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RESUMO

Esta tese tem por objeto o estudo do direito sucessório dos companheiros na união estável,
tema que, cada vez mais, tem despertado grande interesse da sociedade. O ser humano, em
decorrência de sua falibilidade e suscetibilidade a doenças, ferimentos e velhice, está
sujeito à morte, fim inexorável de sua existência. A pessoa fenece, enquanto seus bens
remanescem, sendo transmitidos a seus herdeiros, legítimos ou testamentários, e legatários.
A sucessão legítima é aquela que se dá de acordo com a ordem preferencial estabelecida na
lei; a testamentária, a que ocorre de acordo com a declaração de última vontade do
falecido, expressa em testamento. Os herdeiros legítimos podem ser necessários ou
facultativos: estes podem ser afastados da herança pelo fato de o falecido dispor de seus
bens sem contemplá-los; aqueles, entretanto, não podem ser privados de parcela mínima da
herança, a que têm direito, chamada de legítima, a não ser que sejam excluídos da sucessão
por ato de indignidade ou deserdados pelo testador, em decorrência de ato atentatório à sua
pessoa, nas hipóteses previstas em lei. O Código Civil de 2002 modificou profundamente a
sucessão decorrente dos vínculos conjugal e convivencial. O cônjuge passou a concorrer
não só com os descendentes do autor da herança, dependendo do regime de bens, mas
também com os ascendentes, neste caso independentemente do estatuto patrimonial
adotado. Ademais, foi elevado à categoria de herdeiro necessário, à qual antes só
pertenciam os descendentes e ascendentes do de cujus. O companheiro supérstite, por outro
lado, não foi declarado expressamente herdeiro necessário, embora também concorra à
herança com os descendentes e ascendentes do morto. A presente pesquisa examina a
posição sucessória daqueles que vivem em união estável, considerada entidade familiar
pela Constituição da República Federativa do Brasil, em contraste com a sucessão do
cônjuge, a fim de perscrutar, por meio de ampla investigação bibliográfica, legal e
jurisprudencial, se o companheiro deve ou não ser considerado herdeiro necessário, do que
dependerá seu direito à legítima.
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RIASSUNTO

Questa tesi ha come oggetto lo studio del diritto di successione con riferimento al regime
di unione stabile (convivenza) di una coppia, tema che, sempre più, sta suscitando interesse
nella società odierna. L´essere umano, a causa della sua predisposizione e suscettibilità alle
malattie, infortuni e vecchiaia, è soggetto alla morte, inesorabile fine della sua esistenza.
L´essere umano muore, mentre i suoi beni rimangono e sono trasmessi ai suoi eredi,
legittimi o testamentari, e legatari. La successione legittima ha titolo nella legge,
consistendo nell'attribuzione dei diritti successori da parte dell'ordinamento, e si
contrappone alla successione testamentaria, che ha titolo invece nel testamento, secondo le
ultime volontà del defunto. Gli eredi possono essere necessari o facoltativi. Gli eredi
legittimi facoltativi possono essere privati dell´eredita´ perché il defunto non li contempla
nel testamento, mentre gli eredi legittimi necessari non possono essere privati della quota
minima di eredità, di cui hanno diritto, chiamata legittima, a meno che non siano esclusi
dalla successione, a causa di un atto indegno, o diseredati dal testatore, a causa di un atto o
offensivo alla sua persona, nei casi previsti dalla legge. Il Codice Civile del 2002 ha
modificato profondamente la legislazione in materia di successione, in relazione ai vincoli
coniugali o di convivenza. In base alla nuova legislazione, il coniuge concorre con i
discendenti del defunto, secondo il regime patrimoniale, e anche con gli ascendenti, in
questo caso indipendentemente dal regime patrimoniale adottato. Inoltre, fu elevata la
categoria di eredi necessari, che in precedenza apparteneva solo ai discendenti e agli
ascendenti del defunto. Il compagno superstite, d´altra parte, non è stato espressamente
dichiarato come erede necessario, nonostante concorra all´ereditá con i discendenti e
ascendenti del defunto. Questo studio esamina la posizione successoria di coloro che
vivono in un regime di unione stabile, considerata come un’entità familiare dalla
Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile, in contrasto con la successione del
coniuge, al fine di stabilire, attraverso un`estesa ricerca bibliografica, legale e
giurisprudenziale, se il compagno deve essere considerato o meno come un erede
necessario, dal qual caso dipenderà la quota di riserva a lui spettante per legge.

