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RESUMO 

 

 

 O objetivo desta dissertação é promover estudo abrangente de fenômeno do direito 

das sucessões que denominamos de sucessão necessária. Trata-se da tutela sucessória 

imperativa concedida a familiares mais próximos do autor da herança, irredutível por 

testamento ou doações, excluída nas restritas hipóteses de indignidade e deserdação. 

Pretende-se demonstrar que, na classificação da sucessão quanto à fonte da vocação 

hereditária, a sucessão necessária é subespécie autônoma de sucessão legítima, com 

elementos e fundamentos próprios, regida por normas de natureza distinta da sucessão 

legítima intestada e da sucessão testamentária. E que, apesar dessas peculiaridades, o 

Código Civil brasileiro não a reconhece expressamente como mais uma modalidade 

sucessória, tratando dos temas a ela relacionados de forma dispersa, dificultando visão de 

conjunto e adequada compreensão do instituto em seu todo. Essa sistematização legal que 

nos parece inapropriada ainda obscurece a importante evolução da sucessão necessária 

verificada durante a vigência do Código Civil de 1916, consolidada e ampliada pelo 

Código Civil de 2002, com incorporação de novas figuras, como legados legais necessários 

e sucessão imperativa concorrente do cônjuge e companheiro com descendentes e 

ascendentes. Com o intuito de restabelecer a visão de conjunto e recapitular essa evolução 

da sucessão necessária, serão examinados os principais aspectos dessa modalidade 

sucessória, inclusive em sua inter-relação com a sucessão intestada e a sucessão 

testamentária, apontando seus aspectos singulares. Em seguida, será apresentada a 

evolução da proteção sucessória imperativa, desde seu passado mais remoto no direito 

romano, passando pelos antecedentes no direito brasileiro, até seu perfil atual, consolidado 

pelo Código Civil de 2002, examinando-se os principais temas a ela relacionados. Por fim, 

serão analisadas as perspectivas da sucessão necessária, em termos de projeções futuras, 

apontando a tendência, no direito contemporâneo, em direção a sistemas de proteção 

sucessória imperativa mais abertos, flexíveis e proporcionais. 



 

ABSTRACT 

 

 The objective of this dissertation is to carry out a wide study of the phenomenon of 

the inheritance law that we call imperative inheritance. It concerns the imperative 

inheritance guardianship given to the closest relatives of the deceased, which is irreducible 

by will or donations, except for some particular hypothesis of indignity and disinheritance. 

The intention is to demonstrate that, in the classification of the succession, according to the 

source of the hereditary calling, the imperative inheritance is an autonomous subspecies of 

the legal succession, with its own elements and grounds, guided by rules of a different 

nature than the legal succession without a will and than the testate succession. Moreover, 

in spite of these peculiarities, the Brazilian Civil Code doesn´t recognize it as another form 

of succession and deals with the subjects related to it in a scattered way, reason by which it 

is difficult to see the entire scene and to have a proper understanding of the institute in its 

whole. This legal system, that seems to be inappropriate, still obscures the important 

development of the imperative succession seen during the validity of the 1916 Civil Code, 

consolidated and enlarged by the 2002 Civil Code, with the incorporation of new figures, 

as necessary legal legacy and competitive imperative inheritance of the spouse or non-

ceremonial wife or husband with ascendants or descendants. With the purpose of 

reestablishing a view of the whole and reviewing the development of the imperative 

inheritance, the main aspects of this form of succession, including its inter relation with the 

succession without a will and the testate succession, will be examined pointing out its 

specific aspects. Furthermore, the development of the protection of the imperative 

inheritance, since its most remote past in the Roman Law, through the antecedents of the 

Brazilian Law, until its present profile, consolidated by the 2002 Civil Code will be 

presented, examining the main issues related to it. Finally, the perspectives of the 

imperative inheritance will be analyzed, in terms of future projection, showing the trends 

in the contemporary law, leading to more open, flexible and proportional systems of 

protection of the imperative inheritance. 
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INTRODUÇÃO. 

