegada, contudo, parece que a realidade é outra. Percebemos que ambos os sistemas procuram 

estabelecer pontos de equilíbrio, suavizando as próprias regras, concluindo-se pela existência 

de uma zona penumbrosa entre eles que estabelece ponderações, permitindo equalizar a 

liberdade de dispor de patrimônio e a proteção do núcleo familiar sobrevivente. 

Ademais, no que diz respeito ao sistema jurídico do Brasil, nota-se que há 

peculiaridades que lhe são exclusivas, concebendo um sistema singular, captando experiências 

que remontam às tradições romano-germânicas, captando, por outro lado, influências 

decorrentes do andar dos tempos. 

2.2 O fundamento axiológico da legítima: o entrechoque da autonomia privada com a 

manutenção do núcleo familiar 

A evolução histórica da humanidade e, consequentemente, o Direito, estão 

marcados por três instituições concatenadas - família, propriedade e sucessão. De acordo com 

a função atribuída a cada uma, são solidificados os princípios sobre os quais se baseiam os 

sistemas políticos, sociais e econômicos de uma sociedade em determinado momento. 

Especialmente a concepção que se tem de família e propriedade determina a opção 

do regime sucessório em que predomina a autonomia da vontade do falecido ou a limitação por 

via da legítima. 

O Direito das Sucessões tem como fundamento único e insuperável a propriedade 

privada. 

A morte encerra o ciclo existencial da pessoa humana, extinguindo-se sua 

personalidade jurídica, resguardando-se direitos e obrigações que serão transmitidos para uma 

ou mais pessoas, os herdeiros do falecido, os quais, por terem sobrevivido, tomarão o seu lugar 

na titularidade das relações jurídicas por aquele instituídas, constituindo-se a herança50.  

Nesse sentido, Luiz Paulo Vieira de Carvalho51 exprime que, "[...] aquilo que 

pertencia ao autor da herança não se perde, apenas se desloca em favor de outra pessoa ou 

pessoas, continuando a existir e, adequando-se aos novos titulares.”.  

Este é um de princípio inserido no artigo 1.784 do Código Civil52 que, dispõe sobre 

a abertura da sucessão e transferência do patrimônio aos herdeiros, de modo direto, 

                                                 
50 MADALENO, Rolf. O fim da Legítima. Concedido pelo autor ainda sem publicação. 
51 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões.  2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 310. 
52 BRASIL. Código Civil. 68 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. “Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-

se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”. 
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independente da manifestação de vontade destes, constituindo-se determinada massa 

patrimonial condominial, que somente será dissolvida com a partilha.  

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald conceituam herança como o "[...] 

conjunto de relações jurídicas ativas e passivas, patrimoniais, pertencentes ao falecido, e, que, 

foram transmitidas aos seus sucessores, por conta de sua morte, para que sejam partilhadas 53“.   

Sobre esse mesmo paradigma, Francisco José Cahali e Giselda Hinonaka versam 

sobre a herança como “[...] a universalidade das relações jurídicas deixadas pelo falecido, 

enquanto não promovida a partilha aos sucessores (ou adjudicação ao herdeiro único)54”. 

Em síntese, essa universalidade de direitos é considerada bem imóvel, para efeitos 

legais, indivisível até o momento da partilha, recebida como um monte único e instantâneo 

pelos herdeiros, que darão continuidade às relações patrimoniais do falecido, numa "[...] 

aquisição derivada translativa, isto é, o direito do sucessor é medido pelo direito do seu 

antecessor55”.  

No Direito brasileiro, a transferência da herança, decorrente da morte de alguém, 

aos herdeiros, ocorre por duas vias distintas, quais sejam:  

a) Sucessão legitima - aquela em que a lei determina quem são os herdeiros 

legitimados; e 

b) Sucessão testamentária - pela qual o proprietário do patrimônio constitui em 

vida, disposição de vontade acerca da distribuição dos seus bens após a morte, 

por meio do testamento.  

Da observação, havemos de considerar o disposto no art. 1.786, do Código Civil de 

2002: "[...] a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade". 

Segundo Clóvis Beviláqua56, "[...] a sucessão Legítima é a deferida por 

determinação de lei, em atenção ao vínculo familial ou, na falta deste, ao vínculo político, 

existente entre a pessoa do sucedendo e a do sucessor.".  

A sucessão legítima é impositiva, quando o autor da herança deixar herdeiros 

necessários, nos moldes do art. 1.845 do Código Civil, somente podendo dispor em testamento, 

caso queira, da metade do seu patrimônio líquido57. 

                                                 
53 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: sucessões. 3. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017, p. 69. 
54 CAHALI, Francisco José; HINONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 3. ed. São 

Paulo: RT, 2007, p. 34. 
55 CAMPOS, Diogo Leite. Lições de Direito da Família e das Sucessões. Coimbra: Almedina, 2000, p. 452. 
56 BEVILÁQUA, Clóvis.  Direito das Sucessões. Campinas: Red Livros, 2000, p. 103. 
57 BRASIL. Código Civil de 2012. 68 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. “Art. 1.845. São herdeiros 
necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.”. 
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A legítima, ou porção legítima, ou porção indisponível, é “[...] um direito de 

sucessão limitado a determinada porção da herança. A capacidade do testador para fazer suas 

disposições testamentárias sobre o seu patrimônio somente se estende até o limite da porção 

legítima que a lei assinalou aos herdeiros necessários”, conforme a lição histórica de Vélez 

Sarsfield, jurista que editou o Código Civil argentino primitivo e inseriu o aludido conceito no 

comando do art. 3.591 do Codex, 58 ou seja, é o direito “[...] que gozam certos herdeiros sobre 

uma determinada cota da herança que é garantida pela lei frente às liberalidades que por ato 

entre vivos ou testamento pudesse fazer o causante”, conforme a lição de Eduardo A. Zannoni.59 

Nessa linha de intelecção, a legítima é, basicamente, a parte indisponível, 

congelada, blindada do patrimônio do titular da herança destinada, exclusivamente, aos 

herdeiros necessários. 

Com essa percepção, os clássicos civilistas brasileiros, como, por exemplo, 

Washington de Barros Monteiro60, arrematam, com precisão: 

A legítima vem a ser a porção de bens que a lei reserva ao herdeiro necessário. Essa 

Legítima tão combatida por Le Play e seus sequazes, porque contrária à ilimitada 

liberdade de testar, é fixa em face do nosso direito, ao inverso do que sucede em outras 

legislações como a francesa, a italiana e a portuguesa, em que varia de acordo com o 

número das pessoas sucessíveis, e é sagrada, nesse sentido de que não pode, sob 

pretexto algum, ser desfalcada ou reduzida pelo testador (art. 1.967). Não se pode 

privar da Legítima o herdeiro necessário, salvo nos casos restritos de deserdação ou 

indignidade. Este é herdeiro forçado, imposto obrigatoriamente pela lei. 

 

Clóvis Beviláqua61 aduz que a legítima é aquela porção de bens, reservados em lei, 

destinada aos herdeiros descendentes e ascendentes, e, para a segurança dos interesses destes, 

contra o arbítrio do testador, foram denominados de herdeiros necessários, reservatórios, 

forçados ou legitimários, sendo a primeira denominação de que o Código se utiliza, por ser 

mais expressiva, destacando-se que estes não podem ser privados da sua legítima, senão em 

casos específicos determinados em lei. 

Verifica-se, com efeito, a consagração do princípio da liberdade de testar limitada, 

não possuindo o autor da herança a possibilidade de dispor da integralidade do seu patrimônio 

em testamento62. 

                                                 
58 Apud LO PRETE, Octavio, Acciones protectoras de la legitima, op. cit., p. 33.  
59 ZANNONI, Eduardo A. Derecho de las Sucesiones, op. cit., p. 159. 
60MONTEIRO, Ibidem. 
61BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, comentado por Clóvis Beviláqua.  Edição 

histórica. Rio de Janeiro: Rio, 1958, v. 2, p. 918. 
62 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, comentado por Clóvis Beviláqua.  Edição 

histórica. Rio de Janeiro: Rio, 1958, v. 2, p. 751. 
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Para Marcelo Truzzi Otero, a polêmica porção indisponível, também, intitulada de 

legítima ou reserva, embora não encontre unânime acolhida mundial, é consagrada por 

inúmeras legislações, sendo escorreito que a quase unanimidade dos ordenamentos jurídicos 

assegura uma parte do patrimônio às pessoas, presumidamente onerosa fora o autor da herança, 

firmes na convicção de que, a legítima, mais do que uma tutela ao direito de propriedade, 

ampara a própria família, estrutura que desfruta de especial proteção do Estado.63  

Nessa linha de pensamento, a legítima decorre de garantia elementar de ordem 

patrimonial, estabelecida em favor de um núcleo familiar básico, arrefecendo a dimensão 

absoluta da livre disposição do direito de propriedade64.  

Em sede doutrinária alienígena, não há divergência quanto à concepção de legítima. 

Na literatura jurídica espanhola, Manuel de La Câmara Álvarez65 sustenta a legítima  como:  

[...] uma solução intermédia ao problema de saber se uma pessoa pode dispor 

livremente de seus bens ou, pelo contrário, se todos os bens devem passar, 

necessariamente, a determinados familiares. 

 

Feitas essas considerações, resta adentrar importante e substancioso debate: qual 

será o fundamento a justificar a legítima, como restrição imposta por lei à liberdade de dispor 

do próprio patrimônio? 

Historicamente, o tema pertence à área cinzenta do Direito, sem uniformidade de 

tratamento. Se, por um lado, alguns vislumbram um caráter jusnaturalista na legítima, 

presumindo nela a vontade do falecido, de outra banda, há uma consistente defesa de que o seu 

lastro é a busca da preservação da família, como uma espécie de colaboração forçada, com base 

em solidariedade imposta por lei, para o sustento dos membros familiares66. 

Na literatura jurídica, historicamente, prevalece a segunda posição: “[...] a tese mais 

seguida é aquela que vê na legítima uma expressão ‘em favor da família’”, como reconhece 

Marcos M. Córdoba67. 

                                                 
63OTERO, Marcelo Truzzi. Justa causa testamentária: inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade 

sobre a Legítima do herdeiro necessário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 38. 
64 Acerca dos fundamentos sobre os quais deve prevalecer a manutenção dalLegítima, Beviláqua elenca: a) o 

direito de propriedade não é absoluto; b) deve-se proteger a família do arbítrio do indivíduo; c) beneficiar um único 

filho implica em estimular a ganância; d) se for dada educação adequada à Legítima, não ensejará o ócio do 

herdeiro. (TARTUCE apud BEVILÁQUA) 
65 ALVAREZ, Manuel de la Câmara. Compendio de Derecho Sucesorio. Madrid: La Ley, 2011, p.189. 
66 A título de curiosidade, há a terceira (e diminuta) tese que “[...] considera a propriedade do defunto como 

pertencente a uma espécie de comunhão familiar”, escapando de ambas as percepções, ALPA, Guido, Manuale de 

Diritto Privato, op. cit., p. 1.328. 
67 CÓRDOBA, Marcos M., Sucesiones, op. cit., p. 345. Indo mais longe, destaca o Professor argentino que a 

imperatividade da legítima, transcendendo a vontade do titular do patrimônio, “[...] resulta do fundamento da 

sucessão legítima, que repousa em um benefício em favor da família”. 
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Assim sendo, infere-se que a limitação imposta pela legítima encontra justificativa 

na proteção do núcleo familiar, garantindo, minimamente, um patrimônio mínimo para os 

herdeiros necessários, a favor de quem se bloqueia a massa patrimonial.  

Seguindo essa linha de compreensão, o professor gaúcho Arnaldo Rizzardo68 

ensina que:  

(Para a legítima) Encontra-se a razão da limitação na necessidade de proteger os 

interesses da família, que abrange os parentes mais próximos e o cônjuge 

sobrevivente. Está a posição que prevaleceu das vivas discussões que grassavam 

desde tempos antigos, com raízes no officium pietatis do direito romano, sob o 

enfoque de que se deve reservar parte do patrimônio aos parentes consanguíneos.  

Respirando os mesmos ares e, igualmente, vislumbrando a legítima em suporte 

nesse intuito de proteção do núcleo familiar sobrevivente, Luiz Paulo Vieira de Carvalho 

assevera: 

Poder-se-á, presentemente, dizer que, a sucessão legitimaria tem como fundamento a 

proteção da família nuclear, num princípio de entreajuda e solidariedade (aliás, em 

correspondência com particulares e prioritários deveres de alimentos) [...], de modo a 

assegurar uma base do patrimônio familiar e a garantir aos familiares mais próximos 

um mínimo de bens para a manutenção e desenvolvimento de sua personalidade.69  

Há, portanto, uma convergência doutrinária no sentido de que a legítima está 

baseada na proteção avançada do núcleo familiar, como mecanismo de sobrevivência e 

manutenção dos membros familiares. 

Aliás, chega mesmo a sustentar Orlando Gomes que esse cuidado com a 

manutenção do núcleo familiar foi tamanha que “[...] tutela-se a legítima não somente contra 

excessivas liberalidades testamentárias, mas, igualmente, contra as liberalidades excedentes 

que se efetuam por negócio inter vivo70”, como a doação. 

Bem por isso, buscando ampliar essa visão da legítima, correlacionada 

fundamentalmente com a proteção da família, observamos que, no ordenamento jurídico 

brasileiro e nos países que adotam a limitação da liberdade de testar, a legítima pode ser 

percebida, em perspectiva mais abrangente, também com origem na impossibilidade de se 

afirmar que o direito de propriedade seria absoluto e ilimitado para o seu titular e da incessante 

busca de afastamento de exercício egoístico por parte do testador, privilegiando a sua vontade, 

em detrimento de certos contornos familiares. Transcende, pois, meramente, o caráter de 

solidariedade familiar, que, de todo modo, é, a toda evidência, o seu mais tangível fundamento. 

                                                 
68 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 34-35. 
69 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões.  2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 501. 
70 GOMES, Orlando, Sucessões, op. cit., p. 77. 
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Com efeito, o tratamento destinado à legítima (e ao Direito das Sucessões como um 

todo), na legislação brasileira, não alcança, de fato, a evolução indiscutível e inegável da 

sociedade e das relações familiares. Por isso, para uma compreensão verticalizada da legítima, 

no Brasil, é fundamental proceder-se a uma análise comparativa das alterações, na codificação 

civil, mormente, para que seja possível se detectar o simplório avanço ocorrido, em extenso 

lapso. 

Isso porque não se pode admitir uma restrição tão enérgica na liberdade de 

autodeterminação patrimonial do titular dos bens (expressão clara da autonomia privada) sem 

supor a existência de fundamentos que ultrapassem a consanguinidade e a presunção de afeto. 

Mais do que isso, a legítima precisa estar fundamentada em razoáveis limites impostos à 

liberdade de dispor do próprio patrimônio, em nome de interesses que se evidenciem superiores 

no caso concreto. 

Se o fundamento da legítima fosse, tão somente, a manutenção do núcleo familiar 

(nas mais das vezes, biologicamente constituído), não haveria razão para excluir os colaterais 

– que não estão alcançados pelas dimensões do art. 1.845 do Código de 2002, como, aliás, sói 

ocorrer em quase todos os ordenamentos jurídicos que adotam a restrição decorrente da 

legítima. A solidariedade familiar há de alcançar, por igual, os parentes na linha transversal. 

A legítima, portanto, precisa estar fundamentada em razões jurídicas proporcionais, 

alcançando um ponto de equilíbrio entre a liberdade de autodeterminação patrimonial (que é a 

regra geral) e a solidariedade familiar (que deve ser imposta aos membros de uma família, como 

expressão da função social da família). Daí se justificar a opção, já acatada em diversos 

sistemas jurídicos – como na Argentina, Espanha, Chile e Colômbia - de mitigação das cotas 

impostas à legítima, em prol de pessoas determinadas que reclamam uma proteção diferenciada. 

A respeito do tema, justificando a opção da nova Codificação Civil argentina, de 

2015, Fernando Millán, abordando a possibilidade de mitigação da legítima para a proteção de 

pessoas com deficiência (discapacitadas), sublinha ser uma medida que “[...] aparece de 

maneira inovadora e, é preciso ressaltar, devido à sua utilidade, que é uma figura que brinda 

proteção ao herdeiro que se encontra mais vulnerável pela condição de seu estado de saúde”.71 

Dúvida inexiste de que as normas que autorizam o arrefecimento da legítima para 

a proteção de sujeitos especiais, casuisticamente, a toda evidência, estão lastreadas na 

solidariedade familiar, tão relevante para justificar as relações internas, endógenas, de um 

núcleo familiar. 

                                                 
71 Apud CÓRDOBA, Marcos M., Sucesiones, op. cit., p. 353 
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Equivale a dizer que, o seu fundamento, assim como toda a ordem jurídica, o 

tratamento jurídico dedicado pela legislação brasileira à legítima precisa estar em constante 

avanço, adaptando-se às necessidades da sociedade contemporânea, conforme sucede em 

outros ordenamentos jurídicos. 

2.3 A legítima no Direito Brasileiro: o tratamento consagrado pelos Códigos Civis de 1916 

e de 2002 

No ordenamento jurídico brasileiro, coexistem a sucessão legítima, que se processa 

por força da lei, e a sucessão testamentária derivada de manifestação de última vontade. Na 

ausência de testamento, caberá, com exclusividade, a sucessão legítima, haja vista que, ante a 

ausência de herdeiros necessários, pode ocorrer apenas à sucessão testamentária.  

Nessa contextura, a lei determina quem são os herdeiros necessários; a ordem de 

vocação hereditária; e a parcela de bens que caberá a cada um. Na ausência de disposição de 

última vontade do titular do patrimônio, por meio do testamento, a lei é aplicada, como critério 

sucessório. No que condiz com a sucessão testamentária, Sílvio Rodrigues72 ensina que: 

A possibilidade de transmitir bens por testamento, a despeito de atacada por alguns, 

representa, de certo modo, um corolário do direito de propriedade, pois a lei completa 

a extensão desse direito, permitindo a seu titular, com uma amplitude maior ou menor, 

ditar o destino de seus bens para após a morte. 

 

Inconteste é que o testamento é a maior expressão da autonomia privada, no Direito 

Sucessório. A lei limita, entretanto, a vontade do testador, no alcance da totalidade dos seus 

bens, no caso da existência de herdeiros necessários73.  

A ordem de vocação hereditária passou significativas mudanças, que refletem, 

umbilicalmente, na sucessão legítima, ao indicar, por força de lei, quais são os partícipes 

familiares que serão chamados a suceder o falecido.  

Nessa linha, com o intuito de proteção do núcleo familiar, o Código Civil de 1916, 

em seu art. 1.60374, prescrevia a ordem de vocação hereditária, que tinha como fundamento as 

relações de família sanguínea, posicionando-se o cônjuge na terceira classe. A herança era 

                                                 
72 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: direito das sucessões. Rev, atualizada por Zeno Veloso. 26. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007, v. 7, p. 143. 
73 Maria Helena Diniz relata que Na transmissão hereditária, conjugam-se dois princípios: o da autonomia da 

vontade, em que se apoia a liberdade de dispor, por ato de última vontade, dos bens, e o da supremacia da ordem 

pública, pelo qual se impõe restrições a essa liberdade. Tendo em vista o interesse social geral, acolhe o Código 

Civil o princípio da liberdade de testar limitada aos interesses do de cujus e, principalmente, aos de sua família. 
74 BRASIL. Código Civil de 1916. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. Art. 1.603. A sucessão Legítima se defere na 

ordem seguinte: I - aos descendentes; II - aos ascendentes; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais; V - 

Aos Estados, ao Distrito Federal ou a União. V - aos Municípios, ao Distrito Federal ou à União. (Redação dada 

pela Lei nº 8.049, de 20.6.1990). 
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destinada, preferencialmente, ao descendente e, em sua ausência, ao ascendente. O cônjuge 

somente receberia na ausência de ambas as classes.   

Frisa-se que o regime de bens legal era o da comunhão universal, garantindo-se ao 

cônjuge a meação dos bens, inexistindo uma relação com a sucessão legítima. Portanto, o 

cônjuge não era considerado um herdeiro necessário, podendo ser afastado, a qualquer tempo, 

da sucessão, mediante a disposição testamentária, conforme dispunha o art. 1.72575, do Código 

Civil de 1916. 

Seguindo esse raciocínio, o artigo 1.61176 garantia à viúva o direito ao usufruto da 

quarta parte dos bens deixados pelo de cujus, se houvessem filhos do falecido ou do casal e não 

fossem casados em comunhão universal, enquanto durasse a viuvez.  Na hipótese de não 

advirem filhos, a viúva teria direito à metade dos bens, mesmo que houvesse ascendentes do 

falecido. 

O legislador, com o intuito de compensar o cônjuge sobrevivo, instituiu o direito 

ao usufruto legal, decorrente da viuvez e, ainda, a administração do patrimônio deixado aos 

descendentes ou ascendentes, de 25% ou 50%, dependendo do regime de bens adotado no 

casamento. 

De fato, ante a dissolubilidade do casamento, advinda da Lei do Divórcio nº 

6.515/1977, e da possibilidade de recomposição familiar, tornaram-se frequentes as demandas 

litigiosas em que a viúva não era a mãe dos filhos do falecido, conforme se depreende a seguir 

os ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald77:  

O usufruto vidual – decorrente da viuvez- se mostrou uma inesgotável fonte de 

conflitos e terminou, inclusive, por estabelecer litígios gravíssimos, com nefastas 

consequências. Imagine-se que o extinto deixou uma empresa e filhos de uma relação 

anterior, além da viúva, sem filhos.  O patrimônio empresarial era transmitido para os 

filhos, mas a viúva, que deles não era ascendente, teria a administração e o usufruto 

da empresa, deixando clara a potencialidade de beligerância. 

                                                 
75 BRASIL. Código Civil de 1916. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. Art. 1.725. Para excluir da sucessão, o cônjuge 

ou os parentes colaterais, basta que o testador disponha do seu patrimônio, sem os contemplar. § 1o O cônjuge 

viúvo, se o regime de bens do casamento não era o da comunhão universal, terá direito, enquanto durar a viuvez, 

ao usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge falecido, se houver filhos, deste ou do casal, e à metade, se não 

houver filhos embora sobrevivam ascendentes do de cujus. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 4.121, de 

27.8.1962) 

§ 2o Ao cônjuge sobrevivente, casado sob regime de comunhão universal, enquanto viver e permanecer viúvo, 

será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente 

ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único bem daquela natureza a inventariar. (Parágrafo 

acrescentado pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962). 
76 BRASIL. Código Civil de 1916. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. “Art. 1.611. Á falta de descendentes ou 

ascendentes será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da morte do outro, não estava 

dissolvida a sociedade conjugal. (Redação dada pela Lei nº 6.515, de 26.12.1977).”. 
77 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Sucessões. 3. ed. Salvador: 

JusPodvm, 2017, v. 7, p. 267. 
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Não há como se negar, porém, que o usufruto vidual se mostrou, com o passar dos 

tempos, inesgotável fonte de conflitos.  

Isso porque, com a admissibilidade do divórcio (e as estatísticas a seu respeito 

avançam), o cônjuge sobrevivente, após a morte de um dos consortes, não necessariamente é o 

ascendente do descendente com que está concorrendo. É dizer: o viúvo, ou viúva, não é, sempre, 

o pai ou a mãe dos descendentes a quem se atribui a herança. Bem por isso, o usufruto vidual 

se mostrou terrificante, por motivar conflitos.  

Assim, o legislador de 2002, andando muito bem, pôs fim ao usufruto vidual, 

privando o cônjuge supérstite dessa prerrogativa, no entanto, inseriu o direito de habitação.  

Como modalidade de compensação, entretanto, atribui-lhe herança, em 

concorrência tanto com o descendente quanto com o ascendente, respeitando as novas 

possibilidades de famílias, reconhecidas, inclusive, pelo princípio da pluralidade das entidades 

familiares, consagrado no caput do art. 226 da Carta Constitucional. 

Nesse conjunto ideias, considerando a iminente necessidade de atualização da 

ordem de vocação hereditária e obedecendo aos novos arranjos familiares, o Código Civil de 

2002 extirpou o usufruto vidual e garantiu ao cônjuge uma porção da herança, em concorrência 

direta com os descendentes e ascendentes, nos ditames do artigo 1.82978. 

Bem por isso, o Código Civil estabeleceu um novo rol dos herdeiros necessários, 

mantendo os descendentes e ascendentes, e acrescendo o cônjuge sobrevivente. É o que emana 

da nítida redação do art. 1.845: 

Art. 1.845, Código Civil: 

“São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.” 

Nessa nova arquitetura, o cônjuge sobrevivente se tornou herdeiro necessário, 

inclusive em concorrência com os descendentes e ascendentes, o que lhe confere posição de 

primazia e conforto. Equipara-se o sistema sucessório brasileiro a maioria dos países que 

adotam a legítima e, por igual, acolhem o consorte supérstite como herdeiro necessário, 

atribuindo-lhe meação (sobre uma determinada porção de bens) e herança (sobre outro 

montante patrimonial).  

Direito meatório e direito hereditário não se confundem, pois, em prol do viúvo ou 

viúva. Com a dicção do art. 1.829 do Código, o viúvo, ou viúva, no casamento ou na união 

                                                 
78 BRASIL. Código Civil de 2002.68 ed. São Paulo: Saraiva 2017. “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 (art. 1.640, parágrafo único); 

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; IV - aos colaterais.”. 
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estável, concorrendo com descendentes do falecido (o que acontece na maioria dos casos), fará 

jus à meação sobre os bens comuns do casal (aqueles adquiridos a título oneroso ou eventual 

na constância da relação), enquanto a herança incidirá sobre os bens particulares (que são os 

que foram adquiridos antes da relação ou durante ela, a título gratuito, como doação e herança). 

Nessa conjuntura, o cônjuge deixou de ser usufrutuário de parte do patrimônio 

deixado pelo falecido, e passou a ser proprietário, concorrendo, diretamente, com os 

descendentes e ascendentes. Extinguiu-se, em boa hora, o usufruto vidual, que a prática vinha 

demonstrando ser causa de sérios conflitos.  

Exatamente com essa percepção, vale invocar o escólio de Sílvio Rodrigues79, 

ressaltando que:  

Além de admitir que o cônjuge concorra com os herdeiros da primeira classe dos 

sucessíveis, o Código Civil determina que a sua quota não seja inferior a uma quarta 

parte da herança, se ele for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Se, por 

exemplo, o casal tinha três filhos, e falece o marido, a herança será dividida, em partes 

iguais, entre a viúva e os filhos. Porém, se o falecido deixou quatro filhos, e tendo de 

ser reservado um quarto da herança para o cônjuge sobrevivente, os três quartos 

restantes serão repartidos entre os quatro filhos. 

 

No que tange à união estável, o Código Civil de 1916, ante a falta de previsão legal, 

não garantia ao companheiro qualquer direito sucessório. A legislação protegia, in totum e 

exclusivamente, o casamento, em virtude do apelo religioso e preconceituoso, predominante, 

na época. Portanto, a única entidade familiar reconhecida era a casamentária, não se admitindo 

uniões extramatrimoniais denominadas de ilegítimas.  

Os filhos nascidos de pessoas que não eram casadas entre si, designados ilegítimos, 

sofriam tratamento desigual, e não possuíam os mesmos direitos sucessórios dos filhos 

legítimos (legitimados pelo casamento). E, em tratamento ainda mais desigual, os filhos 

adotivos não tinham qualquer direito sucessório80.  

Considerando, porém, que o casamento era indissolúvel, até o período de 1977, 

quando foi editada a Lei do Divórcio, as pessoas que se separaram de fato e que passaram a 

                                                 
79 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Direito das sucessões. Ver, atualizada por Zeno Veloso. 26. ed.  São Paulo: 

Saraiva, 2007, v. 7, p. 99. 
80 Partindo da premissa de que, antes da Constituição de 1988, o filho adotivo não tinha direito sucessório em 

relação aos pais adotivos, surgiu uma intrigante pergunta: se o pai adotivo faleceu antes de 5 de outubro de 1988, 

mas o inventário só veio a ser aberto depois do advento da nova Constituição, o filho da adoção poderia participar 

da herança? Depois de polêmicas consideráveis, a Suprema Corte firmou a sua posição em sentido negativo: 

“Inconstitucionalidade inexistente. A sucessão regula-se por lei vigente à data de sua abertura, não se aplicando a 

sucessões verificadas antes do seu advento a norma do art. 227, § 6º, da Carta de 1988, que eliminou a distinção, 

até então estabelecida pelo Código Civil (art. 1.605 e § 2º), entre filhos legítimos e filhos adotivos, para esse efeito. 

Discriminação que, de resto, se assentava em situações desiguais, não afetando, portanto, o princípio da isonomia” 

(STF, Ac. 1ª T., RE 163.167/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 31.10.97). 
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reconstituir as suas vidas, unindo-se a alguém, passaram a viver em concubinato. Nesse âmbito, 

é relevante mencionar que o artigo 1.17781 dispunha sobre a proibição de doação do cônjuge 

adúltero ao seu cúmplice. Não obstante, o artigo 1.47482 impossibilitava o benefício do seguro 

de vida à pessoa que fosse legalmente proibida de se beneficiar por doação. Outra vedação, que 

ressalta o caráter protetivo do casamento, era o interdito da nomeação da concubina, de testador 

casado, como herdeira testamentária ou legatária, conforme preconiza o inciso III, do artigo 

1.71983. 

Exceção singular a essa norma consistia na possibilidade de reconhecimento de 

filhos concebidos, no lapso no qual os seus genitores e as suas genitoras se encontravam em 

regime de concubinato84. A posteriori, com a edição da Súmula 44785 da Corte Suprema foi 

reconhecido o direito de se participar da sucessão, desde que testamentária. 

Decerto que, com o advento da Constituição Federal de 1988, o concubinato passou 

a ser reconhecido como união estável e, como entidade familiar, ganhando a proteção do 

Estado. No tocante a essa nova ordem constitucional que se reporta à família, Gustavo 

Tepedino86 acentua que:  

A Constituição Federal, centro reunificador do direito privado, disperso na esteira da 

proliferação da legislação especial, cada vez mais numerosa, e da perda de 

centralidade do Código Civil, parece consagrar, em definitivo, uma nova tábua de 

valores. O pano de fundo dos polêmicos dispositivos em matéria de família pode ser 

identificado na alteração do papel atribuído às entidades familiares e, sobretudo, na 

transformação do conceito de unidade familiar que sempre esteve à base do sistema. 

Verifica-se, do exame dos arts. 226 a 230 da Constituição Federal, que o centro da 

tutela constitucional se desloca do casamento para as relações familiares dele (mas 

unicamente dele) decorrentes; e que a milenar proteção da família como instituição, 

unidade de produção e reprodução dos valores culturais, éticos, religiosos e 

econômicos, dá lugar à tutela essencialmente funcionalizada à dignidade de seus 

membros, em particular no que concerne ao desenvolvimento da personalidade de 

seus filhos. 

 

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 atribuiu especial proteção à família, de 

modo que a análise do direito sucessório do cônjuge e do companheiro passou a se orientar 

                                                 
81 Art. 1.177. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, ou por seus 

herdeiros necessários, até 2 (dois) anos depois de dissolvida a sociedade conjuga 
82 Art. 1.474. Não se pode instituir beneficiário, pessoa que for legalmente inibida de receber a doação do segurado. 
83 Art. 1.719. Não podem também ser nomeados herdeiros, nem legatários: III - a concubina do testador casado; 
84 Art. 363, inciso I, “Os filhos ilegítimos de pessoas que não caibam no art. 183, I a VI, têm ação contra os pais, 

ou seus herdeiros, para demandar o reconhecimento da filiação: Ise ao tempo da concepção a mãe estava concubina 

pelo suposto pai, ou suas relações sexuais com ela;”. 
85 Súmula 447, Supremo Tribunal Federal: “É válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do 

testador com sua concubina”. 
86 TEPENDINO, Gustavo. A disciplina civil-constitucional das relações familiares. Fundação Escola Superior do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. Disponível em: < http://www.femperj.org.br>. Acesso em: 02 abr. 2017. 
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pelos princípios da liberdade, igualdade e, precipuamente, da dignidade da pessoa humana, 

partindo-se da premissa de que, “[...] a tutela jurídica dedicada à família não se justifica em si 

mesma, mas para que, através desta, sejam tuteladas as pessoas que a compõem87”.  

Assim, buscando minimizar a enorme desproporcionalidade de tratamento das 

entidades familiares, o Texto Constitucional de 5 de outubro de 1988 veio a estabelecer visíveis 

inovações no regramento e nas garantias do companheiro.  

O Código Civil de 2002, contudo, estranhamente, não cuidou da sucessão do 

companheiro no âmbito ordem da vocação hereditária, optando por fazê-lo nas disposições 

gerais da sucessão, conforme a previsão do art. 1.79088 do Código Civil de 2002 – que, a toda 

evidência, prestigiou o casamento em detrimento da união estável e estabeleceu regras mais 

favoráveis ao cônjuge do que ao companheiro sobrevivente.  

Aliás, tamanho foi o desconexo tratamento conferido à sucessão na união estável 

que o legislador chegou a cometer um equívoco técnico. Ao disciplinar o direito sucessório do 

companheiro sobrevivente, o legislador confundiu a herança com o instituto da meação, ao 

afirmar, em lei, que, “[...] a sucessão se limita a vigência da união estável” (CC, art. 1.790). 

Com a exegese do texto legal, é possível concluir que somente os bens adquiridos na constância 

da união compõem a sucessão do companheiro; exatamente a mesma porção sobre a qual incide 

o direito meatório, consoante a dicção do art.1.725 da Codificação Civil.  

A norma legal, assim, limitou a sucessão do companheiro sobrevivente àqueles 

bens adquiridos, onerosamente, o que exclui os bens recebidos, por doação ou, por herança, do 

companheiro falecido.  Sob esse aspecto, Euclides de Oliveira pondera que, “[...] se não se 

admite tratamento discriminatório, prejudicial ao companheiro em outros pontos, tampouco se 

mostra compatível com o princípio isonômico esse benefício maior que o Código Civil concede 

a quem não tenha sido casado89”. 

