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RESUMO 

 
BUECHELE, Isadora Selonk. Sucessão do companheiro: uma análise da 
declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil. 2019. 157 
p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2019. 
 
Esta dissertação tem como objeto o estudo da sucessão do companheiro. A 
relevância do tema se demonstra por dois motivos principais: o grande 
número de uniões estáveis formadas no Brasil e a recente declaração de 
inconstitucionalidade do art. 1.790, pelo Supremo Tribunal Federal. Para 
tanto, necessário conhecer as origens do instituto hoje conhecido por união 
estável, bem como seu conceito, natureza jurídica e requisitos para sua 
configuração. Quanto à sucessão, a fim de se compreender as críticas ao 
dispositivo declarado inconstitucional, é preciso analisar o regramento 
aplicável ao casamento e à união estável. Concluindo-se inexistir tratamento 
isonômico, verifica-se vasta amplitude de opiniões doutrinárias e posições 
jurisprudenciais. A fim de pacificar a controvérsia, a Corte Suprema julgou 
dois Recursos Extraordinários com repercussão geral sobre o tema. Foi 
acompanhada pela maioria a tese que atestava a incompatibilidade do artigo 
que regulamentava a sucessão do companheiro com a Constituição. Muitas 
das questões apontadas como problemáticas pela doutrina foram 
solucionadas, porém, novos temas ficaram sem resposta. Entender os 
fundamentos da decisão do STF, bem como os argumentos contrários 
suscitados pelos ministros que formaram a minoria, é essencial para se 
compreender quais questões estão, agora, pacificadas, e quais ainda 
merecem atenção. Também mostra-se necessário, verificar os efeitos do 
referido julgamento. 
 
Palavras-chave: Direito Civil. Direito das Sucessões. Sucessão legítima. 
União estável. Declaração de Inconstitucionalidade. 
  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 
BUECHELE, Isadora Selonk. Succession of cohabitants: an analysis of the 
declaration of unconstitutionality of the article n. 1.790 from the Brazilian 
Civil Code. 157 p. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São 
Paulo, 2019. 
 
This dissertation aims to study the succession of the companion. The 
relevance of the theme is demonstrated by two main reasons: the large 
number of stable unions formed in Brazil and the recent declaration of 
unconstitutionality of art. 1,790, by the Federal Supreme Court. To do so, it 
is necessary to know the origins of the institute today known as stable union, 
as well as its concept, legal nature and requirements for its configuration. As 
to the succession, in order to understand the criticisms of the article declared 
unconstitutional, it is necessary to analyze the rule applicable to marriage 
and to the stable union. Concluding that there is no isonomic treatment, it is 
possible to realize a wide range of doctrinal opinions and jurisprudential 
positions. In order to pacify the controversy, the Supreme Court ruled two 
Extraordinary Appeals with general repercussions on the subject. It was 
accompanied by the majority the thesis that testified the incompatibility of 
the article that regulated the succession of the companion with the 
Constitution. Many of the questions identified as problematic by the doctrine 
were solved, however, new topics remained unanswered. Understanding the 
reasons of the Supreme Court decision, as well as the counter arguments 
raised by ministers who have formed the minority, is essential to understand 
which issues are now pacified, and which ones deserve attention. It is also 
necessary to verify the effects of this judgment.  
 
 
Keywords: Civil Law. Inheritance Law. Legitimate Succession. Stable Union 
(Common Law Marriage). Declaration of Unconstitutionality. 
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1.   INTRODUÇÃO 

Segundo o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografo a e Estatística (IBGE), 36,4% das pessoas que se declaravam em 

um relacionamento, diziam manter uniões estáveis. Pela fugacidade da vida, 

é inevitável que muitos desses casais sejam, se já não o foram, separados 

pela morte de um de seus integrantes. Por isso, mostra-se ainda mais 

relevante o estudo da sucessão dos companheiros, especialmente diante 

dos recentes posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. 

Como sabido, o Código Civil brasileiro confere tratamento não 

isonômico à sucessão do cônjuge e do companheiro: enquanto a sucessão 

de casais unidos pelo matrimônio é regulamentada pelo art. 1.829 e 

seguintes, as uniões estáveis submetem-se, apenas, ao disposto no art. 

1.790. Tal disparidade gera significativa dúvida acerca de sua 

constitucionalidade, dividindo a doutrina e originando posicionamentos 

conflitantes entre os Tribunais. 

No âmbito acadêmico, convivem posicionamentos diametralmente 

opostos. Se por um lado, há defensores da constitucionalidade do art. 1.790 

do Código Civil1, sob o fundamento de se prestigias a autonomia dos 

integrantes do casal que, sabedores dos efeitos sucessórios da união, optam 

do aquela forma de constituição familiar, há outros que defendem a 

necessidade de alteração do aludido dispositivo2 ou, até, sua declaração de 

inconstitucionalidade3. 

                                            
1 Ver: LEITE, Eduardo de Oliveira. Comentários ao novo Código Civil. Volume XXI (arts. 
1.784 a 2.027), do Direito das Sucessões. 5 ed. rev., atual., e ampl. De acordo com a Lei n. 
11.447/2007. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 53 e DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones 
Figueiredo. Novo Código Civil, Questões Controvertidas no Direito de Família e das 
Sucessões. São Paulo: Editora Método, 2005. p.222. 
2 A este respeito, Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf 
afirmam que “deveria haver uma equiparação entre os direitos sucessórios do cônjuge e do 
companheiro supérstites, visto que (...) a afetividade, o amor e os cuidados com outro e com 
a prole – exclusiva e comum- fazem parte do dia a dia do companheiro da mesma forma que 
do cônjuge, devendo assim, o cremos, verem alterados inúmeros dispositivos legais que 
norteiam o direito de sucessão na união estável” (MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, 
Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito das Sucessões. 2 ed. ver. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 224/225). 
3 Pela inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, Maria Berenice Dias sustenta que 
“o tratamento diferenciado não é somente perverso, é escancaradamente inconstitucional, 
afrontando de forma direta os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, sem 
falar na desequiparação preconizada entre duas células familiares: união estável e 



18 
 

O judiciário, por sua vez, foi provocado a posicionar-se sobre o tema, 

de modo que os Tribunais de Justiça dos estados do Rio Grande do Sul, São 

Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal declararam tal 

dispositivo constitucional, ao passo que as cortes estaduais paranaense e 

carioca o pronunciaram – no todo ou em parte – inconstitucional. 

  

Diante de tamanho conflito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, 

em duas oportunidades a Repercussão Geral do tema. Na primeira, em 

análise restrita aos casais homoafetivos, estabeleceu-se que “possui 

repercussão geral a controvérsia acerca do alcance do artigo 226 da 

constituição Federal, nas hipóteses de sucessão em união estável 

homoafetivas, ante a limitação contida no artigo 1.790 do Código Civil” (RE 

646.721 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio de Mello, Julgado em 

10/11/2011, DJe: 06/12/2011, Public.: 07/12/2011). Já no julgamento mais 

recente, o Min. Roberto Barroso, relator do RE 878.694, ampliou a análise 

do tema, em decisão assim ementada: 

 
DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL 
QUE PREVEEM DIREITOS DISTINTOS AO CÔNJUGE E AO 
COMPANHEIRO. ATRIBUIÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Possui caráter constitucional a controvérsia acerca da 
validade do art. 1.790 do Código Civil, que prevê ao 
companheiro direitos sucessórios distintos daqueles 
outorgados ao cônjuge pelo art. 1.829 do mesmo Código. 2. 
Questão de relevância social e jurídica que ultrapassa os 
interesses subjetivos da causa. 3. Repercussão geral 
reconhecida. 
(RE 878694 RG, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Julgado 
em 16/04/2015, processo eletrônico, DJe-092 18/05/2015, 
Public.: 19/05/2015). 
 

Em maio de 2017, encerrou-se o julgamento dos Recursos 

Extraordinários 646.721/RS e 878.694/MG, tendo o plenário do Supremo 

Tribunal Federal declarado, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 

1.790 do Código Civil, tendo sido aprovada a tese de que é inconstitucional 

                                            
casamento” (DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 3 ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: RT, 2013, p. 165). 
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a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista 

no art. 1.790 do Código Civil de 2002, devendo ser aplicado, tanto nas 

hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 

do Código Civil de 2002. 

Assim, diante do recente posicionamento exarado pelo Supremo 

Tribunal Federal acerca do tema, torna-se relevante investigar quais os 

efeitos da equiparação da sucessão do companheiro e do cônjuge, 

imiscuindo-se nas razões do voto vencedor, sem deixar de considerar as 

teses vencidas, a fim de se delinear os novos contornos da sucessão do 

companheiro, bem como os efeitos da referida decisão para as partilhas em 

andamento, verificando-se, ainda, se haveria, para os companheiros 

submetidos à regra do art. 1.790 do Código Civil o direito de pleitear a 

aplicação do novo entendimento. 

Para tanto, inicia-se o presente trabalho com a investigação das 

origens históricas do instituto da união estável, algo essencial para se 

compreender as possíveis razões – legítimas e/ou ilegítimas – pelas quais 

tal entidade familiar é tratada de modo diverso do casamento pela legislação 

pátria. Em seguida, ainda no primeiro capítulo, passa-se, a sua 

conceituação, à delimitação de sua natureza jurídica e a dos requisitos 

objetivos e subjetivos para sua configuração. 

O segundo capítulo debruça-se sobre a sucessão legítima na união 

estável, em uma perspectiva comparativa com as normas aplicáveis ao 

casamento. Começa-se abordando a sucessão do cônjuge, requisito 

essencial à análise em contraposição, passando-se às regras aplicáveis a 

sucessão legítima na união estável. Neste tópico, examina-se o que 

determina o art. 1.790, do Código Civil, verificando-se o conteúdo de seu 

caput e de cada um de seus incisos, verificando-se a ausência de tratamento 

isonômico entre os regimes sucessórios de cada uma das entidades 

familiares em estudo e questionando-se sobre sua constitucionalidade. 

Diante de tal discrepância, apura-se como se posiciona a doutrina, 

percebendo-se a formação de três linhas: uma pela constitucionalidade do 

artigo; outra pela inconstitucionalidade de alguns de seus dispositivos e uma 

terceira defendendo sua total incompatibilidade com os preceitos da 
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Constituição Federal. Ainda, dedica-se a parte final do último tópico do 

segundo capítulo à apresentação das posições adotadas pelos Tribunais de 

Justiça Estaduais quando suscitados a se manifestarem acerca da 

(in)constitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil, percebendo-se ampla 

divergência. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, analisam-se os acórdãos 

prolatados nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 878694/MG e 

n. 646.721/RS que levaram aos Supremo Tribunal Federal a discussão 

acerca da adequação ou não do artigo que regulamenta a sucessão do 

companheiro. Inaugura-se a parte final do presente trabalho apresentando-

se a controvérsia inerente a cada um dos recursos, seguindo-se para o 

exame dos fundamentos da tese vencedora e dos argumentos contrários. 

Encerra-se procedendo ao diagnóstico dos efeitos da decisão da Corte 

Constitucional, trazendo-se a opinião da doutrina especializada, bem como 

se verificando se o pronunciamento do STF encerra ou não a controvérsia. 
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2.   A UNIÃO ESTÁVEL 

2.1  Evolução histórica: do concubinato à união estável 

 

O Direito desde suas origens sempre deu atenção a relação entre 

homem e mulher, primeiramente mais preocupado com as questões 

patrimoniais e com o foca na chamada “família de direito”, que surge 

mediante as formalidades legais do casamento, por isso investigar as 

origens históricas do instituto da união estável é essencial para se 

compreender as possíveis razões – legítimas e/ou ilegítimas – pelas quais 

tal entidade familiar é tratada de modo diverso do casamento pela legislação 

pátria, a fim de que seja possível, a partir da doutrina pátria, analisar a 

declaração de inconstitucionalidade da norma civil que tratava da sucessão 

do companheiro, bem como indicar os contornos que esta passará a ter. 

Essa união sem vínculo jurídico do matrimônio, são relações surgidas 

pela afetividade, pelo mútuo consenso e vontade de constituir uma família, 

Calos Roberto Dabus Maluf nos lembra que “a família formada pela união 

estável, vigente desde os tempos romanos, admitida pelas leis matrimoniais 

de Augusto -  Leis Julia e Papia Poppaea -, passou a ser considerada pelo 

direito ainda que de maneira indireta, chegando a ter em Roma o valor de 

quase um casamento, pois quando formada por um homem e uma mulher de 

classe social elevada, presumia-se que casados fossem.”4 

Em retrospectiva histórica, podemos diz que no Direito Romano o 

matrimônio necessitava de dois requisitos de fato: a affectio maritalis e a 

honor matrimonii. Carlos Alberto Dabus Maluf leciona sobre estes dois 

requisitos: 

 
A “affectio maritalis” era o elemento subjetivo consistente na 
intenção contínua de ser marido e mulher; a “honor 
matrimonii” era o elemento objetivo concretizado em uma 
série de fatos exteriores inequívocos (coabitação, 
constituição de dote, posição social etc.), pelos quais se 
exteriorizava essa intenção.5 

                                            
4 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito de família/Carlos Alberto Dabus Maluf, 
Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf – São Paulo, Saraiva, 2013 
5 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Casamentos Nulos e Anuláveis. In: CAHALI, Yussef Said; 
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No direito romano a união estável se assemelha a uma das formas de 

aquisição do manus maritalis, o usus, este se assemelhava ao usucapião, 

onde o marido produzia todos os efeitos gerados pelas outras duas formas 

de união, o homem adquiria a posse da mulher após o prazo de um ano de 

convivência desde que aquela não se afastasse da casa do marido três 

noites consecutivas. 

Assim, é certo afirmar que no direito romano a simples convivência de 

fato entre homem e mulher, sem impedimentos matrimoniais poderia ser 

reconhecida como justa nuptiae, produzindo os efeitos jurídicos do 

casamento. 

No entanto, não quer dizer que toda e qualquer relação recebia o 

status justae nuptiae, dando origem a figura do concubinato, 

regulamentados com as Lex Julia de adulteriis, Julia de maritendis ordinubus 

e lex papia poppaea, estes distintos da justae nuptiae por não garantir os 

efeitos do casamento. 

Em virtude da influência do cristianismo no direito romano pós-

clássico o concubinato começou a ser combatido, surgindo a concepção de 

que é indigna a condição dos “natulares liberi”. Moreira Alves6 ensina que 

no direito romano há três processos de legitimação: 

a) a legitimatio per subsequens matrimoium (legitimação por 

casamento subsequente); 

b) a legitimatio per rescriptum principis (legitimação por rescrito do 

príncipe); e 

c) a legitimatio per oblationem curiae (legitimação por oblação à cúria). 