 

 O objeto do presente estudo é o fenômeno que aqui será denominado como 

sucessão necessária. Trata-se de tema do direito das sucessões, o ramo da parte especial do 

direito civil que disciplina a sucessão causa mortis. Sucessão necessária é modalidade de 

designação sucessória pela qual a lei confere a 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 é que o Código Civil brasileiro, em nosso entender, não contém 

sistematização adequada dessa modalidade de designação sucessória, pois não lhe atribui 

nome próprio e trata de diversos institutos relacionados a esse fenômeno de forma dispersa, 

dificultando visão de conjunto e sua adequada compreensão. Além disso, não o reconhece 

expressamente como mais uma modalidade sucessória ao lado da sucessão legítima 

intestada e da testamentária.  

 Essa sistematização inadequada acaba por obscurecer a relevante evolução da 

sucessão necessária ao longo do Século XX, posterior ao Código Civil de 1916, 

culminando com o Código de 2002, mediante incorporação de novas figuras, como legados 

assistenciais ex lege e diferenciadas hipóteses de sucessão necessária a título universal, a 

conferir novo perfil ao fenômeno, ampliado e diferenciado, além dos temas aos quais é 

tradicionalmente identificado, que são os herdeiros necessários e a legítima.  

 A partir dessa evolução, a sucessão necessária deixou de ser tema relacionado 

exclusivamente aos herdeiros necessários, podendo-se falar, também, em legatários 

necessários. A proclamada intangibilidade da legítima passou a ter nova conformação, pois 

se tornou possível a redução da porção dos herdeiros necessários para menos da metade do 

patrimônio em determinadas situações de concorrência com legados ex lege. A metade 

disponível por testamento, igualmente, passa a poder ser reduzida, pela incidência 

combinada da legítima com legados necessários, afetando-se o espaço da liberdade 

testamentária. 

 Houve, portanto, significativa alteração da sucessão necessária, com fundamental 
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reflexo em nosso sistema de sucessão hereditária, mas que, pela deficiente sistematização 

legal, permanece em grande medida obscurecida. 

 O intuito deste trabalho é verificar quais as espécies de designação sucessória que 

efetivamente se depreendem de nosso sistema jurídico, apesar da sistematização deficiente 

do Código Civil, e qual a classificação delas que aparenta ser a mais correta, mais didática. 

Examinar quais os fundamentos de cada uma das modalidades e, em especial, os caracteres 

que diferenciam a sucessão necessária das demais. Estudar como se dá a inter-relação entre 

as distintas espécies, questão fundamental, pois dela advém, em grande medida, a estrutura 

do regime jurídico sucessório. Relacionar os institutos que mais diretamente dizem respeito 

à sucessão necessária, proporcionando visão de conjunto do fenômeno. Retratar a referida 

evolução posterior ao Código de 1916, desvelando o perfil contemporâneo da sucessão 

imperativa. 

 A segunda razão para a escolha do tema é que o Código de 2002, em vigor há 

pouco mais de uma década, introduziu importantes modificações em institutos 

relacionados à sucessão necessária, algumas delas de polêmica interpretação. O cônjuge, 

herdeiro necessário em usufruto vidual desde o Estatuto da Mulher Casada (Lei 4.121, de 

27 de agosto de 1962), foi reconhecido expressamente como herdeiro necessário, agora em 

propriedade plena, inclusive na concorrência com descendentes e ascendentes. Discute-se 

se o mesmo direito seria extensivo ao companheiro sobrevivente. O direito real de 

habitação — que, como se verá, constitui hipótese de legado necessário ex lege — assumiu 

nova feição, estendido ao cônjuge em qualquer regime de bens do casamento, não mais 

exclusivo ao casado pela comunhão universal, e se tornou vitalício, sem limitação à 

duração da viuvez. O direito de gravar a legítima com inalienabilidade, impenhorabilidade 

e incomunicabilidade foi substancialmente restringido, pela novidade da exigência de 

indicação de justa causa pelo testador ou doador. São várias as mudanças, portanto, a 

justificar abordagem da sucessão necessária. 