Arnaldo Rizzardo90, por sua vez, igualmente comentando o tema em pauta, enfatiza 

que: 

[...] é incompreensível a diferença referente ao casamento, onde cônjuge receberá o 

total da herança se não houver parente descendente ou ascendente (art. 1838). Na 

                                                 
87 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Sucessões. 3. ed. Salvador: 

JusPodvm, 2017, v. 7, p. 342. 
88 BRASIL. Código Civil de 2002. 68 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. “Art. 1.790. A companheira ou o companheiro 

participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas 

condições seguintes: I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for 

atribuída ao filho; II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber 

a cada um daqueles; III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV - não 

havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.”. 
89 OLIVEIRA, Euclides de. Direito de herança: a nova ordem de sucessões. São Paulo: Metodo, 2005, p. 162. 
90 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 200. 
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União Estável, têm prioridade os parentes em ordem inferior, significando a distinção 

frente ao casamento, à toda evidencia mais prestigiado. 

 

De fato, há que se tecer variadas críticas às opções legislativas do Código Civil 

brasileiro.  

A primeira delas é apontada por Silvio de Salvo Venosa. Para o Professor e 

magistrado paulista, um dos graves problemas do sistema de sucessão legal do companheiro, 

contemplado no art. 1.790 Código de 2002, se encontra na hipótese do falecido não deixar 

nenhum outro herdeiro, uma vez que a literalidade do dispositivo insinua que o seu 

companheiro só herdaria o patrimônio aquirido durante a união estável, na constância dela. Por 

consequência, os demais bens serão considerados vacantes91, passando a integrar o patrimônio 

da Fazenda Pública.  

O absurdo tratamento desnivelado da sucessão do cônjuge em relação ao 

companheiro se revela incompatível com qualquer compreensão de razoabilidade ou 

ponderação. São situações de idêntica origem e de natureza familiar, submetidas a tratamento 

claramente díspare. 

Outra dura crítica assestada ao Código Civil de 2002 foi o evidente favorecimento 

do casamento, em detrimento da união estável – que, até então, disciplinada pela Lei n.9.278/96, 

mantinha um tratamento jurídico simétrico àquele emprestado ao matrimônio. Com o Código 

Civil, além de eliminar-se a equiparação sucessória até então existente, conferiu-se tratamento 

inferior ao convivente sobrevivente, como, por exemplo, quando se lhe nega a garantia de 

recebimento da quarta parte da herança (25%), quando estiver concorrendo com descendentes 

que sejam seus também, diversamente do que foi deferido ao cônjuge, no art. 1.832 do Codex92-

93. 

É inegável, portanto, o retrocesso no tratamento dedicado pelo Código Civil 

Brasileiro de 2002 à sucessão do companheiro, quebrando a histórica paridade de 

                                                 
91 Sobre a vacância, Sílvio de Salvo Venosa ensina que, “[...] pela vacância os bens são entregues ao Estado. Essa 

face, porém não tem o condão de incorporar os bens definitivamente ao Estado, o que só vem a acontecer após 

cinco anos da abertura da sucessão. Como a sentença de vacância não incorpora definitivamente os bens ao Estado, 

seu principal efeito é excluir os colaterais que não forem notadamente conhecidos. A sentença de vacância também 

traz outro efeito, é o que fixa o termo inicial de cinco anos, quando então a propriedade do Estado se torna plena 

e fixa. A Fazenda Pública fica na condição de depositária soa bens, até a incorporação definitiva. (IN: VENOSA, 

Sílvio de Salvo. p. 68-69). OBS. 
92 Art. 1.832, Código Civil: “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”. 
93 Bem por isso, parcela da civilística optou por manter o entendimento de que o companheiro não poderia ser 

tratado como herdeiro necessário: “o Código Civil de 2002 não trata o companheiro sobrevivente como herdeiro 

necessário, conforme ocorre com o cônjuge supérstite”, WALD, Arnoldo, Direito Civil, op. cit., p. 123.  
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comportamento com o cônjuge e gerando discussões quanto à própria constitucionalidade da 

norma, por se colocar em perigo choque frontal com o comando do §3º do art. 226 do Texto 

Constitucional. 

A respeito do tema, inclusive, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Roselvald94 

lecionam que:  

Trata-se de visível e indiscutível retrocesso. E, relembrando a sede constitucional da 

proteção da união estável, é de se pontuar a proibição de retrocesso social, também 

denominado proibição de evolução reacionária. O que se afirmar é que as conquistas 

sociais obtidas passam a constituir uma garantia social da coletividade, protegendo a 

confiança e segurança dos cidadãos que acreditam naquele estágio evolutivo de 

proteção jurídica.  

 

Ora, a desconformidade de tratamento sucessório entre o cônjuge e o companheiro 

insulta a proteção ao núcleo familiar, merecedora de especial tratamento do Estado, conforme 

o comando da Constituição da República (art. 226), tratando, de forma equivocada e 

desproposital, aqueles que escolheram viver em união estável95. 

Essa notória desigualdade e incorporando a severa crítica expressa pela maioria da 

civilística brasileira, o Supremo Tribunal Federal cuidou da matéria no julgamento do Recurso 

Extraordinário 878.694/MG, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, proclamando a 

isonomia sucessória entre cônjuges e companheiros e afirmando, expressamente, não ser: 

[...] 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. Assim sendo, o art. 

1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nº 8971/94 e 9278/96 e discriminar a 

companheira (ou 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 ao retrocesso.  

 

Na aludida decisão, a Suprema Corte brasileira fixou como tese jurídica a 

inconstitucionalidade do tratamento sucessório discrepante entre cônjuge e companheiro, 

estabelecendo que ambas as sucessões (no casamento e na união estável) devem se submeter 

ao regramento do art. 1.829 do Código Civil, ao declarar a inconstitucionalidade do tratamento 

                                                 
94 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Sucessões. 3. ed. Salvador: 

JusPodvm, 2017, v. 7, p. 348. 
95  Incisivamente, a doutrinadora Maria Berenice Dias assevera que as diferenças são absurdas. O tratamento 

diferenciado não é somente perverso, é escancaradamente inconstitucional, afrontando de modo direto os 

princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, sem falar na desequiparação preconizada entre duas 

células familiares: união estável e casamento. No mesmo dispositivo em que assegura especial proteção à família, 

a Constituição reconhece a união estável como entidade familiar, não manifestando preferencia por qualquer de 

suas modalidades. O retrocesso da lei se afasta da razoabilidade. DIAS, Maria Berenice, cf. Manual das Sucessões. 

3. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 161. 
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sucessório dedicada ao companheiro sobrevivente pelo art. 1.790 do Código de 2002, embora 

fora de sede de controle concentrado de constitucionalidade. 

De fato, não parece existir um motivo plausível para dispensar ao companheiro um 

tratamento hereditário inferior em relação ao cônjuge. Não fazia sentido privilegiar os colaterais 

até o quarto grau (que são os tios-avôs, sobrinhos-netos e primos) sobre o convivente-viúvo. 

Aquela pessoa que com outra conviveu por décadas, anos, constituindo uma vida em comum, 

não poderia ser inferiorizada, merecendo apenas 1/3 da herança, enquanto 2/3 ficavam para o 

colateral até o quarto grau.  

Ante a facilitação da dissolução do casamento, muita vez, quem descasa opta por 

vivenciar a união estável, em novas relações afetivas. Assim, a norma legal prejudicava, 

claramente, os conviventes, explicitando a falta de razoabilidade e a sua dissonância social. 

Importante frisar, de toda maneira, que casamento e união estável não são 

sinônimos. As pessoas que optaram por viver em união estável não escolheram formalidades, 

preferindo uma relação afetiva mais privada. Aqueles que casaram optaram pelo formalismo e 

maior publicidade. Independente da escolha, a tutela do sistema deve ser a mesma, não se 

podendo privar de efeitos um ou outro, meramente por uma preferência de modelo afetivo. A 

norma jurídica deve servir para inclusão, e não para exclusão. 

Vale referir, no entanto, um relevantíssimo problema criado pelo posicionamento 

adotado pela Corte Excelsa brasileira, ao reconhecer a inconstitucionalidade das regras da 

sucessão do companheiro. 

É que, ao declarar a impossibilidade de tratamento sucessório diferenciado ao 

casamento e à união estável, o Supremo Tribunal Federal determinou que a base de cálculo da 

herança (no casamento e na união estável) sejam os bens particulares, quando o viúvo (a) 

concorre com os descendentes deixados pelo falecido, com apoio no que reza o art. 1.829 do 

Código.  

É exatamente aqui que surge o grande problema da decisão: com essa base de 

cálculo da herança retirou-se das pessoas no Brasil o direito de casar ou conviver sem efeitos 

patrimoniais post mortem. 

Nessa linha de raciocínio, de acordo com a decisão da Suprema Corte, se um casal 

estabelece casamento ou convivência elegendo o regime de separação absoluta, impede 

qualquer comunhão em vida, no caso de desfazimento da relação. Porém, sobrevindo a morte 

de um deles, o outro herdará junto com os filhos, afrontando a autonomia privada, violando 

vontade manifesta em vida pelo casal. Isso porque todos os seus bens são automaticamente 
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enquadrados no conceito de bens particulares – sobre os quais incide o direito hereditário, na 

concorrência do cônjuge com os descendentes do falecido (CC, art. 1.829, I). 

Vale demais exemplificar para bem ilustrar o problema evidenciando a sua 

dimensão: se uma pessoa jovem (na faixa de 40 ou 50 anos), com filhos e patrimônio, que 

pretende estabelecer casamento ou convivência com uma pessoa igualmente com filhos e 

patrimônio. Os filhos não são comuns. Cada um deles pretende deixar o seu patrimônio para os 

seus próprios filhos. Por isso, elegem o regime de separação absoluta de bens: o patrimônio de 

cada um permanece próprio. Nesse caso, se a relação se desfizer em vida, não há partilha de 

bens, mas sobrevindo óbito de um deles, o outro herdará, retirando herança dos filhos deixados 

pelo falecido. E, em seguida, com o falecimento de quem herdou o patrimônio seguirá para os 

descendentes do viúvo (a), que não são filhos de quem morreu. Ou seja, os filhos daquele que 

falecer primeiro sairão prejudicados. 

Com isso, retira-se significativa parcela da autonomia privada das pessoas, gerando 

uma absurda e desconfortável escolha entre casar ou conviver e prejudicar patrimonialmente 

os próprios filhos. 

A Suprema Corte não atentou para essa frontal violação da autonomia privada, ao 

estabelecer a base de cálculo sucessória no art. 1.829 do Código Civil. 

Por fim, a título de sugestão no intuito de possível solução do problema, bastaria 

que o precedente esclarecesse que a incidência do direito sucessório do cônjuge ou 

companheiro deve respeitar a autonomia privada, adequando-se ao regime de bens eleito. 
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3 O TRATAMENTO EMPRESTADO À LEGÍTIMA NO DIREITO ESTRANGEIRO E 

COMPARATIVAMENTE AO ORDENAMENTO JURÍDICO DO BRASIL 

3.1 A relevância do estudo sobre a legítima em outros ordenamentos jurídicos 

Perfilha-se o Direito brasileiro, a toda evidência, ao sistema romano-germânico, 

como, aliás, ocorre com a maioria dos países europeus e sul-americanos.  

Recebendo a influência direta do ordenamento jurídico alemão (art. 2.203 do 

BGB),96 e das históricas bases romanistas,97 o sistema jurídico das liberalidades brasileiro foi, 

historicamente, arquitetado com expressa limitação à liberdade testamentária (legítima, como 

se convencionou denominar), imposta em favor dos herdeiros necessários, no limite de 

cinquenta por cento do patrimônio líquido disponível do autor da herança, no momento da 

abertura da sucessão (= morte).  

Configura a legítima baseada em critério fixo (cota definida). 

Aparta-se, com efeito, o ordenamento dos países que se perfilham à tradição anglo-

saxônica, adotando um regime diferenciado, prestigiando mais amplamente a liberdade de 

testar. É o que ocorre com a Inglaterra, o México e os Estados Unidos da América. Os 

defensores dessa opção legislativa sustentam que o sistema de liberdade testamentária 

contribuirá, inclusive, para reforçar o afeto que marca as relações de família, consoante a 

reflexão de Luis Claro Solar98. 

[...] concedida a liberdade de testar aos pais... a faculdade de poder dispor de todos os 

seus bens com inteira independência e segundo os ditames de sua consciência; a vida 

em família deixará de ser somente um título para herdar bens, uma vez que os filhos 

não poderão esperar nada mais do que carinho e se reconhecerá, assim, a verdadeira 

natureza de uma entidade que deve se constituir para garantir a harmonia que se venha 

a produzir entre seus membros. 

 

Entre nós, assim como nos demais países da América do Sul e na maioria dos 

Estados europeus, inspirados no Direito Romano, sempre se disparou uma contundente crítica 

                                                 
96 Em seus primórdios, os povos germânicos não conheciam a propriedade privada e, por conseguinte, o 

testamento, por conta da crença religiosa externada na máxima Deus solum hereden facere potest, non homo 

(somente Deus pode fazer um herdeiro, não o homem, em tradução livre). Somente depois das invasões bárbaras 

e do contato com as tradições emanadas de Roma é que se concebeu a ideia de que uma pessoa poderia dispor, 

para depois de sua morte, daquilo que adquiriu com o seu trabalho. De todo modo, era necessário resguardar uma 

reserva mínima para os seus familiares, ao que se designava como allodio. Para mais verticalidade sobre o tema, 

LO PRETE, Octavio, Acciones protectoras de la legítima, op. cit., especialmente p. 41-42. 
97 Tanto o Corpus Juris Civilis, do Século VI antes de Cristo, quanto as Novelas 18, do ano 537, e 115, do ano 

541, de Justiniano, faziam expressa referência à limitação da liberdade de testar, inclusive reconhecendo o direito 

do herdeiro de reclamar uma porção da herança deixada pelo falecido parente, mediante da chamada querella 

inofficiosi testamenti.. 
98 SOLAR, Luis Claro, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y comparado: de la sucesión por causa de muerte, 

op. cit., p. 216. 
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à liberdade absoluta de testamento. Uma das mais conhecidas foi formulada por Félix Julien 

Jean Bigot du Preameneu, que foi um dos quatro juristas convocados por Napoleão para 

elaborar o Code de France, de 1804, assim justificando a manutenência da tradição romana: 

“[...] é necessário que a vontade de alguns indivíduos ceda à necessidade de manter a ordem 

social, que não pode subsistir se há incerteza de transmissão patrimonial dos pais aos filhos”.99 

Claramente, a crítica revela uma preocupação não apenas jurídicas na normatização da legítima. 

Em ultrapasse a isso, há também um fundamento econômico e social. 

Mesmo entre os países que restringem a liberdade de elaboração de testamento 

(sistema de legítima, todavia, não há uniformidade de tratamento legislativo.  

Alguns sistemas estabelecem um critério móvel de legítima, variando em relação 

ao número de herdeiros, em alguns casos (como na Itália – art. 537 e seguintes do seu Código 

Civil), ou quanto à concorrência entre descendentes ou ascendentes e viúvo(a), como ocorre na 

Uruguai (art. 887 da Codificação Civil) e na França (art. 913 do Código de France). 

Por outro lado, os países que abraçam o sistema de legítima fixa, por exemplo, 

oscilam diretamente o percentual de restrição da liberdade testamentária. Ilustrativamente, Peru 

(art. 725 do seu Código Civil) e Porto Rico (art. 733 também de seu Código permitem ao titular 

do patrimônio dispor, livremente, de até um terço dos haveres, quando há descendentes. A outro 

giro, na Codificação da Bolívia (art. 1.059) e na do Paraguai (art. 2.598), por sua vez, a porção 

dedicada aos herederos necessarios alcança quatro quintos do patrimônio transmitido. Em 

nosso País (art. 1.846 do Código de 2002) e na Alemanha (2.303 do BGB), a legitima 

corresponde à metade do patrimônio líquido disponível do autor da herança.  

Nota-se, com efeito, de saída, que há um visível alinhamento do Brasil, em relação 

à maioria dos países que, seguindo a tradição do civil law (sistema romano-germânico), 

estabelecem restrições à plena liberdade de testar. Enquanto se adota no Brasil, porém, um 

critério de legítima fixa, outros ordenamentos optam por uma legítima móvel, permitindo ao 

magistrado, casuisticamente, definir o seu limite correspondente com esteio em considerações 

variadas específicas.  

Outro fator distintivo entre os países que adotam a legítima é a utilização como 

critério definidor do número de herdeiros participantes da sucessão. In casu, vale lembrar a 

Itália, cujo art. 536 do Código Civil estabelece variações para a cota, segundo o número de 

participantes e, noutras hipóteses, com relação à existência de herdeiros-descendentes 

incapazes.  

                                                 
99 Apud PIANETTA, Pedro Lafont, Derecho de Sucesiones, op. cit., p. 243. 
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No ponto, percebe-se que, de certa maneira, a referida conjuntura do regime legal 

italiano se assemelha ao novo tratamento emprestado à matéria pelo Direito espanhol, desde o 

advento da Emenda Constitucional nº41, de 19 de dezembro de 2003, estabelecendo regras de 

proteção patrimonial às pessoas com incapacidade, modificando-se a redação originária do art. 

808, do Código Civil do Reino da Espanha. 

Dúvida inexiste, no entanto, de que o ordenamento jurídico sucessório, no Brasil, 

recebeu influência direta de algumas ordens jurídicas europeias, destacando-se, a título 

exemplificativo, o alemão e o francês, para fins de elaboração do sistema brasileiro, inclusive, 

para a edição do Código Civil de 2002.  

Bem por isso, é preciso compreender o funcionamento da legítima, no Direito 

estrangeiro, para que, em seguida, seja possível delimitar as razões pelas quais o Direito das 

Sucessões, no Brasil, optou por uma posição distinta daquela que se mostra prevalecente nos 

países de Direito positivo. 

Além disso, a priori, os países que seguem a tradição do common law, como os 

Estados Unidos da América, por exemplo, sequer estabelecem limites à liberdade testamentária, 

desconhecendo a legítima e maximizando o liberalismo econômico. Efetivamente e sem 

hesitação, “[...] os regimes que admitem a liberdade de testar constituem, em geral, um 

testemunho da tradição do direito anglo-saxão”, como pontifica Olga Orlandi100 (2010). Com 

essa percepção filosófica, vem se reconhecendo, aos cidadãos estadunidenses, a ampla 

possibilidade em dispor de seu patrimônio, seja por ato intervivos, realizado mediante doações, 

ou por ato causa mortis, representado pelo testamento. Essa prerrogativa demanda de uma 

compreensão capitalista do sistema jurídico, procurando maximizar a propriedade e a 

autonomia privada. 

John Stuart Mill (1965), abordando a preocupação com a liberdade de testar e os 

seus efeitos econômicos, acentua que, “[...] a propriedade de algo não pode ser encarada como 

completa sem o poder de doá-la ao morrer ou durante a vida à livre vontade do dono”.101 Afinal, 

                                                 
100ORLANDI, Olga. La Legítima y sus modos de protección: análisisdoctrinario y jurisprudencial em la dinâmica 

del processo sucesorio. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2010, p. 47. 
101 MILL, John Stuart. Principles of political economy. Toronto: J. M. Robson, 1965, p. 223. Em outra passagem, 

chega o autor a utilizar de fina ironia com os países que estabelecem a Legítima: “antes de ser comum os 

capitalistas ricos deixarem por testamento uma parte da fortuna para instituições nacionais, durante a vida os 

indivíduos fazem magníficas doações em dinheiro com a mesma finalidade. Não existe aqui nenhuma lei que 

obrigue à partilha igual de bens entre os filhos, como na França, e, por outro lado, nenhum costume de 

hereditariedade ou primogenitura, como na Inglaterra, e, portanto, os abastados sentem-se em liberdade para 

partilhar a riqueza entre os parentes e o público”. 
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o que é possível de se ter, é possível de se dispor com liberdade, respeitando-se a vontade do 

titular do patrimônio.  

Noutros países que seguem a tradição do common law, no entanto, conquanto seja 

consagrada a plena liberdade testamentária, há uma tentativa de harmonização da liberdade 

absoluta de testar com uma garantia mínima, básica, aos herdeiros, por meio de impor uma 

obrigação de prestação alimentícia ou ressarcimento de despesas a determinados parentes e/ou 

ao cônjuge. Assim, embora o titular do patrimônio possa livremente dispor de seus bens, sem 

limites impostos pela norma, tem de provisionar valores suficientes para manter a subsistência 

(não se refere a transmissão patrimonial) de certos componentes familiares. Sobre o tema, 

seguramente, o melhor exemplo é a Inglaterra, onde a Family Provision Act, de 1938, alterada 

pela Provision for Family and Dependants, de 1975, assegura aos entes que despenderam 

gastos no sustento de um membro familiar o direito a uma “razoável provisão financeira”, caso 

ele venha a falecer sem lhes prever como beneficiário, no todo ou em parte, de seu patrimônio. 

Vale lembrar que esse sistema de liberdade de testar, sem o estabelecimento de uma 

cota limitativa, qual seja a legítima, porém com o estabelecimento de limites indiretos, 

mediante a imposição de assegurar uma verba para a prestação de alimentos post mortem, em 

favor de certos herdeiros, é utilizado, também, por outros países da América Central, como nos 

casos de Honduras (art. 1.149 do Código Civil), Costa Rica (art. 595 do seu Código Civil), 

Panamá (art. 778 de sua Codificação Civil) e Guatemala (art. 936 da sua Lei Civil). Cuida-se, 

a toda evidência, de influência direta da colonização inglesa e da proximidade geográfica com 

os Estados Unidos da América. 

Resta evidente, pois, o fato de ser fundamental um estudo sobre o instituto da 

legítima nas legislações estrangeiras, para que seja possível se delimitar os seus fundamentos e 

as suas consequências práticas, além, por óbvio, de permitir a compreensão das influências 

alienígenas sobre o ordenamento jurídico do Brasil. 

Aliás, a importância do estudo das influências estrangeiras sobre a legítima se 

acentua ainda mais em tempos contemporâneos. Isso porque, em nossos dias, vem se 

verificando uma tendência à redução das cotas da legítima em alguns países, com vistas, por 

exemplo, à especial proteção jurídica das pessoas com deficiência102. Fatores diversos, pois, 

justificam uma mitigação da legítima. 

                                                 
102 É o caso do Direito espanhol, com o advento da Lei nº41/03, que acrescentou um Parágrafo Único ao art. 808 

do seu Código Civil, evidenciando esse panorama: “[...] quando algum dos filhos ou descendentes haja sido 

reconhecido judicialmente como incapaz, o testador poderá estabelecer uma substituição fideicomissária sobre 

um terço da Legítima estrita, sendo fiduciários os filhos ou descendentes judicialmente incapazes e 

fideicomissários os coerdeiros necessários”. 
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Também no Brasil, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, designado de Lei 

Brasileira de Inclusão, pode servir como elemento relevante de concretização dessa tendência 

de arrefecimento da legítima, por via da tutela jurídica avançada de pessoas que podem 

necessitar de um nível diferenciado de proteção patrimonial, a justificar uma diferenciada 

limitação à liberdade de dispor de patrimônio de seus membros familiares.  

Seguramente, seria possível indagar sobre o motivo da eleição de um, ou de outro, 

ordenamento jurídico para ser analisado e comparado com o Direito brasileiro neste ensaio. A 

justificativa é lacônica, porém precisa: dedicou-se atenção a sistemas sucessórios que 

disciplinam a legítima de maneira similar ao Brasil (como a Colômbia e o Peru) ou, noutra 

margem, de maneira diametralmente oposta (como o Direito mexicano e o Direito italiano). 

Não foram perdidos de vista, outrossim, ordenamentos que inovam em matéria sucessória 

(como a Argentina, a França e a Espanha).  

Com isso, algo se mostra absolutamente certo e incontroverso nesse estudo: a 

legítima é objeto de variações de tratamentos legislativos substanciosos. E, no Direito 

brasileiro, a legítima é expressa de modo diferenciado de todos os demais ordenamentos, 

exprimindo-se com feição específica e diferenciada, justificando (e, mais do que isso, exigindo) 

a comparação com os outros países. 

Nessa linha de ideias, sobreleva, então, denotar um cotejo comparativo entre as 

regras legais de restrição à liberdade testamentária de alguns ordenamentos jurídicos e as do 

nosso País. 

A tomada das legislações a serem comparadas não foi aleatória, justificada pelo 

grau de similitude (como o Direito peruano), discrepância (no exemplo do México) ou de 

influência (como França e Itália) sobre o nosso ordenamento jurídico. 

 

3.1.1 A legítima no Direito francês 

Embora, nos primórdios do Direito Romano, tivesse sido acolhida a regra da 

absoluta liberdade testamentária (que, até os nossos dias, inspira os países de influência do 

common law), a maioria das legislações que seguiram as suas influências não aceitou a 

liberdade de testar. 

Em França, por exemplo, mesmo antes do advento do Code de France de 1804, 

apelidado propiciamente de Código Napoleônico, o Direito consuetudinário gaulês já se filiava 

ao entendimento de que haveria um limite para a liberdade de testamento, apartando-se da 

irrestrita liberdade a disposição patrimonial.  
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O sistema consagrado no Código Napoleônico, até hoje em vigor, institui a 

legítima, com esteio num conteúdo positivo. Assim, estabelece que os herdeiros legais, ou 

necessários, podem ser privados pelo autor da herança somente de uma parte desta, estabelecida 

em lei. A outra porção se mostra indisponível ao titular, constituindo-se uma parte reservada 

(pars reservata).  

Prima facie, que já se nota uma perspectiva diferenciada em relação ao nosso País, 

uma vez que o Direito francês admite a legítima como um direito reconhecido aos legitimários 

(herdeiros necessários), e não como restrição à liberdade de testar (conteúdo negativo).  

Essa aludida opção legislativa de França, mediante o estabelecimento de uma 

obrigatoriedade mínima de transmissão de herança, pelo titular do patrimônio, em uma 

cuidadosa análise histórica, representa a clara tentativa de manutenção do poder econômico em 

determinado grupo, consoante a percepção de Michael Walzer:  

[...] durante a Revolução Francesa, houve uma tentativa de dividir os latifúndios 

aristocráticos e todas as grandes concentrações de riquezas por meio de garantia de 

heranças iguais para herdeiros da mesma classe social. Esta garantia acabou entrando 

no Código Napoleônico, embora em forma modificada, e obviamente representa uma 

rígida restrição ao poder testamentário dos proprietários103. 

 

Apesar dessa distinta perspectiva, há uma evidente aproximação entre os sistemas 

jurídicos do Brasil e de França em outros pontos acerca da temática.  

Assim como em nosso ordenamento (CC, art. 1.784), na legislação francesa, a 

legítima é transferida ipso iure (automaticamente) para os herdeiros legítimos, desde o 

falecimento do titular, independentemente da prática de qualquer outro ato pelos beneficiários. 

É uma transmissão imediata, ope legis. No Direito brasileiro, essa diretriz consiste na 

concretização do que se denominou com a expressão droit de saisine – que, embora não 

comporte tradução técnica, evidencia a transmissão automática da integralidade das relações 

jurídicas patrimoniais pertencentes ao falecido (CC, art. 1.784), palmilhando a tradição 

francesa. 

Dúvida não há, portanto, da existência de uma clara influência francesa sobre a 

concepção de legítima no sistema jurídico brasileiro, inclusive no que tange à adoção do critério 

de legítima fixa em favor dos herdeiros necessários. 

É importante registrar, ademais a noção de que o sistema sucessório francês passa 

por modificações relevantes, mormente no tocante ao tratamento jurídico da legítima. Nessa 

                                                 
103WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 

2003, p. 169. 
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esteira, vale a referência às Leis nº 1.135, de 03 de dezembro de 2001, e 728, de 23 de junho 

de 2006, que impuseram significativas reformas no Code de France, atendendo às diretrizes 

fundadas pela Corte Europeia de Direitos Humanos.104  

Com a modificação legislativa, houve alteração nos beneficiários da legítima, que 

são os herdeiros necessários (art. 912). De acordo com o novel texto legal, a legítima pertence, 

prioritariamente, aos descendentes (reserve prioritaire des descendants), podendo, entretanto, 

alcançar o cônjuge sobrevivente, de maneira residual, subsidiariamente, apenas na ausência 

absoluta de quaisquer destes descendentes.  

Os ascendentes e os colaterais, por sua vez, não mais figuram na condição de 

herdeiros necessários (bénéficiaires et montant), empós a modificação do art. 914, do Code de 

France, imposta pela legislação de 2006. Percebe-se que a doutrina tece substanciosas críticas 

à mudança normativa, asseverando que foi rompida uma “larga tradição da Antiga França” e 

que, estabelece “uma família sem passado”,105 consoante abordam Philippe Malaurie e Laurent 

Aynés, professores da Universidade Panthéon-Assas (Paris II). 

As mudanças legislativas impostas em França, ainda, desembocaram em um ponto 

de confluência com o nosso Direito Sucessório. Isso porque as leis de 2006 equalizaram a tutela 

sucessória no casamento e na união estável (livre das formalidades do casamento). Em 2017, 

seguindo a mesma linha ideológica, a Suprema Corte brasileira equiparou o sistema sucessório 

do cônjuge e do companheiro, declarando a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código 

Reale, determinando que a sucessão da união estável siga as mesmas regras estampadas no art. 

1.829 da Codificação para o casamento (STF, RE 878.694/MG, rel. min. Luís Roberto 

Barroso)106. 

De todo modo, vale o destaque de que o valor da legítima, naquele país, varia em 

conformidade com a quantidade de descendentes, podendo ser formada por um meio, um terço  

 

                                                 
104Os precedentes jurisprudenciais da Corte Internacional que, serviram à parametrização das mudanças 

normativas foram os casos “Mazurek vs França, 1.2.2000, Dalloz, 2000-332”; “Tribunal de Grande Instância de 

Montpellier, 2.5.2000, Dalloz, 2001-1270”; e, “Margot e Cros vc França, 22.12.2004”.  
105 MALAURIE, Philippe; AYNÉS, Laurent. Droit des Successions et des Libéralités. 7. ed. Paris: LGDJ, 2016, 

p. 423. Sublinham, ainda, os autores que, a nova lei alterou o tratamento emprestado pela redação originária do 

Código Napoleônico, que o tratava como um herdeiro “excepcional e irregular”. 
106  Consta do Informativo de jurisprudência da Corte Excelsa: “Direito sucessório e distinção entre cônjuge e 

companheiro No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre 

cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o  regime estabelecido no art. 1.829 do Código 

Civil. Com base nesse entendimento, o Plenário, ao apreciar o Tema 809 da repercussão geral, por maioria, deu 

provimento ao recurso extraordinário para reconhecer, de forma incidental, a  inconstitucionalidade do art. 1.790 

do Código Civil de 2002. STF, Ac. Tribunal Pleno, RE 878.694/MG, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 10.5.2017”. 
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ou um quarto, a depender do total de descendentes deixados pelo falecido107.   

Outrossim, ó novo sistema sucessório francês autorizou o sistema de 

aprimoramentos, permitindo ao titular do patrimônio ampliar o benefício hereditário de um dos 

herdeiros necessários, dedicando-lhe, por livre disposição, uma porção da parte disponível (art. 

865, com a nova redação). Nesse ponto, uma vez mais, se revela uma límpida distinção em 

relação ao Direito do Brasil. Aliás, consolidando a tendência de modificação das regras rígidas 

de legítima, a possibilidade de aprimoramentos explicita a possibilidade de um tratamento 

especial e diferenciado para determinadas pessoas que, por motivos justificados, mereçam 

cuidados específicos; enfim, pessoas que se mostrem sujeitos especiais de direitos. 

Sem dúvida se revela, uma importante contribuição legislativa estrangeira, alinhada 

com tendências captadas noutros países, como a Argentina, que pode servir para uma nova 

compreensão da legítima no Brasil, arrefecendo o seu histórico tratamento imóvel e rígido, em 

respeito a novos referenciais captados em uma sociedade aberta, plural e multifacetada.  

Por derradeiro, registremos o fato de que as regras sobre a legítima no Código Civil 

dos franceses alcançam, por igual, as liberalidades entre vivos, obstando-se, com efeito, uma 

doação inoficiosa, tal como acontece no Brasil, consoante previsão do art. 549 da nossa 

Codificação: “Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no 

momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”. 

3.1.2 A legítima no Direito espanhol 

 Mantendo uma posição historicamente recepcionada naquele País, o art. 806 do Código 

Civil do Reino da Espanha, louvando-se das influências romanas e se apartando do sistema 

anglo-saxão, estabelece uma evidente restrição à liberdade testamentária, por via das regras de 

respeito à legítima, antevista como um conjunto patrimonial de transmissão obrigatória para os 

herederos forzosos108, assim como ocorre em nosso Código Civil (art. 1.845).  

Na Espanha, há um certo consenso em reconhecer a legítima como um sistema de freios à 

liberdade dispositiva do titular do patrimônio; isto é, assume um papel de limitação legal à 

                                                 
107 Art. 913, Código Civil da França: “as liberalidades, seja por ato inter vivos, seja por testamento, não podem 

exceder a metade dos bens do disponente, se deixou, por sua morte, um só filho legítimo; o terço, se deixou dois 

filhos; o quarto se deixou três ou um número maior”. Art. 914, Código Civil da França: “as liberalidades, por atos 

inter vivos ou por testamento, não poderão exceder a metade dos bens, se, na falta de filho, o de cujus deixar um 

ou vários ascendentes em cada uma das linhas, paterna ou materna, e os três quartos, se só deixar ascendentes em 

uma das linhas”. Art. 915, Código Civil da França: “quando, na falta de filhos legítimos, o de cujus deixar, ao 

mesmo tempo, um ou vários filhos naturais e ascendentes nas duas linhas, ou em uma só, não poderão as 

liberalidades por atos inter vivos e por testamento exceder a metade dos bens do disponente se só tiver êle um filho 

natural, o terço, se tiver dois, o quarto, se tiver três ou um número maior.” 
108 ESPANHA.Código Civil..“Art. 806. Legítima es la porción de bienes de lós que el testador no puede disponer 

por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos.”.  
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liberdade de praticar liberalidades, em vida ou post mortem (por meio de doações e 

testamentos), mediante de restrições em relação aos beneficiários do ato e ao montante. 

Expressando essa percepção, Manuel de la Câmara Alvárez assinala ser a legítima “[...] uma 

limitação da faculdade de disposição do testador”, estabelecendo uma “[...]cota parte sobre o 

valor líquido da herança que determinados familiares do defunto devem receber quando da 

morte, independentemente da vontade do falecido109”. 