Durante a Idade Média a Igreja Católica levou à sacramentalização do 

casamento, tornando a constituição do casamento um ato solene, de caráter 

religioso e indissolúvel. Por alguns séculos a Igreja manteve uma posição 

mais tolerante ao concubinato, embora sem nunca deixar de condená-lo. O 

direito canônico captou a realidade social do concubinato, tratando de 

                                            
CAHALI, Francisco José. Família e Sucessões: separações conjugais e divórcio – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011. (Coleção Doutrinas essenciais; v3). P. 1020 
6 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, 18ª ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018, 
p 661. 
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regulá-lo e de conceder-lhe efeitos, com critério realista, procurando com 

isso, assegurar a monogamia e a estabilidade do relacionamento, do casal, 

mas sem ratificá-lo, tornando neste período o concubinato uma pratica 

clandestina. 

Todavia, Álvaro Vilaça Azevedo nos lembra que 

 
embora tendo reprovado o concubinato, como forma de 
constituição de família, a Igreja Católica tolerou-o, quando 
não se cuidasse de união comprometedora do casamento ou 
quando incestuosa, até sua proibição pelo Concílio de Trento, 
em 1563.7 

 
 O autor ainda explica que 

 
com o concílio de Trento, em 1563, restou proibido o 
casamento presumido, determinando-se a obrigatoriedade de 
celebração formal do matrimônio, na presença de pároco, de 
duas testemunhas, em cerimônia pública. Essas celebrações 
passaram, então a ser assentadas em registros paroquiais. 
Desse modo, condenou-se o concubinato. Foram 
estabelecidas penalidades severas contra os concubinos 
que, sendo três vezes advertidos, não terminassem seu 
relacionamento, podendo ser excomungados, a, até 
qualificados de hereges.8 

 

Assim, analisando-se as uniões livres, também denominadas 

concubinato, palavra originada pela junção dos termos latinos cum (com) e 

cubare (dormir)9, costume inquestionavelmente anterior ao casamento, 

como bem pontua Rol Madaleno10, percebe-se que, no mundo Ocidental, até 

o final do século XV, sua prática era admitida e tolerada pela Igreja Católica, 

ao passo que no Oriente, também por determinações religiosas, fora 

proibido e praticamente extinto11. 

                                            
7 AZEVEDO, ÁLVARO V. União estável. Antiga forma de casamento de fato. Revista da 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 90, 1 jan. 1995, p. 96 
8  Ibidem, p. 94 
9 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato e união estável. 6. ed. rev. e ampl. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2001. p. 27. 
10 MADALENO. Rolf. Curso de Direito de Família. 5a ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013, p. 1.065. 
11 DIAS, Adhayl Lourenço. A Concubina e o Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1975, p. 
29. 
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No Brasil, em decorrência da colonização portuguesa, a Igreja 

Católica sempre exerceu grande influência política, culminando na edição 

de leis que prestigiassem seus dogmas. Com isto, as uniões civis e 

religiosas imiscuíam-se, submetendo-se àquelas ao rito ditado por estas. 

No entanto, assim como outros países do mundo, no Brasil o 

concubinato, embora socialmente criticado, nunca foi tipificado como crime, 

a respeito Rodrigo da Cunha Pereira anota: 

 
O Brasil nunca tipificou o concubinato como crime, mas 
também não o regulamentava. Como a família deveria ser 
calcada no casamento, o relacionamento extramatrimonial 
não poderia ser reconhecido como família. Importante 
ressaltar que esta falta de regulamentação não se configura 
numa repulsa ao concubinato, mas sim na defesa da família 
legítima formada pelo casamento, apesar de essas relações 
concubinárias serem marcante como fato social. 12 

 

Tal panorama manteve mesmo após declarada a independência do 

Estado Brasileiro, vez permanecerem vigentes as Ordenações Filipinas, 

baseadas no direito canônico e que, portanto, só reconheciam a validade do 

casamento celebrado conforme os ditamos católicos. Somente com a 

proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, é que se 

regulamentou, por meio do decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890, o 

casamento civil, bem como as hipóteses de divórcio, estabelecendo esta 

forma de união como legítima, em detrimento de quaisquer outras que 

pudessem ser formadas, situação que foi ratificada pela Constituição 

Republicana de 24 de fevereiro de 1891, que estabeleceu, em seu artigo 72, 

§4º, que “A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será 

gratuita”.13 

Tal tendência, de fortalecimento do casamento à custa da 

marginalização das uniões livres, aperfeiçoou-se com a edição do Código 

Civil de 1916 que, para prestigiar a união formal, trazia normas que ceifavam 

                                            
12 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. Cit. p. 33. 
13 BRASIL, Constituição Da República Dos Estados Unidos Do Brazil De 1891. Rio de Janeiro. 
mar 1891. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm> Acesso em: 15 out. 
2018. 
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direitos da concubina, a exemplo do impedimento de sua nomeação como 

herdeira ou legatária (art. 1.719, III) e da faculdade atribuída à mulher 

casada de reivindicar os bens doados ou transferidos pelo marido à 

concubina (art. 248, IV). 

O texto codificado demonstrava sua preferência legal pela família 

legitima, constituída pelo casamento, em detrimento da família de fato, 

constituída pela união estável, “o legislador de 1916 ignorava a então 

chamada família ilegítima, e as raras menções que faz ao concubinato (arts. 

248, IV, 1.177 e 1.719, III, etc.) eram apenas com o propósito de proteger a 

família constituída pelo casamento”.14 

O fato de o casamento ser indissolúvel, fazia com que muitas pessoas 

insatisfeitas com o primeiro relacionamento a adotar uma forma diversa de 

convívio: o concubinato. Ainda que este modo de vida fosse socialmente 

reprovável e rejeitado como forma de constituição familiar, uma considerável 

parcela dos desquitados encontrou à margem da proteção legal uma forma 

de reconstruir suas vidas. 

Deste modo, com o tempo, a sociedade brasileira foi se aderindo a 

essa forma de convivência sem matrimônio e paulatinamente a legislação 

esparsa e as decisões judiciais passaram a reconhecer direitos aos 

concubinos, principalmente nos casos de concubinato puro.  

Neste sentido, o decreto-lei 7.036, de 10 de novembro de 1944, lei 

que regulou o acidente de trabalho, avança quando estabeleceu no 

parágrafo único de seu artigo 21: 

 
Artigo 21 
(...) 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não haverá 
distinção entre os filhos de qualquer condição, bem como terá 
os mesmos benefícios do cônjuge legítimo, caso este não 
exista ou não tenha direito ao benefício, a companheira 
mantida pela vítima, uma vez que haja sido declarada como 
beneficiária em vida do acidentado, na carteira profissional, 
no registro de empregados, ou por qualquer outro ato solene 
de manifestação de vontade.15 

                                            
14 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito de família. 28 ed. ver. e atual.  por Francisco José 
Cahali. São Paulo: Saraiva, 2006. V.6, p. 255-256. 
15 BRASIL, Decreto-Lei nº 7.036, de 10 de novembro de 1944. Reforma da Lei de Acidentes 
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Por sua vez, a Lei nº 4.297, de 23 de dezembro de 1963 estabeleceu 

a possibilidade, havendo o falecimento de servidor civil, militar ou 

autárquico, de concessão de pensão à companheira, desde que com 

segurado tenha convivido maritalmente por prazo não inferior a cinco anos 

até a data de seu óbito. 

Faz-se necessário citar a Lei 4.242, de 17 de julho de 1963 admitiu, 

em seu artigo 44, a possibilidade do servidor civil, militar ou autárquico 

desquitado, que não responda pelo sustento da esposa, abater em seu 

imposto de renda os gastos com pessoa que viva sob sua exclusiva 

dependência econômica, no mínimo há cinco anos. 

E ainda, a Lei 4.494, de 25 de novembro de 1964, em seu artigo 9º, 

possibilitava à concubina continuar a locação do imóvel residencial, diante 

da morte de seu companheiro, no mesmo sentido as Leis nº 6.649, de 16 de 

maio de 1979 em seu artigo 12, inciso I e também no artigo 11 da Lei 8.245 

de 18 de outubro de 1991. 

Dentre as leis que concederam direitos à concubina, merecem 

destaque aquelas tocante à Previdência Social, a Lei 4.297, de 23 de 

dezembro de 1963; a Lei 6.194, de 19 de dezembro de 1974; o Decreto 

76.022, de 24 de julho de 1975; o Decreto 77.077, de 24 de janeiro de 1976; 

o Decreto 83.080, de 24 de janeiro de 1979; e o Decreto 89.312, de 23 de 

janeiro de 1984. 

Em dezembro de 1963, a súmula nº 35 do Supremo Tribunal Federal, 

estabeleceu que “em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a 

concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles 

não havia impedimento para o matrimônio”.16 

Outro marco legal importante, a Lei 6.515 de 26 de dezembro de 1977, 

que instituiu o divórcio no ordenamento jurídico brasileiro, acabando com o 

                                            
do Trabalho. Rio de Janeiro, nov 1944. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/ 
declei/1940-1949/decreto-lei-7036-10-novembro-1944-389493-publicacaooriginal-1-pe.html. 
Acesso em 15 out. 2018. 
16 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 35. Em caso de acidente do trabalho ou de 
transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles não 
havia impedimento para o matrimônio. Imprensa Nacional, 1964, p. 45 
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caráter de indissolubilidade do casamento, abrindo espaço para um maior 

reconhecimento da chamada família de fato. 

A jurisprudência passou a reconhecer a sociedade de fato mediante a 

comprovação da efetiva colaboração dos concubinos para a formação do 

patrimônio comum, afastando a tese de que o concubinato, por si só, daria 

origem à sociedade de fato, resultando na edição da Súmula 380 do 

Supremo Tribunal Federal, aprovada em 3 de abril de 1964, com o seguinte 

teor: “Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é 

cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo 

esforço comum.” 17 

Cabe salientar que na súmula 380 a concepção de “esforço comum” 

ganhou nova roupagem, como observa Rodrigo da Cunha Pereira em sua 

obra: “Na hermenêutica constitucional da Súmula 380, no conceito de 

esforço comum, não há necessidade de que a contribuição de uma das 

partes tenha sido financeira.”18 

Com isso, uma parte da doutrina e da jurisprudência passou a adotar 

o entendimento de que a sociedade de fato entre os concubinos apresentava 

caráter diferenciado da sociedade de fato comum, prevista no artigo 1.363 

do Código Civil, estabelecida com base no direito obrigacional, na medida 

quem que tinha como escopo principal a constituição da família de fato. 

Em outras palavras, o entendimento adotado era que a simples 

permanência da concubina no lar, nas lides domésticas e no cuidado com o 

os filhos do casal, já seria suficiente para o reconhecimento do esforço 

comum (contribuição indireta), com a consequência partilha dos bens 

adquiridos na constância da união. 

Posteriormente com o advento da edição da Súmula nº 382 pelo 

Supremo Tribunal Federal esclarecendo que: “A vida em comum sob o 

mesmo teto, more uxório, não é indispensável à caracterização do 

                                            
17 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 380. Comprovada a existência de sociedade 
de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio 
adquirido pelo esforço comum. Diário da Justiça. Seção 1. Mai 1964. p. 1237 
18 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Comentários ao novo código civil: da união estável, da 
tutela e da curatela (arts. 1723 a 1.783). Coordenação de Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio 
de Janeiro: Forense, 2003. v. XX, p. 158. 
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concubinato” (BRASIL. 1964). Ficou consolidado o entendimento de que o 

fato dos concubinos não residirem no mesmo domicílio não impedia o 

reconhecimento da união, desde que presentes a afetividade e a intenção 

de constituir família. 

Enquanto os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários 

avançavam admitindo o direito à partilha do patrimônio adquiridos na 

constância da união, com base na chamada sociedade de fato, o direito a 

alimentos entre os companheiros sempre foi controverso. 

Tal situação se mantinha controversa, pois os julgados 

fundamentavam as negativas aos requerimentos de alimentos em virtude de 

a figura da sociedade de fato situar-se no campo do direito das obrigações, 

e não odo direito de família. A doutrina de Yussef Cahali resume essa 

situação, vejamos: 

 

Antes da Constituição de 1988, exauria-se o direito da 
companheira no simples direito à meação dos bens da 
sociedade de fato (Súmula 380). A seu turno, a jurisprudência 
vinha decidindo sistematicamente pela inexistência de 
obrigação legal de alimentos em favor da companheira: 
simples concubinato não confere à mulher o direito de 
pleitear alimentos do amásio; a obrigação alimentar é 
condicionada por leis às relações de parentesco ou à 
existência de vínculo conjugal. 19  

 

No âmbito previdenciário foi que a jurisprudência melhor evoluiu, 

contribuindo para o estabelecimento de normas sobre o direito concubinário, 

garantindo a mulher no concubinato puro o direito à pensão deixada por seu 

companheiro. Rodrigo Pereira da Cunha justifica esse fato “porque no plano 

da Previdência Social o conceito de assistência ou de previdência seja mais 

um conceito econômico que propriamente jurídico, porque representa 

quaestio facti, e não quaestio juris”20 

                                            
19 CAHALI, Youssef Said.  Do Direito de Alimentos no concubinato.  In: Direitos de família: 
aspectos constitucionais, civis e processuais. Coord. Teresa Arruda Alvim. 2, São Paulo: RT, 
1995. (v. 2). p. 10. 
20 PEREIRA, Rodriho da Cunha. Concubinato e união estável, p. 119 
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Em analise a evolução dos direitos dos companheiros, Pablo Stolze 

Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho fixam quatro marcos da união estável no 

Brasil: rejeição (ausência de tutela), tolerância (tutela de natureza 

previdenciária), aceitação como fato social (tutela de natureza obrigacional) 

e valorização (prestígio constitucional).21 

Até 1988 com a Constituição Federal, percebeu-se que aos poucos as 

leis esparsas, a jurisprudência, bem como outras situações extralegais 

foram se moldando a fim de não deixar em desamparo a família de fato. No 

entanto, a sociedade que buscava essa forma de convivência sem 

matrimônio, experimentava a insegurança jurídica, fruto da inexistência de 

uma legislação específica, que cuidasse por completo da matéria. 

Cabe aqui, uma breve reflexão acerca do concubinato, outrora, o 

vocábulo o “concubinato” era utilizado tanto para se referir à convivência 

não adulterina (chamado de concubinato puro) quanto à adulterina 

(denominada concubinato impuro). 

Essa reflexão se monstra importante, pois a postura adotada pelo 

legislador no passado deu a palavra um sentido pejorativo, cabendo ao 

legislador constituinte identificar o concubinato puro e denomina-lo de união 

estável pela Constituição Federal. 