Parole-chiave: Successione. Unione Stabile (Convivenza). Compagno (Convivente).
Erede necessario. Quota di Riserva.

ABSTRACT

The objective of this thesis is to examine succession law in connection with common law
marriage (stable union), an issue that has garnered increasing public attention. Due to their
intrinsic fallibility and vulnerability to disease, injury, and old age, human beings are
subject to death, to the inexorable end of their existence. Yet while human beings are
destined to meet their end, their property and assets remain behind, transferred to their
heirs, either legitimate or testamentary, and legatees. Legitimate succession is based on the
order of preference, as prescribed in law; testamentary succession is based on a statement
of last wishes by the deceased, as expressed in a will. Legitimate heirs may be necessary or
optional: although the latter may be left out of the inheritance by the deceased upon
disposition of his or her property and assets, the former may not be deprived of a minimum
share of the inheritance, to which they have a right, also known as legitime, unless they are
excluded as a consequence of an act of indignity or disinherited by the testator by virtue of
an offense against such person, as provided for by law. The 2002 Brazilian Civil Code
significantly modified succession for cases of marriage and cohabitation. The spouse may
now claim a share of the inheritance alongside the testator’s descendants, depending on the
particular marital property system applied, and ascendants as well, in this case irrespective
of the specific property division system invoked. In addition, spouses are now classified as
necessary heirs, a category previously reserved for descendants and ascendants of the
deceased. However, the Civil Code does not expressly include surviving partners as
necessary heirs, although they are entitled to claim a share of the inheritance alongside the
ascendants and descendants of the deceased. This study considers the succession rights of
individuals in common law marriage, considered a family entity under the Constitution of
the Federative Republic of Brazil, in contrast to spousal succession, with a view to
examining, through a detailed investigation of the existing legal literature and
jurisprudence, if partners should or should not be deemed necessary heirs, a determination
on which their right to legitime largely depends.

Keywords: Succession. Stable union (Common Law Marriage). Partners. Necessary Heir.
Legitime.
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INTRODUÇÃO

A sucessão daqueles que vivem em união estável tem sido objeto de frequente
análise dos pesquisadores da área jurídica. Inúmeros estudos são realizados sobre o tema,
considerando-se os mais diversos aspectos da família de fato e seus efeitos patrimoniais. O
interesse no assunto cresce a cada dia, à medida que aumenta o número de pessoas que
compõem essa modalidade de entidade familiar.
O Código Civil brasileiro regulou a sucessão dos companheiros no artigo 1.790,
dispositivo que tem sido alvo de inúmeras e merecidas críticas, por uma série de razões. A
primeira relaciona-se à própria localização do dispositivo, que aparece inserido em capítulo
que trata das disposições gerais, enquanto, na verdade, deveria estar localizado no capítulo
que cuida da ordem de vocação hereditária, dentro da sucessão legítima. A outra censura
que se faz ao artigo, especificamente quanto ao seu conteúdo, diz respeito ao tratamento
prejudicial dispensado ao companheiro supérstite, principalmente se comparado com o do
cônjuge viúvo. Ataca-se, nessa seara, o fato de o companheiro só herdar dos bens
adquiridos onerosamente no curso da união estável. Reprova-se, igualmente, a posição do
companheiro, como sucessor único, apenas na quarta classe de herdeiros, após os
colaterais. Repudia-se, outrossim, o retrocesso da legislação brasileira, notadamente por se
lembrar que a legislação anterior, Lei n.º 8.971/94, conferia ao companheiro a totalidade da
herança na hipótese de ausência de descendentes e ascendentes do falecido. Por fim, e
como a mais importante discussão no âmbito desta pesquisa, maldiz-se a omissão do
legislador sobre o companheiro ser ou não herdeiro necessário.