Mantém, portanto, uma inequívoca linha harmônica com o nosso sistema jurídico, restringindo 

a liberdade de prática de liberalidades, seja por ato inter vivos, seja por ato jurídico para a 

produção de efeitos post mortem. 

Malgrado assestando críticas à opção terminológica de sua Codificação110, a civilística 

espanhola reconhece que a expressão herederos forzosos está enraizada na tradição dos países 

de colonização espanhola, inclusive nos vizinhos sul-americanos que a repetem de modo 

praticamente uníssono.   

Em território espanhol, desde a Lei nº15/95, os herdeiros necessários são: 

 

a) Os filhos e demais descendentes (art. 815)111; 

b) Os pais e ascendentes (art. 812); e, 

c) O viúvo, ou viúva (art. 839), em conformidade com as regras limitadoras de 

regime de bens entabuladas no art. 807, da Codificação, ratificando-as, desde 

que não se esteja separado judicialmente ou, de fato112. 

 

  Salta aos olhos uma evidente similitude com o sistema sucessório do Brasil. No ponto, 

não há como deixar de reconhecer que o Código Civil brasileiro de 2002, ao elevar o cônjuge 

                                                 
109 ALVÁREZ, Manuel de la Câmara. Compendio de Derecho Sucesorio, op. cit., p. 190. 
110 Os membros familiares a quem se destina a transmissão obrigatória da herança, independentemente da vontade 

do autor da herança, são denominados pelo Código Civil (espanhol) como “herdeiros forçados, expressão que 

se mostra equívoca e confusa”, consoante percepção doutrinária, LASARTE, Carlos. Derecho de Sucesiones. 7. 

ed. Madrid: Marcial Pons, 2011, v. 7, p. 191. 
111 Assim como ocorre no Brasil, no Reino da Espanha não se distingue descendentes decorrentes de relações 

casamentárias ou extramatrimoniais. “[...] Entre os legitimários descendentes não existe nenhuma discriminação 

entre os matrimoniais e os não matrimoniais. Também a igualdade se estende aos adotivos em relação à família 

do adotante, sem que mantenha qualquer direito com a família biológica”, FERNÁNDEZ, María Serrana, 

“Sucesión forzosa”, op. cit., p. 129. No Direito Sucessório brasileiro, entrementes, já se antevê uma distinta 

possibilidade de sucessão plúrima por um filho biológico e afetivo, por meio do instituto da pluriparentalidade, 

admitido pela Corte Excelsa, inclusive realçando a decorrência de todos os efeitos jurídicos, inclusive sucessórios, 

por óbvio: “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do 

vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.” (STF, Ac. 

Tribunal Pleno, RE 898.060/SC, rel. Min. Luiz Fux, j. 21.9.16, DJe 24.8.17). 
112 A Lei nº15, de 08 de julho de 2015, eliminou qualquer possibilidade de imputação de culpa, ou qualquer outra 

causa de separação, ao defunto, reconhecendo a cessação do direito hereditário pela separação de fato. 
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e o companheiro ao patamar de herdeiros concorrentes com os descendentes e os ascendentes, 

louva-se na mesma base axiológica que inspirou o legislador espanhol. 

Assim como em nosso País, na Espanha é sensível a preocupação do ordenamento 

jurídico em garantir a legítima ao viúvo ou à viúva, transcendendo o direito meatório, 

decorrente do regime de bens adotado pelo casal. Aliás, está é uma tendência captada nos 

ordenamentos ocidentais, como mecanismo de reconhecimento da pluralidade das entidades 

familiares (CF, art. 226), na medida em que o cônjuge e o companheiro sobrevivente não são, 

muitas vezes, o genitor, ou genitora, dos descendentes com que concorrem. Assim, com o 

propósito de evitar conflitos, são estabelecidas cotas sucessórias distintas para os descendentes 

e para os ascendentes para que, individualmente, sejam exercidos os direitos respectivos, com 

suporte nos interesses pessoais de cada um113. 

Outra interseção entre a sucessão hereditária no Brasil e na Espanha é o caráter 

impositivo da legítima, estabelecendo uma restrição à liberdade de realizar testamentos. Aliás, 

tal qual ocorre em nosso Solo, naquele País, “[...] as normas relativas à legítima são de direito 

imperativo. São ius cogens, portanto, não pode prevalecer a vontade do autor da herança, salvo 

nos casos de deserdação justa, prevista em lei (art. 807)”, consoante verbaliza o professor 

Pascual Martínez Espín114 (2014). Exatamente por esse caráter cogente e indisponível à vontade 

do titular, “[...] o herdeiro necessário, a quem o testador tenham deixado por qualquer título 

menos do que a porção legítima que se lhe corresponda, poderá pedir o complemento da 

mesma” – inteligência do art. 815 do Código Civil da Espanha. 

Diferentemente de nós, entretanto, a base de cálculo da legítima na Espanha é 

fixada de maneira flexível (legítima móvel): destina-se uma garantia mínima de dois terços do 

patrimônio líquido (legítima larga), podendo se reduzir para um terço (legítima estrita), quando 

o testador melhorou (mejora), por testamento, a situação dos descendentes. Ademais, naquele 

sistema jurídico, o cálculo da legítima será realizado com a dedução das dívidas deixadas pelo 

                                                 
113 A proximidade entre o sistema brasileiro e o espanhol, nesse aspecto, é evidente. Com efeito, em ambos os 

países, o fundamento jurídico utilizado para atribuir a condição de herdeiro necessário merecedor da legítima, ao 

consorte sobrevivente, é a retirada do direito real de usufruto vidual sobre parcela do patrimônio transmitida aos 

descendentes ou ascendentes. Ora, o aludido usufruto vidual (sobre bens que são transmitidos, nas mais das vezes, 

a descendentes não filhos do viúvo ou viúva) “pode resultar incômodo em muitos casos, tanto para o cônjuge 

viúvo, como para os herdeiros que ostentarão a nua-propriedade do bem, ou bens, sobre os quais recaem o ônus 

do usufruto vidual”, FEERNÁNDEZ, María Serrano, “La sucesión forzosa”, op. cit., p. 134. 
114 ESPÍN, Pascual Martínez. Derecho de Sucesiones. Madrid: Tecnos, 2014, p. 181. 
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de cujus e dos tributos incidentes, respectivamente, acrescentando, depois disso, as colações, 

eventualmente decorrentes de antecipações de legítima115.  

Outro ponto de confluência com o sistema jurídico brasileiro é o fato de se facultar 

ao testador melhorar a situação jurídica dos descendentes, deixando-lhes parte da cota 

disponível (ou seja, da parte que poderia dispor em favor de qualquer outra pessoa). Em sendo 

assim, o autor da herança pode beneficiar algum, ou alguns, dos herederos forzosos, mediante 

a atribuição de legados, heranças ou de doações em vida116, antecipando a herança ou retirando 

o benefício da parte disponível, sem necessidade de colação posterior. Em ambos os 

ordenamentos, porém, a disposição a dispensa de colação tem de ser expressa no ato e não pode 

violar a legítima117.  

A outro giro, contudo, no sistema do País de Cervantes, captando a tendência antes 

aludida de flexibilização das regras rigorosas da legítima, é admitido o sistema de melhoras, 

diferentemente do nosso que fixa a legítima em 50% do patrimônio do falecido. 

Sem dúvida, é digno de referência o fato de se facultar ao testador a possibilidade 

de otimizar a situação jurídica de determinados descendentes, a quem, justificadamente, 

designe um percentual diferenciado, mediante o instituto das mejoras118. Configura-se “um 

poder do testador”, figurando ao lado da legítima como um instituto de posição “[...] intermédia, 

caracterizando o poder de disposição de caráter limitado ou restrito, em favor dos mejorados 

(que serão os filhos ou descendentes), e sobre a melhora não pode impor o testador gravames”, 

como explicam Luís Díez-Picazo e Antônio Gullón119.  

Efetivamente, a mejora assente uma flexibilização da legítima, na medida em que 

permite ao titular do patrimônio privilegiar um descendente. Seria o exemplo do testador (nesse 

                                                 
115 A respeito do tema, o art. 818 do Codex reza que “se atenderá o valor dos bens quando da morte do testador, 

com dedução das dívidas e dos encargos, sem compreender nelas as impostas no próprio testamento. Ao valor 

líquido dos bens hereditários se agregará o das doações colacionadas”. 
116 O art. 819 do Código Civil espanhol assevera que as doações feitas aos descendentes em vida que não tenham 

sido caracterizadas como mejoras da condição hereditária devem ser abatidas da legítima do herdeiro necessário. 
117 A mesma situação é possível no Brasil. Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já teve ensejo de 

asseverar que “(...) 2. Consoante dispõe o art. 2.002 do Código Civil, os descendentes que concorrerem à sucessão 

do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida 

receberam, sob pena de sonegação. 3. Todavia, o dever de colacionar os bens admite exceções, sendo de ressaltar, 

entre elas, as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado 

o seu valor ao tempo da doação (CC, art. 2005), ou, como no caso, em que os pais  doaram aos filhos todos os 

bens de que dispunham, com o consentimento destes, fazendo constar, expressamente, dos atos constitutivos de 

partilha em vida, a dispensa de colação futura” (STJ, Ac. unân. 3ª T., REsp 1.523.552/PR, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, j. 3.11.15, DJe 15.11.15). 
118 Art. 823, Código Civil da Espanha: “o pai ou mãe podem dispor em conceito de melhora em favor de algum, 

ou alguns, dos seus filhos ou descendentes, sejam biológicos ou adotivos, de um dos dois terços destinados à 

legítima”. 
119 DÍEZ-PICAZO, Luís; GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil: Derecho de Sucesiones, op. cit., p. 161. 
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caso, denominado mejorante) que beneficia um neto que reclame, por algum motivo, uma 

proteção diferenciada, como na hipótese de se tratar de uma pessoa discapacitada, que, em 

razão disso, pode merecer um tratamento mais benéfico, por meio do sistema de mejoras, como 

já se detecta em outros ordenamentos. 

A mejora pode ser feita por ato inter vivos (doação, por exemplo) ou causa mortis 

(em disposição testamentária), abrangendo herança (disposições a título universal) ou legados 

(disposições a título singular). O ato, por óbvio, admite revogação a qualquer tempo pelo titular, 

enquanto vivo, naturalmente120. 

3.1.3 A legítima no Direito lusitano 

O sistema jurídico de Portugal (que, por óbvios motivos históricos e 

antropológicos, tanto nos influenciou) recebeu, por sua vez, diretos influxos canônicos, além 

do Direito Romano, oriundos de sua história, da posição geográfica e de suas tradições 

católicas.  

Bem por isso, é fácil perceber que, em terras lusitanas, também não é absoluta a 

liberdade de testar, sendo impostas restrições em prol da manutenção do núcleo familiar. Serve, 

inclusive, como justificativa das opções legislativas brasileiras, alinhadas no mesmo vértice. 

Em sede portuguesa, jamais se considerou, sequer se flertou, com as opções ideológicas dos 

países que seguem a tradição do common law, por conta de uma filosofia bem estabelecida de 

que um membro familiar deve colaborar com os demais, com amparo numa espécie de 

solidariedade familiar121. 

Sobre o tema, com supedâneo na lúcida redação do Código Civil lusitano, 

notadamente de seu art. 2.156º122, embora sendo utilizada uma terminologia distinta da 

legislação brasileira, nota-se que a sucessão determinada por lei, independentemente da vontade 

do autor da herança, se desdobra em dois campos: a sucessão legítima e a sucessão legitimária. 

A primeira, embora possa vir a ser afastada pela vontade do testador, carrega como pressuposto 

                                                 
120 Art. 827, Código Civil da Espanha: “[...] a melhora, mesmo que tenha sido verificada através da entrega de  

bens, será revogável, a menos que se haja feito em capitulações matrimoniais (pacto antenupcial) ou por contrato 

oneroso celebrado com um terceiro”. 
121 É o que se apelida de função social da família, merecendo a afirmação de ser imprescindível “[...] o 

cumprimento de uma função social (nos mesmos moldes da função social da propriedade, da posse, do contrato e 

da empresa) pelo Direito das Famílias, vale destacar, inclusive, a premente necessidade de adaptação do conteúdo 

de seus clássicos institutos aos valores constitucionais, podendo implicar modificação de situações históricas, 

como se nota da admissibilidade de união estável entre pessoas ainda casadas, mas separadas de fato”, FARIAS, 

Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias, op. cit., p. 687. 
122 PORTUGAL.Código Civil.“Art. 2.156º entende-se por legítima a porção de bens de que o testador não pode 

dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários.” 
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um caráter residual, supletivo da sua vontade, prestigiando o interesse particular e a autonomia 

privada. Não se elimina a vontade do auctor hereditatis, apenas servindo como fonte integrativa 

na hipótese de ter sido silente. É o caso em que o titular, durante a sua vida, manteve absoluto 

silêncio sobre o destino de seu patrimônio, depois de seu falecimento. As regras da sucessão 

legítima, então, incidem, suprindo a lacuna volitiva e determinando a transferência de acordo 

com uma presunção em favor de determinadas pessoas. 

O sistema de sucessão legítima funciona, então, subsidiariamente, beneficiando 

pessoas (contempladas em lei), presumindo que a vontade do titular do patrimônio transmitido 

sinalizava na direção destas pessoas. 

Por outro turno, a sucessão legitimaria parte de premissa distinta, impondo 

translucidas restrições à vontade eventualmente manifestadas pelo autor da herança. Como bem 

retrata Inocêncio Galvão Telles (1996), na sucessão legitimária, a norma legal “[...] ergue a 

própria voz mais alto do que a dele (do testador)”. Essa circunstância decorre do fato de que a 

sucessão legitimária “[...] corresponde a interesses tão imperiosos aos olhos do legislador que, 

este transforma as respectivas normas num verdadeiro ius cogens, inderrogável pela vontade 

do de cujus123”. 

Verticalizando ainda mais a análise da sucessão legitimária, Diogo Leite de 

Campos (1997) explica as restrições impostas à autonomia privada do testador, com palavras 

certeiras: 

Justificativa que encontra raízes familiares no direito de propriedade. Tive ocasião de 

dizer, e de repetir, que o direito de propriedade é mais familiar do que individual. Os 

bens são gozados por um conjunto de parentes mais próximos do ‘proprietário’, que 

têm uma expectativa de vir a recebê-los por morte deste. É do interesse social que 

assim seja, tanto mais que estes parentes próximos estão particularmente situados para 

poderem prover à conservação e administração dos bens ser cortes bruscos124. 

 

Exatamente por isso, infere-se que a expressão sucessão legitimária, utilizada no 

Código lusitano, designa a imposição de limites para a vontade declarada pelo testador. Nota-

se, pois, uma distinção de nomenclatura – mas não de substância -, em relação ao ordenamento 

jurídico brasileiro, uma vez que, entre nós, se utiliza a dicção sucessão legítima para designar 

as restrições à autonomia sucessória.  

Em Portugal, no campo da sucessão legitimária, sem margem para escolhas ou 

decisões, o autor da herança somente poderá dispor, a título gratuito, de uma porção de seus 

                                                 
123 TELLES, Inocêncio Galvão.  Direito das Sucessões. 6. ed. Coimbra: Coimbra, 1996, p. 101-102. 
124 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito da Família e das Sucessões. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 

597. 
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bens, uma vez que os beneficiários da sucessão legitimária possuem o direito de receber uma 

cota indisponível à vontade do titular. A estes beneficiários impostos por lei, 

independentemente da vontade do titular, dedica-se a terminologia legitimários – igualmente 

estranha ao nosso vocabulário técnico. Entre nós, optou-se pelo uso da nomenclatura herdeiros 

necessários, alinhando-se, muito mais, a toda evidência, aos países de língua espanhola, onde 

é empregada a expressão herederos forzosos. 

A outro giro, porém, tanto no Direito brasileiro, quanto no sistema português, os 

legitimários (ou, para nós, herdeiros necessários) são as mesmas pessoas: o cônjuge e os 

parentes em linha reta, abrangendo-se tanto os descendentes quanto os ascendentes. É o que 

dispõem, com ligeira variação de redação apenas, o art. 1.845 do Código Civil do Brasil e o art. 

2.157º da Codificação de Portugal, com a redação emprestada pelo Decreto-Lei nº496/77125. 

Outra relevante distinção diz respeito ao objeto da legítima. Diferentemente de nós 

(que, no ponto, nos perfilhamos às tradições germânicas, que tanto influenciaram o Código 

Civil de 1916 e o vigente), o sistema lusitano se perfilha ao regime de cota variável da parte 

indisponível126, conforme se exprimam os beneficiários. Assim, a cota indisponível 

(pertencente aos legitimários), naquele sistema jurídico, pode ser de dois terços, de metade ou 

de um terço apenas, a depender de quem esteja a concorrer nos direitos sucessórios.  

A título ilustrativo, essa cota limitadora da liberdade de testar será de dois terços, 

quando os beneficiários da sucessão forem o consorte sobrevivente e os filhos, ou demais 

descendentes. Também se preserva o percentual de dois terços quando a massa hereditária 

beneficiar diretamente os descendentes, sem concorrência com viúvo ou viúva127.  

Se, porém, o cônjuge não estiver concorrendo com qualquer parente em linha reta 

(descendente ou ascendente) do falecido ou quando for herança a beneficiar filho único do de 

cujus ou, outrossim, na hipótese de herança em favor dos pais do finado, o percentual 

indisponível à vontade do titular será reduzido para a metade do seu patrimônio líquido 

disponível128. Entende-se que, nesse caso, já não se justifica uma intervenção tão consistente 

no patrimônio do autor da herança. 

                                                 
125 PORTUGAL. Código Civil.“Art. 2.157º são herdeiros legitimários o cônjuge, os descendentes e os ascendentes, 

pela ordem e segundo as regras estabelecidas para a sucessão Legítima. “ 
126 “O herdeiro legitimário não é um simples credor da herança por uma quantia em dinheiro calculada sobre o 

valor desta; mas tem o direito a uma quota abstrata da herança”, CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito da 

Família e das Sucessões, op. cit., p. 599. 
127 PORTUGAL, op. cit., Art. 2.159º: “1. A Legítima do cônjuge e dos filhos, em caso de concurso, é de dois 

terços da herança. 2. Não havendo cônjuge sobrevivo, a Legítima dos filhos é de metade ou dois terços da herança, 

conforme exista um só filho ou existam dois ou mais.” 
128 PORTUGAL, op. cit., Art. 2.158º: “aLegítima do cônjuge, se não concorrer com descendentes nem ascendentes, 

é de metade da herança”. 
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Ademais, se a herança está sendo transmitida para demais ascendentes do falecido 

(quais sejam, os avós, os bisavós e assim sucessivamente), o percentual é diminuído para um 

terço,129 exatamente por se entender que a vinculação afetiva já não mais se exprime tão 

consistente como nas outras hipóteses. 

 As regras mencionadas decorrem da combinação do comando dos artigos. 2.158º 

a 2.161º do Código Civil português. 

Não há qualquer dúvida acerca da excessiva limitação da autonomia privada no 

âmbito sucessório no Direito português. Com efeito, vislumbra-se, à saciedade, elevada 

intervenção estatal sobre a liberdade de testar, ultrapassando as imposições da maioria dos 

sistemas, inclusive do Direito brasileiro. 

E, nessa ordem de intelecção, infere-se que essa opção legislativa (de mais rigor na 

limitação da liberdade testamentária) inviabiliza naquele sistema a permissão para emprego 

sistema de mejoras (melhoras ou aprimoramentos, como preferem os franceses), muito 

utilizado em países vizinhos. Opta-se, assim, por estabelecer altos percentuais de bloqueio 

patrimonial, destinados aos legitimários, sem permitir ao titular destinar um volume maior de 

patrimônio a alguém, Aqui, há uma confluência com o Brasil, por conta da inexistência, 

também entre nós, de melhoria da situação do tratamento sucessório de pessoas determinadas.  

Há, porém, um ponto divergente considerável entre a sucessão brasileira e a 

lusitana, envolvendo o critério utilizado parte de cada um dos ordenamentos para o cálculo da 

porção indisponível (legítima).  

Em Portugal, a norma estabelece um critério que abrange os atos de disposição 

gratuitos praticados inter vivos ou causa mortis. Assim, o titular não pode doar (liberalidade 

em vida) ou testar (liberalidade para depois da morte) acima do percentual indisponibilizado 

por lei, em prol dos legitimários. Por conseguinte, quem dispõe de legitimários (para nós, 

herdeiros necessários) é objeto de uma restrição patrimonial conjunta, atingindo, a um só 

tempo, os atos entre vivos e para depois da morte.  

Conforme a constatação de Inocêncio Galvão Telles130 (1996): 

[...] não pode instituir herdeiros cujos quinhões excedam a quota indisponível; e 

também não pode fazer legados que, só por si ou somados àqueles quinhões, 

ultrapassem o valor dessa quantia. Mas, a proteção da lei ainda vai mais longe, porque 

as doações entre vivos contam igualmente para este efeito. Se o de cuius conservasse 

a plena liberdade de doar, poderia em vida canalizar gratuitamente os seus bens ou 

                                                 
129 PORTUGAL, op. cit., Art. 2.161º: “1. A legítima do cônjuge e dos ascendentes, em caso de concurso, é de dois 

terços da herança. 2. Se o autor da sucessão não deixar descendentes nem cônjuge sobrevivo, a legítima dos 

ascendentes é de metade ou de um terço da herança, conforme forem chamados os pais ou os ascendentes do 

segundo grau e seguintes”. 
130 TELLES, Inocêncio Galvão.  Direito das Sucessões. 6. ed. Coimbra: Coimbra, 1996, p. 108.  
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grande parte deles para outras pessoas que desejasse beneficiar, prejudicando os 

legitimários.  

 

No Direito Privado brasileiro a situação é distinta. Por força do que reza o art. 549 

do Código de 2002, para fins de doação, a legítima deve ser calculada no momento da 

liberalidade – ou seja, no instante em que se realiza o ato gratuito da disposição: o cálculo da 

legítima (e, por conseguinte, do excesso, ou não, da doação) será efetivado no momento de 

realizada a doação e, por conta disso, eventuais variações patrimoniais para maior ou menor, 

supervenientes à liberalidade, são irrelevantes. Calcula-se no instante da abertura da sucessão. 

Por isso, a doutrina afirma que “[...] torna-se irrelevante qualquer variação patrimonial do 

doador, após a celebração do negócio, podendo ele enriquecer ou empobrecer131”.  E disso 

não diverge a orientação jurisprudencial:” [...] a doação ao descendente é considerada inoficiosa 

quando ultrapassa a parte que poderia dispor o doador, em testamento, no momento da 

liberalidade.” (STJ, Ac. unân. 4ª T., REsp 112.254/SP, rel. min. Fernando Gonçalves, j. 

16.11.04, DJU 6.12.04, p. 313). 

Diferentemente, para fins de testamento, o cálculo da legítima será feito no 

momento da abertura da sucessão (CC, art. 1.784 combinado com o art. 1.847), o que permite 

uma oscilação patrimonial do titular, acobertando com o manto da validade atos a disposição 

patrimonial. A legítima corresponde, em linhas gerais, à metade dos bens da herança (CC, 

art.1.846132), calculada na abertura da sucessão, utilizando-se um critério fixo, não variável, 

de complexidade contábil133. 

Assim sendo, o cálculo da legítima reclama que se levem em conta: “1º) os bens 

existentes no patrimônio do autor da sucessão à data de sua morte; 2º) o valor dos bens doados 

(que o legislador englobou na noção de colação); 3º) as dívidas da herança; 4º) as despesas do 

funeral134; 5º) o valor dos bens sujeitos à colação135”. A toda evidência, não se trata de uma 

contabilidade simplória.  

Nesse sentido, Sílvio de Salvo Venosa destaca se cogitar em: 

                                                 
131 SOUZA, Sylvio Capanema de, Comentários ao novo Código Civil, cit., p.194. 
132 Art.1.846, Código Civil: “pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, 

constituindo a legítima.” 
133 Art. 1.847, Código CIvil: “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”. 
134. “Comprovadas as despesas realizadas com o funeral da autora da herança na ordem de R$ 2.350,00, bem 

como patente a necessidade de reembolso da quantia despendida por herdeira para fazer frente a tal gasto, é de 

ser mantida a decisão que incluiu as despesas funerárias nas dívidas a serem pagas quando da partilha dos bens 

deixados pelo de cujus, a fim de ressarcir a herdeira que arcou com tais valores” (TJ/RS, 8ª Câmara Cível, 

AgInstr. 70057474926 – comarca de Taquara, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 20.3.14). 
135 LEITE, Eduardo de Oliveira, Comentários ao novo Código Civil, cit., p. 267. 
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[...] uma operação contábil. Há créditos duvidosos do espólio, realizáveis a médio e 

longo prazo, contas a pagar etc. Na verdade, dependendo da complexidade dos bens 

da herança, há necessidade de um balanço completo. É sobre a massa ativa realizável 

que deve ser calculada a legítima. Não se pode ficar na esperança de recebimento de 

créditos duvidosos ou eventuais para a inteiração da legítima136. 

 

Levando em conta a duplicidade de critérios para o cálculo da legítima no Direito 

brasileiro (dependendo se o ato de liberalidade foi praticado em vida ou post mortem), vale 

cogitar em um exemplo: se alguém que tem herdeiros necessários é titular de um patrimônio de 

100, somente pode realizar doações no limite de 50. Esse valor será calculado na data da prática 

da liberalidade, conforme interpretação emprestada ao art. 549 do nosso Codex. Posteriormente 

à prática do ato de liberalidade em vida (doação), porém, poderá fazer um testamento, 

respeitado, novamente, o limite da metade do seu patrimônio líquido, que, agora, seria de 25, 

com origem no critério estabelecido pelo art. 1.847 do mesmo Código; ou seja, o titular pode 

dispor em vida e para depois da morte um total de 75 se dispuser de um patrimônio de 100, 

uma vez que os cálculos são feitos em momentos distintos. 

No sistema português, o limite para os atos de doação e de testamento deve ser 

somado, e não analisado separadamente, como entre nós. 

3.1.4 A legítima no Direito italiano 

Exteriorizando as suas raízes históricas e a influência direta do Direito Romano, a 

legislação italiana, também, abriga normas disciplinadoras da legítima, não acatando a 

liberdade absoluta da disposição patrimonial – típica dos países anglo-saxônicos e prevalecente 

em Estados como a Inglaterra e os Estados Unidos da América.  

Desde a unificação do País e a criação da República da Itália, o seu Código Civil 

reconhece restrições à liberdade de testamento. Hodiernamente, a Codificação aborda a 

legítima, em seu Capítulo X, que quantifica uma porção indisponível à vontade do titular, em 

benefício de determinados sujeitos.  

É fácil, pois, antever uma similitude de tratamento com o ordenamento jurídico do 

Brasil. Até porque, confessadamente, este segue o modelo romano-germânico que, conforme 

dados históricos seguros, jamais admitiu a liberdade absoluta da disposição patrimonial, 

estabelecendo uma restrição em favor de determinados membros familiares, como, por 

exemplo, os descendentes.  

                                                 
136 VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil, cit., p. 338. 
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Guido Alpa é enfático ao reconhecer que o fundamento da legítima (na Itália e nos 

demais países que trilham o caminho romano) é um verdadeiro “favor per la família137” (favor 

em razão da família), evidenciando a sua motivação de continuidade das gerações. 

Aliás, sobre o reconhecimento da legítima em favor de filhos (e explicitando uma 

evolução no tratamento da matéria que também é reconhecida no Brasil, desde o advento da 

Constituição de 1988138), o sistema jurídico italiano revogou as normas que impunham 

tratamento sucessório diferenciado aos filhos afetivos e aos filhos nascidos fora de uma relação 

conjugal. Após as isonômicas modificações legislativas, o art. 536 daquele Código passou a 

estabelecer o rol dos legitimários (herdeiros necessários), a quem se dedica a porção 

indisponível: o cônjuge supérstite, os filhos (agora, equiparados, para abarcar os naturais e os 

adotivos) e os ascendentes139. 

Em relação ao percentual limitador da restrição imposta pela legítima, nota-se que, 

na Itália, existe a adoção de um sistema variável, onde o cálculo da limitação à autonomia 

privada depende do sujeito beneficiado, diferentemente do que é estabelecido pela legislação 

brasileira. Constata-se que, se a herança é destinada somente a um filho, legítimo ou natural, 

reserva-se-lhe a metade do patrimônio líquido do finado. Caso os filhos sejam crianças, é 

resguardada a quota de dois terços, devendo ser partilhada, isonomicamente, entre todos.  

No que se refere aos ascendentes, considerando-se a prerrogativa de o de cujus não 

ter deixado filhos, a norma legal lhes reserva um terço do patrimônio do falecido, inclusive, 

quando há mais de um ascendente, impondo-se uma divisão igualitária entre estes. No que tange 

ao cônjuge supérstite, garante-se-lhe a metade dos bens do cônjuge falecido, como assevera o 

art. 540 do Código italiano140.  

Há, contudo, outra possibilidade. Existindo uma eventual concorrência entre o 

consorte sobrevivente e o filho único do morto, cada um destes fará jus a um terço do 

patrimônio transmitido. Se, porém, a concorrência do viúvo, ou viúva, é composta de dois, ou 

                                                 
137 ALPA, Guido, Manuale di Diritto Civile, op. cit., p. 1.328. 
138 Art. 227, § 6º, da Constituição da República: “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” 
139 Art. 536, Codici Civile Italiano: “legittimari Le persone a favore delle quali la legge riserva  una quota di 

eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai 

figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti  dei figli legittimi o naturali, i 

quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli 

legittimi o naturali.” 
140ITÁLIA. Codici Civile.“Art. 540. riserva a favore del coniuge A favore del coniuge è riservata la metà del 

patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, 

anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza 

familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla 

porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed 

eventualmente sulla quota riservata ai figli.” 
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mais, filhos do de cujus, a metade do acervo patrimonial é destinada aos filhos, porquanto o 

cônjuge supérstite exerce o direito a um quarto da herança do falecido.   

De outro modo, em sendo concorrência do ascendente com o cônjuge sobrevivente, 

quando o extinto não deixou filhos, nem outros descendentes, ao consorte sobrevivente é 

reservada a metade do acervo patrimonial transmitido, enquanto aos ascendentes é destinado 

um quarto do total das relações patrimoniais, conforme dispõe a inteligência do art. 544, do 

Código Civil da Itália141. 

A grande distinção entre o modelo de legítima da Itália e o que se pratica no Brasil 

reside na diferenciação do cálculo da legítima, na medida em que aquele País usa o critério 

móvel (variável), enquanto optamos pelo critério fixo. 

3.1.5 A legítima no Direito argentino 

Voltando a atenção para o estudo da legítima no Direito portenho, nota-se que o 

seu Código Civil (de 2015) manteve, em linhas gerais, as mesmas diretrizes de seu antecessor, 

diretamente influenciado pelo Esboço de Teixeira de Freitas. 

Exatamente como ocorre no Direito brasileiro, no sistema argentino a legítima é 

admitida em favor dos herdeiros necessários, cognominados legitimários pela legislação, 

compartilhando da expressão lusitana, e que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge 

supérstite: “tienen una porción legitima de la que no pueden ser privados por testamento ni 

por actos de disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el 

cônyuge.” (Art. 2.444, Código Civil da Argentina). 

Não há qualquer inclinação, como se percebe, à opção normativa dos sistemas 

influenciados pelo Direito anglo-saxão e que, desde declaradas preocupações com o liberalismo 

econômico, consagram um sistema de liberdade testamentária absoluta, como ocorre no Direito 

ianque142.  

O fundamento é o mesmo a inspirar a ordem jurídica do Brasil: a solidariedade 

social, mostrando-se como “[...] norma valiosa por exigir um comportamento solidário143” de 

pessoas de uma mesma família. 

                                                 
141 ITÁLIA, op. cit. Art. 544: “concorso di ascendenti legittimi e coniuge. Quando chi muore non lascia né figli 

legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, 

ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del 

precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.” 
142 Em solo argentino, a única porção que permite a livre disposição é “[...] determinada uma vez calculada a 

porção legítima da herança. A esta última se chega somando o ativo líquido, as doações  e sobre esta massa de 

cálculo  se calcula a legítima que corresponde aos herdeiros forçados (legitimarios), seja em quatro quintos, dois 

terços ou metade”, LEVY, Lea M; PODESTÁ, Andrea I. “Legitima”, op. cit., p. 616.  
143 CÓRDOBA, Marcos M., Sucesiones, op. cit., p. 353. 
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Por outro turno, porém, seguindo uma ideologia bem distinta dos países que seguem 

a tradição do common law, merece destaque o fato de que, a nova Codificação argentina não 

privilegiou hipóteses de deserdação dos herdeiros necessários, partindo-se da premissa de que, 

em instituto de pouca aplicação prática. Observa-se que a opção legislativa desperta para 

fundadas e merecidas críticas da doutrina do vizinho País. Nessa vertente, merece atenção 

atentar-se para percepção de Jorge O. Azpiri144 (2015): 

Segundo a minha opinião, não resulta adequado que os legitimários (herdeiros 

necessários), que vão receber de maneira imperativa uma cota de seus bens, sejam 

impostos ao causante (autor da herança) e ao mesmo tempo não se permita a este 

excluir-los quando exista alguma causa justificada. 

 

No que condiz com as proporções da legítima, o art. 2.445, do Código de 2015 

estabeleceu inovações, aderindo-se a uma regra de variações entre os beneficiários, mas 

reduzindo-se os limites, anteriormente vigentes. Com essa visão, a legítima dos descendentes 

passou a ser de dois terços, enquanto a dos ascendentes e do cônjuge supérstite se tornou de um 

meio.  

Concorrendo, na sucessão, somente descendentes ou ascendentes, a porção 

disponível é calculada no limite da legítima. Se, entretanto, concorrem cônjuge com 

descendentes, o cálculo da parte disponível será baseado na maior legítima, conforme a 

inteligência do art. 2.446, da Codificação Argentina145. Com efeito, impede-se que a soma da 

legítima dos descendentes e do cônjuge sobrevivente venha a superar a totalidade da massa 

hereditária. Se, por um lado, os descendentes não são prejudicados, por outro, o cônjuge se 

beneficia. Registre-se a mesma técnica utilizada pelo Código Civil brasileiro de 2002, optando 

por privilegiar o cônjuge ou companheiro sobrevivente, transmitindo-lhe herança, transposta à 

meação que lhe é reconhecida em razão do regime de bens adotado pelo casal146. 