Claudia Grieco Tabosa Pessoa elucida que, quando foi criada a 

expressão companheiro, pretendia-se valorizar o lado humano do 

concubinato.22 

Explica adicionalmente Álvaro Villaça Azevedo:  

 
É certo que se tem evitado a palavra concubina 
(principalmente no feminino) para a designação da partícipe 
da relação concubinária, tida como pura. É de ver-se que 
também o termo concubinato tem-se feito adjetivar ou 
substituir, por motivos, certamente, de ordem social.23 

 

                                            
21 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito 
de família – as famílias em perspectiva constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011. v. VI, p 407-
414. 
22 PESSOA, Claudia Grieco Tabosa. Efeitos patrimoniais do concubinato, p. 33 
23 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato, p. 166 
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Com essa reflexão é possível entender efetivamente a importância 

distinção entre relações livre e relações adulterinas que levou o legislador a 

adotar ao concubinato puro como instituto da união estável. 

A Constituição Federal de 1988 foi um avanço reconhecendo 

expressamente o concubinato puro como forma de entidade familiar. O 

legislador constituinte optou por substituir o termo concubinato pela 

expressão união estável, evitando assim aquela designação que pudesse 

estar impregnada de preconceito social. 

A Carta Magna retira a concubina da sociedade de fato e traz a figura 

da companheira para a entidade familiar, nas lições de Carlos Alberto Dabus 

Maluf podemos perceber o quão importante é diferenciar estas duas figuras: 

 

Concubina é a amante, a mulher dos encontros velados, 
frequentada pelos homens casados, que convivem ao mesmo 
tempo com sua esposa legítima, é a mulher do lar 
clandestino, oculto, velado aos olhos da sociedade, como 
prática de bigamia, paralelamente ao lar legalmente 
constituído. Já a companheira, por seu turno, é a mulher que 
se une ao homem já separado da sua esposa e que se 
apresenta à sociedade como legitimamente casado. Sua 
característica marcante está na convivência de fato, contínua 
e duradoura, aqui o pressuposto da fidelidade, da 
exclusividade. O vínculo entre os companheiros imita o 
casamento.24 

 

O legislador constituinte buscou proteger a instituição familiar, quando 

no art. 226, caput, da Constituição estabeleceu: “A família, base da 

sociedade tem especial proteção do Estado.” Só isso bastaria para atender 

os anseios da época, podendo deixar a legislação ordinária especificar as 

maneiras de formação de família. Contudo, o legislador preferiu mencionar 

expressamente as modalidades familiares. 

Após dedicar os parágrafos 1º e 2º ao casamento civil e ao casamento 

religioso, concedendo a este a possibilidade de efeitos civis, o §3º do artigo 

226 finalmente trata da entidade familiar fora do matrimônio, dispondo, in 

                                            
24 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Doação em favor da concubina. Tribuna do Direito, out. 
1994, p. 23. 
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verbis: “para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento”. 

Ao reconhecer a união estável como entidade familiar, o legislador 

concede a família de fato os efeitos da proteção do Estado e garante meios 

de “facilitar sua conversão em casamento”. 

 No entanto, embora reconhecida como entidade familiar, a doutrina 

diverge sobre seu tratamento igualitário ao casamento, como podemos ver 

nas lições de Jurandyr Algarve: 

 
A união estável se distingue do casamento e isso é evidente, 
determinando o seu tratamento desigual obrigatório, portanto 
não igualitário, em direito e obrigações, como muitos 
afirmam. 
Tanto se distingue que o preceito assim se revela quando diz 
que “é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua 
conversão em casamento.”25 

 

No mesmo sentido Lia Palazzo Rodrigues aponta: 

 
Os direitos e deveres decorrentes do matrimônio não poderão 
ser estendidos aos companheiros porque o concubinato é 
situação de fato ao passo que o casamento tem por base a 
lei. Nem poderá haver igualdade jurídica entre concubinos e 
cônjuges porque o matrimônio continua ocupar posição de 
destaque, tanto assim é que a própria Constituição manda 
que se favoreça a conversão da união estável em casamento. 
E é lógico que assim o seja. O concubinato, como situação 
de fato que é, jamais oferecerá aos concubinos a segurança 
e a estabilidade que a relação conjugal oferece.26 

 

Realmente, se ambas as modalidades de formação familiar fossem 

idênticas, não haveria motivos para converter a união estável em 

casamento, por outro lado ao longo dos anos as legislações esparsas 

                                            
25 ALGARVE, Jurandyr. A União estável entre os concubinos. In: CAHALI, Yussef Said; 
CAHALI, Francisco José. Família e Sucessões: Entidades Familiares – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011. (Coleção Doutrinas essenciais; v2). P. 689 
26 RODRIGUES, Lia Palazzo. O Concubinato na Constituição de 1988. In: CAHALI, Yussef 
Said; CAHALI, Francisco José. Família e Sucessões: Entidades Familiares – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011. (Coleção Doutrinas essenciais; v2). P. 689 
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garantiram direitos aos companheiros que diminuiu o abismo que havia entre 

os dois institutos no primeiro momento. 

A Lei 8.971, de 29 de dezembro de 1994, regulou o direito dos 

companheiros a alimentos e à sucessão. Essa lei estabeleceu alguns 

conceitos não abordados pela Constituição Federal de 1988 ao expor em 

seu artigo 1º: “à companheira comprovada de um homem solteiro, separado 

judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco anos, 

ou dele tenha prole”. Com isso dois requisitos básicos foram introduzidos a 

união estável: a) convivência entre homem e mulher desimpedidos de 

constituir família (por serem solteiros, viúvos, divorciados ou, pelo menos, 

separados judicialmente); e b) coabitação por mais de cinco anos ou 

existência de filho comum. 

Atendidos esses pressupostos, estaria configurada a união estável, 

porém para que a companheira tivesse direito aos alimentos, ela deveria 

cumprir outros dois requisitos previstos no artigo 1º da lei; provar a 

necessidade e não constituir nova união. Portanto, cessada a necessidade, 

ou constituída nova família, não mais haveria direito de alimentos. As 

mesmas condições eram atribuídas ao companheiro por força do parágrafo 

único do referido artigo. 

Sobre a referida lei Maria Berenice Dias manifestou: 

 

A Lei 8.971/94 assegurou direito a alimentos e à sucessão do 
companheiro. No entanto, conservava ainda certo ranço 
preconceituoso, ao reconhecer como união estável a relação entre 
pessoas solteiras, judicialmente separadas, divorciadas ou viúvas, 
deixando fora, injustificadamente, os separados de fato. Também 
a lei fixou condições outra, só reconhecendo como estáveis as 
relações existentes há mais de cinco anos ou das quais houvesse 
nascido prole. Assegurou ao companheiro sobrevivente o 
usufruto sobre parte dos bens deixados pelo de cujus. No caso de 
inexistirem descendentes ou ascendentes, o companheiro (tal 
como o cônjuge sobrevivente) foi incluído na rodem de vocação 
hereditária como herdeiro legítimo.27  

 

                                            
27 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias, 9 ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2013. p. 175-176. 
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Como citado anteriormente, antes do advento da lei 8.971, de 29 de 

dezembro de 1994, a jurisprudência vinha negando alimentos aos 

conviventes, salvo se fossem por eles contratados. Mesmo com o advento 

da lei a jurisprudência passou a negar alimentos ao convivente culpado pela 

rescisão do contrato concubinário. 

Além dos alimentos, a lei de 1994 cuidou do direito sucessório dos 

companheiros, nos seguintes termos: 

 
Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da 
sucessão do(a) companheiro(a) nas seguintes condições: 

I – o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não 
constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do de 
cujus, se houver filhos deste ou comuns; 

II – o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não 
constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do de cujus, 
se houver filhos deste ou comuns; 

III – na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) 
companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da herança. 

 

Além de atribuir ao companheiro direito à herança, em seu artigo 3º a 

Lei 8.971/94, confere ao companheiro direito a meação quando expõe: 

“Quando os bens deixados pelo (a) autor(a) da herança resultarem de 

atividade em que haja colaboração do(a) companheiro, terá o sobrevivente 

direito à metade dos bens”. Mesmo havendo descendentes ou ascendentes, 

o companheiro que houvesse colaborado para constituição dos bens teria 

direito à metade do patrimônio. 

Tal dispositivo fez surgir discussões sobre a inconstitucionalidade da 

lei, por ter conferido ao companheiro sobrevivente mais direito do que o 

cônjuge possuía, alegando que ao fazer isso, a lei estimularia a continuidade 

da união estável, quando o texto constitucional visa facilitar a sua conversão 

em casamento. 

A Lei 9.278, de 10 de maio de 1996, regulamentou o § 3º do artigo 226 

da Constituição Federal, criando verdadeiro Estatuto da União Estável, em 

seu artigo 1º, definiu a união estável “como entidade familiar a convivência 
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duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida 

com objetivo de constituição de família”. 

Cumpre ressaltar que o artigo 1º da Lei 8.971/94 foi parcialmente 

revogado pelo artigo 7º da Lei 9.278/96. Diferente da lei anterior, a lei de 

1996 não exigia o requisito temporal ou a existência de filho comum do casal, 

ordenava apenas que a convivência fosse duradoura e contínua, permitindo 

uma análise, caso a caso. 

No entanto, Carlos Alberto Dabus Maluf, nos lembra que:  

 

A doutrina ampliou essa conceituação, inserindo a finalidade 
de constituição da família, a estabilidade, a unicidade de 
vínculo, a notoriedade, o informalismo, a ausência de 
impedimentos matrimoniais, a convivência more uxório, a 
affectio maritalis.28 

 

A lei ainda estabeleceu direitos e deveres dos conviventes: a) respeito 

e consideração mútuos; b) assistência moral e material recíprocas; c) 

guarda, sustento e educação dos filhos comuns. 

O artigo 5º, caput, consolidou o entendimento vindo da Sumula 830 do 

STF, determinando que os bens móveis e imóveis adquiridos no curso da 

união estável e a título oneroso, seriam “considerados fruto do trabalho e da 

colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em 

partes iguais, salvo estipulação contrária em escrito”. 

Pelo texto de 1996, ficou claro que, independentemente da 

colaboração pecuniária, todos os bens adquiridos onerosamente presumir-

se-iam do casal, salvo se estipulado algo diverso, por escrito, na própria 

escritura pública. 

Importante destacar o artigo 7º desta lei, que tratou da prestação de 

assistência material, de caráter alimentar, em caso da dissolução da união 

estável, o caput do artigo dispõe que “dissolvida a união estável por 

rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos 

conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos”. 

                                            
28 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito de família/Carlos Alberto Dabus Maluf, 
Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf – São Paulo, Saraiva, 2013, p.364 
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Enquanto o parágrafo único do referido artigo, por sua vez, preceitua 

que “dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o 

sobrevivente terá direito real de habilitação enquanto viver ou não constituir 

nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência 

da família”. 

Observe que no campo do direito sucessório, a lei nova não revogou 

o disposto no artigo 2ª da lei de 1994, referente ao direito de usufruto e 

herança, apenas acrescentou o direito de habitação. 

O Código Civil de 2002 trouxe a inclusão do Título III – Da União 

Estável, ao Livro IV – Do Direito de Família, compreendendo cinco artigos 

regulam a união estável, o tema foi abordado em outros artigos do Código 

Civil, na tentativa de solucionar os problemas existentes e preenchimento 

das lacunas trazidas com a Constituição Federal de 1988.  

Embora o Relator, o Deputado Ricardo Fiuza tenha salientado a 

importância da disciplina por se tratar de “uma prática social aceitável” e sua 

notoriedade se dá a medida em que a união estável “tem natureza tutelar, e 

representa o reconhecimento legal de um fato consuetudinário que se 

aproxima do modelo matrimonial”. Na aprovação do Código Civil, observa 

que muitos dispositivos que viriam a tratar da união estável foram criados 

ou modificados de última hora, sem o cuidado necessário para uma lei de 

tamanha magnitude. 

O texto aprovado, os dispositivos que regulam a união estável foram 

assim redigidos: 

 
Art. 1.735 – É reconhecida como entidade familiar a união 
estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida 
com o objetivo de constituição de família. 

Parágrafo 1º – A união estável não se constituirá se 
ocorrerem os impedimentos do art. 1.520; não se aplicando a 
incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar 
separada de fato. 

Parágrafo 2º – As causas suspensivas do art. 1.522 não 
impedirão a caracterização da união estável, na forma do seu 
parágrafo único. 
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Parágrafo 3º – Poderá ser reconhecida a união estável diante 
dos efeitos do art. 1.581. 

Art. 1.736 – As relações pessoais entre os companheiros 
obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, 
e de guarda, sustento e educação dos filhos. 

Art. 1.737 – Na união estável, salvo convenção válida entre 
companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que 
couber, o regime da comunhão parcial de bens. 

Art. 1.738 – A união estável poderá converter-se em 
casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e 
assento no Registro Civil. 

Art. 1.739 – As relações não eventuais entre homem e a 
mulher, impedidos de casar, constituem concubinato. 

 

Com essa redação, admitiu-se o reconhecimento da união estável 

independentemente de prazo, bastando que a convivência fosse duradoura 

e com o objetivo de constituir família. Adotou o entendimento visando, 

excepcionalmente, permitir a configuração da entidade familiar diante da 

presença de um impedimento matrimonial, bastando que a pessoa se 

encontrasse separada de fato. 

O entendimento do legislador era de que com a separação de fato 

definitiva, findava-se a família matrimonial, não havendo obstáculos para a 

formação de nova entidade familiar. 

No âmbito sucessório, a preocupação do legislador era impor um 

tratamento diversificado, das figuras do cônjuge e do companheiro 

sobrevivo. O parecer do Relator justifica esse entendimento: 

 

As diretrizes imprimidas à elaboração do Projeto, fiéis nesse 
ponto às regras constitucionais e legais vigorantes, 
aconselham ou, melhor dizendo, impõem um tratamento 
diversificado, no plano sucessório, das figuras do cônjuge 
supérstite e do companheiro sobrevivo, notadamente se 
ocorrer qualquer superposição ou confusão de direitos à 
sucessão aberta. Impossibilitado que seja um tratamento 
igualitário, inclusive por descaracterizar tanto a união estável 
– enquanto instituição-meio – quanto o casamento – 
enquanto instituição-fim – na conformidade do preceito 
constitucional. A natureza tutelar da união estável constitui, 
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na verdade, uma parcial correção da desigualdade 
reconhecida no plano social e familiar, desde que atentemos 
ser o casamento mais estável do que a estabilidade da 
convivência duradoura. Nulidades, anulabilidades, 
separação, divórcio, figuras indissoluvelmente ligadas ao 
enlace matrimonial, desaparecem, ou transparecem por 
analogia, ou se reduzem numericamente, quando transpostas 
para o relacionamento estável. Tomamos assim como 
diretrizes básicas, na caracterização dos direitos sucessórios 
do cônjuge e do convivente, a prevalência da relação 
matrimonial em confronto com o relacionamento estável.29 

 

Diante disso, foi apresentada pela Câmara dos Deputados proposta 

de novo texto, a fim de restringir a sucessão do companheiro aos bens 

adquiridos na vigência da união estável: 

 
Art. 1.802. A companheira ou o companheiro participará da 
sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos na vigência 
da união estável, nas condições seguintes: 

I – se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota 
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. 