Apesar da relevância e atualidade do tema, bem como sua grande repercussão na
vida de inúmeras entidades familiares, nota-se que a bibliografia jurídica nacional não trata
especificamente dele. Ainda que alguns autores, ao se referirem aos herdeiros necessários,
mencionem a não inclusão do companheiro no rol previsto no artigo 1.845 do Código
Civil, não existem, em nosso país, estudos detalhados sobre o assunto. No que concerne
especificamente ao direito à legítima do companheiro — que, dependendo de tal fator,
poderá ou não ser privado da herança —, é preciso salientar que, embora seja de suma
importância, referido aspecto da relação sucessória não tem sido explorado.
Pela singularidade e importância, considerando-se não só o grande número de
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pessoas que vivem em união estável, mas também o fato de que muitos desses
relacionamentos perduram até a morte, o assunto merece exame mais aprofundado, sendo
escolhido como objeto de pesquisa desta tese.
Ressalte-se que a inexistência de estudos específicos acerca do tema aponta para a
contribuição original da tese à ciência jurídica brasileira. Embora alguns autores abordem,
de modo superficial, a questão relativa à posição do companheiro como herdeiro
necessário, não se examinam com profundidade os fundamentos desse direito, tampouco se
analisa o direito à legítima dos companheiros, que lhes foi claramente atribuído pelo
Código Civil de 2002, e as consequências daí decorrentes.
O tema proposto visa à abordagem dos variados aspectos da sucessão do
companheiro, levando-se principalmente em consideração o modo contraditório e omisso
como o Código Civil de 2002 tratou da matéria. Comporta ampla pesquisa a respeito do
desenvolvimento da união estável e sua regulamentação no Direito brasileiro. Requer,
ainda, profunda análise acerca dos direitos da pessoa que vive em união estável,
notadamente diante do reconhecimento desse convívio pela Constituição Federal de 1988
como entidade familiar.
Pretende-se, por meio deste estudo, analisar meticulosamente a posição sucessória
de quem vivia em união estável, diante da morte de seu companheiro, principalmente no
que diz respeito à eventual possibilidade de essa pessoa ser afastada da sua quota
hereditária por simples manifestação de vontade do falecido expressa em testamento.
Procura-se, ao mesmo tempo, investigar a aplicação, feita pela doutrina e pela
jurisprudência, dos dispositivos legais presentes no ordenamento jurídico brasileiro que
regulam a matéria, visando à melhor compreensão do alcance dos direitos do companheiro
em nosso país.
A pesquisa será delimitada sobretudo pelos aspectos mais relevantes atinentes à
união estável no Direito brasileiro. Analisar-se-á a posição sucessória do companheiro no
Código Civil de 2002, perscrutando-se a evolução legislativa e jurisprudencial acerca do
tema, a fim de avaliar se a atual regulamentação do instituto atende aos princípios
constitucionais vigentes.
Este estudo consiste numa ampla pesquisa bibliográfica a livros e artigos
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doutrinários, nacionais e estrangeiros, acerca da posição do companheiro na sucessão
legítima.
Partindo da análise e confronto das informações colhidas, por meio do raciocínio
silogístico, busca-se a conciliação entre a norma abstrata e os fatos ocorridos com maior
frequência, a fim de facilitar a obtenção de um denominador comum que possibilite a
pacificação dos conflitos e disputas no campo sucessório.
Pelo método dedutivo, pretende-se demonstrar que o companheiro deve ser
considerado como herdeiro necessário no ordenamento jurídico brasileiro, em decorrência
do que dispõe o Código Civil de 2002.
O objeto da pesquisa envolve a comparação do direito sucessório do companheiro
com o do cônjuge, tendo como norte o reconhecimento da união estável, pela Constituição
Federal de 1988, como entidade familiar.
Sem a pretensão de defender a equiparação dos institutos do casamento e da união
estável, busca-se demonstrar os erros cometidos pelo legislador infraconstitucional que
afrontou direitos já consagrados pela legislação anterior.