O Direito argentino preocupa-se em deixar absolutamente esclarecido o fato de que, 

o cálculo da legítima terá como base a herança transmitida pelo seu autor, devendo se deduzir 

                                                 
144 AZPIRI, Jorge O. Incidencias do Código Civil e Comercial: Derecho Sucessório. Buenos Aires: 

Hammurabi/Jose Luis Depalma editor, 2015, p. 236. 
145 ARGENTINA. Código Civil. “Art. 2.446. Si concurren solo descendientes o sólo ascendientes, la porción 

disponible se calcula según lãs respectivas Legítimas. Si concurre el cônjuge con descendientes, La porción 

disponible se calcula según La Legítima mayor”. 
146 Sobre a tutela jurídica protecionista do cônjuge no âmbito sucessório, veja-se a ponderação da doutrina 

brasileira: “[...] em nossos dias, observa-se uma tendência de ampliação da proteção do cônjuge e do companheiro, 

reconhecendo que a facilitação do divórcio induz a uma situação na qual o cônjuge ou o companheiro sobrevivente 

não é, em grande número de vezes, o ascendente (pai ou mãe) do descendente que está recebendo a herança. A 

reconstituição familiar produz efeitos claros no âmbito sucessório.” FARIAS, Cristiano Chaves de; 

ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil: Sucessões, op. cit., p. 279. 
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as dívidas e os tributos. No percurso, calcula-se a legítima pelo valor líquido da massa 

hereditária, acrescentados, porém, os bens colacionados em virtude da antecipação da herança 

de algum dos herdeiros necessários. Seguramente, se aproxima da fórmula utilizada pelo art. 

1.847 do Código Civil do Brasil147.  

Fazendo-se uma analogia, tal como o sistema jurídico brasileiro, o cálculo da 

legítima, na Argentina, será regido, em conformidade com os valores dos bens vigentes, no 

momento da abertura da sucessão, exatamente consoante preconiza o art. 1.846 do nosso 

Código. 

Distintamente do ordenamento brasileiro, porém, o sistema sucessório argentino 

optou por impedir que se venha a gravar (restringir) a legítima com eventuais cláusulas 

restritivas, tais como inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. A dicção do 

art. 2.447, do seu novo Código Civil e Comercial determina que, “[...] o testador não pode 

impor gravames, nem condições algumas, à porção legítima; se o faz, se tem por não escritas”. 

Afirma-se, de fato, que, “[...] a legítima não pode resultar menoscabada por gravames ou 

condições impostas pelo testador”, como ressalta Jorge O. Azpiri148. 

Entre nós, bem diferentemente, se admite a gravação de cláusulas limitadoras149 

sobre a legítima. O texto do art. 1.848 da nossa Codificação150 é de clareza meridiana, ao 

permitir que se grave a legítima, dês que dispondo o titular de justa causa, a ser reconhecida 

judicialmente, após a abertura da sucessão. A ausência de indicação da justa causa, 

naturalmente, torna ineficaz (e não inválida)151 a cláusula restritiva, garantindo a transmissão 

da legítima de maneira ilimitada, permitindo ao herdeiro necessário a prática de qualquer ato 

de disposição152. Obtemperando um pouco a dureza da possibilidade de gravação da legítima, 

                                                 
147 Art. 1.847, Código Civil: “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”. 
148 AZPIRI, Jorge O. Incidencias do Código Civil e Comercial: Derecho Sucessorio. Buenos Aires: 

Hammurabi/Jose Luis Depalma editor, 2015, p. 242. 
149 No Brasil, a cláusula de inalienabilidade faz presumir, também, incomunicabilidade e impenhorabilidade, 

conforme opção do art. 1.911 do Código de 2002: “[...] a cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de 

liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade”. 
150 Art. 1.848, Código Civil: “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”. 
151 “[...] Ineficácia, portanto, da cláusula na parte em que sujeita os rendimentos aos mesmos gravames dos bens e 

que, ademais, não possui justa causa exigida pelo art. 1.848, caput, do novo Código Civil.” (TJ/SP, Ac. 4ª Câmara 

de Direito Privado, ApCív. 280.837-4/8, rel. Des. José Geraldo Jacobina Rabello, j. 29.4.04). 
152  A declaração da causa motivadora da gravação da legítima, portanto, é conditio sine qua non, de modo que, 

ausente a justificativa, queda inerte a cláusula limitadora. Também assim, Marcelo Truzzi Otero:  “[...] a sua 

ausência (da justa causa) franqueia ao magistrado, de ofício ou a requerimento do interessado, proclamar a nulidade 

da disposição testamentária no próprio procedimento de abertura de abertura, registro e cumprimento de 

testamento ou no próprio inventário”, OTERO, Marcelo Truzzi, Justa causa testamentária, cit., p. 101. 
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permite-se um controle judicial superveniente sobre as cláusulas, através de decisão 

determinativa da sua exclusão ou sub-rogação153 por motivos justificadores. 

Outra relevante distinção entre os referidos ordenamentos jurídicos diz respeito ao 

critério de cálculo dos bens antecipados aos herdeiros necessários (antecipação de legítima). 

No Brasil, como visto alhures, o cálculo é feito com apoio no valor da coisa na data da 

liberalidade (CC, art. 549 combinado com o art. 544). Entrementes, de modo bem diversa, a 

legislação portenha fixa como momento adequado para fixação do valor da legítima a época da 

partilha. “Esta solução evita que o herdeiro (beneficiário pela antecipação da legítima) deva 

assumir os riscos sobre a coisa, seja em caso de que a mesma haja perecido, se tenha deteriorado 

ou diminua o seu valor”, como ressalta Marcos M. Córdoba154. 

Ao se transpor toda essa análise da legítima na Argentina, não se pode deixar de 

sublinhar o fato de que a mais significativa inovação da nova Codificação Civil do vizinho País 

consiste na introdução da possibilidade de melhorar a condição de determinados herdeiros, 

expandindo-se a legítima e comprometendo-se a parte disponível.  

É o instituto da mejora a favor del herdero com discapacidad, permitindo a 

destinação pelo titular do patrimônio de um terço da legítima para descendentes ou ascendentes 

com deficiência física, mental ou intelectual155. 

A toda evidência, a norma legal argentina está em estrita harmonia com a tutela 

jurídica dedicada às pessoas com deficiência, conforme a Convenção de Nova Iorque, também 

firmada pelo vizinho País. Nessa hipótese, há uma flexibilização da legítima, permitindo-se ao 

titular do patrimônio melhorar a condição de um herdeiro necessário com deficiência. O 

beneplácito, porém, somente pode ser instituído em favor de descendentes ou ascendentes, não 

alcançando o cônjuge supérstite. Isso porque o esposo sobrevivente será beneficiado com as 

regras do regime de bens adotado.  

Bem exprime Marcos M. Córdoba que:  

[...]a melhora em favor do descapacitado implica em uma discriminação positivai, 

uma discriminação com fundamento em um elemento solidário, pelo qual os herdeiros 

participam da sorte dos seus coerdeiros, com uma tendência à equiparação das 

                                                 
153 Art.1.848, § 2o, Código Civil: “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.” 
154 CÓRDOBA, Marcos M., Sucesiones, op. cit., p. 348. Com suporte no que reza o art. 2.418 da Codificação 

argentina, o Professor da Universidade de Buenos Aires sustenta que o legislador optou por determinar que o 

cálculo do bem antecipado deve ser feito a partir do seu valor da data da entrega da coisa (tradição), mas “segundo 

os valores que corresponderiam a essa coisa, naquele estado, no tempo da partilha”. 
155ARGENTINA. Código Civil. “Art. 2.448. El causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, 

incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un Tércio de las porciones Legítimas para 

aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad”. 
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circunstâncias que correspondem a respeito daquele que padece de uma situação 

desfavorecida156. 

Dito de outra maneira, significa que, na Argentina, a flexibilização da legítima se 

baseia na busca da garantia da isonomia, eliminando discriminações, impondo um tratamento 

fundamentado nas “[...] diferenças justas que devem ser levadas em conta para garantir o igual 

tratamento dos desiguais157”. 

Sem dúvidas, o permissivo para a mitigação e relativização da legítima vem ao 

encontro do prestígio da autonomia privada, garantindo-se a liberdade de se testar, como 

corolário da propriedade particular. 

Considerando que, no Direito brasileiro também, está incorporada a Convenção de 

Nova Iorque, inclusive com status de norma constitucional158, já se pode prospectar a mesma 

possibilidade, mediante uma interpretação construtiva da norma legal que regulamenta a 

legítima. Assinada em 30 de março de 2007, a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo impõem aos países signatários, inclusive 

o Brasil, proibir qualquer discriminação baseada na deficiência, garantindo às pessoas com 

deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo. 

Elaborado ao longo de quatro anos, o aludido Tratado contou com a colaboração direta de 192 

países. Logo em seu art. 1º, consta que o seu propósito é “[...] promover, proteger e assegurar 

o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas 

as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente” e que reconhece 

as pessoas com deficiência como “[...] aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com 

as demais pessoas”. 

3.1.6 A legítima no Direito peruano 

No Peru, a Lei nº 30.007, de 17 de abril de 2013, impôs relevantes modificações no 

Livro dedicado ao Direito das Sucessões do Código Civil, alcançando, inclusive, as regras sobre 

a legítima.  

                                                 
156 CÓRDOBA, Marcos M., Sucesiones, op. cit., p. 354. 
157 CÓRDOBA, Marcos M., Sucesiones, op. cit., p. 354. 
158 A referida Convenção é o primeiro tratado internacional de direitos humanos que ganhou status de norma 

constitucional em nosso País, promulgado pelo Decreto nº 6.949/09 e em vigor no plano interno desde 25.8.09. 

Naturalmente, a citada norma internacional dispõe sobre regras e princípios para os mais diversos setores (como 

acessibilidade, proteção ao emprego e ao trabalho, previdência social).  



63 

 

Posicionado em ponto diametralmente oposto à liberdade de disposição patrimonial 

que marca o sistema estadunidense, o Direito peruano em muito se aproxima do nosso. 

Assim, explicitando a mesma filosofia do legislador brasileiro, com origem no que reza a nova 

redação do art. 723 de seu Código Civil, no Peru, a legítima corresponde a uma parte da herança 

da qual não pode dispor o titular quando tiver herederos forzosos (herdeiros necessários), que 

são os filhos e demais descendentes, os pais e demais ascendentes e o cônjuge sobrevivente, 

exatamente como ocorre em nosso sistema jurídico, conforme a dicção original do art.1.845 do 

Código Civil159. 

Entrementes, a Lei peruana nº 26.662 elasteceu os direitos hereditários para 

beneficiar, também, as pessoas que vivem em união estável, alterando o art. 326 do seu Código 

Civil, desde que a relação esteja livre de impedimentos matrimoniais.160 Exige, contudo, 

registro em cartório ou reconhecimento judicial (art. 49). No Brasil, diferentemente, a 

equiparação dos direitos hereditários na união estável e no casamento não consta de texto legal, 

decorrendo de decisão do Supremo Tribunal Federal, promovendo a interpretação da norma 

constitucional161. 

Ademais, assim como entre nós162, a legislação peruana não impede que, por 

vontade do titular do patrimônio, os herdeiros necessários possam se exprimir também como 

herdeiros testamentários, cumulando diferentes títulos sucessórios (arts. 724, 729 e 816). Não 

havendo disposição testamentária, a integralidade da herança caberá aos herederos forzosos.  

Diferentemente do Brasil, o Direito peruano adota o sistema de legítima variável 

(móvel). Naquele ordenamento, as cotas da legítima, tal como ocorre em solo argentino, variam 

em relação aos herdeiros necessários. Assim, a legítima é de dois terços do patrimônio líquido 

em favor de filhos e demais descendentes, bem assim como do consorte sobrevivo. Já em 

relação aos pais e demais ascendentes, a legítima será da metade do patrimônio líquido 

transmitido. Abatida a legítima, a parte restante é apelidada de cuota de libre disposición, com 

livre disposição pelo testador.  

                                                 
159 Art. 1.845, Código Civil: “são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.” 
160 De todo modo, vale destacar que, em terras peruanas, as pessoas que estão em união estável são denominadas 

como “concubinas”, em linguagem já superada no Brasil.  
161 “Direito sucessório e distinção entre cônjuge e companheiro No sistema constitucional vigente, é 

inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em 

ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do Código Civil. Com base nesse entendimento, o Plenário, 

ao apreciar o Tema 809 da repercussão geral, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para 

reconhecer, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil de 2002. STF, Ac. Tribunal 

Pleno, RE 878.694/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10.5.2017”. 
162 Art. 1.849, Código Civil: “o herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível, ou algum 

legado, não perderá o direito à legítima.” 
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Como se vê, apartando-se claramente da orientação legislativa brasileira, a legítima 

peruana tem características que, merecem realce, conforme a explicação do professor da 

Pontifícia Universidade Católica de Lima, César Fernández Arce163 (2014): 

[...] a intangibilidade da Legítima é qualitativa e quantitativa e não só por sua 

indisponibilidade, sendo, além disso porque a) não pode ser afetada com gravames, 

nem medidas restritivas quaisquer; b) sobre ela não se pode impor modalidade de 

substituição alguma do herdeiro; c) nenhum herdeiro forçoso pode ser privado dela, 

salvo nos casos excepcionais que a lei prevê em que tenha incorrido o herdeiro, com 

relação ao autor da herança, em algum causa de indignidade ou deserdação de modo 

consciente e voluntário, podendo, então, o testador exercitar seu direito de exclusão 

com base na lei. 

 

Em relação, no entanto, aos critérios determinativos do cálculo da legítima, a 

Codificação do Peru orienta-se, notadamente, em seus arts. 831 e 1.629, da mesma maneira do 

sistema do Brasil. Assim, para que se calcule a legítima, deve se deduzir da massa hereditária 

integral, também, conhecida como herança bruta, os tributos e as dívidas deixadas pelo falecido, 

além da meação pertencente ao seu consorte, denominados gananciales del conyuge 

sobrevivente, somando-se, em seguida, o valor dos bens que foram colacionados pelos 

herdeiros forçosos, em decorrência de doações antecipatórias164. 

3.1.7 A legítima no Direito colombiano 

 

O sistema jurídico da Colômbia exprime particularidades em relação ao tratamento 

dedicado à legítima em outros países da Sul América, conferindo-lhe características próprias. 

Não se pense com isso, entretanto, que o Direito colombiano estaria alinhado às tradições anglo-

saxãs, a reconhecer uma liberdade total de disposição de bens pelo titular. A premissa em que 

se assenta o sistema sucessório da Colômbia é a mesma dos países que, como o Brasil, se 

perfilham ao sistema de limitações à liberdade de dispor, qual seja a proteção da família 

sobrevivente do titular dos bens165.  

                                                 
163 ARCE, César Fernández. Manual de Derecho Sucesorio. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Catolica del Peru, 2014, p. 195. 
164 É o mesmo sistema adotado em nosso Código: “[...] 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.” 
165 Na Colômbia, “[...] não existe liberdade de disposição no que concerne às disposições forçadas das legítimas e 

das porções conjugais (relativas à meação do cônjuge ou companheiro), já que o testador não pode dispor a pessoa 

distinta dos legitimários”, PIANETTA, Pedro Lafont, Derecho de Sucesiones, op. cit., p. 244. 
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Concretamente, a lei colombiana consagra maior volume de proteção patrimonial 

aos descendentes e ascendentes do autor da herança.166 Distingue-se, no ponto, da opção do 

legislador brasileiro, onde há uma sensível preocupação com a proteção jurídica do cônjuge 

sobrevivente, como ressaltado alhures. 

A respeito do tema, o art. 1.240, do Código Civil colombiano, com a redação 

emprestada pelo art. 9º, da Lei nº 29/82, indica que os herdeiros necessários (legitimários, na 

linguagem daquela Codificação) são os filhos, sejam estes decorrentes de quaisquer tipos de 

relações afetivas (matrimoniais, extramatrimoniais ou adotivos, de per si, ou representados por 

seus descendentes) e, os ascendentes de grau mais próximo, além dos pais adotantes, na 

sucessão do filho adotivo. Assim como no Brasil, nem sempre foi assim na Colômbia, 

decorrendo a inclusão de filhos fora das relações casamentárias e adotivos de alteração da 

legislação privada originária167. 

Como se nota, são considerados herdeiros necessários, na Colômbia, os 

descendentes e os ascendentes, basicamente, em conformidade com a ordem de proximidade, 

não se reconhecendo tal condição ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais, independentemente 

do grau de parentesco. Abraça-se critério diferenciado do nosso sistema168 – que dedica tutela 

jurídica especial ao consorte supérstite. 

Tal como ocorre no Brasil, entretanto, é admitida a deserdação do herdeiro 

necessário (descendentes e ascendentes), nas hipóteses traçadas em lei, com fulcro no art. 1.266 

do Código Civil daquele País, com natureza, visivelmente, sancionatória e punitiva. É a mesma 

técnica utilizada no Código Civil brasileiro, como se vislumbra da análise dos arts. 1.814 e 

1.961 a 1.963. 

Perfilhando-se, por outro turno, ao Direito brasileiro, na Colômbia é, adotado o 

sistema de legitima rigurosa, fixa. Dessa maneira, a limitação imposta pela legítima 

corresponde à metade do patrimônio líquido do autor da herança, calculado no momento do 

óbito, no qual se repercute a abertura da sucessão, feitas as deduções relativas aos tributos e às 

dividas, por este deixadas, conforme indicação do art. 1.016 do Código Civil Colombiano.  

                                                 
166 São as chamadas asignaciones forzosas (limitações forçadas) que, abrangem a legítima e o instituto da cuarta 

de mejora, além da obrigação alimentícia que pode ser imposta ao espólio do falecido, em favor de determinadas 

pessoas.  
167 Muito antes de nós, no entanto, com o advento da Lei nº 29/82, o direito do vizinho país incluiu todas as 

categorias de filhos na condição de herederos forzosos, estabelecendo “[...] uma nova organização da ordem 

hereditária”, PIANETTA, Pedro Lafont, Derecho de Sucesiones, op. cit., p. 246. 
168 Art. 1.845, Código Civil: “[...] são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”. 
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Por óbvio, para que se faça o aludido cálculo, é necessário, também, abater o valor 

correspondente à meação de eventual cônjuge sobrevivente – são os chamados gananciales. No 

ponto, adverte Ramírez Fuertes para o fato de que “[...] será preciso promover a liquidação da 

sociedade conjugal (optando o cônjuge sobrevivente pelos seus gananciales) antes de liquidar 

a herança169” e, consequentemente, antes de se calcular a legítima. 

Calculada a legítima, a parte que lhe sobejar será denominada porción de libre 

disposición, por estar submetida à autonomia privada do titular do patrimônio limitado pela 

existência de um legitimário. 

Assim, como sucede na Argentina e na Espanha, no entanto, o sistema de legítima 

colombiano admite a mejora, se distinguindo do Brasil. Sobre o tema, o Direito das Sucessões 

na Colômbia permite que seja reforçada a limitação à liberdade testamentária, transcendendo 

as regras da legítima, com vistas ao ampliamento da proteção ao núcleo familiar do titular do 

patrimônio, para depois de seu falecimento. Isso porque se faculta para o autor da herança 

dedicar um quarto de seu patrimônio líquido a um, ou mais, descendentes (sejam herdeiros 

necessários ou não, como os filhos e os netos e bisnetos, mesmo quando não estejam 

concorrendo na sucessão), de acordo com o seu livre arbítrio. É o que se denomina cuarta de 

mejoras170. 

Diferentemente da legítima rigurosa, correspondente à metade do patrimônio 

líquido do autor da herança, que não pode ser atingida no todo, ou em parte, a cuarta de mejoras 

admite a imposição de cláusulas restritivas, como a impenhorabilidade, incomunicabilidade e 

inalienabilidade, uma vez que estariam sob a livre disposição do testador. 

No ponto, percebe-se que mesmo um sistema jurídico adotante de uma legítima fixa 

(rigurosa) convive, harmonicamente, com a possibilidade de mejoras, ladeando a legítima e 

autorizando um tratamento diferenciado a determinados sucessores. 

Outra particularidade do sistema jurídico da Colômbia, não privilegiando na 

sucessão legítima brasileira, é o chamado acervo imaginário da legítima. Refere-se o instituto 

a um mecanismo, criado por lei, para se resguardar a legítima, evitando-se que atos 

fraudulentos, praticados pelo titular do patrimônio, venham a comprometer a sua integridade. 

O instituto tem aplicação na hipótese de doações, feitas em vida, pelo autor da herança, 

beneficiando-se terceiros, ou até mesmo um, ou alguns dos herdeiros necessários. A intenção é 

preservar a legítima.  

                                                 
169 FUERTES, Ramírez, Sucesiones. 6. ed. Bogotá: Temis, 2003, p. 167. 
170 “Constitui uma limitação à faculdade de testar, se se considera que somente pode ser destinada pelo testador a 

um dos seus descendentes, sejam, ou não, herdeiros necessários”. FUERTES, op. cit., p. 164. 
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Aliás, não se pode deixar de exprimir a ideia de que a expressão acervos 

imaginarios se mostra imprópria, na medida em que o seu cálculo é concreto, real, e, não, 

hipotético. Ao perceber que em face de doações feitas a terceiros ou antecipações da heranças, 

a sua cota legitimaria está sendo atingida, o herdeiro necessário pode requerer que, sejam 

computados os valores correspondentes aos atos de disposição, sendo, imediatamente, abatidos, 

permitindo-se, então, que, se calcule o acervo imaginario futuro inerente à legítima, a fim de 

se limitar novos atos subsequentes (art. 1.243, do Código Civil). 

Esta é mais uma peculiaridade do sistema da Colômbia, diferenciando-se 

claramente do ordenamento jurídico do Brasil. 

3.1.8 A legítima no Direito chileno 

O Código Civil do Chile, baseado confessadamente na doutrina de Andrés Bello 

(que foi o relator do projeto de lei no Senado daquele País) e, por conseguinte, com declaradas 

influências romanistas, diferentemente do nosso, cuida da transmissão hereditária no seu Livro 

II, dedicado ao estudo dos bens e de seu domínio, posse, uso e gozo.  

Dispõe no art. 688, que: "[...] no momento de deferir-se a herança, a possessão dela 

se confere por lei ao herdeiro; mas esta possessão legal não habilita o herdeiro para dispor de 

maneira alguma de um imóvel”.  

Como se vê, conquanto adote a regra da transmissão automática das relações 

patrimoniais do falecido, inspirada pela máxima francesa do Droit de saisine (que, entre nós, 

está topologicamente encartada no Livro do Direito das Sucessões, notadamente no art. 1.784), 

o ordenamento do País dos Andes opta por inseri-lo no tratamento das titularidades, no estudo 

dos bens jurídicos. 

De todo modo a regra da transmissão automática no momento da abertura da 

sucessão (= morte) é consagrada nos mesmos moldes do Direito brasileiro. A respeito, o art. 

955 daquele Código Civil reza que "[...] a sucessão nos bens do uma pessoa se abre no momento 

de sua morte em seu último domicílio; salvos os casos expressamente excetuados”, adotando a 

mesma lógica de raciocínio consagrada em nossa Codificação de 2002171. 

No que diz respeito à legítima, a legislação chilena, especialmente no art. 1.181 e 

seguintes, organiza a herança em três porções, não necessariamente em cotas idênticas: a) a 

parte disponível ao titular; b) a legítima, que lhe é indisponível em favor dos herdeiros 

                                                 
171 Art. 1.785, Código Civil: “a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido.” 
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necessários (também chamados de legitimarios); e c) a parte dedicada à mejora, com a 

possibilidade de beneficiar determinados sujeitos. 

A adoção do sistema de limitação à liberdade patrimonial mereceu do próprio 

Andrés Bello, nas notas agregadas à Exposição de Motivos do Codex, a expressão de que era 

uma “preocupación”, pela possibilidade de estar a contrariar o Direito natural e, até certo ponto, 

se mostrar descompassada em relação à Filosofia. Prevaleceu, todavia, naquele País a limitação 

à liberdade de testar, sob o argumento sustentado por Jose Cirillo Clemente Fabres de que: 

“[...] nenhum princípio de Direito natural deve estar previsto no Código Civil porque 

o indivíduo que não teme a Deus, nem à sua consciência, menos há de temer um 

legislador humano e não lhe faltarão meios para iludir à lei... Se omitíssemos a 

legítima veríamos, com passividade e indiferença, que um pai vicioso preferiria os 

filhos adulterinos (fora do casamento), enquanto os legítimos padeciam na miséria, 

veríamos que um pai caprichoso, ou sem consciência, preferiria, sem razão plausível, 

um dos filhos sobre os demais, veríamos que um pai débil ou estúpido poderia ser 

dominado por um filho mais astuto ou perverso e que absorvesse a sua fortuna, 

veríamos que o afeto a uma segunda esposa poderia fazer perecer na miséria os filhos 

do primeiro matrimônio; e veríamos, por fim, as mil extravagâncias que resultam 

naturalmente dos vícios, da desordem das paixões humanas, da falta de inteligência, 

de energia etc. Estou longe de convir que Inglaterra e os Estados Unidos sejam os 

países onde as relações familiares são mais ternas e afetivas172. 

  

Embora perfilhado ao sistema também acolhido no Brasil de legítimas, o Chile opta 

pela possibilidade de variações (sistema móvel), de acordo com quem sejam os beneficiários, 

se descendentes, ascendentes ou cônjuge.  

Noutro ponto da distinção em relação ao Brasil173, o art. 1.192 do Código chileno 

proíbe a gravação da legitima com cláusulas restritivas: “[...] a legitima rigurosa não é 

suscetível de condição, prazo (termo), modo ou gravame algum. Sobre os demais bens que o 

falecido deixou, exceto sobre as doações antecipatórias de legítima, o testador pode impor os 

gravames que queira”, como explica Alberto Aguilera y Velasco174. 

Ademais, também distintamente de nós, naquele ordenamento jurídico consagra-se 

o sistema de mejoras, autorizando-se o titular do patrimônio a dispor em favor de um dos 

legitimários, ampliando o seu benefício em relação aos demais. Consta do comando do art. 

1.195 daquela Lei Civil: “[...] da quarta de melhoras pode fazer o titular do patrimônio, por 

doação ou testamento, a distribuição que queira entre os seus descendentes; poderá, pois, 

                                                 
172 Apud SOLAR, Luís Claro, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y comparado: de la sucesión por causa de 

muerte I, op. cit., p. 218. 
173 Reitere-se que o direito brasileiro admite que o auctor heredatatis restrinja a livre disposição da herança 

transmitida aos herdeiros necessários (CC, art. 1.845) quando houver justa causa, indicada expressamente e 

provada posteriormente, conforme dicção do art. 1.845 da Codificação de 2002. 
174 VELASCO, Alberto Aguilera y, Codigo Civil chileno comentado, concordado y comparado, op. cit., p. 431. 
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beneficiar um, ou mais, de seus descendentes toda a parte-quarta, com exclusão dos outros” 

(tradução livre). 

Há, sem dúvidas, uma aproximação conceitual com o sistema de mejoras adotado 

na Colômbia e na Argentina, servindo como um mecanismo de flexibilização da legítima, 

permitindo ajustes casuísticos pelo titular do patrimônio, de acordo com as necessidades 

específicas de cada um dos seus herdeiros. É instrumento, enfim, de ajuste de casos concretos. 

3.1.9 A legítima no Direito mexicano 

Embora se mantenha fiel às tradições do civil law, o sistema jurídico do México pugna, 

desde o seu Código Civil de 1884175, pelo regime da libre testamentifacción que, pode ser 

compreendido como plena liberdade de testar. Evidencia-se a influência romanista, 

notadamente, do Digesto, Livro V, Título II, que se reportava ao “testamento inoficioso”.  

No sistema mexicano, de maneiras transversalmente oposta ao que se consagra no 

ordenamento brasileiro, o testador pode dispor, livremente, de seu patrimônio, em favor de 

quem escolha, sejam parentes ou terceiros alheios à sua família.  

É um evento de simples projeção da liberdade de contratação, reverberando-se sobre o 

campo sucessório. Entende-se que a autonomia de assumir obrigações e escolher efeitos 

negociais há de se projetar, de forma similar, no terreno das liberalidades.  

Cuidando especificamente da liberdade de dispor de patrimônio, Michael Walzer, do 

Instituto para Estudos Avançados de Nova Jersey, chega a ser enfático: 

[...] se possuo tal objeto e posso trocá-lo por outra coisa (dentro da esfera do dinheiro 

e das mercadorias), então decerto posso dá-lo a quem me aprouver. Se posso formar 

minha identidade por intermédio de minhas posses, então posso fazê-lo por meio do 

despojamento.  E, ainda com mais certeza, o que não posso ter, não posso dar176.  

 

A toda evidência, está é a teoria apelidada como análise econômica do Direito. As 

raízes desses estudos se concentram nos pontos de interseção do Direito com a Economia, 

                                                 
175 Não é despiciendo destacar um trecho da Exposição de Motivos do Código Civil mexicano de 1884 que 

consagrou, primeiramente, a liberdade absoluta testamentária, explicitando a divergência existente: “Livro IV – 

Liberdade de testar. Mais grave que as reformas mencionadas e de maior transcendência é a que a comissão propõe 

que se faça no Livro IV do Código Civil. Até hoje, em nosso país, se tem considerado que os descendentes possuem 

um direito perfeito para suceder os seus ascendentes em certa parte de seus bens e que, por sua vez, os ascendentes 

possuem o mesmo direito... O Poder Executivo iniciou sobre este ponto uma reforma radical, propondo que se 

garanta a completa liberdade às pessoas que fazem testamento, para dispor da totalidade de seus bens... Sobre este 

ponto tão capital, a Comissão se concentrou de uma maneira especial em seus estudos. E, não obstante as 

multiplicadas conferências que seus membros celebrarão, tiveram o sentimento de não chegar a um acordo, se 

sorte que um deles apresentou voto em separado e as ideias que vamos emitir são da maioria da comissão”.  
176 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade, op. cit., p. 166.  
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inclusive projetando consequências no concerto sucessório. Referidos estudos ganharam a 

influência de Richard Posner, um dos precursores do tema. Ao defender a preocupação dos 

influxos do Direito das Famílias e das Sucessões sobre a Economia de Mercado, conta o 

professor da Faculdade de Direito da Universidade de Chicago que, nos tempos primitivos, era 

cobrado “o preço da noiva”, revertido para a família dela, e não para ela mesma. Inclusive, “[...] 

em algumas sociedades, o homem pobre demais para pagar o preço da noiva podia ir trabalhar 

para o seu futuro sogro por um determinado período de tempo. Através de seus hábitos de 

trabalho, ele provava que mereceria a garota177”.  

Na literatura jurídica brasileira, também já se percebe a importância do estudo da 

matéria: “[...] é fato, o ordenamento jurídico é afetado pelo sistema econômico, mas ao mesmo 

tempo também o afeta. Por isso, é preciso buscar harmonizá-los, não aceitando todas as suas 

premissas, mas começando por ter consciência dessa dupla influência178”, como ressalta Dóris 

Ghilardi, advertindo para a importância que o diálogo entre a Economia e o Direito pode trazer 

não apenas na edição de normas, mas, igualmente, na sua aplicação. 

Poder-se-ia, então, suscitar a ideia de que o Direito Sucessório do México estaria 

equiparado ao dos Estados Unidos. Ledo engano. Embora o seu ordenamento jurídico não 

estabeleça limitações à liberdade de testar, o México não comunga da filosofia adotada pelos 

Estados Unidos da América. Isso porque, conquanto mantenha as tradições do Direito 

consuetudinário inglês (common law), a ordem jurídica dos Estados Unidos da América 

perpassa a linha dos tempos, com um explícito prestígio à liberdade absoluta de dispor, tanto 

no que se refere a doação, quanto à herança. Cuida-se, sem hesitações, de conexão direta à 

liberdade de mercado, que fundamenta a sua economia. Diferentemente, o sistema do México 

estabelece uma limitação indireta à liberdade de prática de atos gratuitos, impondo ao titular de 

patrimônio assegurar a manutenção (subsistência) das pessoas de sua família que dele poderiam 

cobrar alimentos. 

Assim sendo, no México, distintamente do Direito ianque e do Direito brasileiro, a 

única limitação imposta ao titular do patrimônio, em relação aos seus membros familiares, é a 

obrigação de se estabelecer uma pensão alimentícia a certos parentes consanguíneos, em linha 

reta ou transversal e, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, denominado concubino, 

naquele ordenamento179. 

                                                 
177POSNER, Richard. A economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 221. 
178 GHILARDI, Dóris. Economia do afeto, op. cit., p. 154. 
179 No Brasil, o §3o do art. 226 da Constituição da República pretendeu superar o preconceito em relação à expressão 

concubinato, passando a utilizar a nomenclatura união estável. Em sede doutrinária, afirma-se que a“[...] expressão 
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Com o propósito de se justificar a adoção do sistema da plena liberdade 

testamentária, Rafael Rojina Villegas (2009) assinala que, na contemporaneidade, todas as 

relações não patrimoniais do falecido não são suscetíveis de transmissão, extinguindo-se com 

o seu óbito.  

Assim, o direito à livre testamentificação resolve:  

[...] problemas econômicos de grande importância para a fundamentação do crédito, 

da riqueza e do comércio. Nesse âmbito, o sistema intervém como uma técnica para 

auxiliar e resolver um problema econômico: permitir uma sucessão tal que não exista 

nenhum transtorno, nenhuma alteração, nas relações patrimoniais quando a pessoa 

morre180. 

De qualquer feito, seguindo uma inspiração inglesa, o sistema sucessório mexicano 

exige que se reserve uma porção mínima, para servir como alimentos aos parentes 

consanguíneos e ao cônjuge ou companheiro supérstite, sob pena de se caracterizar o 

testamento como inoficioso,181 que significa aquela declaração de vontade, a qual viola o ofício 

do pai de prover a manutenção de seus dependentes. 

Ocorre uma situação bem assemelhada ao que se denomina, no Brasil, de doação 

inoficiosa, com base no disposto no art. 549 do Código de 2002 que consagra a nulidade da 

doação naquilo que exceder a legítima dos herdeiros necessários. A terminologia é explicada 

por Paulo de Tarso Veira Sanseverino: “[...] como o doador contraria o seu ofício de pai 

(deveres paternos), essa infração é qualificada como doação inoficiosa182”.  