 A terceira razão a justificar a escolha do tema é que parece relevante examinar a 

sucessão necessária em perspectiva. Verificar, a partir de sua evolução, desde os tempos 

mais remotos do direito romano, como foi se modificando até assumir os contornos 

contemporâneos. Nesse exame, promover especial análise sobre o substrato das 

transformações ocorridas na sucessão necessária após o Código de 1916, reflexo, em certa 

medida, como será visto, da evolução do direito privado ao longo do Século XX, em 

direção à chamada personificação do direito civil.  
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 A visão panorâmica da linha evolutiva da sucessão necessária proporciona 

elementos para análise de suas projeções futuras. Nessa abordagem, importante auxílio se 

obtém pelo exame de exemplos do que vem ocorrendo em outros países, como algumas 

alterações legislativas que, eventualmente, podem vir a servir de modelo para o direito 

brasileiro (é o caso do pacto de família introduzido ao Código Civil italiano pela Lei 55, de 

14 de fevereiro de 2006, contrato pelo qual se assegura a transmissão da empresa ou da 

participação em sociedade empresária, pelo autor da herança ao descendente que reputar 

mais adequado para gerir a empresa, com anuência dos demais legitimários, produzindo 

efeito desde logo e que não é passível de questionamento após a abertura da sucessão).   

 Em outros países, debate-se o próprio papel da sucessão necessária, questionando-

se se seus fundamentos subsistem na atualidade, se não seria caso de excluir a proteção 

imperativa por ela representada (na Itália, há projeto de lei em andamento propondo a ab-

rogação da sucessão necessária, tornando o debate, nesse país, especialmente acirrado), ou 

se não seria caso ao menos de reformá-la.  

 Para o desenvolvimento desses temas, procurou-se, primeiramente, apontar os 

aspectos gerais da sucessão necessária, a permitir clara compreensão do fenômeno e de sua 

inter-relação com outras modalidades sucessórias. Ao longo de seis capítulos, serão 

examinadas, no primeiro deles, as distintas espécies de sucessão quanto ao objeto (a título 

universal e particular) e quanto à fonte da designação (sucessão legítima, incluindo a 

intestada e a necessária, e testamentária), a partir das quais é estruturado o direito das 

sucessões. No segundo, será analisada com maior minúcia a distinção, com repercussão 

importante na sucessão necessária, entre sucessão a título universal e a título particular, 

especialmente a controvertida noção de legado. No terceiro, pretende-se demonstrar que a 

classificação adequada, quanto à fonte da vocação, comporta distinguir, na sucessão 

legítima em sentido amplo duas subespécies, a sucessão intestada e a necessária, com 

explicação sobre o motivo da escolha dessa terminologia, sucessão necessária. No quarto, 

serão examinados os fundamentos das modalidades de sucessão quanto à fonte da vocação, 

apontando o caráter residual da sucessão intestada, a contraposição entre liberdade e 

solidariedade na inter-relação entre sucessão testamentária e necessária, a extensão que se 

confere à autonomia privada no âmbito da sucessão testamentária e, por fim, os 

fundamentos da sucessão necessária, inclusive em perspectiva constitucional. No quinto, 

os elementos da sucessão necessária (sujeitos, objeto e normas diferenciadas a regê-la), a 

demonstrar sua autonomia como modalidade sucessória, subespécie de sucessão legítima. 
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No sexto, finalmente, a natureza jurídica do direito prioritário conferido aos sucessíveis 

necessários, ora como herdeiros, ora como legatários. 

 A partir do sétimo capítulo, serão abordadas a evolução, perfil atual e perspectivas 

da sucessão necessária. O sétimo capítulo tem por objeto os antecedentes históricos da 

sucessão necessária. Em seu primeiro tópico, a legítima romana, passando pela reserva 

hereditária, até o sistema resultante da Revolução Francesa. No segundo tópico, os 

antecedentes no direito luso brasileiro e o sistema original do Código Civil de 1916. No 

terceiro tópico, a evolução da sucessão necessária a partir do Código de 1916 e até o 

Estatuto da Mulher Casada. No oitavo e no nono capítulos, serão tratados, separadamente, 

por sua relevância, dois institutos desse Estatuto, o usufruto vidual e o direito real de 

habitação, este último também com o perfil que lhe foi conferido pelo Código Civil de 

2002. No décimo capítulo, será abordado o que entendemos constituir legado necessário de 

alimentos, resultante da transmissão da obrigação de prestar alimentos aos sucessores do 

devedor, nos termos do art. 23 da Lei do Divórcio e, depois, do art. 1.700 do Código Civil 

de 2002. No décimo primeiro, a sucessão em favor de dependentes previdenciários nos 

termos da Lei 6.858/1980, hipótese de legado necessário de crédito. No décimo segundo, a 

sucessão do companheiro sobrevivente a partir da Constituição de 1988 e nas Leis 

8.971/1994 e 9.278/1996. No décimo terceiro, os sucessíveis necessários no Código de 

2002, bem como a exclusão deles da sucessão, por indignidade e deserdação. No décimo 

quarto, a legítima, sua clausulação e os meios para sua proteção. No décimo quinto, as 

perspectivas da sucessão necessária e, por fim, as conclusões. 
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CONCLUSÕES. 