Em vez de seguir as diretrizes da Carta Magna, a comissão elaboradora do novo
diploma prejudicou determinados direitos dos companheiros, se interpretado o novo texto
de modo literal.
A despeito dos esforços incansáveis de eminentes juristas que apresentaram
diversas propostas de redação ao novo diploma, para harmonizar o texto com o disposto na
Constituição Federal, o Código Civil de 2002 foi lamentavelmente aprovado com uma
série de equívocos e imprecisões, provocando grande celeuma, no meio jurídico, quanto à
sua correta aplicação.
Não obstante os projetos de lei que tramitam pelo Congresso Nacional, tendentes a
alterar o novo Código, principalmente em questões relativas ao direito de família e
sucessões, será necessário o melhor delineamento da aplicação do texto vigente até sua
eventual alteração. Ademais, ainda que ocorra alguma modificação legislativa, o texto
atual continuará regendo as sucessões abertas na sua vigência, por força do princípio de
saisine, o que nos remete à necessidade da plena adequação da interpretação dos
dispositivos à Constituição Federal.
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Tendo em vista a amplitude das questões envolvidas, relacionadas com o Direito de
Família e das Sucessões, pretende-se delimitar a pesquisa ao campo relativo à posição do
companheiro como herdeiro necessário. Entretanto, a fim de alcançar tal desiderato, há que
se adentrar em outros assuntos relacionados, como, por exemplo, na análise comparativa
entre a sucessão do cônjuge e do companheiro.
Diante disso, a pesquisa compreenderá a investigação da posição do cônjuge, no
atual Código Civil, de herdeiro necessário que, dependendo do regime de bens, ocupa a
primeira classe de herdeiros da sucessão legítima, ao lado dos descendentes; ou a segunda
classe, ao lado dos ascendentes do de cujus, neste caso, independentemente do regime
patrimonial de bens adotado pelo casal ou estabelecido pela lei.
Outros tópicos que, inevitavelmente, terão de ser considerados, referem-se à
identificação dos herdeiros necessários, bem como às consequências daí decorrentes, verbi
gratia, as restrições à liberdade de testar do de cujus, a doação e o dever de colacionar, a
imposição de cláusulas restritivas e o instituto da deserdação.
Não obstante, a pesquisa concentrar-se-á na regulamentação do direito sucessório
do companheiro no Código Civil de 2002, com foco principal na análise da
constitucionalidade do artigo 1.790 desse diploma, visando à elaboração de proposta de
aperfeiçoamento do dispositivo, bem como de sua aplicação em conformidade com a
Constituição Federal.
Para isso, há que se verificar como os Tribunais têm aplicado o artigo 1.790 do
Código Civil, que regulamenta atualmente a sucessão de quem vive em união estável. O
dispositivo afronta, de algum modo, a Constituição Federal, como tem sido alegado? Deve
ser declarado inconstitucional? Em caso afirmativo, como se daria a sucessão do
companheiro até que o Código fosse alterado? Qual a interpretação conforme a
Constituição?
Imprescindível, também, o questionamento acerca da possibilidade de o
companheiro ser tratado como herdeiro necessário. O fato de não ter sido mencionado no
artigo 1.845 impede que seja considerado dessa forma? Pode o companheiro ser afastado
da sucessão caso o de cujus disponha de todos os seus bens em testamento sem o
contemplar? A norma presente no artigo 1.790 é cogente ou dispositiva?
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Outras questões merecem ainda especial atenção: O companheiro é sempre tratado
de modo prejudicial em relação ao cônjuge? A diversidade de tratamento é
inconstitucional? Há casos em que o companheiro recebe maior parcela da herança do que
receberia se fosse casado? Isso fere os direitos do cônjuge?
Quais as principais propostas de alteração do Código Civil de 2002, relativas à
sucessão do companheiro? Quais as vantagens e desvantagens da alteração do diploma em
vigor? Essas são algumas das principais perguntas que deverão ser respondidas ao longo
desta pesquisa.