No Direito mexicano, referida pensão (que precisa ser garantida em favor de 

determinados sujeitos) tem o desiderato de servir para a manutenção dos membros familiares 

e, será suportada pelo espólio do falecido, proporcionalmente, a todos os beneficiários. 

Vale conferir, a respeito, o texto do art. 1.374, do Código Civil do México, ao 

abordar a matéria: “[...] é inoficioso o testamento em que não se deixe a pensão alimentícia, 

segundo o estabelecido neste capítulo”. Portanto, impõe-se ao testador deixar um mínimo de 

herança, para assegurar a manutenção: 

a) Dos seus descendentes com faixa etária menor de que 18 anos de idade; 

b) Dos seus descendentes impossibilitados de trabalhar, qualquer que seja a idade; 

                                                 
concubinato carrega consigo um estigma e um preconceito. Historicamente, sempre traduziu relação escusa e 
pecaminosa, quase uma depreciação moral”, DIAS, Maria Berenice,  Manual de Direito das Famílias, cit., p.166.  
180 VILLEGAS, Rafael Rojina. Derecho Civil Mexicano: Sucesiones. 12. ed. Mexico: Editorial Porrua, 2009, 

Tomo IV, p. 354. 
181 A expressão remonta à Antiga Roma, designando o que se apresentava contrário aos deveres de piedade entre 

os parentes: in officium, como mencionava Paulo em suas sentenças: inofficiosum dicitur testamentum quod non 

ex officio pietatis videtur esse conscriptum (Digesto 5, 2, frs 2 e 4, Inst, 2, 18). 
182  SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira, cf. Contratos Nominados II, cit., p. 126. 
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c) Do seu cônjuge sobrevivente, quando impedido de atividade laborativa ou não 

tenha bens para a sua mantença; 

d) Dos seus ascendentes; da pessoa com quem conviveu durante, pelo menos, 

cinco anos; e 

e) Dos seus irmãos e demais parentes colaterais até o quarto grau.  

Destaquemos, de toda maneira, o fato que o testamento inoficioso não perde 

validade, lindado, tão somente, a uma limitação parcial de sua eficácia183, ou seja, vislumbrando 

os distintos planos do mundo jurídico (existência, validade e eficácia), nota-se que o vício do 

testamento inoficioso está na sua dimensão de eficácia, exigindo, tão somente, um ajuste dos 

limites do ato de disposição praticado pelo titular do patrimônio, sem comprometer a sua efetiva 

validade jurídica. Como se vê, esta perfaz uma solução bem distinta daquela adotada pelo 

ordenamento do Brasil – que, na margem oposta, estabelece limites rigorosos à liberdade de 

dispor a título gratuito, por ato inter vivos ou causa mortis. 

De toda sorte, é preciso destacar que, obtemperando a regra da obrigatoriedade de 

disponibilizar os alimentos, em favor de certos familiares, o art. 1.370 da Codificação 

mexicana, em linha filosófica bem diversa da nossa, insistamos à farta, permite a livre 

disposição patrimonial, sem qualquer reserva, se os beneficiários dos alimentos possuem bens 

suficientes à sua manutenção. Seria o exemplo de uma pessoa que faleceu, deixando a 

integralidade do seu patrimônio a um estranho, considerando que todos os seus descendentes 

possuem modo de subsistência digna, sem qualquer necessidade da colaboração material 

paterna/materna. 

3.2 Síntese conclusiva: a relevância da legislação estrangeira comparada para a 

relativização da legítima 

Procedido estudo de normas estrangeiras sobre a legítima, evidencia-se a 

disparidade de tratamento da matéria nos ordenamentos jurídicos, inexistindo qualquer 

uniformidade. 

Mostrou-se relevante a compreensão do tema no Direito Civil mexicano, para 

evidenciar que, embora acolhida a liberdade de testar, inexistindo a limitação da legítima, 

                                                 
183 “O efeito único decorrente do caráter inoficioso do testamento não é revogar as suas disposições testamentárias, 

em geral, mas permitir que se assegure ao credor alimentário a pensão a que tem direito .Uma vez assegurada esta 

pensão, subsiste em todas as partes o testamento”, VILLEGAS, Rafael Rojina. Derecho Civil Mexicano: 

Sucesiones. 12. ed. Mexico: Editorial Porrua, 2009, p. 361. 
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existem restrições impostas, no sentido de que sejam reservados valores disponíveis para a 

assistência material de familiares que necessitem de alimentos. É uma clara inspiração do 

sistema inglês, baseado na mesma ideologia. 

Com isso, constatou-se que apenas os Estados Unidos da América acolhem um 

sistema de liberdade absoluta e irrestrita para o testamento, não sendo seguido por outros países, 

sequer aqueles da tradição do common law. 

Lado outro, entre os países que impõem limitações à liberdade de dispor 

gratuitamente do patrimônio, por ato entre vivos ou causa mortis, seguindo a tradição 

romanista, inexiste consenso na disciplina do tema, reconhecidas diversas variações. 

Enquanto alguns países, como a Alemanha, estabelecem uma legítima fixa, com 

percentual rigoroso e inflexível, outros ordenamentos optam por uma legítima móvel, flexível, 

variante a partir dos sujeitos que participam da sucessão ou de seu objeto, como a Espanha, a 

França e Portugal. 

Justificadamente, era necessário conhecer cada um desses sistemas europeus 

(igualmente ao nosso, talhados a partir das influências do Direito Romano) para compreender 

as opções legislativas brasileiras. 

No ponto, inclusive, traçou-se uma comparação da legislação do Brasil com outros 

países sul-americanos, como Argentina, Chile, Colômbia e Peru, para que se percebesse a linha 

evolutiva dos ordenamentos vizinhos em relação ao tema, abrindo exceções à legítima, 

enquanto o nosso sistema se mantém o mesmo há mais de um século. 

Aliás, já é possível captar em alguns sistemas (como na Espanha, na França, na 

Argentina e na Colômbia) claras tendências de mitigação da limitação da liberdade de testar, 

em prestígio de valores merecedores de tutela jurídica, pertencentes a determinados sujeitos, 

como as pessoas com deficiência. 

O estudo do tratamento dedicado pelo direito estrangeiro, comparativamente à 

nossa legislação, inclusive, termina por transparecer a existência de um descompasso da 

legislação brasileira sobre a legítima com os outros ordenamentos que, igualmente, a afastam 

da liberdade de testamento, a exigir uma nova hermenêutica do assunto, à luz da própria 

evolução das relações familiares. 

3.3 Tendências contemporâneas captadas nos sistemas jurídicos em relação à legítima 

Os ordenamentos jurídicos analisados, historicamente, elegeram posicionamentos 

radicais, em relação às determinações de limites, ou não, à liberdade de declarar a vontade 
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empós o óbito. De uma banda, os sistemas limitativos da legítima (baseados na tradição 

romano-germânica, do civil. law), partindo da premissa de que é preciso assegurar a 

manutenção dos membros familiares do titular do patrimônio, até mesmo para que a obrigação 

não resvale sobre o Poder Público. E, a outro giro, os ordenamentos que consagram de modo 

absoluto a liberdade de dispor de patrimônio, partindo da premissa de que a liberdade humana 

não pode estar submetida a qualquer tipo de limitação legal, sob pena de uma indevida 

ingerência estatal sobre a autonomia privada. 

Com o decorrer dos tempos, no entanto, foram reconhecidas tendências de alguns 

países que, malgrado sigam a tradição do common law, abraçando uma liberdade testamentária 

absoluta, privilegiam valores existenciais e tentam conciliar a autodeterminação (autonomia 

privada) que caracteriza o Direito Privado com a necessidade de garantir uma solidariedade 

social básica, voltada para a colaboração com a subsistência de componentes familiares que 

necessitem de assistência material184. 

Concomitantemente, se revelou uma explícita inclinação de outros ordenamentos, 

que seguem as tradições do civil law, para estabelecer limites ao direito de se realizar 

testamentos, seguindo as pegadas romanistas e alemãs185. De certo, tais restrições à liberdade 

de dispor do seu patrimônio, por conta da própria complexidade do tema, variam, de acordo 

com o sistema abraçado, em relação aos sujeitos, aos limites, aos cálculos e às modalidades.  

De fato, com as considerações históricas, os sistemas foram elegendo soluções radicais e 

extremistas, partindo-se da premissa de que se estaria adotando a melhor solução para se 

equalizar os problemas, advindos dessa tensão entre a liberdade de escolher o destino do 

patrimônio e a necessidade de colaborar com a manutenção do núcleo familiar, que simboliza 

uma solidariedade social. 

Ultrapassados, no entanto, os ditames inaugurais, a evolução da proteção avançada 

e necessária da pessoa humana, in casum, um portador de deficiência física, mental ou 

intelectual, ou menor de idade, passou a exigir dos ordenamentos uma resposta diferenciada, 

efetiva e eficiente. Em virtude dessa realidade, muitas normas sucessórias, relativas à legítima, 

                                                 
184 Relata Clóvis Beviláqua que, “[...] a ilimitada liberdade de testar, garantida pelo Direito Romano, era uma 

consequência natural do poder absoluto do chefe de família, que o Direito e a Religião envolviam num halo de 

prestígio superior e, por essa mesma razão, tanto quanto por achar-se em consonância com as ideias predominantes, 

essa faculdade excessiva foi exercendo sem causas reparos”. BEVILÁQUA, Clóvis, Direito das Sucessões. 

Campinas: Red Livros, 2000, p. 333. 
185 Os primeiros movimentos em prol do estabelecimento de limites à liberdade testamentária são detectados em 

sede romanista, atribuídos a Justiniano, ao impor ao testador a deserdação de certos parentes quando não desejasse 

que participassem da sua sucessão, por uma das causas apontadas na Novella 115. 
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foram sendo flexibilizadas, com o evidente intuito de se harmonizar os distintos valores, 

historicamente, contrapostos.  

O arremate que exsurge, nessa ambiência, é inexorável: historicamente, os sistemas 

foram optando por soluções radicais e extremistas, partindo da fé cega de que estaria adotando 

a melhor solução para equalizar os problemas decorrentes dessa tensão entre a liberdade de 

escolher o destino do patrimônio e a necessidade de colaboração com a manutenção do núcleo 

familiar (solidariedade social). 

A evolução protetiva avançada e necessária da pessoa humana – como nos casos da 

pessoa com deficiência física, mental ou intelectual ou do menor de idade – passou, todavia, a 

exigir dos ordenamentos uma resposta diferenciada, efetiva e eficiente. Exatamente por isso, 

muitas normas sucessórias relativas à legítima foram sendo flexibilizadas, com o evidente 

intuito de harmonizar os diversificados valores historicamente contrapostos - uma busca do 

equilíbrio pensado por Aristóteles em Ética a Nicômaco: in medio, virtus (o bom, o justo, o 

virtuoso é o equilíbrio); até mesmo porque já não mais remanescem os valores que, outrora, 

justificavam uma intervenção estatal sobre a autonomia privada, com o propósito de manter o 

patrimônio dentro do núcleo familiar186. 

Corroborando dessas ideias, Carlos Lasarte, relata que: 

[...] como é natural, o legislador (de qualquer época ou momento e dentro do seu 

correspondente território) acaba optando por fixar um sistema sucessório em que, se 

queira ou não, está implicada a tensão existente entre a liberdade de testar e a fixação 

de uma cota reservada de forma obrigatória em favor dos familiares do testador.  

 

Acrescenta o Professor da Universidade Nacional de Madri, “[...] quase nenhum 

dos sistemas normativos relativamente evoluídos vem se estabelecendo de forma pura e 

absoluta, em optando, geralmente, por promover uma combinação de ambas as posições sobre 

o tema187”. 

Na busca desse perfeito equilíbrio pendular, os ordenamentos jurídicos passaram a 

promover concessões mútuas. Com isso, a rigidez histórica da legítima, quase cadavérica, 

passou a ser suavizada, ao mesmo tempo em que a sucessão legítima abandonou o paradigma 

                                                 
186 “O nível de vida das famílias é mais assegurado pelos rendimentos do trabalho, do que pelo que se venha a 

receber gratuitamente. A sobrevivência econômica do viúvo assentará cada vez mais na sua capacidade de trabalho, 

na Seguridade Social, e no que tenha adquirido em conjunto com o cônjuge pré-morto, através dos esforços de 

ambos. Deste modo, os interesses e as expectativas dos cônjuges assentarão sobretudo na massa comum dos 

adquiridos”, CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito da Família e das Sucessões, op. cit., p. 602. 
187 LASARTE, Carlos. Derecho de Sucesiones, op. cit., p. 189. Procurando estabelecer uma ideia fundante, o autor 

assevera que há uma verdadeira “[...] transição entre a ideia originária de liberdade absoluta de testar, procedente 

de Roma, e a necessidade de reconhecer uma reserva certa de bens em favor das estruturas familiares”.   
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exclusivista do casamento. Assim, detecta-se que estão sendo conferidos os mesmos direitos 

hereditários aos filhos extramatrimoniais,188 inclusive adulterinos e incestuosos, além de 

reconhecidos os direitos sucessórios da pessoa que vive em união estável, optando por uma 

relação sem a formalidade do casamento189. 

Com o mesmo espírito isonômico, estão sendo flexibilizadas as normas limitadoras 

da liberdade testamentária, relativas à legítima. Nas palavras de Olga Orlandi, é indiscutível a 

existência, nos ordenamentos jurídicos como um todo, de uma “[...] marcada tendência à 

redução das cotas da legítima190”. A intenção, facilmente constatável, é a proteção da pessoa 

humana que postada em certas situações, com o objetivo de assegurar e efetivar sua dignidade 

(CF, art. 1º, III).  

Alguns exemplos já se mostram concretos e efetivos, merecendo a atenção. 

Perlustrando essa trilha, com exprimimos alhures, o Código Civil da Argentina de 2015 

reconhece o derecho de mejora a favor del herdero com discapacidad (art. 2.448), permitindo 

uma ampliação dos direitos sucessórios do herdeiro que tem uma necessidade diferenciada. No 

mesmo diapasão, o ordenamento espanhol, igualmente signatário da Convenção de Nova 

Iorque, que estabelece regras de proteção às pessoas com deficiência, editou a Lei nº41/03, que 

acrescentou o Parágrafo Único ao art. 808 do seu Código Civil, assegurando que se: 

[...] algum dos filhos ou descendentes haja sido reconhecido judicialmente como 

incapaz, o testador poderá estabelecer uma substituição fideicomissária sobre um 

terço da legítima estrita, sendo fiduciários os filhos ou descendentes judicialmente 

incapazes e fideicomissários os coerdeiros necessários.    

 

Com outra perspectiva, a reforma sucessória francesa eliminou da condição de 

herdeiros necessários os ascendentes (art. 914 do Code de France). Com isso, amplia-se a 

possibilidade de autodeterminação e livre disposição do titular do patrimônio.  

Em ultrapasse a tudo isso, alguns códigos civis hodiernos estão optando por 

substituir a legítima por uma garantia de pensão alimentícia para certos componentes 

                                                 
188 A nova redação do art. 733 do Código Civil da França, alterada em 2006, equiparou os direitos hereditários dos 

filhos incestuosos e adulterinos. No Brasil, a isonomia já havia sido assegurada pelo Texto Constitucional de 5 de 

Outubro, especificamente em seu art. 227. 
189 Reconhecendo direitos sucessórios para quem se encontra em união estável, apenas divergindo em relação à 

nomenclatura, veja-se o art.1.790 do Código Civil brasileiro, além do art. 1368 da Codificação mexicana, do art. 

91 da Lei nº1/92 do Paraguai e do art. 11 da Lei n º18.246/07 da República Oriental do Uruguai. 
190 ORLANDI, Olga. La legítima y sus modos de protección: análisis doctrinario y jurisprudencial enla dinâmica 

delprocesosucesorio, op. cit., p. 56. 
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familiares, como mecanismo de se lhe garantir a sobrevivência191, o que já serve para evidenciar 

um cuidado com a sua flexibilização, ainda que de maneira mínima e suave. 

A outro giro, também não podemos olvidar a relevante preocupação com o influxo 

econômico das opções legislativas. Aliás, a teoria apelidada de análise econômica do Direito 

precisa ter segura incidência no campo sucessório, equalizando as consequências decorrentes 

da morte de uma pessoa que deixou patrimônio com a intenção de manter certas opões e 

orientações estabelecidas ainda durante a sua vida192. Seria o exemplo de um próspero 

empresário que, por algum motivo, pretende deixar as cotas societárias para uma pessoa que 

não integra o seu núcleo familiar por vislumbrar nela mais talento e competência para gerir os 

negócios que descortinou em vida, mesmo que revertendo uma pensão alimentícia básica para 

os seus parentes193.  

Dúvida inexiste, por conseguinte, acerca da necessidade de reestabelecer as 

latitudes e longitudes (as divisas, enfim) da legítima, admitindo, finalmente, a possibilidade de 

sua flexibilização em determinados casos, por conta da especial situação do sujeito envolvido.  

Uma interpretação filosófica sobre o tema do livre arbítrio do proprietário, que se 

mostra oportuna, conduz aos estudos de John N. Gray, professor de Pensamento Europeu na 

London School of Economics, em sua obra Cachorro de Palha (São Paulo: Record, 2005). O 

Pensador britânico, considerado uma das grandes inteligências atuais, instiga uma reflexão 

sobre a maneira como as crenças impensadas disseminadas pela moral e pela religião são 

incorporadas mesmo por pessoas pensantes. Alerta, então, fora a noção de que os humanistas 

contemporâneos ousam acreditar que possuem uma visão racional do mundo, mas a sua crença 

essencial no progresso é uma superstição, mais afastada da verdade. Com isso, desafia as mais 

                                                 
191É o caso da maioria dos países da América Central, como Honduras, Panamá, Guatemala, El Salvador e Costa 

Rica.  
192Um ótimo exemplo para prospectar a incidência da analise econômica do Direito no campo hereditário é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo direito sucessório ao cônjuge sobrevivente casado 

pelo regime de separação absoluta (total) de bens. Nessa hipótese, aniquila-se, por completo, a autonomia privada, 

ignorando a vontade entabulada pelas partes, reciprocamente, antes do casamento, para assegurar efeitos 

econômicos atentatórios á vontade do falecido. Afrontando essa perspectiva econômica, a Corte Superior acoberta 

a interpretação literal do inciso I do art. 1.829 do Código Civil brasileiro. Veja-se:  “1. O cônjuge, qualquer que 

seja o regime de bens adotado pelo casal, é herdeiro necessário (art. 1.845 do Código Civil); 2. No regime de 

separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido. A lei afasta a 

concorrência apenas quanto ao regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil. 

Interpretação do art. 1.829, I, do Código Civil.” (STJ, Ac. 2ª Seção, REsp. 1.382.170/SP, rel. Min. João Otávio de 

Noronha, j. 22.4.2015). 
193Embora com as vistas voltadas para o casamento, e não para a sucessão, Cristiana Sanches Gomes bem observa 

que, “são as preferências, costumes, religião e peculiares características dos contratantes (cônjuges) que ditam o 

nível satisfatório de utilidade resultante do casamento, formulando compreensões acerca do que para si 

representam ‘custos’ e ‘benefícios’ matrimoniais”, FERREIRA, Cristiana Sanches Gomes. Análise econômica do 

divórcio, op. cit., p. 119. 



78 

 

acalentadas pressuposições dos cientistas – o que é absolutamente pertinente ao tema em 

apreço: parece-nos ser o momento de (re)pensar a asserção de que um sistema democrático, 

pretendente a garantir a liberdade das pessoas, como expressão clara de sua dignidade, precisa 

assegurar de maneira cega e absoluta a transmissão patrimonial a determinadas pessoas pelo 

simples fato de estarem elencadas em lei como herdeiras necessárias, independentemente de 

sua necessidade. 

Essa nova atitude merece aplausos dos cientistas, ao ser tratada a ideia de que, 

conquanto a legítima venha sendo mantida (quase que por conta da tradição) pela maioria dos 

países alinhados à tradição do civil law, ela está sendo “adaptada à natural evolução da família 

e ás exigências do desenvolvimento econômico194”. 

  

                                                 
194 ORLANDI, Olga. La legítima y sus modos de protección: análisis doctrinario y jurisprudencial em la dinâmica 

del proceso sucesorio, op. cit., p. 56. 
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4 A POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA LEGÍTIMA NO DIREITO 

SUCESSÓRIO À LUZ DA TÉCNICA DA “DERROTABILIDADE” DAS NORMAS 

4.1 A inexistência de valores absolutos no sistema jurídico e a existência de outros valores 

jurídicos merecedores de especial proteção do Estado 

Com vistas a conferir efetividade à tábua axiológica relativa aos direitos 

fundamentais, e tendo na mira o referencial de que o rol dos direitos fundamentais não pode ser 

taxativo195, a prática constitucional contemporânea exprime algumas características dotadas de 

especial importância para essa realização normativa desses direitos fundamentais. 

Algumas características saltam aos olhos no Brasil e noutros países, merecendo 

destaque: o âmbito de proteção (incidência normativa ou suporte fático) as estremas ao 

exercício dos direitos fundamentais e, curiosamente, os lindes que precisam ser impostos aos 

próprios limites ao exercício dos direitos fundamentais196. 

Voltando a atenção especificamente para o âmbito de proteção dos direitos 

fundamentais, em razão das indeterminações semânticas contidas nos textos (jurídicos, como 

um todo), muitas vezes, o bem jurídico que se pretende proteger não é facilmente identificado. 

Partindo, entretanto, da premissa de que nenhum ordenamento jurídico pode proteger nenhum 

direito (sequer os direitos fundamentais) de maneira ilimitada, passou a prevalecer a segura 

asserção de não serem direitos absolutos, merecendo a simpatia doutrinária e encontrando 

recepção pelo Direito Constitucional hodierno. 

Pelo fato de os direitos individuais precisarem ser exercidos em absoluta harmonia 

com os demais direitos reconhecidos pelo sistema, como, por exemplo, pelos direitos sociais – 

todos eles, por evidente, submetidos à proibição de retrocesso social, em razão de seu caráter 

perpétuo197. Sobre o tema, vale invocar a precisa observação de Paulo Bonavides, no sentido 

de que:  

[...] não há distinção de grau nem de valor entre os direitos sociais e os 

direitos individuais. No que tange à liberdade, ambas as modalidades 

são elementos de um bem maior já referido, sem o qual tampouco se 

                                                 
195  “Como muitas vezes registrado, as Constituições não podem aspirar à perenidade do seu texto. Se não tiverem 

plasticidade diante de novas realidades e demandas sociais, sucumbirão ao tempo. Por essa razão, comportam 

mecanismos de mudança formal e informal, pressupostos de sua continuidade histórica”, conforme a precisa lição 

de Luis Roberto Barroso, BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo fundamentais e a construção do novo modelo, op. cit., p. 159. 
196SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. 6 edição, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 384 
197  Afirmando essa ideia, os constitucionalistas são diretos: “[...] todos os direitos fundamentais são protegidos 

pela garantia de eternidade e não apenas os previstos no art. 5º da Constituição”, MARMELSTEIN, George. 

Curso de Direitos Fundamentais, op. cit., p. 302. 
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torna efetiva a proteção constitucional: a dignidade da pessoa 

humana198. 

 

É dizer: qualquer pessoa, no sistema jurídico brasileiro, pode titularizar direitos 

fundamentais e outros direitos de matriz constitucional199. Sempre, porém, limitadamente ao 

exercício de outros direitos por outras pessoas. 

Bem por isso, prevalece a ideia elementar de que os “[...] direitos fundamentais são 

– de regra – direitos submetidos a limites e suscetíveis de serem restringidos200” pelo simples 

motivo de que podem se submeter ao perigo de colisão com outras normas de igual hierarquia 

e semelhante relevância (jurídica e social). 

 Nesse panorama, foram engendradas duas teorias para justificar os limites a serem 

impostos ao exercício dos direitos fundamentais.  

De um lado, a teoria interna assere que um direito fundamental existe “[...] desde 

sempre com seu conteúdo determinado, afirmando-se mesmo que o direito já nasce com os seus 

limites201”. Equivale a dizer: “[...] o processo de definição dos limites do direito é algo interno 

a ele202”.  A inexistência, entretanto, de separação entre o âmbito interno e os limites dos 

direitos fundamentais permite que considerações relativas a outros bens dignos de proteção 

sejam incluídas no âmbito de proteção destes direitos203.  

A outro giro, foi concebida a teoria externa. Para os seus defensores, “[...] ao 

contrário da teoria interna, que pressupõe existência de apenas um objeto, o direito e seus 

limites (imanentes), a teoria externa divide o objeto em dois: há, em primeiro lugar, o direito 

em si, e, destacadas dele, as suas restrições204”.  Isto é, observa-se a existência de um direito 

em si (prima facie), mediante eventuais restrições, verifica-se a limitação do Direito (posição 

definitiva).  

Nessa linha de raciocínio, percebe-se que, sopesados os argumentos expressos, a 

teoria externa melhor justifica a possibilidade de reconstrução argumentativa das colisões de 

direitos fundamentais, haja vista a “[...] necessidade de da imposição de limites a tais limites, 

                                                 
198 BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 642. 
199 “Levando em conta o espírito humanitário que inspira todo o ordenamento constitucional, conclui-se que 

qualquer pessoa pode ser titular de direitos fundamentais. O importante é que a pessoa esteja, de algum modo, sob 

a jurisdição brasileira”, MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais, op. cit., p. 249. 
200 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. 6 edição, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 384.  
201 Idem, Ibidem 
202 SILVA, Virgílio Afonso da.O conteúdo essencial dos direitos fundamental e a eficácia das normas 

constitucionais, p. 138. 
203 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional, p. 1230. 
204 SILVA, Virgílio Afonso da.O conteúdo essencial dos direitos fundamental e a eficácia das normas 

constitucionais, p. 138. 
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para que possa ser assegurada a convivência harmônica entre os respectivos titulares no âmbito 

da realidade social”, como bem sustenta Ingo Wolfgang Sarlet205. 

Aliás, verticalizando ainda mais sobre a abrangência, ou não, de determinada 

circunstância pelos direitos fundamentais, o Constitucionalista ensina que:  

Na linha de que não apenas se interpretam os textos legais, mas também os fatos a 

que estes se encontram referidos, há que se proceder a uma cuidadosa investigação 

acerca de quais realidades da vida se encontram afetas ao âmbito de proteção d direito 

fundamental examinado. Em suma, o que se busca identificar, com base, sobretudo, 

na literalidade do dispositivo, é se a esfera normativa do preceito abrange ou não uma 

certa situação ou modo de exercício206.  

 

É certo e incontroverso que existem casos em que o próprio preceito constitucional 

não comporta determinada conduta ou modo de exercício, de maneira que existem situações 

que não integram o âmbito de proteção do direito fundamental podendo, assim, ser objeto de 

limitações para alcançar o fim almejado. 

Nessa ambiência, é preciso definir quais são os limites aos direitos fundamentais207.  

Em aspectos gerais, podem ser definidos como ações ou omissões dos poderes públicos ou de 

particulares que dificultem, reduzam ou eliminem o acesso ao bem jurídico protegido, afetando 

o seu exercício (aspecto subjetivo) e/ ou diminuindo deveres estatais de garantia e promoção 

(aspecto objetivo) que resultem dos direitos fundamentais208. 

Importa destacar o fato de que os direitos fundamentais podem ser restringidos em 

duas hipóteses: por expressa disposição constitucional209 ou por norma infraconstitucional, 

promulgada com fundamento na própria Constituição210. 

Encerrando qualquer dúvida, ainda existente por acaso, é válido colacionar o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, reconhecendo a inexistência de 

direitos absolutos: 

                                                 
205SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 6 edição, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 384 
206 Ibidem 
207 Sobre o assunto, George Marmelstein, assevera que “[...] a ausência de restrições bem definidas pode ensejar 

um risco para a eficácia do próprio direito fundamental a ser restringido. É fácil entender se tiver a ideia de que as 

restrições aos direitos fundamentais podem ser estabelecidas, com base na proporcionalidade, também por meio 

de decisões judiciais”, MARMELSTEIN, George. A eficácia incompleta das normas constitucionais: desfazendo 

um mal- entendido sobre o parâmetro normativo das omissões inconstitucionais, RJurFA7, Fortaleza, v. 12, n. 1, 

p. 5. 
208NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição, 

p. 157. 
209“No campo dos limites estabelecidos pela própria Constituição, fica absorvida pela ideia das limitações 

diretamente constitucionais, uma vez que as clausulas restritivas expressas convertem uma posição jurídica prima 

facie em um não direito definitivo”, SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 6 edição, São 

Paulo: Saraiva, 2017, p. 384. 
210Diferentemente, por óbvio, as restrições indiretas, ou seja, as estabelecidas por lei, precisam estar fundamentadas 

em autorizações constitucionais, sob pena de grave subversão hermenêutica. 
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“Inexistem garantias e direitos absolutos. As razões de relevante interesse público ou 

as exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades permitem, ainda 

que excepcionalmente, a restrição de prerrogativas individuais ou coletivas.” 

(STF, Ac. unân. 2ª T., RE 455283/RR, rel. min. Eros Grau, j. 28.3.06, DJU 5.5.06) 

 

Nessa esteira, após fixar entendimento sobre reconhecendo da inexistência de 

direitos absolutos, vejamos outras duas situações que exigiram compatibilização de interesses 

e direitos em jogo.  

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 

4.092/2008, ART. 10, INCISO III. EXCEÇÃO LEGAL PARA IGREJAS E CULTOS 

EM RELAÇÃO ÀS PROBIÇÕES DE EMISSÃO DE SONS E RUÍDOS ACIMA DO 

NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA PERMITIDO. PRECEDENTE: ADI 

20090020015645. NOVA LEI COM IDÊNTICO CONTEÚDO. POSSIBILIDADE. 

LIBERDADE RELIGIOSA E LIVRE EXERCÍCIO DE CULTO. DIREITO 

FUNDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO E 

IRRESTRINGÍVEL. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS HORIZONTAIS. DIREITO À SAÚDE. DIREITO AO MEIO 

AMBIENTE SADIO. PODER DE POLÍCIA. POLÍTICAS URBANAS. AÇÃO 

PROCEDENTE211. (TJ-DF - ADI: 20110020052437 DF 0005243-

70.2011.8.07.0000, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS Data de 

Julgamento: 30/08/2011, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

09/03/2015 . Pág.: 197) 

 

                                                 
211 1. É cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante este Tribunal de Justiça, tendo em vista que 

a Constituição Federal, no art. 125, § 2º, outorga aos Estados e, por extensão, ao Distrito Federal, competência 

para apreciar representação de inconstitucionalidade cujo objeto consista em lei estadual ou municipal em 

confronto com a Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. O Poder Legislativo distrital, ao 

editar nova norma veiculando o mesmo conteúdo normativo já declarado inconstitucional (ADI 20090020015645), 

se ampara na independência dos Poderes estatais, eis que não fica vinculado à decisão proferida pelo Poder 

Judiciário em controle abstrato de constitucionalidade normativa (art. 129, RITJDFT). 3. A liberdade religiosa 

cuida-se de direito fundamental, assegurado pela garantia constitucional do livre exercício de cultos religiosos. 4. 

Não há direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis. Pela aplicação do princípio da harmonização dos direitos 

fundamentais horizontais, é preciso ponderar os direitos em conflito para compatibilizá-los. 5. É desprovido de 

motivação válida, é irrazoável e desproporcional ato normativo que admite a irrestrita liberdade religiosa, 

alocando-a acima de todo e qualquer outro direito fundamental. 6. O direito à saúde é prerrogativa constitucional 

indisponível, sendo dever do Estado implementar políticas públicas que instrumentalizem este direito (art. 204, I, 

LODF). 7. A submissão dos vizinhos a constantes incômodos gerados pela violação de seus domicílios, ambientes 

de trabalho ou de lazer pelo som excessivo (acima do limite legal), sem qualquer restrição de volume, horário e 

constância, significa restrição exagerada ao direito à saúde física e mental. 8. O direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, está expresso na LODF. 9. O ruído é um agente 

poluidor capaz de alterar o equilíbrio e a harmonia de qualquer ecossistema, subjugando a tranquilidade e o 

sossego, além de violar, em hipóteses mais extremas, a própria dignidade da pessoa humana. Ainda que possa ser 

considerado fenômeno tipicamente urbano, não deve merecer comportamento tolerante ou complacente do Poder 

Público. (ADI 2009 00 2 0015645-5). 10. Não há inconstitucionalidade do preceito questionado por violação ao 

art. 15, inciso XIV, da LODF. Isto porque, a competência privativa do Distrito Federal para exercer o poder de 

polícia administrativa não restou violada, já que o legislador apenas regulou matéria antes descoberta, o que 

também é uma faceta do poder de polícia, em sentido amplo. 11. As políticas urbanas devem estar afinadas em um 

conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida e devem estar calcadas nos princípios: da 

justa distribuição de benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; prevalência do interesse coletivo 

sobre o individual; e combate a todas as formas de poluição. A função social da propriedade urbana é preenchida 

quando, dentre outros valores, é protegido o meio ambiente. É inconstitucional preceito normativo contrário aos 

princípios que norteiam as políticas urbanas. 12. Procedente o pedido para declarar, com efeitos ex tunc e eficácia 

erga omnes, a inconstitucionalidade material do inciso III, do art. 10, da Lei Distrital n.º 4.092/2008, por 

incompatibilidade vertical com a Lei Orgânica do Distrito Federal. 
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E, ainda: 

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS REPORTAGEM JORNALÍSTICA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO 

DIREITO NÃO ABSOLUTO CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

PONDERAÇÃO LIBERDADE DE CRÍTICA REPERCUSSÃO DOS FATOS QUE 

AFASTA O INTUITO DOLOSO DE OFENDER LIBERDADE DE 

MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

REPARAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A liberdade de imprensa 

não se trata de direito absoluto, podendo sofrer mitigações no caso concreto, máxime 

se ofender a dignidade da pessoa humana. Nas hipóteses de colisão de direitos 

fundamentais, deve-se proceder à ponderação das circunstâncias do caso concreto, na 

tentativa de realizá-los na maior intensidade possível, considerando os elementos 

jurídicos e fáticos presentes na hipótese. Não exsurge o dever de indenizar quando 

houver notícia veiculada com fundamento na liberdade de manifestação do 

pensamento, levando em consideração a repercussão pública e o interesse social que 

legitimam o direito de criticar. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - APL: 

00098684320108120001 MS 0009868-43.2010.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo 

Rodrigues de Melo, Data de Julgamento: 27/08/2013, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 15/05/2014) 

 

Por fim, não há dúvidas, contudo, acerca da inexistência de direitos fundamentais 

ilimitados e absolutos, impondo-se um balanceamento entre eles, de modo a que o exercício de 

um deles não venha a asfixiar o exercício de outros direitos e valores, igualmente merecedores 

de tutela jurídica diferenciada. 