Na justificativa apresentada pela Câmara para a alteração do texto, 

destacam-se de modo marcante as diferenças existentes entre casamento e 

união estável, de modo a se demonstrarem as razões para o tratamento 

sucessório também diferenciado. 

Percebe-se, ademais, que na caracterização dos direitos sucessórios 

do cônjuge e do convivente, levou-se em consideração aquilo que julgaram 

ser a prevalência da relação matrimonial em confronto com o relacionamento 

estável. 

                                            
29 FIUZA, Ricardo. Parecer final às emendas do Senado Federal, feitas ao Projeto de Lei 
n.º 118, de 1984, que institui o Código Civil, p. 43-44. 
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O texto aprovado que por fim se converteu no atual Código Civil 

brasileiro ainda continha inúmeras falhas, especialmente no campo do 

direito sucessório. Essas imperfeições serão alvo de estudo durante todo 

este trabalhando, quando analisaremos minuciosamente os direitos 

sucessórios dos companheiros. 

 

2.2   Conceito e natureza jurídica da união estável 

 

O breve panorama histórico dos conceitos de concubinato e união 

estável permite verificar que a legislação não utiliza uma terminologia 

unificada para os integrantes da união estável, ora chamando-os de 

companheiros (Lei 8.971/1994), ora de conviventes (Lei 9.278/1996) e por 

vezes concubinos (Código Civil).  

Apesar de serem todos sinônimos e equivalentes na legislação em 

vigor, é certo que o vocábulo de concubino/a ainda carrega estigma 

histórico30. Todavia, considerando que tratam-se de questões terminológicas 

sem influência no rigor teórico e técnico da pesquisa, em momentos – que 

não os de retomada histórica - usar-se-á todos os termos supracitados como 

sinônimos, sem distinções.  

Pois bem. À luz da explanação tecida no capítulo anterior, verificou-

se que a união prolongada entre um homem e uma mulher, sem casamento, 

foi denominada, durante longo período histórico, de concubinato. Destarte, 

o conceito generalizado de concubinato, outrora nomeado “união livre”, é, 

no entendimento de Washington De Barros Monteiro, o de vida prolongada 

em comum, sob o mesmo teto, com aparência de casamento.  

Edgard Moura Bittencourt, registra que 

 
A expressão concubinato, que em linguagem corrente é 
sinônima de união livre, a margem da lei e da moral, tem no 
campo jurídico mais amplo conteúdo para os efeitos legais, 
não apenas são concubinos os que mantém vida marital sem 
serem casados, senão também os que contraíram matrimônio 
não reconhecido legalmente, por mais respeitável que seja 
perante a consciência dos contraentes, como sucede com o 

                                            
30 DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 3 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013. 
p.179 
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casamento religioso; os que celebrarem validamente no 
estrangeiro um matrimônio não reconhecido pelas leis 
pátrias. E ainda os que vivem sob um casamento 
posteriormente declarado nulo e que não reunião as 
condições para ser putativo. Os problemas do concubinato 
incidem, por conseguinte, em inúmeras situações, o que 
contribui para revesti-los de máxima importância.31  
 
 

Cumpre destacar a distinção entre casamento e união livre de Carlos 

Roberto Gonçalves: 

 
A união livre difere do casamento sobretudo pela liberdade 
de descumprir os deveres a este inerentes. Por isso, a 
doutrina clássica esclarece que o estado de concubinato 
pode ser rompido a qualquer instante, qualquer que seja o 
tempo de sua duração, sem que ao concubino abandonado 
assista direito a indenização pelo simples fato de ruptura.32 
 
 

No mesmo sentido, parcela da doutrina francesa pressupõe que a 

união livre significa a deliberação de rejeitar o vínculo matrimonial, a 

propósito de não assumir compromissos recíprocos, de modo que nenhum 

dos cônjuges poderia se insurgir depois, na hipótese de o outro se valer 

dessa liberdade. 33 

Rolf Madaleno, por outro lado, entende de maneira menos simplista a 

situação, explanando que os motivos para que os pares decidam não 

estabelecer um vínculo formal podem derivar de ordem econômica, social, 

legal ideológica ou religiosa. Destaca que, independentemente das 

circunstancias do caso concreto, que 

 
a difusão de novos valores ligados à autonomia de gênero e 
livre e obrigatório desenvolvimento pessoal, a vontade e o 
afeto se habilitam como precursores dos vínculos familiares 
e os laços emocionais aceitam formar ou dissolver as uniões 
dissociadas de um roteiro cerimonial, para buscar caminhos 

                                            
31 BITTENCOURT, Edgard de Moura. O concubinato no direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Jurídica 
Universitária, 1969, v. 1, p. 220. 
32 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. Vol. 6. 6. ed. 
Ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p.548 
33 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. Vol. 6. 6. ed. 
Ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p.548 
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mais facilitadores e menos traumáticos de formação e 
dissolução de uma sociedade familiar34 
 
 

Todavia, as uniões livres nem sempre forma vistas com bons olhos. 

Historicamente a legislação pátria apresentava defesa intransigente da 

família matrimonial, reputando-a como a única expressão legitima da 

entidade familiar. O Código Civil de 1916 continha, inclusive, alguns 

dispositivos que faziam restrições às uniões livres, proibindo doações ou 

benefícios testamentários do homem casado à concubina, ou a inclusão 

desta como beneficiária de contrato de seguro de vida e outorgando 

legitimidade à cônjuge para perseguir bens que tivessem sido doados ou 

transferidos ao concubina. 

É possível observar que o art. 363, I, do Código Civil de 1916 era o 

único que não apresentava hostilidade frontal às uniões livres, na medida 

em dispunha, em sede de investigação de paternidade, que se restasse 

provado que ao tempo da concepção a genitora estava concubinada com o 

pretendido pai, a ação seria julgada procedente, já que havia a presunção 

iuris tantum de fidelidade da concubina.  

Paulatinamente foram sendo introduzidas legislações que conferiam 

direitos às companheiras, como, por exemplo, o Decreto-Lei n.4.737 de 24 

de setembro de 1942, permitindo o reconhecimento de filhos naturais após 

o desquite do ascendente casado.  

Também na legislação previdenciária alguns direitos da concubina 

foram sendo reconhecidos, através da Lei n. 3.807 de 26 de agosto de 1960, 

alterada pela Lei n. 5.890 de 08 junho de 1973, permitindo fosse designada 

a companheira mesmo que não exclusiva, pelo segurado, desde que a 

convivência ultrapassasse 5 anos e houvesse dependência econômica. No 

mesmo passou andou a Lei de Registros Públicos, promulgada também em 

1973, que admitiu o uso do patronímico do companheiro pela concubina se 

a conivência fosse igual ou superior à cinco anos, ou em tempo menor se do 

relacionamento já existisse prole e não houvesse impedimentos para o 

casamento.  

                                            
34 MADALENO. Rolf. Curso de Direito de Família. 5a ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. P.1074 
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Sobre o avanço jurisprudencial e legislativo nas décadas de 70 e 80 

acerca da proteção do concubinato, leciona Rolf Madaleno que: 

 
em todos os graus de jurisdição iam sendo paulatinamente 
acolhidos direitos tendentes a não mais desamparar a 
companheira da união livre ou extramatrimonial [...] Por fim, 
do Supremo Tribunal Federal surgiram as súmulas n. 35, 380 
e 382, versando a primeira sobre a indenização da concubina 
em caso de acidente de trabalho, ou de transporte, pela morte 
do amásio e se não estavam impedidos de casar, a segunda 
tratou da partilha do patrimônio adquirido pelo esforço em 
comum na sociedade de fato; e a terceira dispensando a vida 
em comum sob o mesmo teto como pressuposto de 
caracterização do concubinato.35 
 

No mesmo sentido, Carlos Roberto Gonçalves: 

 
A realidade é que o julgado brasileiro passou a compreender 
que a ruptura de longo concubinato, de forma unilateral ou 
por mútuo consentimento, acabava criando uma situação 
extremamente injusta para um dos concubinos, porque em 
alguns casos, por exemplo, os bens amealhados com o 
esforço comum haviam sido adquiridos somente em nome do 
homem.  

A posição humana e construtiva do Tribunal de Justiça de 
São Paulo acabou estendendo-se aos demais tribunais do 
País, formando uma jurisprudência que acabou sendo 
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a 
ruptura de uma ligação more uxório duradoura gerava 
consequências de ordem patrimonial.  

Essa corte cristalizou a orientação jurisprudencial na Súmula 
n. 380, nestes termos: “Comprovada a existência da 
sociedade de fato entre concubinos, é cabível a sua 
dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido 
pelo esforço comum. 36 

 
Este avanço jurisprudencial trouxe uma série de dúvidas concernentes 

à interpretação da expressão “esforço comum”, por exemplo. Determinadas 

correntes doutrinárias compreendiam que a concubina só teria direito à 

                                            
35 MADALENO. Rolf. Curso de Direito de Família. 5a ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. P.1067 
36 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. Vol. 6. 6. ed. 
Ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.  p.549 
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participação no patrimônio consolidado durante a vida comum se 

comprovada sua contribuição, com seu próprio esforço, na construção do 

patrimônio, em especial quando verificado o trabalho lado ao lado do 

companheiro no desenvolvimento de determinada atividade lucrativa.  

De outra parte, também existia entendimento jurisprudencial no 

sentido que concorria igualmente para o crescimento e consolidação do 

patrimônio a mulher que se dedicava, exclusivamente, aos afazeres 

domésticos, permitindo, assim, o suporte, tranquilidade e segurança 

necessários para o desempenho das atividades profissionais do concubino. 

Interessante destacar a relevância da corrente ao equiparar o trabalho 

doméstico ao trabalho assalariado, em especial no que se refere ao 

reconhecimento da modalidade como essencial e igualmente útil para a 

construção do patrimônio dos concubinos ao longo da vida comum, 

resguardando mulheres da situações de extrema injustiça social decorrentes 

da fragilidade de condições jurídicas e econômicas, nesses casos.  

Esta corrente, evidentemente mais liberal e favorável à concubina, 

ecoou nos entendimentos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça, que 

proclamou a distinção jurídica entre a simples concubina e a companheira 

com convivência more uxório, reconhecendo seu direito à participação do 

patrimônio deixado pelo companheiro, ainda que verificada a inexistência de 

atividade econômica lucrativa, exercida fora do ambiente doméstico: 

 

Constatada a contribuição indireta da ex-companheira na 
construção do patrimônio amealhado durante o período de 
convivência “more uxório”, contribuição consistente na 
realização de tarefas necessárias ao regular gerenciamento 
da casa, aí incluída a prestação de serviços domésticos, 
admissível o reconhecimento da existência de sociedade de 
fato e consequente direito à partilha proporcional37.  

 

Neste sentido, as restrições e impedimentos elencados no Código 

Civil passaram a ser aplicadas somente aos casos de concubinato 

adulterino, situação em que o homem casado vivia com sua legítima esposa 

e, de maneira simultânea, mantinha uma concubina.  

                                            
37REsp 183.718-SP, 4a Turma, Relator Sávio de Figueiredo Teixeira, dj 1-10-1998.  
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Ressalve-se, outrossim, o entendimento concernente ao 

relacionamento more uxório nos casos em que o marido, separado de fato 

de sua esposa, mantinha relação com a concubina, ocasião em que a 

aplicabilidade das restrições era extinta e a mulher passava a ser nomeada 

companheira.  

Na mesma toada, o Supremo Tribunal Federal, logo após, decidiu: 

 

(...) o cônjuge adultero pode manter convívio no lar com a 
esposa e, fora, com outra mulher, como pode também 
separar-se de fato da esposa, ou desfazer desse modo a 
sociedade conjugal, para viver more uxório com a outra. Na 
primeira hipótese, o que se configura é um concubinato, 
segundo o seu conceito moderno, e, obviamente, a mulher é 
concubina; mas, na segunda hipótese, o que se concretiza é 
uma união de fato (assim chamada por lhe faltarem as justas 
nuptiae) e a mulher merece ser havida como companheira; 
precisando melhor a diferença, é de se reconhecer que, no 
primeiro caso, o homem tem duas mulheres, a legítima e a 
outra; no segundo, ele convive apenas com a companheira, 
por que se afastou da mulher legítima, rompeu de fato a vida 
conjugal38.  
 

Resultado desse esforço jurisprudencial, a Constituição Federal de 

1988 alçou a união estável ao patamar de entidade familiar, proclamando 

em seu art. 226, caput, a proteção do Estado sobre a família, considerada 

base da sociedade brasileira, ao passo que também determina, “para efeitos 

de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento”.  

Foi somente com a elevação da relação familiar nascida e mantida 

fora do casamento ao status constitucional que a união estável passou a 

denominar-se como tal, ganhando, sem sombra de dúvidas, nova relevância 

jurídica sobre o estudo de seus pressupostos, requisitos e efeitos, para 

variados fins (sucessórios, patrimoniais, alimentares, dentre outros).  

Pontue-se, de outra parte, que a elevação da união estável ao patamar 

de entidade familiar não se deu de maneira isolada – junto do casamento, 

                                            
38 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. Vol. 6. 6. ed. 
Ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.  p. 550 
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as famílias monoparentais também passaram a ter sua existência jurídica 

constitucionalmente reconhecida e protegida. Isso não significa dizer, no 

entanto, que a Constituição estabeleceu uma ordem de preferência sobre as 

diversificadas entidades familiares; ao contrário, a Carta Maior equiparou os 

institutos da união estável e da família monoparental ao casamento, 

dignificando-as como tal, e assumindo-as como verdadeira base da 

sociedade brasileira.  

Atualmente a expressão “concubinato” é utilizada para designar 

relacionamento amoroso entre pessoas casadas, ou em que pelo menos 

uma das pessoas envolvidas seja legitimamente casada, sem separação de 

fato, havendo infringência sobre o dever de fidelidade. Tal raciocínio 

encontra-se regulamentado na redação do novo Código Civil, qual seja, 

“relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar” 

(CC, art. 1727).  

Destarte, a expressão concubinato era também categorizada em 

“concubinato impuro”, em referência à relação adulterina, envolvendo 

pessoa casada em ligação amorosa com terceiro, ou mesmo para referenciar 

aqueles que mantem mais de uma união de fato, e “concubinato puro”, qual 

seja, o companheirismo, a convivência duradoura, como marido e mulher, 

sem impedimentos decorrentes de quaisquer outra união (caso dos solteiros, 

viúvos, separados judicialmente ou os que tiveram casamento anulado). 