Para atingir esse propósito, o presente trabalho atenta para a evolução da união
estável no Direito brasileiro. Desse modo, considera-se, no primeiro capítulo, a construção
doutrinária e jurisprudencial que deu origem ao reconhecimento da família de fato.
Verifica-se o reconhecimento da união estável como entidade familiar pela Constituição
Federal de 1988 e sua posterior regulamentação pelas Leis n.º 8.971/1994 e n.º 9.278/1996,
culminando com o tratamento da matéria no Código Civil brasileiro. Examinam-se os
requisitos necessários à caracterização da união estável. Perscrutam-se os direitos e deveres
dos companheiros. Abordam-se os efeitos pessoais e patrimoniais da união estável,
notadamente os relacionados às regras de regime de bens, alimentos e sucessão. Considerase a conversão da união estável em casamento.
No segundo capítulo, são examinados os fundamentos básicos do direito das
sucessões. Analisa-se a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Verifica-se a ordem
de vocação hereditária. Examinam-se as espécies de sucessores: herdeiros e legatários,
herdeiros facultativos e herdeiros necessários. Consideram-se o direito à legítima e os
mecanismos destinados à sua proteção, como a colação dos bens doados e a necessidade de
justificativa para a imposição de restrições sobre os bens que a compõem. Aborda-se o
instituto da deserdação e da exclusão por indignidade.
Na sequência, é considerada no capítulo três a importância da união estável como
entidade familiar. Apresentam-se as diferenças entre a união estável e o casamento, no que
diz respeito aos direitos e deveres de cônjuges e companheiros. Contemplam-se os regimes
de bens e as demais questões pertinentes relativas à formação do patrimônio familiar. São
observadas as consequências da formação de famílias múltiplas e a possibilidade de
reconhecimento da putatividade.

18

Ingressa-se, no quarto capítulo, na análise dos direitos sucessórios do cônjuge e do
companheiro, com as necessárias ponderações acerca do tratamento diferenciado entre os
institutos do matrimônio e da união estável. É examinada a alegação de
inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil e a pertinência ou não de um
tratamento igualitário entre cônjuge e companheiro. Considera-se, ainda, a evolução do
direito sucessório do cônjuge e do companheiro, seus avanços e retrocessos. Analisam-se
os pressupostos para a sucessão legítima e a concorrência do supérstite com descendentes e
ascendentes, além do direito à totalidade da herança e do direito real de habitação.
No quinto capítulo, examina-se a regulamentação dos direitos sucessórios do
companheiro. Pondera-se sobre o tratamento específico do direito sucessório na união
estável, diverso da sucessão no matrimônio. Mais uma vez, são trazidas a lume as questões
polêmicas relacionadas à concorrência sucessória com descendentes, ascendentes,
colaterais e até mesmo com o cônjuge. Questiona-se a possibilidade do direito do
companheiro à totalidade da herança. Ingressa-se, por fim, na análise da posição do
companheiro na qualidade de herdeiro facultativo ou de herdeiro necessário. São
apresentados os diversos argumentos e fundamentos da posição do companheiro como
herdeiro necessário e seu direito à legítima.
Por derradeiro, no sexto e último capítulo, considera-se a necessidade da alteração
do Código Civil nessa matéria, com a apresentação de propostas de lege ferenda,
imprescindíveis à adaptação do diploma de 2002 à realidade sociojurídica e à sua
harmonização constitucional, sem, contudo, alterar a essência do texto, o que poderia
provocar maiores distorções interpretativas.
Espera-se, em suma, com o presente trabalho, contribuir para a melhor aplicação
dos dispositivos legais vigentes, ao mesmo tempo em que se busca o aprimoramento
redacional da legislação sucessória, por meio de modificações que se mostrem
absolutamente imprescindíveis para consolidar o melhor entendimento doutrinário e
jurisprudencial formado ao longo desses dez anos de vigência do Código Civil.