4.2 A distinção entre texto, norma, interpretação e aplicação 

Sem dúvida, é relevante adequar determinados conceitos distintos relativos à 

interpretação da norma legal para que se alcance melhor compreensão do objeto desta pesquisa.  

Revela-se, então, adequado (e tecnicamente necessário) estabelecer os limites 

divisórios entre os conceitos de texto e norma, por conta das distintas influências que podem 

decorrer. 

Hodiernamente, atingiu-se um propício consenso no que diz respeito à distinção 

entre texto e norma. Senão vejamos. 

O texto da norma diz respeito a um conjunto de verbetes e frases que objetivam 

“[...] expressar o significado, o conteúdo e a extensão das regras de conduta; assim, o texto é 

finito e limitado212”. E, como se pode presumir, a interpretação fundamentada na literalidade 

do texto é a mais pobre de todas elas. 

Lado outro, a norma jurídica, por sua vez, são os comandos insertos no texto legal, 

os quais, apesar de possuírem como substrato o dispositivo, têm uma amplitude muito maior 

                                                 
212 SLAIBI FILHO, Nagib. Texto, norma e valor: a evolução na Constituição de 1988. p. 4. Disponível em: Acesso 

em: 18/10/2017. 
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do que o nele exposto213.  Almejam um alcance bem mais abrangente, procurando servir como 

instrumento de regulamentação da vida em sociedade, ultrapassando uma compreensão 

meramente semântica e pretendendo uma efetividade social. Ora, as normas não podem ser 

reduzidas aos textos, devendo ser determinadas com procedência em um contexto mais amplo, 

derivando da interpretação sistemática que almeje a correspondência prática dos valores e 

ideais aspirados. 

É possível, então, afiançar que as normas “[...] não são (meros) textos e nem o 

conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da intepretação sistemática de textos 

normativos”, consoante uma convicta conclusão expressa em sede doutrinária.214  

Como resultado disso, Humberto Àvila, buscando na lição de Riccardo Guastini, 

desfecha, dizendo, que “[...] os dispositivos se constituem no objeto da interpretação; e as 

normas, no seu resultado215”. 

De tudo isso, deriva a conclusão acerca de uma necessária interação conceitual de 

interpretação e aplicação da norma. O pensamento jurídico é caracterizado como direcionado a 

normas e com o objetivo na sua aplicação, onde o caso prático é o prius metodológico216. 

Assim, o olhar do jurista deve direcionar-se para o momento da aplicação do 

Direito, no intuito de conduzir suas inquietações em como os direitos serão concretizados, por 

quem e de que modo, conforme Friedrich Müller217: 

Conceitos jurídicos em textos e normas não possuem ‘significado’, enunciados não 

possuem ‘sentido’ (...). Muito pelo contrário, o olhar se dirige ao trabalho 

concretizador ativo do ‘destinatário’ e com isso à distribuição funcional dos papéis 

que, que graças à ordem (Anordnung) jurídico – positiva do ordenamento jurídico e 

constitucional, foi instituída para a tarefa da concretização da constituição e do direito. 

 

Nessa direção, J. J. Gomes Canotilho, embora utilizando o trocadilho linguístico, 

assinala que a norma jurídica só adquire verdadeira normatividade quando é transformada em 

norma de decisão. Vale dizer, quando, de fato, soluciona um caso concreto, desempenhando os 

agentes um papel essencial no processo de concretização, relacionando a norma com a realidade 

e, ainda, parametrizando sua potencialidade de alcance218.  

                                                 
213 Ibidem 
214 AVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 16 ed. Malheiros, 

2015, p. 50 
215Ibidem 
216 NEVES, Castanheira. Metodologia Jurídica. Coimbra, 1993, p. 146. 
217 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do Direito Constitucional. E. ed. Tradução Peter Naumann. São 

Paulo: Max Limonad, 2000, p. 56. 
218CANOTILHO, J.J. GOMES. Direito Constitucional. 6 ed., Coimbra: Almediana, 1993. p.223 
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Portanto, partindo da premissa de que deve existir o atrelamento da norma ao caso 

concreto para a materialização da melhor solução, ou seja, estamos diante da impossibilidade, 

segundo Paulo Bonavides, de “[...] se isolar a norma da realidade”, uma vez que ao ser afetada 

pelo texto legislativo, verifica-se, de fato, transformar-se no “[...] elemento material 

constitutivo da própria norma219”. 

Na mesma linha de raciocínio, Eros Roberto Grau220 defende o argumento segundo 

o qual: 

O interprete discerne o sentido do texto a partir e em virtude de um determinado caso 

dado; a interpretação do direito consiste em concretar a lei em cada caso, isto é, na 

sua aplicação (GADAMER)221. Assim, existe uma equação entre interpretação e 

aplicação: não estamos, aqui, diante de dois momentos distintos, porém frente a uma 

só operação (MARÍ)222. Interpretação e aplicação se sobrepõem.  

 

De outra parte, é importante destacar o fato de que a diferença exposta entre texto 

e norma não produz uma perda da força cogente do Direito positivo. Não é isso. Não mais 

prevalece a equivocada parêmia Dura Lex, Sed Lex (a lei é dura, mas é lei) e, tampouco, tem 

espaço o pueril pensamento de que in claris, interpretatio cessit (na clareza da norma, cessa a 

atividade de interpretação). 

Em verdade, interpretar o texto normativo não significa criar regras, mas tão - 

somente estabelecer o alcance e o sentido da norma, no seu contexto de tempo e espaço. Sem 

dúvidas, a interpretação da norma é temporal e espacial, mas sempre delimitada pelo texto. 

Aliás, conforme a lúcida expressão de Riccardo Guastini, “[...] uma previsão legal admite 

tipicamente um número de interpretações, entretanto, não admite qualquer interpretação”. 

Nessa linha de entendimento, com precisão científica, tratando sobre a importância 

e atuação do intérprete da norma jurídica, bem explica Fernando Vasconcellos223: 

Diante de um preceito legal isolado, ao interprete sempre é factível a exegese prima 

facie da mensagem legislada. A interpretação prima facie, no entanto, apegada à 

literalidade textual e prejudicada por conta de vícios de vagueza e ambiguidade, pode 

não prevalecer após uma análise sistemática do ordenamento jurídico, sobretudo em 

vista das particularidades de cada caso concreto. 

 

                                                 
219 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 505. 
220 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/ aplicação do Direito. 2 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p.9 
221  Cf. GADAMER, Hans-Georg. Verdad y metodo. Cuarta edición, trad. de Ana Agud Aparicio y Rafael de 

Agapito. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1991, p. 397. 
222Cf. MARí, Enrique E. "La interpretacion de la ley. Análisis histórico de la escuela exegética y su nexo cone/ 

processo codificatorio de la modernidad". ln Materiales para una teoria critica de/ derecho. Enrique E. Marí et alli 

Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1991, p. 236. 
223VASCONCELLOS, Fernando Andreoni. Hermenêutica jurídica e derrotabilidade. Curitiba: Juruá, 2010. p.25. 
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Isso significa dizer que diante do caso concreto, o intérprete deverá, 

necessariamente, buscar um processo interpretativo guiado pelo Direito positivo, desvendando 

a resposta normativa que represente a solução mais adequada, sob pena de se distanciar do fim 

almejado, caso a análise ocorra isoladamente. 

A conclusão que exsurge com robustez, portanto, é no sentido de que não pode o 

jurista dos tempos contemporâneos se satisfazer com uma interpretação restrita ao texto 

normativo, precisando buscar, em conformidade com influências exógenas e endógenas, a 

compreensão pretendida pela norma jurídica para o caso específico. 

4.3 Distinção entre regra e princípio 

Parece estar livre das divergências na seara doutrinária224 e da orientação firmada 

pela jurisprudência superior225, na contemporaneidade, de que as normas componentes de um 

ordenamento jurídico estão didaticamente agrupadas de modo dualista, divididas em normas-

regras e normas-princípios. 

Aliás, até mesmo a teoria pós-positivista, composição cuidadosa concebida em um 

difícil ponto de interseção do jusnaturalismo com o positivismo clássico, considera regras e 

princípios como distintas espécies de normas jurídicas. 

Dúvida inexiste sobre a distinta categorização das regras e dos princípios, porém, 

partindo da premissa de que são espécies do gênero normas jurídicas, suplantando, em boa 

hora, a ideia de que os princípios seriam meramente informativos, servindo como espécies de 

conselhos, recomendações, como insinuava o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro. 

A distinção entre regras e princípios, porém, é promovida com amparo em 

diversificados primas e perspectivas. 

Uma delas promove a distinção entre as regras e os princípios desde uma 

perspectiva de grau. Em sendo assim, enquanto os princípios são enquadrados como normas 

gerais, abstratas, com indeterminação normativa apriorística, as regras são normas específicas, 

de conteúdo apriorístico, com prévia definição do seu conteúdo226.  Nesse âmbito, os princípios 

                                                 
224 Apenas a título ilustrativo, referenciamos às obras de CANOTILHO, J. J. Gomes, cf. Direito Constitucional e 

Teoria da Constituição, cit., p.1.159; e de MIRANDA, Jorge, cf. Manual de Direito Constitucional, cit., p.224. 
225 No julgamento de interessante caso, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal aludiu, expressamente, à 

força normativa dos princípios (notadamente dos princípios constitucionais) para reconhecer “o direito à 

busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito, que se qualifica como expressão de uma ideia-

força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana” (STF, Ac.unân.2ª T., RE 477.554 

AgR/MG, rel. Min. Celso de Mello, j. 16.8.11, DJe 26.8.11). 
226 RAZ, Joseph. Razão prática e normas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p.49. 
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desempenhariam mera função de fundamento normativo para a tomada de decisão e, além 

disso, não seriam normas capazes de aplicação direta, uma vez que lhes faltam uma hipótese 

de incidência e uma consequência jurídica227, por conta de seu caráter abstrato. 

Noutra nota distintiva, que teve como precursor Ronald Dworkin, é estabelecida 

uma diferença lógica ou qualitativa entre as espécies normativas.  Por esse prisma, as regras 

são aplicadas da forma tudo ou nada (all or nothing), considerando que a “[...] hipótese de 

incidência de uma regra é preenchida, ou é regra válida e a consequência normativa deve ser 

aceita, ou ela não é considerada válida. No caso de colisão entre regras, uma delas deve ser 

considerada inválida228”. Por outro turno, os princípios não são capazes de determinar uma 

consequência normativa imediata, mas, tão- somente, os fundamentos que devem ser 

conjugados com os fundamentos de outros princípios na aplicação ao caso concreto. Com 

efeito, os princípios, ao contrário das regras, têm uma dimensão de peso, de modo que, em caso 

de colisão, o princípio de peso relativo maior sobrepõe-se ao outro, sem que nenhum perca a 

validade229. Em resumo, as regras carregam consigo uma solução apriorística, enquanto os 

princípios almejam soluções casuísticas, a depender do caso concreto. 

Indo mais longe, Robert Alexy sofisticou a referida teoria, exortando para o fato de 

que os princípios são uma espécie de norma jurídica por meio da qual são estabelecidos 

verdadeiros mandamentos de otimização, aplicáveis em vários graus, segundo as possibilidades 

fáticas e jurídicas. Assim, os princípios estariam a prever obrigações prima facie. Havendo 

colisão entre princípios, deve ser realizada uma ponderação que resulte no estabelecimento de 

uma relação de precedência condicionada. Por outra banda, as regras são determinações no 

âmbito do fático e juridicamente possível, estabelecendo consequências normativas claras e 

objetivas, as quais devem ser aplicadas caso se verifique sua hipótese de incidência. As regras 

preveem obrigações definitivas, por isso são mandados de definição. Em situação de conflito 

entre regras, a contradição é solucionada mediante a introdução de uma exceção a uma das 

normas ou por meio da decretação da invalidade de uma delas230. 

Somados os vários critérios expressos pela mais abalizada doutrina (brasileira e 

estrangeira), é possível, assegurar que a distinção fundamental entre as normas-regras e as 

normas-princípios está baseada na estrutura normativa (enfoque estrutural) e no modo final de 

aplicação e no relacionamento normativo (enfoque funcional).  

                                                 
227 LARENZ, Karl. Derecho justo: fundamentos de ética jurídica. Madrid: Civitas, 2001, p.35. 
228 AVILA, Humberto. Teoria dos princípios. São Paulo: Malheiros, 2015, p.56 
229DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 35-46 
230 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 85-120 
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Assim, é válido asserir que as regras são proposições valorativas, caracterizando-

se como normas que têm como estrutura uma hipótese de incidência e uma consequência 

jurídica, antevendo direitos ou obrigações definitivas.  Desse modo, os princípios constituem a 

enunciação prescritiva de um valor, prevendo direitos ou obrigações prima facie. 

Os princípios possuem base valorativa sobre as quais o sistema jurídico é 

constituído, representando valores com fundamento ético, no intuito da realização do homem.  

De maneira oportuna, Robert Alexy231 explica que: 

Os princípios são mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem 

ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação 

não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 

jurídicas. 

 

Nesse sentido, “[...] os princípios são enunciados com força normativa e, por força 

disso, tendem à produção de efeitos concretos, que emergem do garantismo constitucional, 

voltado, em especial, à valoração da pessoa humana e à afirmação de sua dignidade”232. É dizer: 

os princípios são abertos, clamando a interpretação do magistrado de acordo com o caso 

concreto.  

Por outro lado, a aplicação das regras ocorre por meio da subsunção, ao modo “tudo 

ou nada”, ou seja, ocorrendo a hipótese de incidência, tem-se obrigatoriamente a consequência 

jurídica. Alexy elucida, todavia, que os conflitos normativos podem ser resolvidos 

metassubsunção (segundo nível), sem prejuízo da permanência da subsunção para as aplicações 

jurídicas (primeiro nível). 

Os conflitos entre regras são considerados como antinomias e solucionados 

mediante a declaração de invalidade de uma das normas ou a criação de uma exceção a uma 

delas; para resolvê-los, são aplicados os critérios hierárquico, cronológico e da especialidade. 

Quanto aos princípios, porém, não se pode cogitar em eventual antinomia, em virtude de seu 

caráter abstrato e aberto. Não existe antinomia entre princípios, mas meras colisões, tensões. E, 

nessa ordem de ideias, a eventual colisão principiológica tem de ser resolvida mediante uma 

harmonização dos preceitos em cotejo, não havendo invalidade ou eliminação de qualquer 

deles, ocorrendo apenas uma espécie de sopesamento (balanceamento), por meio do 

estabelecimento de relações de precedência condicionada. 

                                                 
231 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, op. cit., p.86. 
232FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVELD, Nelson. Curso de Direito Civil: parte geral e LINDB, p. 90. 
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Obtemperando tudo isso, no entanto, buscando uma percepção do ponto de vista 

linguístico, Aulis Aarnio233 passou a afirmar, em proposição que parece contraditória, mas não 

é, não existir diferença entre regras e princípios: a  precisão não seria encontrada apenas nas 

regras e a indeterminação não seria característica exclusiva dos princípios. Poderia ser 

realizada, então, uma escala normativa formada por quatro partes, demarcadas por limites 

fluidos, a saber: a) regras propriamente ditas; b) regras que são ou que atuam como princípios; 

c) princípios que são ou que atuam como regras; d) princípios propriamente ditos.  

De tal modo, procurando uma visão mais contemporânea entre as regras e os 

princípios, vem sendo proposta uma compreensão mais harmônica e conciliatória, mitigando, 

relativizando, as diferenças que sempre foram estabelecidas entre essas espécies normativas.  

Há, pois, uma nova percepção contemporânea da diferenciação entre as regras e 

os princípios, procurando centrar os esforços diferenciadores mais nos pontos de interseção 

do que em suas eventuais (e necessárias) diferenças. 

Nessa linha de intelecção, inclusive, vale ressaltar que o caráter deontológico das 

regras e dos princípios chega mesmo a ser similar. Prova disso é que, em situações de conflito, 

tanto regras como princípios podem ceder diante de regras ou princípios opostos, sem que 

tenham de ser declarados inválidos. É dizer, concatenadamente:  

 

a) Assim como as regras, os princípios possuem força normativa, se apresentando 

com uma natureza superior a meras recomendações ou conselhos, consoante 

preconiza, em eras distantes, o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro; 

b) As regras e os princípios, conquanto possuam distinta estruturação interna 

(endógena), se destinam a uma mesma função, qual seja normatizar a vida em 

sociedade; 

c) Se, por uma banda, os princípios (pelo grau de abstração) podem ceder em 

homenagem a outros princípios, não diferem disso as regras, que, por igual, 

podem se colocar em algum grau de tensão com outras regras, sem que uma 

delas tenha de asfixiar a validade e eficácia da outra; 

 

                                                 
233AARNIO Aulis, Las reglas em serio. In: AARNIO, Aulis; GARZON, Valdés, UUSITALO, Jykrki (Comp). La 

normatividade del derecho. Barcelona: Gedisa, 1997, p. 9-31. 
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Enfim, de modo direto e sintético, buscando inspiração no que leciona Humberto 

Ávila, é chegado o momento de se afirmar com objetividade que “[...] as regras e os princípios 

desempenham funções diferentes, não se podendo falar, portanto, da primazia de uma norma 

sobre a outra234”. 

Além de tudo isso, a verdade prática é que, tanto as normas-regras, quanto as 

normas-princípios, podem ser consideradas razões suficientes para embasar uma decisão 

(judicial ou administrativa). O julgador pode levar em conta as regras (fundamentado em razões 

definitivas, prima facie) ou os princípios (que, por seu turno, também podem ser suficientes 

para a formação de um juízo valorativo, pretendido objetivamente pelo sistema jurídico235). 

Ora, essa nova percepção, entendendo uma conciliação entre as regras e os 

princípios como categorias normativas autônomas e independentes, sem hierarquia entre si, 

realça que cada uma delas tende a uma destinação específica. Enquanto a norma regra pretende 

alcançar um determinado resultado, os princípios almejam outro, diferenciado. Não há 

hierarquia, mas, tão só, uma compreensão evolutiva e também racional, sem uma obsessiva 

compulsão interpretativa por uma prevalência desnecessária dos princípios. 

E não se cogite em que a distinção estaria baseada no fato de que todas as exceções 

a uma regra podem ser conhecidas de antemão, o que faria com que sua hipótese de incidência 

fosse certa e determinada previamente, levando à aplicação da norma por simples subsunção, 

diferenciando-se dos princípios, que dependeriam de ponderação.  

Não procede, entrementes, a argumentação.  

Com efeito, as regras devem ser interpretadas em harmonia e consideração com as 

demais normas que compõem o ordenamento jurídico, assim como sói ocorrer com os 

princípios. Regras e princípios, assim, estão em permanente exercício de reciprocidade. Os 

princípios podem constituir exceções às regras, pois, como os princípios são formulados, em 

geral, de maneira aberta e indeterminada, não há como enumerar possíveis exceções à sua 

aplicação e, do mesmo modo, prever exaustivamente as exceções que os princípios possam 

trazer às regras.  

Não se olvide, porém, a ideia de que a regra não perde o contato com os princípios 

que serviram para fundamentá-la quando de sua edição: “[...] toda regra jurídica pode ser 

apresentada como o resultado de uma ponderação de princípios feita pelo legislador236”. A 

                                                 
234 ÁVILA, Humberto, cf. “Neoconstitucionalismo: entre a ‘ciência do Direito’ e o ‘Direito da ciência’, cit., p.5. 
235  Ibidem. 
236.PECZENIK, Aleksander. Apud BUSTAMANTE, Thomas. “Princípios, regras e conflitos normativos: uma 

nota sobre a superabilidade das regras jurídicas e as decisões contra legem”, op. cit., p. 157. 
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regra, portanto, deriva das opções ideológicas expressas pelos princípios, guardando 

compatibilidade. 

Assim, regras e princípios devem ser considerados em sua contínua interação.  

As regras do ordenamento jurídico possuem infinitas possibilidades de exceção, 

justamente com base nos princípios. Por isso, parece insustentável uma separação rígida e 

obsessiva entre as regras e os princípios, como se chegou a propor doutrinariamente. E, 

igualmente, se mostra equivocada a afirmação de que os princípios teriam uma superioridade 

hierárquica, em relação às regras.  

Ao contrário disso, é preciso asseverar, convictamente, que, havendo uma 

específica regra no sistema jurídico (compatível com a Carta Constitucional), não se pode 

invocar um princípio para negar a opção legislativa, sob pena de uma violência gravíssima a 

uma norma democraticamente editada237. 

4.3.1 Hard cases e easy cases 

Partindo da premissa da inexistência hierarquia entre os princípios e regras, 

analisando o campo de ação e abrangência distinta de cada uma das categorias de normas, as 

regras, por possuírem conteúdo objetivo e direto, são utilizadas na aplicação de casos fáceis, 

easy cases, ao passo que os princípios, abertos e prospectivos, possuem maior aderência na 

solução de casos difíceis, hard cases238.  

Registra-se de evidente inspiração derivada da tradição do common law, 

pretendendo ressaltar a existência de casos que podem ser solucionados com base em regras ou 

em princípios, a depender do próprio conteúdo da litigiosidade. 

Sobre o tema, Ronald Dworkin aponta que a expressão hard cases se refere aos 

casos difíceis, sem o estabelecimento de uma regra clara que sirva de base para orientar a 

decisão239. 

                                                 
237 Calham as palavras de Humberto Ávila: “os princípios constitucionais, no entanto, só exercem a sua função de 

bloqueio, destinada a afastar a regra legal, quando ela for efetivamente incompatível com o estado ideal cuja 

promoção é por eles determinada. O aplicador só pode deixar de aplicar uma regra infraconstitucional quando ela 

for inconstitucional ou quando sua aplicação for irrazoável, por ser o caso concreto extraordinário”, ÁVILA, 

Humberto, cf. “Neoconstitucionalismo: entre a ‘ciência do Direito’ e o ‘Direito da ciência’”, cit., p.6. 
238A dicotomia hard case e easy case surgiu por ocasião do debate travado entre Hart e Dworkin acerca da 

existência (ou não) de discricionariedade do julgador na solução de casos difíceis. Para Dworkin, mesmo que não 

haja um precedente específico ou uma lei aplicável, o julgador não deve criar novosdireitos por meio de um 

raciocínio discricionário, pois baseado na figura do Juiz Hércules, sempre existiria um caminho para alcançar uma 

única resposta correta para os casos difíceis. Hart, a seu turno, entende que ao Juiz é outorgado um poder 

discricionário para o julgamento de casos difíceis, consoante o qual, ao decidir, “a sua conclusão constitui na 

verdade uma escolha, ainda que possa não ser arbitrária ou irracional”. VASCONCELLOS, Fernando Andreoni.  
239 DWORKIN, Ronald. Levando o direito a sério. Tradução de Nelson Bocira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, 

p. 127. 
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De outra banda, os easy cases seriam os casos fáceis em que, geralmente, não há 

necessidade de interpretação, constituindo casos familiares, sem aplicação problemática, em 

que existe consenso das decisões quanto à aplicabilidade dos termos classificatórios240. 

Malgrado as regras tenham sua aplicação nos casos fáceis, seus elementos 

caracterizadores, especificação e determinabilidade, podem dificultar a aplicação da norma 

jurídica, porquanto diretamente relacionada às soluções apriorísticas podendo, eventual e 

episodicamente, entrar em choque com os ideais, de modo geral, aspirados pelo sistema 

jurídico. 

Nota-se, com efeito, que as regras comportam exceções, justamente porque os casos 

futuros não podem ser exaustivamente enumerados.  Equivale a dizer, por mais que a edição 

das regras se esforce para abranger todas as hipóteses abarcadas pelo seu suporte fático, 

certamente, a dinâmica da vida pode apresentar situações inimaginadas pelo legislador quando 

da edição da norma-regra respectiva.  

A vida, é certo, não pode ficar submetida à normatividade criada pelo ser humano 

e pelo sistema jurídico. 

Nessa linha de raciocínio, Thomas Bustamante da Rosa, cuidadosamente, esclarece 

que: 

[...] por mais que as regras estejam caracterizadas pela presença de um componente 

descritivo que permite a dedução (após sua interpretação) de um comportamento 

devido, elas somente estão baseadas em um montante finito de informações e, apesar 

de isso não acontecer frequentemente, é sempre possível, pelo menos em tese, que 

informações adicionais tornem não dedutíveis conclusões que o seriam na ausência 

dessas novas informações241. 

 

É o que designa como casos trágicos, não se emoldurando no conceito dos hard 

cases (casos difíceis) e, muito menos, nos easy cases (casos fáceis), por possuírem uma 

particularidade diferenciadora: a norma (regra e princípio) não consegue expressar uma solução 

para o caso concreto, que escapa inteiramente à sua base. 

Intentam afirmar é que determinados casos somente conseguem ser solucionados 

se for excepcionado o ordenamento jurídico como um todo caso sejam, afastados as regras e os 

princípios.  

É o que Atienza, professor em Alicante, prefere designar como caso trágico: 

 

                                                 
240HART, Herbert. O conceito de Direito. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1896, p. 137. 
241BUSTAMANTE, Thomas. “Princípios, regras e conflitos normativos: uma nota sobre a superabilidade das 

regras jurídicas e as decisões contra legem”, op. cit., p. 162. 
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Um caso pode ser considerado trágico quando, com relação a ele, não se pode 

encontrar uma solução que não sacrifique algum elemento essencial de um valor 

considerado fundamental do ponto de vista jurídico e/ou moral. A adoção de uma 

decisão em tais hipóteses não significa enfrentar uma simples alternativa, mas sim um 

dilema242 

Para essas situações é preciso esclarecer que não se trata de uma regra 

inconstitucional ou incompatível com o sistema jurídico, pelo contrário, ela é válida e, de forma 

geral, aplicável ao caso243.  

O seu comando normativo, todavia, é incompatível com o caso concreto, uma vez 

que ultrapassaram o resultado esperado pela regra no momento da sua elaboração pelo 

legislador, ou seja, “[..] há hipóteses em que a adoção do comportamento descrito pela regra 

violará gravemente o próprio fim que ela busca alcançar244”. 

Bem por isso, existem situações específicas e particulares que não comportam 

determinada regra, podendo, nestes casos, utilizar a técnica da “derrotabilidade”. 

4.4 A técnica de “derrotabilidade” ou superabilidade das regras (defeseability) 

Contemporaneamente, tornou-se clarividente a necessária interlocução da Ciência 

Jurídica com outras áreas que, de modo complementar, auxiliam no esclarecimento de 

determinadas situações que à luz única do Direito é incapaz de mostrar o melhor caminho. 

Assim, o diálogo com Psicologia, Sociologia, Filosofia, Medicina, Economia, 

Lógica, entre outras, enriquece e aproxima interpretações rígidas da lei à realidade de casos 

concretos. 

Ante a premissa de que as normas do ordenamento jurídico são definidas 

considerando casos normais, excepcionalmente, podem surgir determinadas situações atípicas 

que clamem por uma solução diferenciada da imposição legislativa. 

 De efeito, as normas que regem a sociedade, muitas vezes, não são capazes de 

responder a situações práticas sucedidas em decorrência de nossas relações interpessoais. Não 

é possível enumerar e regrar todas essas situações quando da confecção da norma o que vai, 

provavelmente, ocasionar conflitos. De modo cristalino, Herbert Hart245 explica que: 

[...] os conceitos jurídicos tem um caráter sui generis, que faz que não sejam 

susceptíveis de definição per genuset differentiam e que requerem um método de 

elucidação especial, que se manifesta na impossibilidade de estabelecer uma lista de 

condições necessárias e suficientes para sua aplicação. 

                                                 
242ATIENZA, Manuel. As razões do Direito: teorias da argumentação jurídica, op. cit., p. 226. 
243FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte geral. Salvador:   

JusPodvum, 2017, p. 53. 
244BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, op. cit., p. 356. 
245HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. Trad. De Hermínio A. Carvalho. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
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Assim, é de se reconhecer a existência de situações que poderiam afastar a 

aplicabilidade de determinada norma jurídica, mesmo que havendo os requisitos necessários e 

suficientes para seu emprego, considerando-se o fatde que os seus efeitos poderiam não ser 

alcançados. 

Na concepção hartiana, “[...] uma norma é derrotável ou aberta quando está sujeita 

a exceções implícitas que não são passíveis de enumeração antecipada de tal maneira que não 

se poderia precisar antecipadamente as circunstancias nas quais operariam como genuína 

condição suficiente de sua aplicação246” 

Nessa linha de raciocínio, a noção de “derrotabilidade” possui estreita relação com 

a ideia de “normalidade”, segundo Carlos Alchourron247: 

A normalidade é um conceito que varia de acordo com as crenças do falante e as 

circunstancias nas quais estas e colocam: uma situação pode resultar normal para uma 

pessoa e para outra não, ou pode ser correta numa situação para a mesma pessoa, mas 

incorreta em outra situação.  

Sem dúvida, a possibilidade de uma solução excepcional a determinado caso 

concreto, considerando-se que a aplicação do Direito positivo para aquela situação não 

alcançaria fim almejado, promove, assim, a “derrotabilidade” da resposta inicialmente imposta 

pelo legislador. 

Destarte, a noção de superabildiade das regras foi introduzida pela filosofia do 

direito pelo Professor de Oxford248, afirmando que a “derrotabildiade” como fenômeno jurídico 

é caraterizada pela expressão “a menos que”: 

Quando um estudante aprende que no direito inglês há condições positivas para a 

existência de um contrato válido (...) sua compreensão do conceito legal de um 

contrato é ainda incompleta (...). Pois tais condições, embora necessárias, não são 

suficientes, e ele ainda tem que aprender o que pode derrotar a alegação de que há um 

contrato válido, mesmo que todas as condições sejam satisfeitas. O estudante ainda 

tem que aprender o que implica a expressão “a menos que”. 

                                                 
246 TORRES, Denis Jose Almanza. A derrotabilidade das normas jurídicas e sua presença nas decisões judiciais. 

In: SERBENA, Cesar Antônio (Coord.).Teoria da derrotabilidade: Pressupostos Teóricos e Aplicações Curitiba: 

Juruá, 2012. p. 46-47. 
247 ALCHOURRON, Carlos. Sobre derecho y lógica. Isonomia: REVISTA DE Teoria y Filosofia del Derecho. 

Alicante: UNiveersidade demAlicante, n 13, p. 24, 2000. 
248HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. Trad. De Hermínio A. Carvalho. São Paulo: Martins Fontes, p. 23, 

2002. 
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Outrossim, “[...] derrotabilidade deve ser entendida como a possibilidade de 

acomodar exceções. E as regras comportam exceções249”, uma vez que o ser humano possui 

uma capacidade limitada de prever circunstâncias futuras. O retrocitado autor ensina em sua 

análise da textura do Direito: 

A primeira deficiência é a nossa relativa ignorância do fato, a segunda é a nossa 

relativa indeterminação do objeto. Se o mundo em que vivemos fosse caracterizado 

apenas por um número finito de aspectos e todas as suas combinações possíveis 

fossem por nós conhecidas, então previsões poderiam ser feita antes de todas as 

possibilidades. Nós poderíamos produzir regras cuja aplicação aos casos particulares 

nunca demandaria uma escolha posterior.  Tudo poderia ser conhecido, e, para todas 

as coisas, já que elas poderiam ser conhecidas, algo poderia ser feito e especificado 

pela regra. Simplesmente esse não é o nosso mundo. Legisladores humanos não são 

capazes de conhecer todas as combinações de circunstancias possíveis que o futuro 

pode trazer250. 

De modo derradeiro, pode-se definir “derrotabildade” - palavra ainda inexistente 

no vocabulário ortográfico da língua portuguesa - como a capacidade de acomodar exceções 

que não podem ser previstas e enumeradas exaustivamente para todos os casos futuros251. 

Portanto, após conceituar “derrotabilidade”, é possível asseverar que as normas do 

ordenamento jurídico são ditadas considerando casos normais, todavia, podem surgir eventos 

reais e imaginários, atípicos, que mereçam solução diferenciada. 

4.4.1 Pressupostos da “derrotabilidade” 

A “derrotabilidade” permite, de certo modo, um amoldamento do Direito ao caso 

concreto, servindo como um aprimoramento da lei, considerando seu caráter geral, às 

especificidades da própria condição humana. 

Por outro lado, a maior dificuldade reside em determinar quando uma norma é 

derrotável e, consequentemente poderá ser afastada e, ainda, quais os casos de relevante 

excepcionalidade implícita capaz de apartar a lei. Nessa perspectiva, os autores Jorge Luis 

Rodrigues e German Sucar elucidam 11 principais argumentos geradores de 

“derrotabilidade252”, parafraseados a seguir 

                                                 
249BACKER, Carsten. Regras, princípios e derrotabilidade. In: Revista brasileira de estudos políticos. Belo 

Horizonte, n. 102, p. 55. 
250HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. Trad. De Hermínio A. Carvalho. São Paulo: Martins Fontes, p. 25, 

2002. 
251BACKER, Carsten. Regras, princípios e derrotabilidade. In: Revista brasileira de estudos políticos, Belo 

Horizonte, n. 102, p. 55. 
252BAYÓN, Juan Carlos; RODRIGUEZ, JORGE. Relevância normativa em la justificación de las decisiones 

judiciales. El debate Bayón – Rodríguez sobre la derrotabilidad de las normas jurídicas. p. 115-118. 
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1. A interpretação de determinado enunciado jurídico pode ser diferente em relação a que 

atribui em outro momento, de modo que a norma por ele expressada passe a compreender casos 

que antes não eram compreendidos. 

2. Pode-se promulgar no sistema novos enunciados jurídicos que substituam a solução 

normativa estabelecida para um caso, ao introduzirem exceções antes não contempladas.  

3. O conteúdo de um enunciado jurídico não pode ser precisado sem considerar-se o contexto 

no qual foi formulado.  

4. Os enunciados jurídicos estão sujeitos à dificuldade da textura aberta de linguagem, razão 

pela qual se pode analisar um grau maior ou menor de certeza a respeito da aplicabilidade de 

uma norma com relação a um caso particular.  