 

 Como foi examinado ao longo deste trabalho, a função mais geral e neutra do 

direito das sucessões, inerente a todos os ordenamentos jurídicos que reconhecem a 

propriedade privada, é a de dar continuidade às relações jurídicas deixadas pelo de cujus. 

Essa função é cumprida pela sucessão intestada, por meio da qual, à falta de sucessíveis 

necessários e de testamento, se assegura que haja um sucessor, ainda que colateral de grau 

mais distante ou até mesmo o Estado.  

 Em nível mais concreto, de opções de política legislativa na definição dos critérios 

de escolha dos sucessores, o perfil do direito hereditário se estabelece a partir do jogo de 

forças entre dois valores. De um lado, a liberdade testamentária, projeção do direito de 

propriedade. De outro, a solidariedade familiar, a impor proteção legal imperativa a 

familiares mais próximos do de cujus. Esses valores são representados, respectivamente, 

por duas outras modalidades sucessórias: pela sucessão testamentária e pela sucessão 

necessária. A peculiaridade do direito hereditário em cada ordenamento decorre, 

especialmente, do peso que se atribui a cada um desses valores. A sucessão necessária, 

portanto, tem papel fundamental na definição do direito hereditário, em contraposição à 

sucessão testamentária.  

 Não obstante, o Código Civil de 1916, inspirado no modelo liberal de exacerbado 

individualismo, exaltava a sucessão testamentária e cuidava, como se fosse mero apêndice 

dela, da proteção imperativa aos herdeiros necessários, pelo viés de mera limitação à 

liberdade de testar. No Código de 2002, em nosso entender houve avanço, transplantando-

se o capítulo dos herdeiros necessários do título da sucessão testamentária para o da 

sucessão legítima. Reconheceu-se, assim, que sucessão legítima não é somente a intestada, 

mas também a que contempla os herdeiros necessários, pois em ambas os sucessores são 

designados diretamente pela lei. Depreende-se do sistema, mais claramente no Código de 

2002, que no âmbito da sucessão legítima em sentido amplo há duas subespécies: por um 

lado, a sucessão intestada ou sucessão legítima em sentido estrito; e, por outro, o que 

denominamos de sucessão necessária por inspiração da doutrina italiana e alguns 

pronunciamentos da brasileira. São duas subespécies, porque, como visto, afora o elemento 

comum, de designação dos sucessores diretamente pela lei, sem concurso de manifestação 

de vontade do autor da herança, diferenciam-se em todos os demais aspectos. A sucessão 
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necessária, como esmiuçado ao longo do trabalho, tem fundamentos próprios, sujeitos e 

objeto diferenciados, e é regida por normas de natureza peculiar, de ordem pública relativa. 

 Esse avanço do Código de 2002, porém, parece ser insuficiente. Talvez o motivo de 

não ter havido maior modificação seja o fato de que uma das diretrizes da Comissão 

Revisora e Elaboradora do Código, segundo Miguel Reale, foi a de preservar o Código de 

1916 “... sempre que possível, não só por seus méritos intrínsecos, mas também pelo 

acervo de doutrina e de jurisprudência que em razão dele se constituiu”
1
. Em razão disso, 

salvo pela troca de posição do capítulo dos herdeiros necessários, poucas foram as 

mudanças na estrutura do livro do direito das sucessões. Essa circunstância manteve em 

certa medida obscurecida e sem sistematização adequada uma das duas forças que definem 

o direito sucessório, representada pela sucessão necessária. Pois o Código não atribui nome 

próprio a essa modalidade sucessória e continua a reger a matéria como se dissesse respeito 

exclusivamente aos herdeiros necessários e à legítima. Não incorporou, de forma mais bem 

sistematizada, as alterações que paulatinamente foram introduzidas ao sistema durante a 

vigência do Código de 1916. Além disso, diversos institutos relacionados mais diretamente 

à sucessão necessária estão dispersos pelo Código (por exemplo, a redução das disposições 

testamentárias e a deserdação no título da sucessão testamentária; a redução das doações 

inoficiosas em meio ao capítulo da colação, no título do inventário e da partilha; o direito 

real de habitação no capítulo da ordem da vocação hereditária; o que entendemos 

configurar legado necessário de alimentos no livro do direito de família). 