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CONCLUSÃO

Ao longo desta pesquisa, foi possível verificar a posição sucessória do companheiro
na qualidade de herdeiro necessário. Constatou-se que à união estável também devem ser
aplicados os princípios constitucionais que protegem a família, notadamente o da
solidariedade familiar e o da dignidade da pessoa humana. Diante disso, aquela pessoa que
vive em união estável não pode ser privada da parcela da herança que a lei lhe atribui. Não
é permitido ao testador, portanto, dispor da totalidade de seus bens em prejuízo de seu
companheiro.
O artigo 1.845 do Código Civil prescreve que os descendentes, os ascendentes e o
cônjuge são herdeiros necessários. Não inclui, expressamente, os companheiros entre esses
sucessores, mas também não os exclui definitivamente. Com efeito, em nenhum momento
o Código Civil indica que os companheiros podem ser afastados da sucessão por
testamento. Tampouco estabelece que, das entidades familiares, apenas o casamento
mereça a proteção da legítima. E dentro do mesmo capítulo que regula a matéria, o artigo
1.850 menciona, dentre os beneficiados pela sucessão legítima, apenas os colaterais como
passíveis de serem privados da sucessão pelo fato de o testador dispor de todo o seu
patrimônio sem os contemplar. Nada no Código Civil indica que possa o companheiro ser
afastado da sucessão pela manifestação de última vontade do falecido, não havendo
nenhuma previsão legal nesse sentido.
Na análise do artigo 1.845 do diploma civil em vigor, revelou-se que esse
dispositivo não pode ser encarado como contendo uma enumeração exaustiva dos
herdeiros necessários. Afinal, de nada adiantaria pretender considerar taxativamente as
pessoas beneficiadas com essa prerrogativa, se outras também compartilharão dos
mesmíssimos direitos.
O referido artigo parece conter uma premissa, mas acaba encerrando uma
conclusão. Tal conclusão, todavia, é equivocada. Para a correta interpretação dos
dispositivos que tratam da sucessão legitimária, deve-se, primeiramente, identificar o que
significa ser herdeiro necessário. Em seguida, é preciso investigar quem se encaixa nesse
conceito. Por fim, pode-se chegar à elaboração do rol de pessoas que integram essa
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categoria sucessória.
O legislador do Código Civil de 2002, todavia, chegou à conclusão antes de passar
pela verificação das premissas. Mas não parece tê-lo feito intencionalmente, com a
pretensão inequívoca de permitir o afastamento sucessório de quem vive em união estável.
Assim fosse, teria incluído expressamente o companheiro junto com os colaterais no artigo
1.850, que prevê quem pode ser removido da sucessão por testamento.
Seja qual for a intenção do legislador, contudo, a lei adquire vida própria, uma vez
em vigor, passando a regular as situações concretas da vida da população. Nos casos em
que o falecido deixou descendentes, o companheiro concorre com eles à sucessão,
subtraindo-lhes parte da legítima, quer o Poder Legislativo tenha intencionado isso, quer
não. É o que prevê a lei, sem comportar exceções, ao determinar que o companheiro
“participará” da sucessão, tendo direito a “uma quota equivalente à que por lei for atribuída
ao filho” (CC, art. 1.790, caput e inciso I).
A qualidade de herdeiro necessário confere, ao sucessor, o privilégio de ser
agraciado com uma quota mínima do patrimônio do falecido, chamada de legítima. Em
sendo assim, são herdeiros necessários todos aqueles a quem o legislador destinou essa
reserva. Percebe-se que o Código Civil, ao incluir tanto o cônjuge quanto o companheiro
na primeira e na segunda classe da ordem de vocação hereditária (CC/02, arts. 1.829, I e II,
e 1.790, I a III), em concorrência com os descendentes e ascendentes do falecido,
automaticamente destinou-lhes uma porção da legítima, tornando-os, por conseguinte,
herdeiros necessários.
Com relação ao cônjuge, o legislador não se esqueceu de introduzi-lo no artigo
1.845, ao alistar quem seriam os herdeiros necessários. Isso certamente se deve ao fato de
que, ao redigir esse dispositivo, o cônjuge já estava incluído na ordem de vocação
hereditária ao lado dos descendentes e ascendentes (Projeto de Lei n.º 634, de 1975, art.