5. Ao legislar não se pode considerar mais do que casos normais, mas sempre pode pensar em 

casos reais ou imaginários atípicos que mereçam uma solução diferenciada.  

6. Por ser o uso primário dos conceitos jurídicos adscritivo e não descritivo (isto é, que não 

podem validar-se em razão da informação fática trazida em seu apoio) não pode se enquadrar 

os fatos dentro do alcance dos conceitos jurídicos em termos de condições necessárias e 

suficientes. Por isso um juiz, ao qualificar uma situação mediante um conceito jurídico, como 

por exemplo o de “contrato”, possui uma margem não eliminável de discricionariedade. Ele 

não descreve o fato de que algo seja um contrato em função de certas características empíricas 

identificáveis, mas descreve a algo a qualidade de contrato.  

7. Qualquer norma jurídica pode restar derrotada em sua aplicação a um caso particular levado 

ao conhecimento de um órgão jurisdicional, com fundamento no preceituado em uma norma 

moral reconhecida por tal órgão, se este reputa injusta a normativa derivada do sistema jurídico.  

8. A norma geral que um órgão jurisdicional invoca como fundamento de validade da norma 

por ele criada para a resolução de um caso, serve para convalidar essa norma individual 

efetivamente adotada e ainda, toda uma classe de soluções igualmente válidas.  

9. Para se determinar a qualificação normativa de certa conduta de um sujeito em um caso 

particular, é necessário descrever a situação em que ele se encontra. Diferentes descrições 

podem determinar diferenças na qualificação normativa. Como não há uma descrição que pode 

considerar-se “verdadeira” ou “completa”, sempre é possível que, em uma situação na qual se 
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crê ser sujeito detentor de uma obrigação, contenha-se ademais alguma particularidade que 

torne operativa uma exceção.  

10. No ponto anterior se supõe informação completa. Nossa informação acerca da realidade, 

todavia, é sempre incompleta. Ao formulamos juízos normativos a respeito de casos 

particulares, somente podemos emitir juízos derrotáveis, pois uma maior informação poderia 

derrotá-los.  

11. Qualquer pretensão formulada perante um juiz, com base no disposto em uma norma geral, 

pode ser derrotada pela parte contrária, se esta demonstrar que no caso em questão concorre 

uma exceção que também encontra apoio em uma disposição do sistema. 

Com efeito, esta lista demonstra, de maneira não taxativa, as hipóteses em que a 

norma jurídica pode ser derrotada e, consequentemente, afastada, em razão da existência de um 

fato, interpretação ou circunstância com ela incompatível253. 

Assim, ante a ausência de homogeneidade da extensão do termo “derrotabilidade”, 

podemos asseverar que a sua manifestação poderá ocorrer de variadas maneiras no raciocínio 

jurídico. Segundo Juliano Maranhão, existem três reflexos da “derrotabilidade” no âmbito 

jurídico. A primeira, “derrotabildade” fática, consequência da “[...] ambiguidade e incerteza 

dos fatos relevantes para um caso jurídico254”.  A “derrotabilidade” normativa expressa, em que 

“[...] uma consequência jurídica legalmente prevista pode ser obstruída, mesmo diante da 

demonstração de seus fatos constitutivos, caso sejam demonstrados fatos previstos na própria 

norma”255.  

Por fim, o terceiro reflexo denominado “derrotabilidade” normativa implícita é a 

possibilidade de obstrução de determinada solução, “[...] diante das condições normativas 

expressamente previstas para sua aplicação, se o caso em questão apresentar determinada 

propriedade não expressa pelo legislador que justifique uma solução normativa oposta à 

prevista256”.  

Sublinhe-se, por oportuno, a noção de que a lei é bastante em si para se impor, 

entretanto, sua previsão pode ser questionada, exsurgindo, assim, a teoria da “derrotabilidade” 

exatamente para atender esta possibilidade. 

                                                 
253VASCONCELLOS, Fernando Andreoni. Hermenêutica Jurídica e Derrotabilidade. Curitiba: Juruá, 2010, p.57.  
254MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Estudos sobre lógica e direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013, 

p. 15. 
255 Ibidem. 
256 Ibidem. 
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4.4.2 Fundamentos da “derrotabilidade” 

De modo exaustivo, porém necessário, é importante afirmar que esta pesquisa segue 

a premissa metodológica no que diz respeito à distinção entre regras e princípios, que estes 

normas não derrotáveis e aquelas, por outro lado, consistem normas derrotáveis. 

As regras, como assevera Alexy, exibem um caráter prima facie, pois é sempre “[...] 

possível incorporar ao caso uma exceção257”.  Por outro lado, os princípios ostentam um caráter 

de mandamentos prima facie diverso porque “[...] não possuem recursos que permitam deter 

minar sua própria extensão258”. 

A “derrotabilidade” atua sobre as normas jurídicas, pois somente o texto, sem e 

intervenção do interprete, não é possível de se derrotar. Assim, “[...] no momento quando se 

fala de aplicação do direito, ou seja, quando os intérpretes atuam fazendo que o texto deixe de 

ser só texto”259 é o instante em que se torna real a prática da “derrotabilidade”.  

Sob esse aspecto, a norma jurídica implica a existência de um modal deôntico (deve 

ser) relacionando um fato do mundo da vida a um efeito jurídico, mediante a imputação, 

caracterizando um modelo hipotético – condicional aderida por um antecedente e um 

consequente, constituindo, assim, uma estrutura bimembre. 

De maneira oportuna, o surgimento da teoria da “derrotabilidade” tem sua base nos 

casos onde a dogmática tradicional não possui uma resposta para os casos em que o antecedente 

é bem operado, todavia, o consequente (deve ser) não operada, ocorrendo, especificamente, 

quando por diversos motivos, não há o cumprimento à estrutura bimembre formadora da norma 

jurídica hipotético – condicional260.  

Seguindo essas diretrizes, a “derrotabilidade” perfilha a existência de deveres 

prima facie, os quais têm modo prescritivo, contudo acrescenta que há situações não 

contempladas que cancelam esses deveres estabelecidos, tal como ocorre com as obrigações 

morais prima facie; e, do mesmo modo, como as obrigações morais, as jurídicas também são 

derrotáveis.  

Nessa linha de ideias, prepondera, então, trazer a possibilidade de aplicar a técnica 

da “derrotabilidade” no ordenamento jurídico brasileiro, especificamente quanto a legítima.  

 

                                                 
257 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 85-120. 
258 Ibidem. 
259 VASCONCELOS, F. Op. cit. p. 58. 
260 TORRES, Dennis José Almaza. Teoria da derrotabilidade: pressupostos teóricos e aplicações. Coord. Cesar 

Antonio Serbena, Curitiba: Juruá editora, p. 50, 2012. 
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4.5 Uma visão crítica sobre a legítima e a possibilidade de sua relativização  

A discussão acerca da ideia de emolduramento da legítima não é recente, todavia, 

não tem experimentado o tratamento adequado. Reconhecendo-se a lei como limite à autonomia 

privada, torna-se demasiadamente desafiador sustentar que atualmente seja possível 

fundamentar um negócio jurídico, especificamente, um testamento com desrespeito a esta 

porção.  

Com base, entretanto, em diversos fundamentos contrários aos que defendem a 

permanência da legítima, é possível se pensar na possibilidade de sua discussão, a fim de se 

promover uma futura alteração legislativa no instituto que atualmente não se amolda à nova 

concepção funcionalizada do Direito Civil.  

Montesquieu assevera que a herança é algo determinado por lei política/civil, ato 

de vontade humana, não é lei natural que haja uma transmissão de bens. 

A lei natural ordena que os pais sustentem os filhos, mas não os obriga a fazer deles 

seus herdeiros. A divisão dos bens, as leis sobre esta divisão, as sucessões após a 

morte daquele que recebeu esta divisão, tudo isto só pode ter sido regulamentado pela 

sociedade e, por conseguinte, pelas leis políticas ou civis261. 

 

Embora a legítima tenha sido instituto considerado como verdade incontestável no 

Direito brasileiro, se posta sob o ponto de vista científico hipotético dedutivo de Karl Popper, 

verificarmos a possibilidade de revê-la à luz de contra-argumentos. 

Em linhas gerais, partindo do método proposto por Karl R. Popper, tem-se uma 

regra, analisa-se um caso e se chega a um resultado. O resultado é uma hipótese que nunca é 

final, a hipótese é um resultado que precisa ser falseado eternamente, será sempre provisória 

considerando que a “[...] nossa ignorância é sóbria e ilimitada262”. 

De fato, ela é, precisamente, o progresso titubeante das ciências naturais [...] que 

constantemente abre nossos olhos mais uma vez à ignorância, mesmo no campo das 

próprias ciências naturais. [...] A cada passo adiante, a cada problema que resolvemos, 

não só descobrimos problemas novos e não solucionados, porém também, 

descobrimos que onde acreditávamos pisar em solo firme e seguro, todas as coisas 

são, na verdade, inseguras e, em estado de alteração contínua263. 

 

                                                 
261 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O Espirito das Leis. Tradução de Cristina Murachco. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 505.   
262 POPPER, Karl Raymund. A Lógica das Ciências Sociais. Tradução: Estevão de Rezende Martins, Apio Cláudio 

Muniz Acquarone Filho, Vilma de Oliveira Moraes e Silvas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, p. 13.   
263 Idem. 
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Nessa linha de raciocínio, Karl Popper expõe que toda teoria, na verdade, terá certa 

falibilidade que permitirá ser criticada, pois ainda que se admitisse que fosse formulada uma 

teoria tida como verdadeira, não se teria como fazer tal afirmação. 

É a falseabilidade que dá poder a uma teoria científica. Inicialmente, é necessário 

entender que o valor de um conhecimento científico não vem da observação de experiências, 

mas da possibilidade de a teoria ser contrariada, ou melhor, falseada. Com a ideia de que a 

teoria precede a experiência, os falsificacionistas como, Karl Popper, admitem que toda 

explicação científica é hipotética e quanto mais uma teoria puder ser falseada melhor será ela264. 

As teorias científicas são propostas como hipóteses e substituídas por novas 

hipóteses quando falsificadas. Então Karl Popper aponta, assim, critérios para uma boa teoria 

científica: deve ser clara e precisa; deve permitir falseabilidade, e deve ser ousada para 

progredir em busca de um conhecimento mais aprofundado sobre a realidade.  

Nesse sentido, ter-se-á em ciência sempre uma resposta provisória para uma 

formulação. “Com seu critério – a falseabilidade – Popper transfere para o momento da crítica 

da teoria a possibilidade de identifica-la como científica [...]265”.  

Diante dessa premissa metodológica, pode-se falsear a teoria de que a legítima é 

fundamento de proteção do núcleo familiar, intocada no Direito brasileiro, confrontando-a com 

críticas, a fim de saber se ela mesma se mantém. 

Por outro lado, um dos principais motivos que os defensores da conservação da 

legítima sustentam é o seu fundamento no direito de propriedade, orientado com a sua função 

social, o que o relativiza, de modo que a intervenção estatal nesse aspecto pode sim limitar a 

disposição testamentária a 50% do total dos bens.  

Não há dúvida de que, como qualquer outro direito, a propriedade não pode ser 

exercida em caráter absoluto. As faculdades de usar, gozar, reivindicar e dispor são próprias do 

direito de propriedade e a sua relativização está relacionada com a necessidade de se atribuir 

uma função social e orientar as condutas pela boa-fé, entretanto, ao limitar o repasse de 50% 

                                                 
264 Sob esse aspecto, Karl Popper afirma que [...] só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele 

for passível de comprovação pela experiência. Essas considerações sugerem que deve ser tomado como critério de 

demarcação não a verificabilidade de um sistema, mas a falseabilidade de um sistema. Em outras palavras, não 

exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido, de uma vez por todas, em sentido 

positivo; exigirei porém que sua forma lógica seja tal que se torne possível validá-lo através de recurso a provas 

empíricas, em sentido negativo: deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico. 

POPPER, Karl R.. A Lógica da Pesquisa Científica. 9 ed. Tradução: Leônidas Hegenberg e Octanny Silveira da 

Mota. São Paulo: Cultrix, 1993, p. 42.   
265 MACHADO, Cristina de Amorim. Popper, a Demarcação da Ciência e a astrologia. In: OLIVEIRA, Paulo 

Eduardo de (org). Ensaios sobre o pensamento de Karl Popper. Curitiba: Círculos de Estudos Bandeirantes, 2012, 

p. 51.   
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aos herdeiros necessários, não condiz com o princípio da função social. Ao contrário, viola o 

exercício do direito de propriedade. 

[...] essa restrição do testador também implica afronta ao direito constitucional de 

propriedade, o qual, como se sabe, pode ser considerado de natureza complexa, é 

composto pelas faculdades de usar, gozar/fruir, dispor e reivindicar a coisa. Ora, tal 

limitação, sem sombra de dúvida, entraria em rota de colisão com a faculdade real de 

disposição, afigurando-se completamente injustificada266. 

Existe, ainda, o fundamento da proteção familiar atuando como embasamento para 

manutenção da legítima.  

Revela-se inquestionável o fato que a Constituição Federal concedeu ampla 

proteção à família com o objetivo de resguardar o núcleo familiar, promovendo a dignidade de 

cada membro.  

Ocorre que, a proteção a cada membro da unidade familiar não necessariamente 

estará assegurada ao se criar classes de herdeiros e, em alguns deles, considerá-los necessários. 

A preservação da legítima culmina por suscitar discórdias e desavenças familiares, 

impedindo, ademais, o de cujus de dispor do seu patrimônio como bem entendesse. 

Ademais, se quisesse beneficiar um descendente seu ou a esposa, que mais lhe 

dedicou afeto, especialmente nos últimos anos de sua vida, poderia fazê-la por 

testamento, sem que isso em nosso sentir significasse injustiça ou desigualdade, uma 

vez que o direcionamento de seu patrimônio deve ter por norte especialmente a 

afetividade. Ressalvamos apenas a hipótese de concorrerem à herança filhos menores 

ou inválidos, caso em que se deveria preservar-lhes, por imperativo de solidariedade 

familiar, necessariamente parte da herança267. 

 

Notadamente, o direito de sucessões não está voltado a efetivamente proteger cada 

membro familiar. 

Excepcionalmente, a Lei nº 10050/2000, que incluiu o art. 1611, §3º no Código 

Civil de 1916, prevendo direito real de habitação, quando, havendo um único imóvel 

residencial, coubesse ao filho órfão portador de deficiência que não pudesse trabalhar, 

representando, efetivamente, a ideia de proteção à família e a singularidade de seus membros.  

[...] a legislação sucessória deveria prever uma especial atenção aos herdeiros 

incapazes e idosos e, ainda, aos cônjuges e companheiros quanto a aspectos nos quais 

realmente dependiam do autor da herança, buscando concretizar na transmissão da 

herança um espaço de promoção da pessoa, atendendo às singularidades dos 

herdeiros, em especial diante de sua capacidade e de seus vínculos com os bens que 

compõem a herança, e, ainda, atendendo à liberdade do testador quando não se 

vislumbra na família aqueles que necessitam de uma proteção patrimonial diante da 

morte de um familiar268. 

                                                 
266 GAGLIANO, Pablo Stolze. O contrato de doação: análise crítica do atual sistema jurídico e os seus efeitos no 

direito de família e das sucessões. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 59.   
267 Ibidem. 
268 NEVARES, Ana Luiza Maia. A proteção da família no Direito Sucessório: necessidade de revisão? Disponível 

em: < http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-protecao-da-familia-no-direito-sucessorio-necessidade-

de-revisao/14753> Acesso em 12 julho de 2017.   
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No que diz respeito ao argumento de que a legítima implica em garantia da 

solidariedade familiar, deve-se considerar que a legislação brasileira não proíbe que as pessoas 

disponham onerosamente em vida de mais de 50% de seu patrimônio, ao contrário, o sujeito de 

direito pode livremente fazer dispor do seu patrimônio.       

Não há garantia ao beneficiar automaticamente herdeiros necessários seja conduta 

de solidariedade, ainda que familiar. Em muitas hipóteses, a solidariedade familiar pode ser 

concretizada na proteção financeira a um parente que não se inclua no rol dos herdeiros 

necessários.  

Por fim, quanto ao argumento da legítima afastar o egoísmo que pode estar ínsito 

no ser humano, tem-se que, ao contrário do que se pensa, pode promover o ócio. Flávio Tartuce, 

ao apontar os argumentos favoráveis à revisão da legítima, aponta que: 

A liberdade de testar desenvolve a iniciativa individual, porque quando o sujeito sabe 

que não pode contar com a herança, procura desempenhar atividades para lhe dar o 

devido sustento. De outra forma, haveria um efeito no inconsciente coletivo pela 

necessidade do trabalho e da labuta diária269.  

Outrossim, considerando que a herança pode decorrer do vínculo afetivo entre o de 

cujus e os herdeiros “[...] nada impediria que ele beneficiasse os últimos por testamento, de 

acordo com sua livre manifestação de vontade270”. 

De modo derradeiro, reconhecendo que há limite à autonomia privada no direito 

sucessório em face da legítima e, ainda, que existem severas críticas que refutam tamanha 

intervenção na disposição da vontade do titular do patrimônio, é de grande relevância discutir 

modos alternativos de relativizar a legítima. 

4.6 A possibilidade de flexibilização da legítima com base na técnica de “derrotabilidade” 

e sua aplicação no Direito brasileiro. 

Apresentadas as premissas metodológicas para a construção da teoria da 

“derrotabilidade” ou superabilidade, impende destacar que já há precedentes em nosso sistema 

jurídico, admitindo a sua aplicação. 

Com efeito, embora sem o uso da expressão “derrotabilidade”, o Supremo Tribunal 

Federal já admitiu a superabilidade episódica e casuística de uma norma, apresentando solução 

                                                 
269 TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito das Sucessões. Vol 6. 10. Ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: 

Método, 2017, p. 35.   
270 GAGLIANO, Pablo Stolze. O contrato de doação: análise crítica do atual sistema jurídico e os seus efeitos no 

direito de família e das sucessões. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 60.   
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específica para a o trancamento de uma ação penal271.  Trata-se da análise de um caso em que 

determinado município contratou um gari pelo período de nove meses, sem concurso público. 

Insatisfeito, o gari propôs reclamação trabalhista, ao final, julgada improcedente.  

O Juízo Trabalhista acolheu a defesa do Município de nulidade da relação por falta 

de concurso público e determinou a remessa de peças ao Ministério Público para 

responsabilização da autoridade que dera causa ao descumprimento da regra constitucional. 

Diante dos fatos, o Ministério Público propôs ação penal em face da ex-Prefeita Municipal.   

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, considerou que o evento era 

insignificante, que a Municipalidade não teria sofrido prejuízo e que o fim da norma prevista 

no art. 1º do Decreto Lei 200/67 não fora afetado e, por essas razões, determinou o trancamento 

da ação penal. Nota-se, de modo evidente, o afastamento da regra utilizando a técnica da 

“derrotabilidade”.  

Na mesma linha de raciocínio, noutra ocasião, o STF negou a desconstituição de 

uma lei estadual da Bahia que criou o Município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do 

Estado, sem respeito às regras constitucionais de criação de municípios. Naquela oportunidade, 

o Pretório Supremo decidiu negar aplicação às regras constitucionais, pois reconheceu uma 

verdadeira “[...] força normativa dos fatos que terminaram por surpreender o sistema 

jurídico272”. 

“1. O Município foi efetivamente criado e assumiu existência de fato, há mais de seis 

anos, como ente federativo. 2. Existência de fato do Município, decorrente da decisão 

política que importou na sua instalação como ente federativo dotado de autonomia. 

Situação excepcional consolidada, de caráter institucional, político. Hipótese que 

consubstancia reconhecimento e acolhimento da força normativa dos fatos. 3. Esta 

Corte não pode limitar-se à prática de mero exercício de subsunção. A situação de 

exceção, situação consolidada --- embora ainda não jurídica --- não pode ser 

desconsiderada. (...) 6. A criação do Município de Luís Eduardo Magalhães importa, 

tal como se deu, uma situação excepcional não prevista pelo direito positivo. 7. O 

estado de exceção é uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade. 

Não é a exceção que se subtrai à norma, mas a norma que, suspendendo-se, dá lugar 

à exceção --- apenas desse modo ela se constitui como regra, mantendo-se em relação 

com a exceção. 8. Ao Supremo Tribunal Federal incumbe decidir regulando também 

essas situações de exceção. Não se afasta do ordenamento, ao fazê-lo, eis que aplica 

a norma à exceção desaplicando-a, isto é, retirando-a da exceção. 9. Cumpre verificar 

o que menos compromete a força normativa futura da Constituição e sua função de 

estabilização. No aparente conflito de inconstitucionalidades impor-se-ia o 

reconhecimento da existência válida do Município, a fim de que se afaste a agressão 

à federação. 10. O princípio da segurança jurídica prospera em benefício da 

                                                 
271“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 7.703/PE (DJU 11.9.98, rel. Min. Marco Aurélio), 

considerou ser essa a hipótese e afastou, no caso concreto, a aplicação do art. 1º do DL 200/67 para conceder a 

ordem e trancar uma ação penal proposta contra ex-Prefeita. (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e 

aplicação da Constituição, op. cit., p. 356). 
272 STF, Ac. unân. Tribunal Pleno, ADIn 2240/BA, rel. Min. Eros Grau, j. 9.5.07, DJe 3.8.07, acesso em 18 de 

outubro de 2017. 
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preservação do Município. 11. Princípio da continuidade do Estado. 12. Julgamento 

no qual foi considerada a decisão desta Corte no MI n. 725, quando determinado que 

o Congresso Nacional, no prazo de dezoito meses, ao editar a lei complementar 

federal referida no § 4º do artigo 18 da Constituição do Brasil, considere, 

reconhecendo-a, a existência consolidada do Município de Luís Eduardo Magalhães. 

Declaração de inconstitucionalidade da lei estadual sem pronúncia de sua nulidade 

13. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, mas não 

pronunciar a nulidade pelo prazo de 24 meses, da Lei n. 7.619, de 30 de março de 

2000, do Estado da Bahia.” 

 

Mesmo sem fazer uso da terminologia “derrotabilidade”, porém, louvando-se a toda 

evidência da técnica constituída no common law, o Supremo Tribunal Federal chegou, também, 

a permitir o sequestro de verbas do Estado da Paraíba, sem preterição de preferência, para 

pagamento de precatório oriundo de ação de cobrança ajuizada perante a Justiça comum 

estadual.  Na decisão, o relator utilizou um entendimento de cabimento excepcional de 

sequestro de verbas públicas, mesmo sem a ocorrência de uma preterição ao direito de 

preferência no precatório. Ou seja, fundamentou de modo inverso ao entendimento regulatório 

expresso em norma.  

“Ocorre, no entanto, que a situação de fato de que nestes autos se cuida consubstancia 

uma exceção. Com efeito, estamos diante de uma situação singular, exceção, e como 

observa Carl Schmitt, as normas só valem para as situações normais.  

[...] De sorte que não é a exceção que se subtrai à norma, mas ela que, suspendendo-

se, dá lugar à exceção – apenas desse modo ela se constitui como regra, mantendo-se 

em relação com a exceção. A esta Corte, sempre que necessário, incumbe decidir 

regulando também essas situações de exceção. Ao fazê-lo, não se afasta do 

ordenamento, eis que aplica a norma à exceção, desaplicando a, isto é, retirando da 

exceção. Permito-me, ademais, insistir em que ao interpretarmos/aplicarmos o direito 

– porque aí não há dois momentos distintos, mas uma só operação – ao praticarmos 

essa única operação, isto é, ao interpretarmos/aplicarmos o direito não nos 

exercitamos no mundo das abstrações, porém trabalhamos com a materialidade mais 

substancial da realidade. Decidimos não sobre teses, teorias ou doutrinas, mas 

situações do mundo da vida. Não estamos aqui para prestar contas a Montesquieu ou 

a Kelsen, porém para vivificarmos o ordenamento, todo ele. Por isso, o tomamos na 

sua totalidade. Não somos meros leitores de seus textos – para o que nos bastaria a 

alfabetização – mas magistrados que produzem normas, tecendo e recompondo o 

próprio ordenamento273” 
 

Com suporte na simples leitura das decisões elencadas, é possível perceber a 

relevância no afastamento das regras válidas nos casos descritos. Importante é que se tenha 

presente que a superablidade das regras ocorre em situações imprevistas ou imprevisíveis 

quando da sua edição, cuidando-se, essencialmente, de casos extremos. 

A doutrina abalizada contribui de modo a prospectar situações difíceis de ocorrer, 

embora possíveis, em que a norma poderá ser afastada.  

                                                 
273STF, Ac. Unân., Tribunal Pleno, Agr. Reg. Recl. 3034/PB, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21.9.06, DJU 

27.10.06, p. 31, acesso em 19 de outubro de 2017. 
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No âmbito do Direito de Família, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald274 

analisam um caso verídico, ocorrido na Espanha, em que dois irmãos casaram ignorando o 

parentesco. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, o casamento entre irmãos gera 

nulidade, por constituir uma relação de incesto. Ante, porém, a, evolução da Medicina, 

especialmente, as técnicas de reprodução humana, em linha com a garantia de sigilo do doador 

de sêmen, por exemplo, é possível a ocorrência de casamento entre irmãos biológicos. Nesses 

casos, especificamente, a técnica da “derrotabilidade” pode ser utilizada para afastar a regra de 

impedimento matrimonial (incesto) e, consequentemente, reconhecendo a validade do 

casamento.  

Ora, é regra válida que, eventual e episodicamente, pode ser afastada para prestigiar 

os valores subjacentes no sistema, que almejam a proteção do núcleo familiar. 

O que se pode afirmar, em caráter de síntese e retomando a perspectiva adotada 

durante a parte inicial deste capítulo, é que a utilização da técnica da “derrotabilidade” das 

normas válidas é uma realidade contemporânea e um expediente condutor de alinhamento das 

regras à própria força normativa da vida. 

Voltando a atenção especificamente para o âmbito sucessório e coerente com a 

organização política do Brasil, o legislador constitucional brasileiro protege o direito de 

herança, caracterizando-o como fundamental mediante o dispositivo do artigo 5º, inciso XXX, 

que dispõe: “é garantido o direito de herança”. 

Como visto alhures, todavia, não se pode olvidar de que o direito à herança é um 

direito fundamental, mas não se reveste de caráter absoluto, podendo ser objeto de limitações 

nos casos de colisão com outros bens jurídicos que também são merecedores de proteção. É 

uma norma-regra que, em razão dessa possibilidade de mitigação, pode vir a ser afastada para 

que se efetive outro direito de igual envergadura (= densidade normativa). 

                                                 
274“É pelo direito a casar-e que os espanhóis Daniel e Rosa Moya Peña lutam agora. A residir na Coruña, estes 

irmãos, que há 35 anos iniciaram uma relação marital, conseguiram em 2010 que o Estado espanhol os 

reconhecesse a ambos como progenitores dos filhos que, entretanto já são adultos. Foram décadas a lutar nos 

tribunais. ‘Se morrer, já podem herdar de mim. Legalmente são meus filhos e não sobrinhos’, congratulou-se 

Daniel em declarações ao jornal espanhol El País. A história do amor destes irmãos já foi levada aos ecrãs 

espanhóis no filme Más que Hermanos. Sinopse: Dani cresce com a irmã e a mãe, cuja traumática separação leva 

à institucionalização de alguns dos sete filhos. Rosa cresce num orfanato. Em 1977, divertia-se com as amigas 

numa discoteca de Madrid quando um desconhecido a convida para dançar. Recusa. Duas semanas depois, o acaso 

volta a juntá-los. Apaixonam-se. Seis meses depois reparam na coincidência dos apelidos. Confrontados os registos 

de nascimento verificaram que os pais eram os mesmos. Separaram-se. Na altura, o incesto ainda era crime. Cinco 

meses depois, concluíram que não conseguiam manter-se afastados. Assumiram a conjugalidade. As resistências 

que tiveram de furar não são alimentadas apenas por questões morais” (Disponível em: 

<http://www.publico.pt/sociedade/noticia/lei-portuguesa-nao-penaliza-amor-entre-irmaos-1547025>). 
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Com o intuito ilustrativo, utilizando-se de uma clara analogia, o direito fundamental 

à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IX, da Constituição da República, pode, 

eventualmente, colidir com outros direitos fundamentais, como, por exemplo, os direitos à 

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem – também privilegiados e protegidos em sede 

constitucional. No caso, percebendo a tensão estabelecida entre eles, cabe ao intérprete utilizar-

se de fundamentação intersubjetivamente controlável, não bastando identificar apenas os 

valores em jogo, mas impondo-se-lhe estabelecer e lançar mão de critérios que permitam 

aplicá-los racionalmente275. 

E, além disso, o intérprete deve, necessariamente, sempre estar atento às 

circunstancias do caso concreto no intuito de proteger o objeto tutelado. 

É exatamente nessa ambiência, reconhecendo a “derrotabilidade” como técnica 

normativa segura para harmonizar diferentes normas-regras aplicáveis a um mesmo caso 

concreto, que se impõe analisar a sua incidência no campo da legítima. 

Alguns exemplos se mostram por demais prospectivos, reconhecendo que o direito 

à herança e o instituto da legítima precisam seguir uma perspectiva voltada a acompanhar as 

mudanças ocorridas no Direito de Família, no intuito de harmonizar o sistema jurídico e garantir 

a proteção de outros bens jurídicos. 

Assim sendo, a superabilidade pode se mostrar como técnica segura à flexibilização 

da legítima, afastando a incidência do comando do art. 1.845 do Código Civil – que se mostra 

uma regra clara e válida genericamente, mas que pode estar na iminência de se enlocar sob o 

prisma casuístico. Com efeito, parece existir uma clara tendência nos ordenamentos jurídicos 

estrangeiros na promoção de uma flexibilização da legítima, rompendo a ideia absolutista de 

seus limites rigorosos, com o propósito de dedicar tutela jurídica para determinados sujeitos de 

direito. 

Até porque consoante entendimento de avançada doutrina argentina.276 

[...] uma das características da evolução do Direito Privado nessas últimas décadas 

tem sido a preocupação do legislador por incrementar a promoção e proteção dos 

direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, a fim de assegurar o seu pleno 

gozo e as suas liberdades fundamentais, além de sua participação plena e efetiva na 

sociedade, reconhecendo a importância que para as pessoas com deficiência reveste a 

sua autonomia e independência individual, incluída a liberdade de tomar as suas 

próprias decisões. 

                                                 
275 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos princípios – Da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 4 ed. 

P. 56. 
276 CÓRDOBA, Marcos M., Sucesiones, op. cit., p. 352. Indo mais longe, o civilista portenho assegura que “[...] é 

que a organização da sociedade impõe ao ordenamento jurídico que, por isso mesmo, não deve ser caprichoso, 

implicando que o legislador, ao ordenar um sistema normativo, o faça em função da proteção de determinados 

valores caros à sociedade, cumprindo o bem comum”. 
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Por mais paradoxal que pareça, é de se perceber que o fundamento jurídico utilizado 

para a suavização da legítima é a própria solidariedade familiar, que lhe serve de base fundante. 

Isso porque a solidariedade entre as pessoas de uma família reclama a compreensão das 

particularidades de cada uma delas. Com isso, revela-se uma “[...] discriminação positiva, uma 

discriminação com fundamento no elemento solidário, para que os herdeiros participem da sorte 

e das circunstâncias dos demais coerdeiros277”. 

Ora, é certo, e isso não se põe em dúvidas, que a ideia presente na isonomia consiste 

em eliminar discriminações arbitrárias entre pessoas que estão na mesma posição jurídica. 

Havendo diferenças justas e razoáveis, impõe-se, ao contrário, o tratamento desigual. 

E isso se aplica, com perfeição, no âmbito da legítima. Se os herdeiros necessários 

carregam consigo características diferenciadas e necessidades peculiares, sobreleva deferir a 

eles tratamento desigual, compatível com as peculiaridades que marcam cada um. Há, portanto, 

mais do que uma possibilidade, mas, em verdade, uma necessidade de relativização do 

tratamento dedicado pelas normas à legítima. 

Noutra perspectiva, uma maior liberdade de testar, reconhecida ao titular em 

determinadas hipóteses, permitirá a ele uma melhor consideração das condições econômicas e 

financeiras de cada um dos coerdeiros necessários, adaptando a transmissão patrimonial às suas 

idiossincrasias. 

Bem por isso, consoante a cátedra de Luis Claro Solar, “[...] o sistema jurídico deve 

reconhecer uma ampla esfera dentro da qual cada família se desenvolva na liberdade, deixando 

valer o instinto de conservação que os laços que unem os seus membros fazer surgir278”. 

Aliás, essa liberdade conferida ao titular do patrimônio para distribuir a sua herança 

entre os herdeiros da maneira que lhe pareça mais adequada tem em sua base a mesma natureza 

da liberdade de autodeterminação humana: uma e outra não podem ser enxergadas como 

absolutas, podendo ceder em casos específicos, em prol de um ideal superior. A título de 

ilustração, sobre a inexistência de direitos absolutos, vale ressaltar que sequer o direito à vida 

se reveste de caráter absoluto. Até porque o próprio Texto Constitucional chega a permitir pena 

de morte em tempo de guerra, relativizando a aludida garantia279. 

                                                 
277  CÓRDOBA, Marcos M., Sucesiones, op. cit., p. 352. 
278 SOLAR, Luís Claro. Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado, op. cit., p. 217.  
279 Aliás, vale registrar que o Brasil é o único país de língua portuguesa a prever o cabimento, ainda que em caráter 

excepcional, da pena de morte. Efetivamente, em tempos de guerra, autoriza-se a pena de morte, consoante a 

previsão constante do art. 5º, inciso XLVII, “em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX”, da própria 

Carta Magna. 
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Em verdade, cada família (e, via de consequência, cada herdeiro, inclusive aqueles 

tratados por lei como necessários) é acobertada por um manto de peculiaridades, a partir de 

suas vivências pessoais, das experiências evolutivas e da cadeia afetiva que se estabelece entre 

eles. Não há como ser criado um padrão comportamental familiar. 

Enfim, a família é uma pluralidade de possibilidades, a partir das características de 

cada um de seus membros, que são pessoas distintas entre si, merecedoras de diferentes níveis 

protetivos. 