Há que se destacar, malgrado a impropriedade da expressão utilizada, 

segundo Carlos Roberto Gonçalves, “[...] que nem todos os impedidos de 

casar são concubinos, pois o §1º do art. 1723 trata como união estável a 

convivência pública e duradoura entre pessoas separadas de fato e que 

mantém o vínculo do casamento, não sendo separadas de direito”. 39  

Isto posto, tem-se como primordial o estudo da natureza jurídica da 

união estável e os requisitos para sua configuração, conforme será 

esmiuçado na sequência.  

Como visto anteriormente, consagrada expressamente no art. 226 da 

Constituição como uma entidade familiar, possuindo a mesma dignidade 

                                            
39 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. Vol. 6. 6. ed. 
Ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.  p. 551. 
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constitucional do casamento, a natureza jurídica da união estável é um ponto 

controvertido na doutrina pátria. 

A controvérsia atual, importante mencionar, é discussão antiga que, 

ainda quando se tratavam as hoje denominadas uniões estáveis por 

concubinato, não conseguia unir doutrinadores envolta de um consenso.  

Segundo a lição de Carlos Alberto Dabus Maluf “a união estável tem 

a natureza jurídica de um contrato não solene, elaborado por escrito ou 

verbal.”40. 

De outro lado, parte da doutrina classifica a união estável como fato 

jurídico. Ana Elizabeth Cavalcanti41 afirma que se trata de “fato jurídico não 

solene, de formação sucessiva e complexa”, pois “precisa se adequar a 

certos elementos para que seja finalmente reconhecida como fato jurídico”. 

Da mesma forma, Francisco José Cahali entende que 

 
o concubinato continuaria sendo, como sempre foi, pela sua 
natureza, um fato social, um acontecimento no mundo 
empírico com conseqüências jurídicas pela sua constatação, 
emergindo daí a sua caracterização como fato jurídico. Não 
o cria o contrato, mas a situação de fato vivida pelos 
contratantes.42 
 

Ainda, substancial parcela da doutrina classifica a união estável com 

um ato jurídico em sentido estrito complexo, porém informal por natureza, 

que depende simplesmente da convivência pública, contínua e duradoura 

constituída entre duas pessoas com o objetivo de constituir família, nos 

termos do art. 1723 do Código Civil. 

Partindo do pressuposto que a união estável é um ato jurídico em 

sentido estrito (ou ato não negocial), a mesma traduz-se como reflexo de um 

comportamento humano voluntário e consciente, cujos efeitos estão 

previamente determinados em lei, não havendo abertura legislativa para a 

escolha de efeitos jurídicos. 

                                            
40 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de 

Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 365 
41 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley, Casamento e união estável: requisitos e 
efeitos pessoais. Barueri: Manole, 2004.p. 113 
42 CAHALI, Francisco José. Contrato de convivência na união estável. São Paulo: Saraiva, 
2002. p.29 
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Vale destacar que o elemento volitivo da união estável não depende 

de qualquer formalidade. Isto é, a vontade dos sujeitos não precisa ser 

sequer declarada expressamente, podendo ser extraída a partir da conduta 

conclusiva por eles exteriorizada (ex.: moradia conjunta, dependência 

econômica, dependência moral, compromisso de noivado, criação de filhos 

etc.). Aliás, é esse elemento que distingue a união estável de um longo 

namoro. 

Não se olvide a existência de correntes doutrinárias, representadas 

precipuamente por Paulo Lobo, que despontam para caracterizar a natureza 

jurídica da união estável como ato-fato jurídico, principalmente porque seus 

efeitos são discriminados em lei, não podendo os sujeitos envolvidos deles 

se esquivar pela prática de outro ato.  

Nessa perspectiva, se uma pessoa estiver em união estável com outra, 

de nada adiantará irem ao cartório e firmarem uma declaração pública de 

que não estão em união estável. Se a realidade fática apontar para a 

existência de uma convivência pública, contínua e duradoura com ânimo de 

constituir família, haverá a incidência da lei e seu relacionamento será 

enquadrado como uma união estável, independentemente da formalidade 

concretizada, ou seja, bastaria a constatação fática da conduta tipificada em 

lei como sendo de união estável para que houvesse a produção de seus 

efeitos jurídicos. 

Cumpre esclarecer, outrossim, que tal matiz doutrinária ignora o 

elemento subjetivo que a lei exige para sua constituição (objetivo de 

constituir família). Muito mais do que uma questão teórica, essa escolha 

doutrinária traz reflexos práticos, pois poderia, em tese, inviabilizar a 

distinção jurídica entre namoro e união estável, além de permitir que 

crianças e adolescentes pudessem ser nela enquadrados, uma vez que a 

manifestação de vontade dos sujeitos não integraria o suporte fático desse 

ato. 

Como instituto complexo, tem-se que, a respeito da qualificação do 

companheiro, a complexidade se aprofunda. Ao contrário do que ocorre no 

instituto do casamento. Isso porque o legislador civil brasileiro optou pela 

adoção de um sistema aberto para a caracterização da união estável, 
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existente quando verificada, cumulativamente, a observância dos 

pressupostos (ou requisitos) objetivos e subjetivos para sua caracterização. 

Vale destacar que o impedimento matrimonial que se impõe àquele 

que está separado de fato não se aplica à união estável. Isto é, se o sujeito 

estiver casado no papel mas separado de fato de seu cônjuge, poderá ele 

constituir livremente união estável com uma terceira pessoa, conforme prevê 

o art. 1723, § 1º, do Código Civil. 

Não obstante, conforme anteriormente elucidado, a constituição da 

união estável é também eivada de uma natureza informal (ou não solene), 

que prescinde da obediência a uma forma ou solenidade específicas, 

legalmente previstas, bastando apenas o preenchimento dos requisitos já 

mencionados, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura, 

estabelecida com o objetivo de constituir família, entre homem e mulher.   

Como assinala Antônio Carlos Mathias Coltro, a união de fato se 

instaura “a partir do instante em que resolvem seus integrantes a iniciar a 

convivência, como se fossem casados, renovando dia a dia tal conduta, e 

recheando-a de afinidade e afeição, com vistas à manutenção da 

intensidade”43. Por ser um ato jurídico completamente informal, 

completamente distinto do casamento, a eficácia da união estável não é 

afetada pelas causas suspensivas do matrimônio previstas no art. 1523 do 

Código Civil. 

No mais, as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos 

deveres de lealdade, respeito e assistência mútuos, além da guarda, 

sustento e educação dos filhos, nos termos do art. 1724 do Código Civil. 

Conforme prevê o art. 1725 do Código Civil, na união estável, aplica-

se, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens previsto para o 

casamento. Nada obstante, podem os companheiros escolher outro regime 

de bens mediante a assinatura de um contrato ou de pacto de convivência, 

que deve necessariamente ser escrito. 

Nas palavras de Euclides de Oliveira:  

                                            
43 COLTRO, Antônio Carlos Mathias. A união estável; um conceito? In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim. LAZZARINI, Alexandre Alves. (Coord.) Repertório de doutrina sobre direito 
de família: aspectos constitucionais, civis e processuais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1996, vol. 3, p. 19-44, p.37. 
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“por meio de um contrato de convivência entre as partes, que 
servirá como marco de sua existência, além de propiciar 
regulamentação do regime de bens que venham a ser 
adquiridos no seu curso. Os mais preocupados ainda 
poderão, ao seu alvitre, solenizar o ato de união mediante 
reunião de familiares e amigos para comemorar o evento, até 
mesmo com troca de alianças e as bênçãos de um celebrante 
religioso, em festa semelhante às bodas oficiais”.44 

 
A fim de se possibilitar o estudo dos efeitos sucessórios da união 

estável, para além de investigar seu tratamento legal e sua natureza jurídica, 

é necessário estabelecer os requisitos para sua configuração, 

especialmente diante da profusão de famílias formadas por meio desta 

entidade familiar, bem como da confusão deste instituto com outros não 

configuradores de entidades familiares, a exemplo do namoro. 

 

2.3   Requisitos para sua configuração 

 

A Constituição Federal, quando reconheceu a União Estável como 

entidade familiar, conferindo-lhe proteção estatal, não estabeleceu os 

requisitos para sua configuração, ficando a cargo das leis que 

regulamentaram tal dispositivo defini-los. Assim, coube à Lei 9.278/96, em 

seu art. 1º, preconizar ser necessária a convivência (i) duradoura, (ii) 

pública, (iii) contínua e (iv) com objetivo de constituição de família (v) entre 

um homem e uma mulher (vi) não impedidos, na forma do art. 1.521, do 

Código Civil, de casar para configurar-se a união estável. Tais requisitos 

foram, posteriormente, replicados pelo art. 1.723, do Código Civil.  

Dentre tais condições legalmente estabelecidas, vislumbra-se relativa 

homogeneidade entre os doutrinadores na formulação dos conceitos de 

duração, publicidade e continuidade. Percebe-se, contudo, que o mesmo 

não ocorre no tocante ao elemento volitivo – intuito de constituir família – e 

na restrição ao seu reconhecimento somente para casais de sexos 

diferentes, em que pese, neste último ponto, após a o julgamento da ADI 

4.277 e da ADPF 132, no ano de 2011, pelo Supremo Tribunal Federal, que 

                                            
44 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento. 6.ed. 
São Paulo: Método, 2003. p. 125 
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reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo, as opiniões no 

sentido proibitivo terem sofrido drástica diminuição, bem como sua aplicação 

pelos Tribunais. 

Para além das condições legais, parte da doutrina ainda tende a incluir 

outros requisitos à configuração das uniões estáveis, a exemplo da lealdade 

- ainda que esta configure-se como um dever e não uma condição - e da 

coabitação - o que é por outros rechaçado.45  

Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a 

configuração da união estável, os quais, à luz da doutrina de Carlos Roberto 

Gonçalves, desdobram-se em suas modalidades subjetivas e objetivas.  

A união estável é um fato social que sofre a apreensão do direito a 

partir da conjugação fática de um elemento objetivo (convivência pública, 

contínua e duradoura) com um elemento subjetivo ou volitivo (objetivo de 

constituir família), que gera, por força da lei efeitos jurídicos específicos, 

como, por exemplo, o dever de prestar alimentos, a comunhão parcial de 

bens e o direito à herança. 

Ademais, diferentemente do casamento, não se exige na união estável 

a chamada outorga uxória (autorização do cônjuge) para que o companheiro 

possa alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, pleitear em juízo sobre 

eles, prestar fiança ou aval e fazer doações. Isso porque a regra do art. 1647 

do Código Civil é uma regra restritiva de direitos e, como não está prevista 

especificamente para a união estável, a ela não pode ser aplicada. 

Nesta toada, podem ser indicados como requisitos de ordem subjetiva 

a (i) convivência more uxório e a (ii) affectio maritalis (ânimo ou objetivo de 

constituir família), e como de ordem objetiva (a) a diversidade de sexos 

(cabendo, neste ponto, uma ressalva em relação à ADI 4.277 e à ADPF 132, 

julgadas no ano de 2011, pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do que 

passou-se a reconhecer a legitimidade, validade e eficácia das uniões 

                                            
45 Nesse ponto, Álvaro Villaça de Azevedo defende a necessidade de coabitação por entender 
ser esta um dever de ordem pública imposto aos cônjuges e extensível aos companheiros, já 
que implícito na convivência (AZEVEDO, Álvaro Villaça. O dever de coabitação, 
inadimplemento. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 119). Em sentido muito semelhando, 
porém, admitindo certa flexibilização, Rolf Madaleno sustenta que a regra geral na união 
estável é a coabitação, sendo admitida sua ausência somente em situações excepcionais. A 
seu turno, Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf (Curso 
de Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 366) que entendem ser dispensável 
coabitação, desde que permaneça a comunhão de vidas.  
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estáveis consolidadas entre pessoas do mesmo sexo – relacionamentos 

homoafetivos); (b) a notoriedade; (c) a estabilidade ou duração prolongada; 

(d) a continuidade; (e) a inexistência de impedimentos matrimoniais e (f) a 

monogamia. 

Passa-se então a apreciar o primeiro requisito de ordem subjetiva: a 

convivência “more uxório”. À luz da doutrina de Carlos Roberto 

Gonçalves, a convivência compreende-se como: 

 
uma comunhão de vidas, no sentido material e imaterial, em 
situação similar à de pessoas casadas. Envolve a mútua 
assistência material, moral e espiritual, a troca e a soma de 
interesses da vida em conjunto, atenção e gestos de carinho, 
enfim, a somatória de componentes materiais e espirituais 
que alicerçam as relações afetivas inerentes à entidade 
familiar.46   
 

Sob a perspectiva do autor, não obstante o art. 1723 do Código Civil 

não fazer menção expressa à coabitação ou vida em comum, sob o mesmo 

teto, entende o doutrinador que tal elemento é uma das mais marcantes 

características da união estável. Como bem pontuado por Zeno Veloso, 

“essa entidade familiar decorre desse fato, da aparência de casamento, e 

essa aparência é o elemento objetivo da relação, a mostra, o sinal exterior 

a fachada, o fator de demonstração inequívoca da constituição de uma 

família”47.  

Álvaro Villaça de Azevedo também defende a necessidade de 

coabitação por entender ser um dever de ordem pública imposto aos 

cônjuges e extensível aos companheiros, já que implícito na convivência48. 

Em sentido muito semelhando, porém admitindo certa flexibilização, 

Rolf Madaleno49 sustenta que a regra geral na união estável é a coabitação, 

sendo admitida sua ausência somente em situações excepcionais. 

                                            
46 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. Vol. 6. 6. ed. 
Ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 557 
47 VELOSO, Zeno. Código Civil Comentado. São Paulo: Atlas, 2002. XVII, p. 117. 
48 AZEVEDO, Álvaro Villaça. O dever de coabitação, inadimplemento. 2 ed. São Paulo: 
Atlas, 2009, p. 119 
49 MADALENO. Rolf. Curso de Direito de Família. 5a ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. P.1088-1090 



51 
 

Apesar disso, a súmula n. 382 do Supremo Tribunal Federal ressalva 

que “a vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, não é indispensável 

à caracterização do concubinato.50 

Carlos Alberto Gonçalves51, por sua vez, em comentário específico 

sobre a redação da súmula, pondera acerca das dificuldades em imaginar a 

intenção em constituir família quando o casal não convive sob o mesmo teto. 

De outra parte, há que se esclarecer, também, que a aludida súmula disserta 

sobre concubinato, e não união estável, tendo sido editada em uma época 

em que se dava ênfase, para o reconhecimento dos direitos da concubina, 

à existência de uma sociedade de fato, eivada de natureza obrigacional, 

pouco importando, assim, a convivência sob um teto comum para a 

caracterização. 