1.876, incisos I e II).
O companheiro, porém, não aparecia originalmente como sucessor legítimo. Aliás,
mesmo durante a tramitação na Câmara dos Deputados, em 1984, a união estável ainda não
havia sido incluída, pois não era considerada entidade familiar. Era natural — e mais do
que isso, era inevitável — que o companheiro deixasse de ser mencionado no artigo 1.872
do Projeto de Lei n.º 118, de 1984 (posteriormente renumerado como art. 1.845 do Código
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Civil).
Somente com a Emenda n.º 358, apresentada em 1984 pelo Senador Nelson
Carneiro, mas aprovada pelo Senado apenas em 1997, com modificações, foi acrescentado
no Capítulo I do Título I do Livro V, após o artigo 1.813 do Projeto (art. 1.789 do Código
Civil de 2002), o artigo que trataria da sucessão na união estável. Constata-se, portanto,
que o dispositivo tendente a regular o direito sucessório do companheiro só se incorporou
realmente ao Projeto do Código Civil no ano de 1997.
Para adaptar o texto dos demais artigos do Projeto à Constituição Federal de 1988,
sugeriu-se a inclusão da expressão “ou companheiro” após a referência feita originalmente
apenas ao cônjuge, em vários dispositivos.
Não obstante, até a aprovação final das emendas do Senado pela Câmara dos
Deputados, em 2001, e posterior finalização do texto, com a sanção presidencial, em 2002,
muitos dos dispositivos do Livro V – Do Direito das Sucessões, que deveriam ter sido
alterados, acabaram não merecendo a devida atenção e atualização. Dentre esses,
certamente encontra-se o artigo 1.845, que merecia ter sido adaptado à inclusão do
companheiro como herdeiro concorrente com os descendentes e ascendentes do falecido.
Embora isso não tenha ocorrido, é no mínimo curiosa a constatação de que o
dispositivo que trata da sucessão do companheiro tenha sido incluído no Código Civil logo
após o artigo 1.789, o qual estabelece que, havendo herdeiros necessários, o testador só
poderá dispor da metade da herança.
Mais significativo, porém, é o fato de que o caput do artigo 1.790 determina que o
companheiro “participará” da sucessão. Trata-se de norma cogente, imperativa, que não
pode ser derrogada pela vontade do de cujus. E se o falecido não pode afastar o
companheiro dessa parte da herança que lhe é destinada pela lei, isso só pode ocorrer por
ser ele considerado herdeiro necessário.
Entretanto, a conclusão derradeira de sua qualidade sucessória decorre dos incisos I
e II do artigo 1.790, onde o companheiro recebe quota específica e concorre com herdeiros
necessários, e, portanto, retira-lhes parte da legítima. Isso só pode ocorrer caso ele próprio
seja também considerado herdeiro necessário. Tal conclusão apresenta-se como o clímax
desta tese, segundo a qual os companheiros foram considerados pelo Código Civil como
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herdeiros necessários, visto que têm direito à legítima.
É verdade que o inciso III do artigo 1.790 menciona a concorrência do companheiro
com outros parentes sucessíveis. Mas dentro da sistemática adotada, tais parentes só
poderão ser da classe dos ascendentes, ou seja, pai, mãe, avós paternos, avós maternos, etc.
Indubitavelmente, o mesmo artigo que confere ao companheiro parte da legítima
não pode colocá-lo atrás daqueles que não possuem o mesmo direito. Ainda que o
dispositivo não seja claro, inexiste outra interpretação possível, pelo menos uma que seja
válida.
Qualquer modo diverso de se interpretar o inciso III violaria a Constituição Federal,
que considera o companheiro como parte da família do de cujus, enquanto os colaterais
não são assim considerados, sobretudo aqueles colaterais de grau distante, como primos,
tios-avós e sobrinhos-netos, que pouco ou nenhum contato normalmente têm com aquele
que constitui um novo núcleo familiar, quer isto se dê pelo casamento, quer pela união
estável.
