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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de mitigação da regra que protege os herdeiros necessários com a reserva de 
parcela dos bens a serem transferidos em sucessão, quando o testador pretende beneficiar alguém que esteja em situação de vulnerabilidade 
econômica. Apesar do caráter patrimonial ser a expressão do direito sucessório que recebeu maior destaque pelo legislador, outros aspectos 
devem ser levados em consideração, especialmente em respeito aos princípios da função social e da solidariedade. Desta forma, a clareza com 
que o legislador estabeleceu no artigo 1.789 do Código Civil que o testador só pode dispor da metade de seu patrimônio quando possuir 
descendente, ascendente ou cônjuge, limita a autonomia da vontade do indivíduo de estabelecer o que será feito com seu patrimônio depois de 
sua morte. Não obstante ser compreensível como uma regra protetiva da família, sua aplicação pode gerar situações de injustiça quando o autor 
da herança era o responsável econômico pelo sustento de pessoa em situação de vulnerabilidade ou, ainda que não o fosse em vida, gostaria de 
amparar alguém em tal situação após sua morte com o patrimônio que acumulou em vida. Em tais situações o referido artigo veda que mais do 
que a metade do patrimônio do testador seja destinado à subsistência desse indivíduo que necessita proteção, ainda que os herdeiros necessários 
tenham confortável situação financeira, o que vai de encontro à solidariedade que se espera de uma sociedade evoluída e restringe a autonomia 
da vontade do testador. Importante destacar que no sentido pretendido para a pesquisa, vulneráveis econômicos não são aqueles que possuem 
poucos recursos, mas sim quem não tenha meios de, por si só, assegurar as condições materiais para o seu sustento. Conclui-se que o legislador 
estabeleceu regra pouco flexível e que permite resultados injustos a depender do caso concreto. Tendo em vista a literalidade do artigo em 
referência e tomando por base pesquisa bibliográfica relativa ao tema, vislumbra-se que uma proposta de alteração legislativa seria a melhor 
alternativa para que se supere a rigidez do artigo 1.789 do Código Civil de forma a permitir que, em situações excepcionais e com a devida 
fundamentação no próprio testamento, a destinação de bens para a subsistência de pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, possa se 
dar em fração superior à metade da herança, ainda que haja herdeiros necessários. Ressalta-se, por fim, que a solução proposta encontra guarida 
na tão debatida doutrina da despatrimonialização do Direito Civil e sua concepção que visa buscar novas definições para o patrimônio, colocando 
a pessoa e seus valores no centro das relações jurídicas.
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