Pode acontecer, todavia, que a moradia dos companheiros em 

residências separadas justifique-se, excepcionalmente, por necessidade 

profissional ou contingência pessoal ou familiar. Neste caso, pondera-se 

que, inobstante o distanciamento físico percebido entre os companheiros, 

persiste a affectio societatis, o ânimo de constituir sociedade. Ou seja, a 

efetiva convivência, mútua assistência e vida social comum podem ser 

identificadas, ainda que representadas por encontros frequentes pré-

agendados. Neste contexto, a existência de uma entidade familiar torna-se 

inegável.  

Como bem acentuado por Zeno Veloso: 

 
se o casal, mesmo morando em locais diferentes, assumiu 
uma relação afetiva, se o homem a e mulher estão imbuídos 
no ânimo firme de constituir família, se estão na posse do 
estado de casados, e se o círculo social daquele par, pelo 
comportamento e atitudes que os dois adotam, reconhece ali 
uma situação com aparência de casamento, tem-se de admitir 
a existência de união estável.52  

 
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em diversificadas 

ocasiões, reiterou o posicionamento acima exarado, consignando que  

 

                                            
50 Súmula 382/STF: A vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, não é indispensável à 
caracterização do concubinato. 
51 GONÇALVES, Carlos Roberto. Idem. 
52 VELOSO, Zeno. Código Civil Comentado. São Paulo: Atlas, 2002. XVII – p. 114 
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não exige a lei específica (lei n. 9728/96) a coabitação como 
requisito essencial para caracterização da união estável. Na 
realidade, a convivência sob o mesmo teto pode ser um dos 
fundamentos a demonstrar a relação comum, mas a sua 
ausência não afasta, de imediato, a união estável. Diante da 
alteração dos costumes, além das profundas mudanças pelas 
quais tem passado a sociedade, não é raro encontrar 
cônjuges ou companheiros residindo em locais diferentes. O 
que se mostra indispensável é que a união se revista de 
estabilidade, ou seja, que haja aparência de casamento.53  
 

Nesse sentido, Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do Rego 

Freitas Dabus Maluf54 entendem ser dispensável a coabitação, desde que 

permaneça a comunhão de vidas. 

O segundo requisito de ordem subjetiva essencial para configuração 

da união estável é a Affectio maritalis, também conhecida como o ânimo ou 

objetivo de constituir família, sem o qual não há que se falar na 

consolidação do instituto.  

Para além dos demais requisitos que serão expostos na sequência, é 

absolutamente necessário que haja entre os conviventes, junto do afeto, o 

elemento espiritual caracterizado pelo ânimo, pela intenção, ou seja, o firme 

propósito de constituição de família. 

Tal pressuposto exige a efetiva constituição de entidade familiar, não 

bastando, para fins de reconhecimento de união estável, o simples animus 

– o objetivo de constituição familiar – já que, se assim não fosse, seria 

possível enquadrar um simples namoro ou noivado como, de forma 

equiparada, uma união estável.  

Nesta toada, há que se esclarecer que tampouco configuram união 

estável os encontros amorosos, ainda que constantes, mesmo que 

qualificados pela manutenção de relações sexuais, viagens realizadas à dois 

ou o simples comparecimento, em casal, a festas, jantares, recepções, se 

não houver, da parte de ambos, frise-se, o intuito claro de constituir uma 

família. 

                                            
53 REsp 474.962-SP, 4a Turma, Relator Sávio de Figueiredo Teixeira, DJU em 1º/03/2004. 
54MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus.  Curso de 
Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 366 
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A dificuldade da verificação concreta do affectio maritalis reside 

justamente em sua natureza subjetiva. Nas palavras de Euclides De Oliveira, 

são indícios veementes dessa situação de vida à moda conjugal: 

 
a mantença de um lar comum, frequência conjunta a eventos 
familiares e sociais, eventual casamento religioso, existência 
de filhos havidos dessa união, mutua dependência 
econômica, empreendimentos em parceria, contas bancárias 
conjuntas, etc.55 
 

Rolf Madaleno sugere quais seriam os principais aspectos de uma 

relação familiar a serem considerados para verificação do affectio maritalis:  

 
(a) A comunidade de afeto, assim entendida a comunidade 

afetiva do casal que busca compartir um projeto e um 
estilo de vida próprio, com um grau e uma intensidade 
igualmente desejadas e desenvolvidas pelos conviventes, 
envoltos em assistência e cooperação mutuas, 
expressadas por diferentes formas de solidariedade e de 
que se impregna o companheirismo instalado entre os 
companheiros, para desfrutarem das alegrias e 
satisfações da visa, como para enfrentarem as situações 
adversas 

(b) O desenvolvimento da personalidade, onde os pais, no 
recesso do lar, também constroem o ambiente favorável 
para a criação dos filhos, preparando-os para a vida, 
desenvolvendo a sua personalidade não apenas em 
função dos seus progenitores, presentes, se possível, na 
orientação e educação diária, cuja tarefa inclui todos os 
membros da família em qualquer idade em suas diversas 
etapas [...] 

(c) O compartilhamento, porque a vida familiar deve ser 
compartilhada, e o par afetivo deve desenvolver um 
relacionamento gratificante, criar as condições favoráveis 
para o saudável amadurecimento da relação, a permitir o 
crescimento e fortalecimento da entidade familiar, para 
que assim possua um grau suficiente e desejável de 
harmonia doméstica, com seus aspectos e unidade no 
afeto mútuo e adequada proporção entre os múltiplos 
aspectos da vida familiar.56 

                                            
55 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento. 6.ed. 
São Paulo: Método, 2003. p. 133 
56 MADALENO. Rolf. Curso de Direito de Família. 5a ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. p. 1103-1104 
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Em contraponto, no momento seguinte o autor destaca que a emissão 

de vontade de constituir família “não tem uma forma própria, sacramental e 

única” e arremata afirmando que “a pesquisa do ato volitivo de querer 

constituir família seja a maior tarefa do julgador quando enfrenta uma 

demanda declaratória de união estável”.57, ilustrando a dificuldade hodierna 

que enfrentam os operadores do direito na tentativa de identificação dos 

conceitos doutrinários em casos concretos.  

Quanto aos requisitos ditos objetivos, temos que a diversidade de 

sexos, isto é, a exigência de que a união se dê entre um homem e uma 

mulher, decorreria, a princípio, de previsão expressa tanto no Código Civil, 

quanto na Constituição Federal, como explica Guilherme Calmon Nogueira 

da Gama: 

 

A Constituição Federal de 1988expressamente introduziu, ao 
reconhecer a união estável como entidade familiar, o 
requisito objetivo de que somente a união entre o homem e a 
mulher pode configurar união fundada no companheirismo, 
excluindo, portanto, a possibilidade de se reconhecer as 
uniões entre homossexuais, mesmo que desimpedidos, 
convivendo com lapso de tempo razoável, com objetivo de 
constituição de família.58 

De outra banda, seja entendendo deverem as regras dos art. 1.723, 

do Código Civil, e art. 226, §3º, da Constituição Federal, ser interpretadas 

conforme o Princípio da Igualdade, não se podendo, portanto, discriminar as 

uniões entre pessoas do mesmo sexo que atendessem aos demais 

requisitos configuradores da união estável não lhes conferindo a proteção 

do instituto, doutrinadores e juízes59, percorrendo caminho em muito 

semelhante aquele seguido pela união estável até seu reconhecimento como 

entidade familiar, passaram a relativizar a diversidade de sexos. 

A questão restou totalmente superada quando do julgamento conjunto, 

pelo Supremo Tribunal Federal, das ADPF n. 132/RJ e ADI 4277/DF. Ali, 

                                            
57 Ibidem, p. 1105 
58 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. Direito Civil: Família. São Paulo: Atlas, 2008, p. 155. 
59 Destaca Maria Berenice Dias que “data de 1998 a primeira decisão do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ que, afirmando a existência de sociedade de fato, assegurou ao parceiro 
homossexual a metade do patrimônio adquirido pelo esforço comum, a depender de prova da 
mútua colaboração”. DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 3 ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: RT, 2013, p. 211. 
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consolidou-se o entendimento de que deveriam ser reconhecidas como 

entidade familiar as uniões entre pessoas do mesmo sexo que atendesse 

aos requisitos exigidos para a configuração da união estável.60  

                                            
60 O acórdão, de lavra do Ministro Ayres Britto, ficou assim ementado:  
1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA 
PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU 
RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS 
ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos 
fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir 
“interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das 
condições da ação.  
2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO 
PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO 
SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO 
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR 
SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, 
INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO 
QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. 
CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou 
implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição 
de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente 
com o objetivo constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta 
Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma 
geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está 
juridicamente permitido”. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta 
emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais 
elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da 
proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da 
sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da 
sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. 
Autonomia da vontade. Cláusula pétrea.  
3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO 
DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” 
NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA 
COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO 
DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 
confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à 
instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, 
pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais 
heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão 
“família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, 
celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente 
constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária 
relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção dos 
direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e vida privada” 
(inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente 
ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma 
autonomizada família. Família como figura central ou continente, de que tudo o mais é 
conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como 
instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição 
Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como categoria 
sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, 
interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que 
passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas.  
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Ainda, a união entre os companheiros deve ter como característica a 

estabilidade ou a duração prolongada, estendendo-se no tempo, 

conforme se infere da própria leitura da denominação do instituto (união 

estável). Cumpre observar, de outra parte, que o art. 1723 do Código Civil é 

deveras assertivo quanto à necessidade da convivência, na união estável, 

ser duradoura. 

Não obstante, a legislação civilista não apontou expressamente um 

lapso temporal determinado para a caracterização da união estável – ainda 

sim, a comprovação da estabilidade é indispensável. Nesse sentido, Zeno 

Veloso pondera que: 

 
o que não se marcou foi um prazo mínimo, um lapso de tempo 
rígido, a partir do qual se configuraria a união estável, no 
geral dos casos. Mas há um prazo implícito, sem dúvida, a 
ser verificado diante de cada situação concreta. Como poderá 
um relacionamento afetivo ser público, contínuo e duradouro 
se não for prolongado, se não tiver algum tempo, o tempo que 
seja razoável para indicar que está constituída uma entidade 
familiar?61 

                                            
4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, 
MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO 
CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM 
HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE 
CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência 
constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao centrado 
intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais 
ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo a um mais 
eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da 
letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como fazer 
rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar 
da terminologia “entidade familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de 
hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo 
e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado “entidade familiar” como sinônimo 
perfeito de família. A Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo 
sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um 
direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não 
se dá na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-
equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do art. 5º da 
Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados 
na Constituição, emergem “do regime e dos princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos 
e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte”.   
5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de 
que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no 
particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva 
nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a 
união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria 
aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata auto- 
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Ademais, cumpre destacar que a Lei n. 8971/94 exigia o prazo mínimo 

de cinco anos de convivência ou, alternativamente, a constituição de prole, 

para a configuração da união estável. De outra parte, a Lei n. 9278/96 omitiu 

tais requisitos para a caracterização do instituto.  

Parte da doutrina defende a instituição de um prazo mínimo para a 

configuração de união estável, entendendo, numa média, pela razoabilidade 

do período de dois anos de vida em comum, numa interpretação analógica, 

à luz da constituição e legislação civilista aplicável, do tempo mínimo para 

concessão do divórcio. Já outros doutrinadores criticam a medida, sob 

fundamento de que haveria uma espécie de engessamento temporal dentro 

da relação amorosa, o que implica em prejuízos às uniões estáveis 

claramente constituídas em prazo inferior.  

Nas lições de Carlos Roberto Gonçalves: 

 
Desse modo, deverá o juiz, em cada caso concreto, verificar 
se a união perdura por tempo suficiente, ou não, para o 
reconhecimento da estabilidade, familiar, perquirindo sempre 
o intuito de constituição de família, que constitui o 
fundamento do instituto em apreço. 62 

 

A respeito da ausência de um prazo legal mínimo, Rolf Madaleno63 

entende ter progredido bem a legislação, pois não importa ao 

relacionamento o tempo da relação, mas sim a sua qualidade. 

Também deve a união, a fim de ser reconhecida como entidade 

familiar, ser contínua, sem interrupções, pois, de modo diverso do que 

ocorre no casamento, em que o vínculo conjugal é formalmente 

                                            
aplicabilidade da Constituição.  
6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). 
RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS 
AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório 
do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização 
da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em 
causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e 
duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito 
segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. 
61 ZENO, Veloso. Código Civil Comentado. São Paulo: Atlas, 2002, v. XVII, p. 112. 
62 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. Vol. 6. 6. ed. 
Ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 563. 
63 MADALENO. Rolf. Curso de Direito de Família. 5a ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. p. 1090. 
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documentado, a união estável, conforme exposto alhures, é um fato jurídico, 

traduzindo-se, portanto, em uma conduta, um comportamento.  

Sua solidez é atestada, então, pela característica da continuidade do 

relacionamento amoroso. A instabilidade refletida em função de constantes 

rupturas dentro deste relacionamento abala tal solidez, provocando 

insegurança em relação à terceiros, especialmente no que se refere à 

relação jurídica destes com os companheiros.  

Isso, contudo, não significa “a ausência de eventuais separações de 

fato ou transitórias”, como bem destaca Carlos Alberto Dabus Maluf64, já que 

esporádicas desavenças, brigas ou mesmo términos breves são comuns em 

relacionamentos sólidos, como longos namoros, noivados, casamento ou 

companheirismo. Vide, exemplificativamente, a clássica estória do “marido 

que dorme no sofá”, situação típica e comumente relatada até mesmo em 

relacionamentos de longa data. Todavia, é cediço que tais dissabores são 

também seguidos de rápidas reconciliações.  

Nesse sentido, Euclides de Oliveira pontua que: 

 
Se o rompimento for sério, perdurando por tempo que denote 
efetiva quebra da vida em comum, então se estará rompendo 
o elo próprio da união estável. Se já havia tempo suficiente 
para sua caracterização, a quebra da convivência será a 
causa da dissolução, à semelhança que se dá no casamento. 
Se não havia tempo bastante que se pudesse qualificar como 
“duradouro”, então sequer estaria configurada a união 
estável, ficando na pendência de uma eventual reconciliação, 
com recontagem do tempo a partir do reinício da convivência, 
tanto para fins de duração como para sua futura 
continuidade.65  

 

Tal qual a análise da durabilidade da união estável, cabe ao juízo a 

análise detida de cada caso concreto, para averiguação certeira da 

existência (ou não) de união estável, à luz do requisito objetivo da 

continuidade.  