 Ao se inspirar em grande medida na estrutura do Código de 1916, o legislador 

parece não ter percebido com clareza que a sucessão necessária, ao longo da vigência do 

Código anterior, passou por importante renovação, incorporando técnica que não é mais 

exclusivamente do chamado modelo liberal, mas também do Estado social, na busca da 

igualdade substancial. Foram criadas, por alterações no Código e também por meio de leis 

especiais, hipóteses diferenciadas de sucessão necessária, para atendimento de 

necessidades particulares de alguns sucessores, desigualando-os na medida de suas 

diferenças. Instituíram-se, especialmente, hipóteses de legados ex lege imperativos e de 

sucessão concorrente de herdeiros de classes diversas, o que alterou profundamente o perfil 

da sucessão necessária. Passou a existir, desde então, combinação de distintas técnicas 

sucessórias, uma típica do modelo liberal, de atribuição de cotas fixas e iguais a sucessíveis 

necessários da mesma classe, sem atenção a particulares necessidades alimentares ou 

                                                 
1
 REALE, Miguel. História do Novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 35. 
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existenciais, justificada, em moldes contemporâneos, pela chamada solidariedade dos 

afetos (cf. o item 4.4); e outra de atribuir tutelas particularizadas em atenção a necessidades 

de determinados sucessores, na tendência mais contemporânea em direção a sistemas de 

sucessão imperativa mais abertos e flexíveis.  

 Conviria, em nossa opinião, o tratamento da sucessão necessária em título próprio 

do Código Civil, aglutinando-se os temas que lhe dizem respeito mais diretamente, 

seguindo-se o exemplo do Código Civil português na disciplina da lá chamada sucessão 

legitimária. Essa alteração tornaria mais evidente a importância fundamental da sucessão 

necessária na estruturação do direito sucessório. Permitiria clara visão de conjunto, 

possibilitando a percepção imediata da circunstância acima referida, ou seja, de que 

atualmente a sucessão necessária combina distintas técnicas sucessórias, podendo-se falar 

em legatários necessários ao lado de herdeiros necessários, em legítima como porção da 

herança e também como legados ex lege.   

 Enquanto não se promover melhor sistematização legal da matéria, parece ser papel 

da doutrina dar ao tema o devido realce, reconhecendo que se trata de mais uma 

modalidade sucessória, ao lado da sucessão testamentária e da sucessão intestada, 

possibilitando visão mais abrangente e atualizada do fenômeno, seguindo-se, nesse 

aspecto, o que se verifica, por exemplo, na Itália, pois o Código Civil italiano também não 

disciplina a sucessão necessária de modo mais explícito, mas a matéria é abordada 

amplamente pela doutrina desse país em diversas obras e artigos específicos, e também 

com destaque em manuais sobre direito das sucessões. 

 No intuito de iluminar esse fundamental fenômeno sucessório, apontando sua 

importância e complexidade, procuramos realizar análise de seus principais aspectos em 

caráter mais geral, seguida da abordagem de seus antecedentes históricos e sua evolução no 

direito brasileiro, seu perfil atual a partir do Código Civil de 2002 e, por fim, suas 

perspectivas futuras.  

 Confirmou-se, em nossa opinião, se tratar de subespécie autônoma de sucessão 

legítima, com caracteres próprios, uma das colunas do sistema sucessório. Tem por 

fundamento a solidariedade familiar sob duplo aspecto, tanto no cumprimento de função 

alimentar como da solidariedade dos afetos, podendo-se vislumbrar elemento de 

solidariedade mesmo quando favorece sucessores maiores, capazes e autossuficientes 

economicamente. A sucessão necessária, em nossa opinião, tem amparo no princípio da 

solidariedade que emana da Constituição Federal e, por isso, pode ser reformada, mas não 
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abolida. O direito que se assegura aos sucessores necessários, de pleno direito, lhes confere 

primazia em relação aos demais sucessíveis, a revelar hierarquia nos títulos de vocação 

hereditária, sobrepondo-se desde logo, independentemente de pleito de redução, às 

disposições testamentárias excedentes da porção disponível e às doações na parte 

inoficiosa. Essas disposições inoficiosas, por testamento ou doação, padecem, segundo 

posição que defendemos, de nulidade relativa ou dependente de alegação. 