A celeuma referente ao inciso IV do artigo 1.790 também não pode ser invocada
para se considerar o companheiro como herdeiro facultativo, diante de uma interpretação
em consonância com a Constituição Federal. O equívoco da inserção da regra como inciso
e não como parágrafo não pode afrontar a vontade presumida do de cujus. Seria ingênuo e
imoral pressupor que o falecido preferiria deixar todos os seus bens particulares ao Estado,
ao invés de transmiti-los à pessoa com quem compartilhava sua existência.
Não há de se cogitar que, nesse caso, a vontade do falecido poderia ser a de que o
companheiro nada recebesse do patrimônio para cuja aquisição não colaborou. Embora
essa pareça ser a regra comumente aplicável, de acordo com o caput do artigo 1.790, não é
o que ocorre diante da ausência de parentes sucessíveis.
Obviamente, a sucessão legítima tem a finalidade de proteger as pessoas mais
próximas do falecido, exatamente aquelas que ele beneficiaria caso fosse obrigado a fazer
um testamento. A propósito, um dos motivos da pouca utilização dos testamentos no Brasil
reside no fato de que o rol de pessoas contempladas pela lei vai ao encontro do desejo
natural do ser humano de não desamparar os familiares e parentes mais próximos.
Sendo assim, ao inciso IV deve ser dada uma interpretação que se coadune com a
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inteireza do diploma civil, visto que só na ausência de companheiro é que a sucessão pode
ser declarada vacante (CC/02, art. 1.844).
O argumento de que a entrega dos bens ao companheiro constituiria um
enriquecimento indevido e afrontaria a vontade do falecido não pode prosperar. Basta
lembrar que, na sucessão daqueles casados pelo regime da separação de bens, o cônjuge
supérstite herda a totalidade do patrimônio na ausência de descendentes e ascendentes.
Ainda que a regra, nesse regime, fosse de que o cônjuge não deveria concorrer com os
descendentes, há situações diversas. Trata-se de exceção que foge à regra, por uma questão
de coerência e proteção às pessoas que compunham o núcleo familiar do falecido.
Embora a união estável seja uma entidade familiar, protegida constitucionalmente,
isso não impõe ao legislador o dever de tratá-la de modo idêntico ao casamento. Se são
modos de constituição familiar distintos, é preciso regulamentar cada um deles, tendo-se
em mente suas diferenças inerentes, notadamente no campo patrimonial. Sendo assim, não
visualizamos nenhuma inconstitucionalidade no tratamento diferenciado, em si, desde que,
é claro, os membros de cada espécie de família sejam protegidos.
Não obstante essas considerações, independentemente do entendimento que se
adote, quanto à equiparação das diversas entidades familiares, o companheiro continuaria
sendo herdeiro necessário dentro da atual legislação, quer por se lhe aplicarem os
dispositivos que regulam a sucessão do cônjuge, quer por meio do tratamento próprio do
direito sucessório na união estável.
Infelizmente, o Código Civil de 2002 contém inúmeros exemplos de falta de
técnica legislativa — o que resultou num texto nem sempre claro e livre de dúvidas —,
mas nem por isso há que se desprezar seus dispositivos, muito menos admitir a eles uma
interpretação em desarmonia com o sistema normativo e em violação à Constituição da
República Federativa do Brasil, em detrimento daquele com quem o companheiro formava
uma família.
Enquanto não se modificar a redação do Código Civil, adequando-a à interpretação
que melhor represente a realidade constitucional, os dispositivos deverão ser aplicados a
cada caso concreto, de modo a servirem como úteis instrumentos de tutela da família e de
conciliação dos interesses dos herdeiros concorrentes, por meio de uma hermenêutica que
viabilize a efetiva proteção que a Constituição da República Federativa do Brasil
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intencionou garantir à união estável.
Somente por meio do reconhecimento de que o companheiro é herdeiro necessário
do falecido, em concorrência com os demais reservatários, se atingirá uma adequada
proteção patrimonial, coerente com os princípios da dignidade da pessoa humana e da
solidariedade familiar que devem reger a matéria.
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