Por oportuna, a lição de Carlos Roberto Gonçalves: 

 

                                            
64 MALUF, Carlos Alberto; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito 
de Sucessões. 2 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 366. 
65 OLIVEIRA, Euclides de. União Estável: do concubinato ao casamento. 6 ed. São Paulo: 
Método, 2003, p. 131. 
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Se os companheiros, depois de estabelecida a união estável, 
se casam ou a convertem em casamento, o tempo anterior de 
convivência permanecerá valendo como união estável, com 
natural sujeição às normas da legislação correspondente, em 
especial quanto à divisão dos bens havidos em comum nesse 
período. Assim, os bens adquiridos pelo casal, em cada 
período, serão computados para efeito de partilha, se a 
aquisição ocorreu a título oneroso. Cada patrimônio, em cada 
união matrimonial ou união estável, deve ser considerado 
isoladamente, para que se evitem locupletamentos sem 
causa, indevidos.66 
 

Como último requisito qualificador da convivência, estabelece o art. 

1723 do Código Civil estabelece que esta, além de contínua e duradoura, 

seja também pública e notória. Nesse sentido, relacionamentos amorosos 

mantidos em sigilo, com absoluta discrição e desconhecimento perante o 

meio social não podem ser considerados como união estável, já que “a 

discrição dos concubinos não poderá ser apenas um disfarce de encontros 

furtivos, meramente sexuais, típicos de simples amantes e não de 

companheiros”.67 

É requisito essencial a apresentação dos companheiros, 

publicamente, à coletividade, como se casados fossem (more uxório). 

Reitera-se: a clandestinidade é fator absolutamente impeditivo para a 

configuração da união estável, uma vez que contraria frontalmente o 

requisito elementar da notoriedade. 

Cabível, nesse sentido, algumas ponderações de Álvaro Villaça 

Azevedo: 

 

a união estável é tão exposta ao público como o casamento, 
em que os companheiros são conhecidos, no local em que 
vivem, nos meios sociais, principalmente de sua comunidade, 
junto aos fornecedores de produtos ou serviços, 
apresentando-se, enfim, como se casados fossem. Diz o 
povo, em sua linguagem autêntica, que só falta aos 
companheiros o “papel passado”.68  

                                            
66 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. Vol. 6. 6. ed. 
Ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 564-565 
67 GONTIJO, Sigismundo. Do Instituto da União Estável. In: CAHALI, Yussef Said; e CAHALI, 
Francisco José. Doutrinas Essenciais: família e sucessões. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, v. 2, fls. 709-734, p.725. 
68 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Comentários ao Código Civil. Do direito de família. do bem de 
família. Da união estável. Da tutela e da curatela. São Paulo: Saraiva, 2003, p.254. 
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Interessante destacar, ademais, com o advento das novas tecnologias 

e meios de comunicação infoeletrônicos, o crescimento das redes sociais e 

comunidades virtuais, responsáveis, em certa medida, pela apresentação 

pública e notória, por vezes, de momentos íntimos e pessoais concernentes 

à vida dos companheiros. 

Não raro as fotos e interações compartilhadas pelas redes sociais são 

utilizadas como meio de prova em instruções judiciais, eis que contemplam, 

evidentemente, uma parcela essencial da comunidade social a que a 

doutrina se refere para identificação do pressuposto objetivo da notoriedade. 

Isto posto, tem-se que a notoriedade ou publicidade afigura-se como 

requisito objetivo da união estável, em especial porque é um dos elementos 

responsáveis para aferição pontual dos requisitos subjetivos da affectio 

maritalis e more uxório.  

Isto posto, passa-se à análise do próximo requisito objetivo, qual seja, 

a inexistência de impedimentos matrimoniais. 

O §1º do art. 1723 do Código Civil proíbe a constituição de união 

estável “se ocorrerem os impedimentos do art. 1521”, ressalvado o inciso IV, 

que veda o casamento de pessoas já casadas, ainda que existente a 

separação judicial ou de fato.  

Também não podem constituir união estável os ascendentes com seus 

próprios descendentes, independentemente da natureza do parentesco, 

quais sejam, natural ou civil; os afins em linha reta, tais como sogro e nora, 

padrasto e enteada, sogra e genro, madrasta e enteado – observando-se 

que o vínculo de afinidade é resultante tanto do casamento quanto da união 

estável, à luz do disposto no caput do art. 1521 do Código Civil.  

Ainda, irmãos, unilaterais, bilaterais ou colaterais até terceiro grau 

inclusive, como também o cônjuge sobrevivente com o condenado por 

homicídio ou mesmo tentativa de homicídio contra seu consorte. 

Nota-se que os impedimentos também encontram repouso no 

interesse público, com forte apelo moral, não obstante a união estável se 

trate de instituto jurídico diverso do casamento, conforme exposto ao longo 

do presente estudo.  



61 
 

Prosseguindo a linha de raciocínio, em outras palavras, quem não tem 

legitimação para se casar não tem, de igual modo, legitimação para criar 

entidade familiar pela convivência, ainda que restem observados os 

requisitos elencados no art. 1723 do Código Civil.  

Todavia, dispõe o §2º do aludido artigo que “as causas suspensivas 

do art. 1523 não impedirão a caracterização da união estável”. Neste 

sentido, Carlos Roberto Gonçalves assevera:  

 
Não se aplicam, portanto, à união estável as causas 
suspensivas que correspondem aos impedimentos proibitivos 
ou meramente impedientes do art. 183, XIII a XVI do Código 
de 1916. Dessa forma, pode a viúva, por exemplo, constituir 
união estável, mesmo que o novo relacionamento se inicie 
antes de dez meses depois do começo da viuvez.69 

 

Por fim, tal qual exigido no âmbito das relações conjugais, o vínculo 

entre os companheiros deve ser único, exclusivo, face ao caráter 

necessariamente monogâmico atribuído ao instituto. Inadmissível que a 

pessoa casada, não separada de fato, constitua união estável com outrem, 

assim como é impossível, à luz da legislação atual, a mantença de duas 

uniões estáveis simultâneas. 

Nota-se que a referência aos companheiros integrantes da união 

estável, conforme infere-se da leitura dos dispositivos constitucionais e civis 

aplicáveis, é sempre realizada no singular. Nesta toada, “a relação de 

convivência amorosa formada à margem de um casamento ou de uma união 

estável caracteriza-se como proibida, porque adulterina, no primeiro caso, e 

desleal, no segundo”70.  

A lealdade, inclusive, é dever entre os companheiros, conforme 

preceitua o art. 1.724, do Código Civil, e, no entendimento do professor 

Carlos Alberto Dabus Maluf, constitui um gênero, do qual a fidelidade é 

espécie.71 

                                            
69 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. Vol. 6. 6. ed. 
Ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 566 
70 Idem. 
71 MALUF, Carlos Alberto; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito 
de Sucessões. 2 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 366. 
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Não obstante a convivência múltipla, a um só tempo, com 

simultaneidade, não caracterize união estável, a doutrina e legislação 

pátrias admitem a hipótese de uniões estáveis sucessivas. Assim, pode a 

pessoa conviver, observados em sua integralidade os requisitos elencados 

no art. 1723 do Código Civil, com pessoas diversas em épocas diversas, 

nunca coincidentes, situação em que os direitos do companheiro serão 

definidos detidamente em cada período de convivência, tal qual se sucede 

com a pessoa que se casa mais de uma vez, sucessivamente. 

Por todo o exposto, tem-se que o vínculo entre companheiros deve ser 

único e exclusivo, ante o caráter monogâmico da relação amorosa, nesse 

contexto. Assim, não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio a 

constituição de entidade familiar decorrente de relacionamento poliamoroso, 

seja por intermédio da instituição do casamento ou da união estável.  

Não obstante a corrente doutrinária defensora da monogamia inserida 

no contexto da relação poliamorosa, com deveres de fidelidade e lealdade 

entre os integrantes da relação, a corrente majoritária orienta-se no sentido 

de que o critério da monogamia é essencialmente incompatível com a 

formação de uma relação poliamorosa. 

Pode ocorrer, entretanto, que um dos conviventes, de boa-fé, vivendo 

na ignorância de que seu companheiro é legitimamente casado e vive 

concomitantemente com seu cônjuge, ou mesmo que mantém uma outra 

união estável; em tal situação Zeno Veloso milita pelo reconhecimento da 

união estável somente em relação ao convivente de boa-fé, não ciente 

acerca da deslealdade e infidelidade do outro – “uma união estável putativa, 

com os respectivos efeitos para esse parceiro inocente”72.  

Em harmonia com a aludida doutrina, Euclides de Oliveira sustenta a 

possibilidade de reconhecimento da existência de uma segunda união, 

também de natureza putativa, tal qual acontece em caso de casamento, 

mesmo diante de situações de nulidade ou anulação, nas hipóteses em que 

concretamente verificada a boa-fé por parte de um ou de ambos os cônjuges, 

com efeitos jurídicos que desaguam no reconhecimento de direitos, à luz do 

art. 1561 do Código Civil.  

                                            
72 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. Vol. 6. 6. ed. 
Ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 567 
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Nesta toada 

 
pode haver união estável putativa quando o partícipe de 
segunda união não saiba da existência de impedimento 
decorrente da anterior e simultânea união de seu 
companheiro; para o companheiro de boa-fé subsistirão os 
direitos da união que lhe parecia estável, desde que 
duradoura, continua, pública e com propósito de constituição 
de família, enquanto não reconhecida ou declarada sua 
invalidade em relação a uma união mais antiga e que ainda 
permaneça.73  

 

Percebe-se, desse modo, que a constituição das uniões estáveis se 

dá no convívio diário, aos poucos, numa “sucessão de eventos e fatos que 

permeiam o relacionamento, a continuidade do envolvimento, a convivência 

more uxório, a notoriedade, enfim, a soma de fatores objetivos e subjetivos 

que, do ponto de vista jurídico, definem a situação”.74 

Determinados os requisitos para a configuração das uniões estáveis, 

passa-se, então, ao capítulo seguinte que tem como escopo debruçar-se 

sobre o regramento legal da sucessão legítima do companheiro, analisando-

o em comparação àquele a que se submete o cônjuge sobrevivente. 

  

                                            
73 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. Vol. 6. 6. ed. 
Ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 567. 
74 VELOSO, Zeno. Código Civil Comentado. São Paulo: Atlas, 2002. XVII, p. 117. 
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3.   A SUCESSÃO LEGÍTIMA DO CÔNJUGE E A DO 

COMPANHEIRO 

3.1   A sucessão legítima no casamento 

A figura do cônjuge ocupou historicamente um espaço desprivilegiado 

no Brasil, já que na ordem sucessória legislativa se manteve abaixo dos 

colaterais até o advento do Decreto n.1839 de 31 de dezembro de 1907, o 

qual, pela primeira vez na história legislativa do pais, dispôs que na falta de 

descendentes e ascendentes, a herança seria deferida ao cônjuge 

sobrevivente. 

O Código Civil de 1916 trouxe a mesma lógica sucessória, ou seja, o 

cônjuge apenas teria direitos hereditários na hipótese de o de cujus não 

possuir qualquer parente em linha reta no momento de seu falecimento. 

Carlos Alberto Dabus Maluf explica que  

 
(...) o cônjuge não era considerado herdeiro necessário; 
embora na ausência de descendentes e ascendentes, 
independentemente do regime de bens adotado, ainda que 
de separação, legal ou convencional de bens, se não 
estivesse separado judicialmente, precedia aos colaterais na 
ordem de vocação hereditária.75 

 

Por sua vez, o Estatuto da Mulher Casada, datado de 27 de agosto de 

1962, reverberou uma tendência mundial de alterações na ordem sucessória 

com intuito de dotar de mais proteções os cônjuges supérstites, instituindo, 

a depender do regime de bens do casal, os direitos reais de habitação ou de 

usufruto, consoante ensina Gustavo Tepedino 

Uma reflexão sobre a proteção civilista do cônjuge aponta 
para uma progressiva expansão, não só no direito pátrio, mas 
generalizada nas legislações contemporâneas de que se tem 
notícia, dos benéficos patrimoniais oriundos da dissolução da 
sociedade conjugal, por morte ou por separação, em face da 
mencionada tendência de privilegiar os vínculos de 
solidariedade familiar, refletida no casal, em detrimento do 
predomínio dos vínculos de sangue como fonte emanadora 
de efeito patrimoniais. 

                                            
75 MALUF, Carlos Alberto; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito 
de Sucessões. 2 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 198. 
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O usufruto do cônjuge supérstite insere-se no amplo tecido 
de instrumentos fornecidos pelo direito civil para a proteção 
do cônjuge e, nesse sentido, a opção do legislador brasileiro 
representou um avanço significativo, elevando o cônjuge 
sobrevivo, como usufrutuário embora, a sucessor universal 
do outro, em concurso com os demais herdeiros. Mormente 
porque, na forma cogente como foi instituído, incidindo direta 
e imediatamente sobre a legitima, subtrai da autonomia 
privada a capacidade de cancelar o benefício, sendo a 
reserva legal invulnerável, nesse sentido, ao arbítrio do 
testador.76 

 
Mais a frente, o Código Civil de 2002 continuou inovando nas 

proteções sucessórias do cônjuge, criando o sistema de concorrência 

sucessória. A mudança ocorreu por consequências sucessórias derivadas 

da Lei do Divórcio, em 1977, a qual alterou o regime geral de bens, de 

comunhão universal para comunhão parcial.  

Anteriormente, enquanto o regime geral de bens era de comunhão 

universal, o cônjuge supérstite tinha a garantia de recebimento de sua 

meação. Contudo, a mudança legislativa de 1977 resultou em severos 

prejuízos aos cônjuges supérstites que contraíram matrimonio sob o regime 

de comunhão parcial e, ao mesmo tempo, não lograram acumular patrimônio 

comum na constância do casamento, uma vez que se viram severamente 

prejudicados pela ordem sucessória então instituída. 