 Na evolução da sucessão necessária em nosso direito, constatou-se lenta, mas 

constante progressão no rumo de instituição de tutelas sucessórias particularizadas, para 

atendimento de necessidades de alguns sucessores.  

 Essa tendência se iniciou com a instituição de hipóteses de proteção imperativa ao 

cônjuge sobrevivente, especialmente pelo Estatuto da Mulher Casada, conferindo-lhe 

direito real de habitação ou usufruto vidual, a depender do regime de bens do casamento. 

No primeiro caso, do direito real de habitação, trata-se de legado necessário que pode, em 

determinadas circunstâncias, comprimir a metade indisponível de descendentes e 

ascendentes, bem como a metade disponível, reduzindo o campo de liberdade 

testamentária. Pelo usufruto vidual, tornou-se possível a concorrência de herdeiros de 

classes distintas, alterando-se radicalmente a concepção original do Código de 1916.  

 Outra etapa relevante no avanço da sucessão necessária foi o reconhecimento da 

transmissibilidade da obrigação de prestar alimentos aos herdeiros do devedor, pelo art. 23 

da Lei do Divórcio, instituindo-se legado necessário de alimentos, o qual, segundo a 

corrente jurisprudencial então dominante, favorecia o cônjuge na separação ou no divórcio, 

ou eventualmente os filhos do casamento desfeito. Esse legado necessário de alimentos, em 

nossa opinião, foi ampliado pelo art. 1.700 do Código Civil de 2002, passando a favorecer 

todo aquele com direito a perceber alimentos do de cujus, em obrigação alimentar 

contemporânea à abertura da sucessão. Esse legado necessário de alimentos, pela 

amplitude que nos parece ter, segundo a análise efetuada no capítulo respectivo, 

proporciona amplo campo para incidência de juízo de ponderação pelo julgador, na busca 

da situação mais proporcional e equitativa na solução do caso concreto. Promoveu-se, 

assim, abertura em grau até então inexistente em nosso ordenamento, na tendência 

contemporânea em direção a sistemas de sucessão necessária mais abertos, flexíveis e 

proporcionais a situações existenciais de efetiva necessidade de proteção imperativa.  

 Na sequência dessa linha evolutiva, a Lei 6.858/1980 concedeu legado necessário 

de créditos específicos a dependentes previdenciários do autor da herança. A partir da 
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Constituição de 1988 e também pelas Leis 8.981/1994 e 9.278/1996, passou a haver 

proteção sucessória imperativa, em nosso entender, em favor do companheiro 

sobrevivente. No Código Civil de 2002, finalmente, consolidou-se a proteção imperativa 

ao cônjuge, expressamente declarado herdeiro necessário, sucedendo necessariamente na 

terceira posição da ordem da vocação hereditária e também em concorrência em 

propriedade plena com descendentes e ascendentes. Conforme a opinião expendida, o 

companheiro sobrevivente também é herdeiro necessário. O direito conferido ao testador 

de clausular a legítima se tornou condicionado à existência de justa causa.  

 O exame dessa evolução da sucessão necessária em nosso direito parece revelar 

uma constante, uma tendência no sentido de instituição de hipóteses de sucessão necessária 

em atenção a especiais necessidades de determinados sucessores, levando-se em conta, 

cada vez mais, suas concretas situações existenciais. A análise do debate que tem ocorrido 

recentemente em alguns países, a respeito do papel da sucessão necessária, bem como 

alterações legislativas recentes em alguns outros, demonstra que efetivamente há 

tendência, nas sociedades contemporâneas, de manutenção da sucessão necessária, mas 

mais aberta, flexível e proporcional, limitando a liberdade testamentária na medida 

adequada para atingir a finalidade da proteção imperativa dos familiares mais próximos do 

autor da herança. 
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