Atento a essa perspectiva, o jurista espanhol Felipe Sanchez-Román assegurou que 

“[...] cada família constitui uma individualidade distinta e peculiar, com seus interiores, seus 

costumes próprios, seus traços características, sua representação e conceitos exteriores”.280 

Ora, se a legítima está vocacionada para assegurar uma solidariedade familiar 

mínima entre os membros de uma família, é imperativo reconhecer a possibilidade de sua 

mitigação em casos específicos, a partir da proteção fundamental que se impõe a cada pessoa 

que compõe cada núcleo familiar.  

No ponto, afigura-se relevante afirmar um conceito de família-instrumento do 

desenvolvimento da pessoa humana. Isso porque a proteção dedicada pelo sistema jurídico não 

se dirige à família em si mesma, mas às pessoas que a compõem tuteladas na medida em que 

se promova a dignidade, com igualdade substancial e solidariedade entre elas (CF, arts. 1º e 

3º). Família, portanto, é meio, e não fim em si mesma. Com a mesma percepção, Gustavo 

Tepedino reconhece que a preocupação central do ordenamento é com:  

[...] a pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, o elemento finalístico 

da proteção estatal, para cuja realização devem convergir todas as normas de direito 

positivo, em particular aquelas que disciplinam o direito de família, regulando as 

relações mais íntimas e intensas do indivíduo no social281.  

 

A tutela jurídica (inclusive aquela decorrente da legítima) existe em razão de seus 

componentes, e não estes em função daquela, valorizando de forma definitiva a pessoa humana.  

É o que se convencionou chamar de família eudemonista, caracterizada pela busca 

da felicidade pessoal e solidária de cada um de seus membros282. Trata-se de um novo modelo 

familiar, enfatizando a absorção do deslocamento do eixo fundamental do Direito das Famílias 

da instituição para a proteção especial da pessoa humana e de sua realização existencial dentro 

                                                 
280 Apud SOLAR, Luís Claro. Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado, op. cit., p. 217. 
281 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, op. cit., p. 326. 
282 Baseada em uma concepção eudemonista da família, a Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça assegura a 

proteção do bem de família também às pessoas sozinhas: “[...] o conceito de impenhorabilidade de bem de 

família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”. 
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da sociedade. Não é por outro motivo que o civilista lusitano Diogo Leite de Campos destaca 

ser a entidade familiar um instituto “[...] destinado a ser instrumento de felicidade” das pessoas 

envolvidas283. 

Ao revés, negar a possibilidade de suavizar o tratamento imposto por lei à legítima 

importaria em impor aos componentes de uma família um tratamento desigual ignoradas as 

particularidades de cada um.  

Além de tudo isso, não se olvide que os institutos do Direito de Família estão sendo 

reanalisados e recompreendidos à luz das condições de tempo e de lugar. Ou seja, terminam 

por serem reinventados, reconstruídos. Transformam-se a cada momento e espaço, 

naturalmente, renovando-se em face da sua própria estrutura cultural. Não pode ser diferente 

com os institutos da sucessão, como a legítima, que precisam acompanhar a natural evolução 

dos anseios e das necessidades pelas quais passa a sociedade brasileira. 

4.7 Possíveis hipóteses de incidência da “derrotabilidade” no ordenamento jurídico 

brasileiro para a flexibilização  

Com o propósito de evidenciar a efetiva possibilidade de utilização da técnica da 

“derrotabilidade” para a relativização das regras legais impositivas do respeito à legítima (CC, 

arts. 1.845 e 1.846), vale prospectar alguns casos ilustrativos, nos quais o juiz poderia arrefecer 

a legítima, permitindo uma distribuição diferenciada do patrimônio do titular. 

A primeira hipótese oferecida, retirada da casuística inclusive, diz respeito a uma 

situação que se externa de modo relativamente frequente na sociedade brasileira: um casal tem 

três filhos e, no momento do nascimento do filho caçula, em razão de problemas durante o 

parto, a mãe vem a óbito e o recém-nascido, pela falta de oxigenação no cérebro, nasce com 

lesões cerebrais, comprometendo a fala, audição e o discernimento mental. Enfim, o filho mais 

novo é pessoa com deficiência, conforme enquadramento do art. 2º do Estatuto da Pessoa Com 

Deficiência284. Com o passar dos anos e o natural amadurecimento etário, os filhos crescem e 

os dois mais velhos estudam e prosperam social e economicamente. Alcançaram, então, uma 

independência financeira, com patrimônio próprio, inclusive mais vultoso do que o patrimônio 

do genitor. Por outro lado, o filho caçula, pelas consequências da deficiência, vive sob os 

cuidados paternos, completamente dependente (inclusive financeiramente), e incapacitado para 

                                                 
283CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito de Família e das Sucessões, op. cit., p. 271. 
284Art. 2º, Lei nº 13.146/15: “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” 
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o trabalho. O pai, já com idade avançada, portador de uma doença degenerativa, preocupado 

com o futuro do filho caçula, poderia deixar todo o seu patrimônio para ele, considerando que 

os outros filhos não precisam da sua herança? Haveria mecanismo jurídico para assegurar o 

desejo do genitor de deixar, mediante um testamento, todo o seu patrimônio para aquele que 

entende ter maior necessidade e dependência, exatamente por ser uma pessoa com deficiência 

e porque os demais não necessitam daqueles bens?  

No contexto, deve-se refletir em torno dos questionamentos a seguir expendidos. 

1 Considerando que a Constituição Federal, no art. 227, §6º, prevê a igualdade entre os filhos, 

diante da situação alheia à vontade de todos, os filhos, de fato, tiveram as mesmas condições, 

oportunidades de estudo e de escolher viver a própria vida, a justificar o recebimento igualitário 

da legítima, que lhes é dedicada de forma idêntica pelo art. 1.845 do Código Civil?   

2 Existiria coerência jurídica em impedir que o titular possa dispor de seu patrimônio, em vida 

ou post mortem, levando em conta as peculiaridades de seus filhos, distribuindo os seus bens 

consideradas as necessidades de cada um, pela atávica necessidade de respeito à legítima fixa, 

mesmo diante de situações que exijam tratamento diferenciado? 

Oferecendo solução efetiva à luz da própria justificativa axiológica da legítima, parece-

nos que a técnica da superabilidade permite, em casos nos quais um dos herdeiros é pessoa com 

deficiência e reclama uma proteção diferenciada, enquanto os demais possuem condições de 

subsistência e autos sustento, uma solução jurídica adequada, mitigando o regramento da 

legítima. Com o uso dessa técnica normativa, é possível um afastamento episódico e casuístico 

da norma legal respectiva, permitindo uma distribuição adequada do patrimônio. 

A respeito da necessidade emancipação da pessoa com deficiência, Renata Leme e 

Samira Fontes asseveram que: 

[...] após o reconhecimento da pessoa com deficiência como sujeito de direito capaz, 

capaz de conduzir a sua própria história, urge comentar acerca da efetivação dos 

direitos previstos no Estatuto. A sociedade tem a responsabilidade de transformar, 

tornando-se mais inclusiva e menos excludente, concretizando o quanto antes os 

direitos desse seguimento vulnerável de pessoas285. 

Não se poderia alçar a legítima ao status de norma legal absoluta e ilimitada, livre 

de qualquer sindicância ou perquirições. Sequer os direitos fundamentais, nem mesmo o direito 

                                                 
285 LEME, Renata Salgado; FONTES, Samira da Costa. Da integração à inclusão social: o estatuto das pessoas 

com deficiência e a concretização da inclusão pelos direitos assegurados. R. Jur UNI7, Fortaleza, v. 14, n.1, p. 90. 
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à vida, são absolutos. Por isso, a norma-regra que fixa uma legitima fixa para os herdeiros 

necessários (50% do patrimônio líquido do autor da herança – CC, art. 1.845) não pode impedir 

eventuais flexibilizações para atender às necessidades do caso, superando, nesse caso, tão só, a 

dureza da regra que ignorava, certamente, essa possibilidade. 

Assim, invocando o entendimento dos juristas britânicos, a legítima permaneceria 

fixa, “a menos que” existissem descendentes que necessitassem de cuidados especiais, 

reconhecidos por meio de testamento ou doação, garantindo maior proteção daqueles que dela 

necessitam.   

Seguindo para outro exemplo, de igual interesse prático, problematiza-se outra 

situação fática. Desta vez, supõe-se uma pessoa idosa, titular de patrimônio suficiente para a 

sua subsistência, mas a exigir cuidados e atenções emocionais e psíquicas, que é abandonada 

emocionalmente pelos filhos e vive auxiliada por cuidadores há vários anos. Os filhos não 

visitam, não ligam, não demonstram qualquer interesse pelo pai/ mãe, deixando exclusivamente 

aos cuidados de terceiros.  

Nessa ambiência, poder-se-ia refletir acerca de alguns questionamentos a seguir 

concatenados e de grande textura. 

 

1 O dever de cuidado286 imposto aos componentes familiares, em especial em 

relação às pessoas idosas, a quem o sistema jurídico garante especial proteção e prioridade 

absoluta287, não se restringe ao suporte financeiro. Vai além. O cuidado psicológico, a 

convivência mínima, constituem deveres inerentes do que se espera da solidariedade familiar e 

                                                 
286 A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de reconhecer o cabimento 

de indenização pela violação do dever de cuidado, como se pode notar do conhecido leading case: ”1. Inexistem 

restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de 

indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no 

ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas 

desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi 

descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non 

facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia - 

de cuidado - importa em vulneração da imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear 

compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a 

possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados 

parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, 

condições para uma adequada formação psicológica e inserção social.” (STJ, Ac. 3ª T., REsp 1.159.242/SP, rel. 

Min. Nancy Andrighi, j. 24.4.12, DJe 10.5.12). 
287 Art. 2º Estatuto do Idoso: “o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.” 
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que se impõe aos membros de uma família em relação aos seus parentes idosos288. As relações 

humanas, entretanto, possuem caráter singular e individual, não existindo parâmetro de 

satisfação coletiva. Cada um ama e cuida à sua maneira.  E, justamente para respeitar a 

singularidade humana, ante o abandono dos filhos, o pai/mãe não poderiam dispor da maior 

parte do seu patrimônio para as pessoas que, de fato, exerceram o cuidado desejado e esperado 

na velhice, considerando que a violação do dever de cuidado não está listada em lei como causa 

de deserdação?  

Não se olvide, inclusive, de que as causas de deserdação dos descendentes pelos 

seus ascendentes estão taxativamente previstas em lei (CC, arts. 1.961 e 1.962),289 não 

abrangendo a violação do dever de cuidado e o abando afetivo – o que impossibilitaria esse pai 

de excluir o filho da sua sucessão290. 

2 Por outro lado, será que a garantia inderrogável da herança, assegurada pela 

legítima (CC, art.1.845) não estimularia o abandono afetivo de pais na velhice, 

pelos seus filhos, tendo em vista que a certeza da transmissão patrimonial é 

alheia ao afeto e ao cuidado necessários como expressão da solidariedade 

familiar? 

3 Ainda, no que diz respeito à segurança da transmissão obrigatória de herança, 

protegida pelo mínimo imposto pela legítima, não se estaria a estimular o ócio 

de pessoas adultas de famílias afortunadas, infantilizando e entregando adultos 

inúteis para a própria sociedade? 

Para uma resposta coerente e amplamente fundamentada, é necessário partir da 

premissa do aumento na expectativa de vida dos brasileiros, devido, inclusive, ao maior cuidado 

com a saúde e os avanços da Medicina para prolongar a jovialidade (física e psicológica), 

                                                 
288 Art. 3º, Estatuto do Idoso: “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 

ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária.” 
289 Art. 1.961, Código Civil: “os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima, ou deserdados, em 

todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão” e Art. 1.962, Código Civil: “além das causas mencionadas 

no art. 1.814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes: I - ofensa física; II - injúria grave; 

III - relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto; IV - desamparo do ascendente em alienação mental ou 

grave enfermidade.” 
290 Em sede doutrinária, confirma-se esse entendimento: “promovendo uma interpretação teleológica da norma e 

reconhecendo as liberdades humanas de autodeterminação, sublinhamos que não é qualquer tipo de desamparo 

que autoriza a deserdação. Para tanto, é preciso a conjugação de alguns elementos: i) que o herdeiro necessário 

tenha conhecimento da grave situação que acomete o auctor hereditatis; ii) que disponha de condições pessoais e 

materiais (recursos econômicos, inclusive, se for o caso) para prestar a assistência; iii) e que o titular do patrimônio 

não tenha condições de se manter por si só”, FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, Curso de 

Direito Civil: Sucessões, op. cit., p. 391. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1814
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refletindo, inclusive, na edição de lei garantindo a prioridade da prioridade dos casos dos idosos 

acima de 80 anos de idade291; ou seja, a concepção de idoso aos 60 anos já não corresponde à 

proteção que precisa ser concedida àqueloutros, já em outra fase de vida. 

Assim, percebe-se que, diferente do que ocorria há algumas décadas, muitas vezes, 

os pais falecem e deixam herdeiros necessários com patrimônio próprio e estabilidade 

financeira, de modo que não se aplica o mesmo raciocínio utilizado pelo legislador à época da 

instituição da legítima, no Código de 1916.  

Um mecanismo seguro para o tratamento adequado do tema, coadunando à 

realidade a norma-regra prevista no Código Civil (art. 1.845), é a superabilidade, por autorizar 

ao magistrado, casuisticamente, a garantia e respeito à intenção almejada pelo sistema. 

Com efeito, considerando a mudança nos valores relativos ao próprio conceito de 

herança (o que, efetivamente, se deve deixar para os filhos? Educação, ética, valores de 

cidadania e respeito, tolerância com as diferenças etc), refletem uma sociedade voltada para a 

busca do ser como valor máximo da existência humana. Aliás, essa mudança já é sentida na 

concepção de família, plural e multifacetada.  

Nessa perspectiva, propõe-se a utilização da técnica da “derrotabilidade” nos casos 

específicos de abandono afetivo inverso, ou seja, situações em que os filhos abandonam seus 

pais, afastando a regra da legítima fixa, permitindo que o titular do patrimônio disponha da 

maneira que melhor convier.  

Em arremate, derradeiro exemplo, problematizado na seguinte prospecção: por que 

não seria possível ao titular dispor de seu patrimônio de forma proporcional e gradual, 

distribuída entre os sucessores de acordo com as aptidões e necessidades de cada um?  

Explicamos: o testador, com herdeiros maiores e capazes, pode desejar que os filhos 

recebam cotas da herança de maneira diferenciada, proporcionalmente à idade de cada um, às 

necessidades materiais e à própria inserção no mercado de trabalho.  

Ante o exposto, deve-se refletir em torno de algumas relevantes ponderações: 

1 A herança pode ser convertida em alimentos para o autos sustento dos herdeiros 

maiores, levando em consideração a idade?  

2 E, ainda, a legítima pode ser flexibilidade para graduar a herança de acordo com 

a expectativa de retorno profissional dos herdeiros? 

                                                 
291 É a redação do § 2º do art. 3º do Estatuto do Idoso, com a redação emprestada pela Lei nº 13.466/17: “dentre 

os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre 

preferencialmente em relação aos demais idosos”.      
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Por outro lado, é certo e incontroverso que, em que havendo herdeiros menores e 

incapazes, a legítima deve ser preservada para garantir o melhor interesse da criança e do 

adolescente.  

Em casos excepcionais, todavia, em que o testador falece, deixando herdeiros com 

idades distintas e, consequentemente, com inserção no mercado de trabalho diferente, de acordo 

com a cronologia das fases de cada um, pode-se utilizar a técnica da “derrotabilidade” para 

graduar a distribuição da herança, tornando a legítima móvel, no caso concreto. 

Assim, herdeiros necessários com idades diametralmente distintas (50 anos e 10 

anos, por exemplo), podem receber seu quinhão respeitando a idade, ou seja, o filho mais novo, 

por necessitar de maior proteção, ficará com a parte maior, para garantir as mesmas condições 

que o irmão mais velho, nos estudos e inserção no mercado de trabalho.  

De outra banda, herdeiros maiores de 18 anos podem receber a pensão para o autos 

sustento de acordo com a expectativa laboral. Explicamos: se o testador falecer quando o 

herdeiro X estiver com 20 anos, este deverá receber a herança convertida em alimentos até que 

complete os 30 anos, por exemplo. Dependendo da maturidade dos herdeiros e habilidade na 

manutenção do patrimônio, tornar a herança gradual e convertida em autos sustento será uma 

maneira de proteger e não incentivar o ócio. 

É importante ressaltar que os casos problematizados constituem uma parte diante 

das possibilidades de situações excepcionais que a própria normatividade da vida expressa. 

O resultado da apreciação desse panorama fático, meramente ilustrativo, é a 

convicção de que a vida é maior do que o Direito e que, como já reconheceu a Suprema Corte 

brasileira, há uma “força normativa dos fatos” (STF, Ac. Tribunal Pleno, ADIn 2240/BA, rel. 

min. Eros Grau). E, conforme a conhecida frase do civilista francês George Ripert, não pode o 

sistema jurídico deixar de considerar os anseios da vida em sociedade, na medida em que, 

“quando o Direito ignora a realidade, ela se vinga, ignorando o Direito”. 

Há, portanto, uma indiscutível necessidade de revisitar as regras protetivas da 

legítima, adaptando-as às necessidades da vida contemporânea, bem assim à proteção jurídica 

diferenciada e especial dedicada a certas pessoas. 

4.8 Um caso de “derrotabilidade” da norma-regra admitido por lei no Direito 

Estrangeiro: o instituto da quarta de mejoras 

Dúvida inexiste de que a técnica da “derrotabilidade” das normas-regras deve ser, 

ordinariamente, aplicada pelo magistrado, em casos concretos, com esteio de em juízo de 
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prudência e razoabilidade,292 obtemperando uma regra legal – que, em linha de princípio e em 

tese, se mostra válida e eficaz abstratamente. 

No campo sucessório, notadamente voltando a atenção para a legítima, o juiz das 

sucessões pode utilizar o defeseability como técnica de correção de quebra da razoabilidade na 

proteção de herdeiros necessários, quando, em situações concretas, se mostra justificável 

mitigar a legítima, a fim de tutelar pessoas que mereçam uma proteção jurídica especial. 

É uma de técnica de aplicação episódica e casuística, dependendo das 

circunstâncias concretas para que se submeta a uma análise pormenorizada dos seus 

pressupostos. 

Minuciosamente, todavia, analisando experiências colhidas em outros países, 

inferimos que a superabilidade é utilizada, em alguns casos, pelo próprio legislador, como 

mecanismo para arrefecimento da legítima, dedicando proteção a alguns sujeitos especiais, 

merecedores de uma tutela diferenciada. 

É o caso dos países que seguem o modelo espanhol (como a Colômbia, o Chile e a 

Argentina), admitindo o instituto da mejoras, como possibilidade facultada ao titular do 

patrimônio para flexibilizar a legítima, redistribuindo a sua herança de modo mais consentâneo 

com as necessidades de determinadas pessoas.  

Caracteriza-se a melhoria quando o titular do patrimônio dedica um terço de seus 

bens a algum, ou alguns, de seus descendentes, “segundo deseje”, razão pela qual a literatura 

jurídica espanhola designa que, em casos de fixação da mejora, os herdeiros necessários passam 

a ter uma “legítima corta293” (curta, em língua portuguesa). 

Exclusivamente situado no âmbito da sucessão testamentária, o instituto da mejoras 

diz respeito à efetiva possibilidade de uma distribuição diferenciada da massa hereditária, desde 

uma faculdade conferida ao titular do patrimônio. Assim sendo, com suporte no prudente (= 

razoável) critério do autor da herança, lhe é possível distribuir parte do patrimônio transmitido 

de modo diferenciado294. 

                                                 
292 O art. 8º do Código de Processo Civil de 2015 chama a atenção para o fato de que: “[...] ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade 

da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” 
293 ALBALADEJO, Manuel, Curso de Derecho Civil, op. cit., p. 382: “[...] quando um pai dispõe do todo, ou de 

parte, do terço de melhorias em favor de algum filho, o restante dos bens será repartido por igual entre os demais. 

Assim, cada um recebe a sua parte da legítima curta, além da parte relativa ao terço de melhorias que, 

eventualmente, o titular não tenha disponibilizado”. 
294 Não havendo distribuição a título de mejoras, pelo titular, “[...] devem entender-se que a distribuição dessa 

parte deve ser feita igualitariamente entre os seus respectivos herdeiros, quando dela não se dispôs por testamento 

ou doação”, PIANETTA, Pedro Lafont, Derecho de Sucesiones, op. ci., p. 281. 



116 

 

De maneira ainda mais objetiva e direta, la mejora é a vontade expressa “do 

causante de atribuir de forma desigual alguns de seus bens integrantes da herança a um dos seus 

legitimários (= herdeiros necessários)”. Constitui, pois, de uma “[...] possibilidade concedida 

ao ascendente, e não uma necessidade”, confome advertência doutrinária295.  

Embora com certa redundância, com esteio na lição de Manuel Albaladejo, é 

possível afirmar: “[...] o terço chamado de mejoras é realmente um terço para poder 

melhorar296” a situação de determinados sujeitos beneficiários.  

Aliás, voltando a atenção para as regras implementadas pelo novo Código Civil 

Argentino, percebe-se que o instituto da mejora a favor del herdero com discapacidad, ao 

permitir a destinação pelo titular do patrimônio de um terço da legítima para descendentes ou 

ascendentes com deficiência física, mental ou intelectual, igualmente materializa a técnica da 

“derrotabilidade” por expressa previsão legal297. 

Autorizando o titular do patrimônio a destinar uma parcela diferenciada de sua 

herança para uma proteção jurídica diferenciada das pessoas com deficiência, além de respeitar 

as diretrizes da Convenção de Nova Iorque, a Codificação do vizinho País está suavizando, 

arrefecendo, as regras sobre a legítima, permitindo ao titular do patrimônio melhorar a 

condição de um herdeiro necessário com deficiência.   

Demonstrando a existência de uma mitigação da regra legal prevista na própria 

norma, explica a doutrina argentina que:  

[...] a melhora em favor do descapacitado implica em uma discriminação positivai, 

uma discriminação com fundamento em um elemento solidário, pelo qual os herdeiros 

participam da sorte dos seus coerdeiros, com uma tendência à equiparação das 

circunstâncias que correspondem a respeito daquele que padece de uma situação 

desfavorecida298. 

A toda evidência, ao contemplar a possibilidade de melhorias conferidas pelo titular 

do patrimônio a certos herdeiros, por conta de alguma peculiaridade, o legislador alienígena 

está se valendo da técnica da “derrotabilidade”, flexibilizando a regra geral da legítima. 

Nada impede o uso de técnicas interpretativas das normas pelo próprio legislador. 

Entre nós, inclusive, há um interessante exemplo no Código Civil (art. 431), no qual o próprio 

ordenamento jurídico determina a aplicação do instituto da conversão substancial do negócio 

                                                 
295FERNÁNDEZ, M.Serrano, “La sucesión forzada”, op. cit., p. 125. 
296ALBALADEJO, Manuel, Curso de Derecho Civil, op. cit., p. 382. 
297ARGENTINA. Código Civil. “Art. 2.448. El causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, 

incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un Tércio de las porciones Legítimas para 

aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad”. 
298CÓRDOBA, Marcos M., Sucesiones, op. cit., p. 354. 
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jurídico299-300 – cuja incidência, na regra geral, dependeria de uma deliberação judicial301, em 

demanda autônoma. Na hipótese específica excepcionada, o próprio texto legal determina o 

aproveitamento da vontade manifestada em um determinado negócio jurídico nulo (por vício 

de forma ou de objeto) em outra categoria jurídica em que se mostre válida. É o que emana do 

art. 431 do Código Civil302, permitindo que a aceitação de uma proposta (no sentido da 

celebração de um contrato) realizada fora do prazo, ou com adições ou restrições, seja 

considerada como uma nova proposta. Isto é, a aceitação fora do prazo, com adição, restrição 

ou modificação, é convertida em nova proposta e o proponente se torna aceitante da nova 

propositura. 

Identicamente, ao contemplar a possibilidade de mejoras, o legislador está 

determinando uma derrota episódica e casuística das regras que estabelecem a legítima, com 

vistas a beneficiar certas pessoas determinadas, com amparo em uma justificativa ideológica. 

Há, no caso, um juízo de exceção aberto pelo próprio legislador. 

Tal não significa, naturalmente, que apenas em casos previstos em lei seria possível 

o uso da técnica da “derrotabilidade”. Ao revés disso. Em verdade, pretende-se evidenciar é 

que a relevância prática da superabilidade é tamanha que, em certos casos, o próprio legislador 

já se utiliza da técnica hermenêutica, estabelecendo situações em que o próprio titular de 

direitos pode afastar, episódica e casuisticamente, a regra legal, com vistas a proteger sujeitos 

especiais que mereçam proteção diferenciada, flexibilizando a legítima dos herdeiros 

necessários. 

Por óbvio, no entanto, entre nós, ausente qualquer previsão legal de mitigação da 

legítima, caberá ao magistrado, casuisticamente, em pedidos formulados pelos interessados, 

justificar a derrotabilidade das regras dos arts. 1.845 e 1.846 do Código Civil, com vistas a 

efetivar a proteção de determinadas pessoas.  

                                                 
299 A conversão substancial do negócio jurídico pode ser compreendida como uma “re-valoração do 

comportamento negocial das partes mediante a atribuição de uma eficácia sucedânea da que a ele se ajustaria se 

respeitasse os requisitos de validade e eficácia do negócio que elas intentaram celebrar”, LOTUFO, Renan, Código 

Civil Comentado, op. cit., p. 432. 
300 Art. 170, Código Civil: “se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este 

quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”. 
301 “A conversão, tratando-se de aproveitamento de um ato nulo, clama, como regra, reconhecimento judicial, se 

presentes os seus pressupostos. Somente o juiz, portanto, pode declarar o aproveitamento da vontade manifestada 

em negócio nulo”, FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil: Parte Geral e 

LINDB, op. cit., p. 573. 
302.Art. 431, Código Civil: “a aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova 

proposta”. 



118 

 

No ponto, as normas estrangeiras podem servir como inspiração do legislador e 

demonstração da razoável sustentação da tese e de sua plausiblidade, admitida a sua aplicação 

casuística. 
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CONCLUSÃO 

Para fins de conclusão deste experimento, é chegado o momento de bosquejar 

algumas ideias e proposições, necessárias à afirmação de uma compreensão contemporânea da 

legítima, dando efetividade à própria ideologia que lhe inspirou.  

É certo que o Direito das Sucessões como um todo, inclusive o instituto da legítima, 

tem de ser interpretado (e, por conseguinte, definido o seu alcance e estrutura) com esteio na 

proteção atual, necessária e adequada da pessoa humana, alcançada em análise da inexistência 

de direitos e garantias fundamentais absolutos, sempre estando a exigir uma harmonia 

interpretativa, na medida em que um direito não pode superar ou asfixiar outros. 

Nessa linha de intelecção, forte nos argumentos escandidos e alinhados antes, é 

razoável propor, a título conclusivo, o reconhecimento e adoção de algumas prospecções a 

seguir delineadas. 

1. Diante dos fenômenos humanos, a família transcende a todos, caracterizando-se como o 

núcleo primário, célula-base da sociedade. Afastada, entretanto, de uma feição naturalista, 

presa a elementos meramente biológicos, a família exige uma compreensão mais ampla, 

sociológica, inscrita, definitivamente, no terreno da cultura (LEVY-STRAUSS, Claude). 

2. Assim como na maioria dos países que seguem a tradição romano-germânica (civil law), o 

Direito brasileiro dedica histórica proteção à família desde a perspectiva do Direito Romano, 

não admitindo direitos absolutos e ilimitados. 

3. Perlustrando as ideias concebidas na Roma Antiga, consagra-se no Brasil a limitação à 

liberdade de dispor do patrimônio, por testamento ou doação, mediante o instituto da 

legítima, com o propósito de proteger economicamente os herdeiros necessários, que não 

podem ser preteridos pela vontade do auctor hereditatis. Afastamo-nos do sistema anglo-

saxão, que consagra a liberdade de testar, permitindo ao titular dispor de seus bens como 

bem lhes aprouver. 

4. Nessa linha cronológica jurídica, captando, primeiramente, as influências das Ordenações 

Portuguesas e, em seguida, mantendo a orientação no Código Civil de 1916 e na Codificação 

em vigor, de 2002, o direito de nosso país estabelece uma clara limitação à liberdade de 

testar, e de doar, por via da necessidade de respeito à legítima.  

5. No Brasil, adota-se o sistema de legítima fixa (rigurosa, como se prefere em língua 

espanhola), por meio da limitação de metade do patrimônio líquido do autor da herança no 

momento da abertura da sucessão (= morte), como rezam os arts. 1.845 e 1.846 do Código 

Civil. 

6. Diferentemente de nosso sistema, todavia, a maioria dos países sul americanos (como a 

Argentina, o Chile e a Colômbia) opta por seguir o modelo espanhol, de legítima móvel ou 

flexível, variando de acordo com as partes que estejam sucedendo e com o tipo de herança 

transmitido. 
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7.  De toda maneira, os ordenamentos jurídicos que abraçam a legítima móvel, flexível, adotam 

um método de flexibilização que é o sistema de mejoras, concebido na Espanha, permitindo 

que o titular do patrimônio possa atribuir percentuais diferenciados da sua massa hereditária 

a algum, ou alguns, herdeiros, por liberalidade, considerada a necessidade de proteção 

especial e diferenciada de determinados sujeitos de direitos, como as pessoas com 

deficiência (discapacitadas), consoante expressa previsão do novo Código Civil da 

Argentina. 

8. Há, pois, uma tendência da maioria dos países que adotam o sistema da legítima (limitação 

da liberdade de testar) em permitir flexibilizações da restrição imposta por lei, para autorizar 

a sua adaptação a situações concretas, merecedoras de especial proteção. Essa concepção, 

além de retirar uma compreensão exclusivamente patrimonialista da família, serve como 

instrumento de valorização da autonomia privada e da solução de problemas concretos. 

9. Por outro lado, no Brasil, entretanto, não há qualquer previsão legal, autorizativa da 

mitigação da legítima, uma vez acolhido o sistema de legítima fixa. Ou seja, além de se 

apartar da tradição do common law (da plena liberdade de testar), o nosso ordenamento não 

autoriza o titular do patrimônio a flexibilizar a proteção dos herdeiros necessários. 

10. Em uma sociedade, aberta, plural e multifacetária, todavia, impõe-se reconhecer a 

necessidade de proteção diferenciada de certos sujeitos de direito, como as pessoas com 

deficiência, cuja tutela avançada é assegurada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. A 

ausência de autorização expressa da norma-regra para suavização da legítima não é 

empecilho interpretativo-hermenêutico, já que todo sistema conta com mecanismos de 

compreensão das suas regras. 

11. Desde a Constituição cidadã, a nova arquitetura jurídica brasileira, voltada para a 

preservação da dignidade da pessoa humana, constitui-se em centro gravitacional, valor 

máximo, do ordenamento jurídico. 

12. Além disso, não se olvide o fato de que o Direito Brasileiro, assim como ocorre com a 

maioria dos ordenamentos, não eleva ao patamar de absoluto e ilimitado qualquer direito, 

sequer o direito à vida. Não existindo valores insindicáveis, significa que a herança, 

assegurada constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXV), pode ser alvo de limitações, inclusive 

não previstas em lei, decorrentes de interpretação. 

13. Nessa ambiência, a técnica da “derrotabilidade” ou superabilidade, concebida na tradição do 

common law como defeseability, se destina, justamente, à flexibilização de normas-regras 

que, conquanto se exprimam válidas e eficazes para os casos genéricos, como regra geral, 

em determinadas situações concretas podem se mostrar incompatíveis em relação aos valores 

que deflagraram a sua edição. No sistema jurídico brasileiro, mesmo sem utilizar a expressão 

“derrotabilidade”, o Supremo Tribunal Federal aplica a tese, acolhendo-a em diversas 

passagens, como aludido alhures. 

14. Bem por isso, vocacionada à superabilidade da norma-regra em casos concretos, nos quais 

se apresente um outro valor jurídico digno de proteção (pois, insista-se, não existem valores 
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absolutos), a técnica pesquisada pode ser útil e prospectivo instrumento hermenêutico de 

relativização da legítima, permitindo aos autores das heranças arrefecer os limites legais 

impostos à sua deliberação, com vistas a proteger sujeitos especiais que, casuisticamente, se 

mostrem merecedores da proteção. 

15. Com efeito, o uso da técnica da “derrotabilidade” é episódico e casuístico, não se afetando a 

regra geral do sistema, que permanece válida e eficaz para todos os casos. Tão somente, é 

um levantamento ocasional e específico de uma norma-regra que caminha sob o risco de 

colidir com os valores que justificaram a sua edição, apenas para aquela hipótese. É, no dizer 

da doutrina britânica, como se o legislador tivesse previsto em cláusula estabelecendo que a 

regra determinada em lei não se aplicaria “a menos que”. 

16. Nessa linha de raciocínio, Ilustrando a relativização da legítima, mediante a técnica da 

“derrotabilidade”, é possível imaginar a hipótese de um pai que possui um filho com 

deficiência, incapacitado para as atividades laborais, enquanto os demais descendentes são 

plenamente capazes e já estabelecidos patrimonialmente. Poderia, então, invocar a técnica 

para dispor de seu patrimônio para o filho com necessidades diferenciadas, superando a 

limitação legal (CC, arts. 1.845 e 1.846), justificadamente, demonstrando a existência de 

outros valores a fundamentar o arrefecimento da legítima. 

17. Ante tal conclusão, o caso não é, por evidente, de negar a importância da legítima para o 

sistema jurídico brasileiro, inclusive por conta das tradições e da influência romanista. 

Apenas é o levantamento circunstancial do regramento legal para efetivar outros valores 

jurídicos que, por igual, merecem especial proteção do sistema, sem ordem de preferência 

ou hierarquia. 

18. Para finalizar, conquanto se cuide de valor jurídico compatível com o sistema constitucional, 

a legítima não pode ser admitida como ilimitada.  A análise do debate ocorrente em alguns 

países a respeito do papel da legítima, bem como alterações legislativas em alguns outros, 

demonstra que efetivamente há tendência, nas sociedades contemporâneas, da manutenência 

da proteção da legítima testamentária, todavia, mais aberta, flexível e proporcional, 

limitando a liberdade testamentária na medida adequada para atingir a finalidade da proteção 

de concretas situações existenciais.   Por isso, não se tem como negar a possibilidade de 

afastamento circunstancial, para conferir efetividade a outros valores. 
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