Sobre o tema, Maria Berenice Dias explica que 

 

Dúvida não há que o instituto da concorrência é ponto dos 
mais polêmicos em sede de direito sucessório. O Código Civil 
produziu profunda alteração – quase uma revolução – ao dar 
primazia ao cônjuge e ao companheiro, contemplando-os 
com fração da herança, juntamente com os primeiros 
colocados na ordem da vocação hereditária. Esta mudança – 
batizada com o nome de concorrência sucessória – rompeu 
toda uma tradição de atribuir a herança aos descendentes e, 
na falta deles, aos ascendentes. Historicamente, o cônjuge e 
o companheiro só eram contemplados na ausência de 
herdeiros necessários. Agora, os primeiros chamados são os 
herdeiros da classe dos descendentes, com quem concorre o 
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TEPEDINO, Gustavo. Usufruto legal do cônjuge viúvo. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p.102-
103 
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viúvo, a depender do regime de bens do casamento. Na fata 
de descendentes são convocados os ascendentes. Com 
estes o cônjuge concorre sempre, independentemente do 
regime de bens. Na união estável, a concorrência se 
estabelece com os descendentes, os ascendentes e também 
com os parentes colaterais.77 
 
 

Transcorridos cinquenta anos desde a inovação legislativa, é notório 

que a concorrência sucessória, antes muito elogiada pela doutrina, perdeu 

totalmente o sentido diante realidade familiar hodierna, de casamentos de 

curta duraçao e famílias sucessivamente recompostas. A doutrina pondera 

que na perspectiva de não durabilidade dos matrimônios, já não se 

justificaria que o cônjuge seja privilegiado na linha sucessória, 

desfavorecendo os filhos do de cujus. Novamente as lições de Maria 

Berenice Dias merecem relevância 

 

Ora, assegurar ao cônjuge e ao companheiro parcela do 
patrimônio que caberia exclusivamente aos filhos só pode 
gerar resistências, dificultando a aceitação das novas 
relações de afeto dos pais. Até porque os bens recebidos a 
título de concorrência sucessória nunca voltam aos herdeiros 
do titular do patrimônio, insto é, aos filhos do viúvo ou do 
companheiro falecido. O mais surpreendente é que tal 
situação é imposta pela lei sem dar chance aos cônjuges e 
companheiros de optarem de forma diferente por meio da 
eleição de regime de bens. O instituto anula a autonomia do 
casal. A garantia de liberdade de escolha, que dá o contorno 
à família, corre o risco de se ver ferida.78 

 

Feitas as considerações iniciais, dedicadas a traçar um breve 

panorama histórico do tema, passa-se a analisar, com mais vagar, a 

legislação vigente sobre o assunto. 

Neste tópico, analisar-se-á, de modo sintético, as principais normas 

hodiernamente aplicáveis à sucessão, a fim de que seja possível comparar 

os tratamentos conferidos ao cônjuge e ao companheiro pelo direito 

sucessório.  

                                            
77 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013. p. 150 
78 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013. p. 150 
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Iniciando pela inquestionável qualificação do cônjuge como herdeiro 

necessário, o presente tópico debruçar-se-á sobre as regras de concorrência 

aplicáveis ao cônjuge herdeiro. 

Como sabido, a herança - objeto da sucessão - é concedida ao 

sucessor por intermédio de um testamento ou em obediência à lei. O 

testamento contém disposições de última vontade do de cujus, dentro dos 

limites estipulados pelo regramento jurídico vigente.  

A sucessão legítima, também intitulada ab intestato, é a que ocorre, 

geralmente, quando o sucedendo morre sem deixar um testamento. A 

distribuição da herança aqui se dá por força de lei, sem a manifestação de 

vontade do de cujus ou dos que o sucedem.  

Tal modalidade de sucessão tem como justificativa genérica o fato de 

que um indivíduo está, na maioria das vezes - para não se dizer sempre - 

ligado a um agrupamento familiar, por laços sanguíneos ou por laços 

afetivos.79 

Caio Mário da Silva Pereira levanta quatro ordens de justificação para 

a legitima, destaca-se neste trabalho duas delas: 

 
2. Familial. Há na sucessão legítima um fator de coesão e 
unidade da família, assegurando a permanência dos bens 
dentro desse organismo, independentemente de se lhe negar 
personalidade jurídica. Quando se afrouxou a subordinação 
autocrática da família patriarcal, o elemento familial subsistiu 
na conservação do patrimônio em mãos dos que se acham 
ligados ao dominus por laços de sangue ou de aliança, e que 
direta ou indiretamente concorreram para a formação do 
patrimônio.  
3. Individual. A ordem de vocação hereditária obedece ao 
critério da afeição presumida. Os herdeiros são chamados a 
suceder numa ordem de gradação afetiva que normalmente 
encontra confirmação na realidade, de tal modo que dispensa 
a facção testamentária. Se é certo que vez por outra ocorrem 
situações excepcionais de inversão de estimas, certo é 

                                            
79 Antes de 1994 no Brasil, os laços familiares davam-se apenas pela consanguinidade ou 
pelo casamento. Com o advento da Lei n. 8.971, de 29 de dezembro de 1994, a união estável 
passou a ser fundamento da sucessão legítima, ao ser considerada como entidade familiar.  
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também que a lei dispõe para o que normalmente acontece -  
quod plerumque fit -  e não para os casos de exceção. 80 

  

Conforme dispõe o artigo 1.788 do Código Civil, a legítima ocorre 

quando não há testamento, ou havendo, quanto aos bens por ele não 

alcançados; ou ainda em caso de caducidade, rompimento ou nulidade 

deste. Na segunda hipótese, de existência de testamento, a parte residual 

dos bens é dividida entre os herdeiros necessários. Cabe lembrar que o 

testamento nunca abrange a totalidade dos bens do de cujus, como bem 

destaca Carlos Alberto Dabus Maluf: 

 
A liberdade e testar conhece algumas limitações. Estas 
desapareceriam se não houvesse herdeiros necessários, 
podendo o testador afastar da sucessão os herdeiros 
colaterais, previstos no art. 1.850 do Código Civil que trata 
da ordem da vocação hereditária. Em tempos passados, 
defendeu Le Play, na França, a liberdade irrestrita de testar, 
corrente que ganhou força no Brasil por ocasião da 
tramitação no Congresso Nacional do projeto do Código Civil 
de 1916, sendo aprovada pelo Senado, mas depois rejeitada 
pelo Câmara dos Deputados. Vige, entretanto o sistema da 
liberdade limitada de testar, que, em sede de direito das 
sucessões, prestigia a liberdade como elemento individual, 
de um lado, e da família como elemento social do outro. 
Assim, outorgar ao indivíduo plena liberdade de testar, seria 
conferir preeminência ao elemento individual em detrimento 
do social, podendo prevalecer em alguns casos o abuso de 
direito.81 
 
 

A caducidade do testamento ocorre quando, por motivos adversos, o 

testamento vem a perder sua eficácia. A doutrina levanta como exemplos a 

incapacidade do beneficiário ou mesmo sua morte antes da abertura da 

sucessão.82 

O rompimento se dá nos moldes previstos nos artigos 1.973 e 1.974 

do Código Civil, quando sobrevindo descendente sucessível ao testador, que 

                                            
80 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2007, p. 87. 
81 MALUF, Carlos Alberto; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito 
de Sucessões. 2 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 76. 
82 NADER, Paulo. Curso de direito civil. v. 6, p. 61.  
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não o tinha ou conhecia quando testou, ou quando feito na ignorância de 

existirem outros herdeiros necessários.83 A nulidade do testamento ocorre 

nas seguintes hipóteses: 

 
a) incapacidade do testador; b) impossibilidade ou ilicitude 
do objeto; c) inobservância da forma prescrita em lei; d) 
designação expressa da lei; e) ter sido ele elaborado sob 
condição captatória, isto é, exigindo-se do herdeiro ou 
legatário que estes também disponham, por testamento, a 
favor do testador; f) referir-se a pessoa incerta, cuja 
identidade não se possa averiguar; g) beneficiar pessoa 
incerta, mas deixando a determinação de sua identidade a 
cargo de terceiro, comprometendo o caráter personalíssimo 
das disposições de última vontade; h) deixar ao arbítrio de 
terceiro, ou do herdeiro, a fixação do valor do legado, 
comprometendo a validade do ato por ser esta designação 
tarefa exclusiva do testador.84 

 

Por tal sorte, a lei limita a extensão dos parentes sucessíveis e os 

divide em classes, em uma ordem de preferência. Tal ordem tem como 

fundamento a consanguinidade, a afinidade e as relações civis. A classe 

consanguínea deriva das relações de parentesco advindas de um ancestral 

comum, ou seja, é o parentesco típico. A classe por afinidade é transitória e 

cessa com o fim da relação que a gerou. A doutrina usa como como exemplo 

clássico desta categoria por afinidade as relações de cônjuge e 

companheiros. A classe de origem civil é a decorrente de adoção.85 

Além de limitar o alcance dos sucessíveis na modalidade ab intestato, 

a lei ainda define que o testador só poderá dispor, via testamento, de 

cinquenta por cento de seus bens, devendo a outra metade ser dividida 

obrigatoriamente entre seus herdeiros necessários.  

Nesse sentido são os ensinamentos de Guillermo Borda. 

 
Durante siglos fue tema preferido de discusión, se era más 
conveniente el sistema de absoluta liberdad de disposición 

                                            
83 Paulo Nader levanta o questionamento a respeito de ter o Código Civil de 2002 se omitido 
quanto à possibilidade de rompimento do testamento nas referidas hipóteses no artigo 1.788. 
NADER. Op. cit., p. 62 
84 CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado 
de direito civil: direito das sucessões. São Paulo: RT, 2003,p. 374. 
85 PEREIRA, op. cit. p. 89. 
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de los bienes o si, por el contrario, era preferible establecer 
una legítima. En favor del primero se aducía que el derecho 
de propriedad es absoluto y por tanto, no es posible limitar 
las potestades del propietario; que da mayor coherencia y 
unidad a la familia, a robustear considerablemente la 
autoridad paterna; que la posibilidad de dejar todos los 
bienes a un hijo (por lo común y mayor) permite mantener el 
rango y el poder de la familia; que se impide de subdivisión 
excesiva de los inmuebles, lo que importa inutilizarlos desde 
el punto de vista económico.86  

 

À vista disso, a sucessão legítima constitui a parte intangível de todo 

patrimônio, no caso de haver herdeiros necessários, a qual está, por 

consequência, gravada por cláusula de indisponibilidade. Dessa forma, 

mesmo que um ascendente queira beneficiar um de seus filhos, doando em 

vida à este parte de seu patrimônio, tal doação é entendida como 

adiantamento da legítima, a fim de evitar desequilíbrio entre a quota parte 

que deve ser dividida igualmente.87 

Sobre tal limitação escreve Flávio Tertuce e José Fernando Simão: 

 
Em havendo herdeiros necessários, não pode o disponente 
testar ou legar parte dos bens que invada a legítima (art. 
1857, parágrafo primeiro, do CC). Caso o testamento 
abarque a legítima, poderemos estar diante de redução das 
disposições testamentárias, ou de rompimento de 
testamento.88  

 

O herdeiro necessário, por sua vez, é aquele que tem resguardada a 

chamada legítima na sucessão. Na qualificação de Carlos Alberto Dabus 

Maluf, herdeiro necessário é todo descendente ou ascendente sucessível, 

                                            
86 BORDA, Guillermo. Tratado de derecho civil: sucessiones, tomo II, Buenos Aires: Editorial 
Perrot, 1994, p. 304 
87 A respeito da doação leciona Maria Helena Diniz: “O pai poderá fazer doação a seus filhos, 
que importará em adiantamento da legítima, devendo ser isso aferida no inventário do doador, 
por meio de colação”. DINIZ, op. cit. p. 233. Venosa também ilustra o tema “Toda doação feita 
em vida pelo autor da herança a um de seus filhos (ou netos, que concorram com outros 
netos, por exemplo) presume-se como adiantamento de herança. Desse modo, tal doação se 
computará dentro da legítima desse herdeiro, compensando-se com os demais herdeiros do 
mesmo grau. Trata-se de um obrigação de trazer o valor. Só haverá dispensa dessa colação 
quando o testador assim se manifestou de forma expressa (rts, 2.005 e 2.006), determinando 
que a doação seja extraída da parte disponível.” VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: 
direito das sucessões. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 408. 
88 TERTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Método, 
2008, p. 122 
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não afastado da sucessão por indignidade ou desedação.89. Nesse sentido, 

dispõe o art. 1846 do Código Civil que a metade dos bens da herança 

(legítima) pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito. 

Ademais, segundo o art. 1849 do Código Civil, se o testador deixar a 

sua parte disponível ou algum legado para um herdeiro necessário, ele não 

perderá o direito à legítima, podendo herdar tanto como herdeiro legítimo 

quanto como herdeiro testamentário. 

Sem espaço para dúvidas em relação à qualificação como herdeiro 

necessário, o cônjuge é expressamente mencionado pelo art. 1845 do 

Código Civil, não podendo ter sua legítima violada por disposição de última 

vontade do de cujus. 

A concorrência sucessória entre o cônjuge e os descendentes do de 

cujus está prevista pelo art. 1829, I, do Código Civil, e é notadamente 

influenciada pelo regime de bens do casamento entre eles. 

Se forem eles casados no regime da comunhão parcial de bens, o 

cônjuge meará o patrimônio comunicável (ex.: os bens que adquiriram 

onerosamente ao longo do casamento), isto é, receberá 50% do patrimônio 

comum por conta da extinção da sociedade conjugal. Os outros 50% do 

patrimônio comum será dividido entre os descendentes sucessíveis do de 

cujus, sem a concorrência do cônjuge, pois onde meia não herda. 

Sobre o patrimônio particular do de cujus, isto é, o patrimônio que o 

cônjuge não meou porque estava excluído do regime de bens, ele irá herdar 

em concorrência com os herdeiros. 

Feita essa explicação inicial, deve-se mencionar a regra do art. 1832 

do Código Civil, segundo a qual, em concorrência com os descendentes (art. 

1.829, I) caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos filhos, não podendo a sua 

quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros 

com que concorrer. 

Vale dizer, se os descendentes do de cujus com quem o cônjuge 

concorrer forem também descendentes deste, o cônjuge tem assegurado um 

quinhão mínimo de 25% da herança. 

                                            
89 MALUF, Carlos Alberto; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito 
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Ressalte-se que se os descendentes com quem o cônjuge concorrer 

forem filhos exclusivos do de cujus, a proteção do quarto da herança (25%) 

não se aplica. Já em caso de filiação híbrida, a proteção de 25% do art. 1832 

do Código Civil se aplicaria apenas ao quinhão dos filhos comuns, valendo 

se questionar a respeito da constitucionalidade dessa disposição. 

No tocante ao regime de bens, tem-se que sua escolha assume 

especial importância na sucessão do cônjuge quando em concorrência com 

os descendentes do de cujus. Vale lembrar, como visto no capítulo anterior, 

que o regime de bens é irrelevante para a hipótese em que o cônjuge é o 

único herdeiro do de cujus (art. 1829, III, do Código Civil). 

A meação corresponde ao direito que o cônjuge tem sobre a metade 

dos bens comunicáveis em razão do regime de bens que ele elegeu ao se 

casar. Ela é devida sempre que a sociedade conjugal se extingue. Por isso, 

na ocasião do divórcio, é feito o levantamento dos bens do casal, para então 

proceder à sua partilha, a fim de atender ao direito de meação sobre os bens 

comunicáveis. 

No caso das sucessões, a meação também precisa ser compreendida 

porque a morte é também uma das causas de extinção da sociedade 

conjugal, na forma do art. 1571 do Código Civil. Todavia, deve-se tomar 

cuidado para não confundir o que é patrimônio herdado com o que é 

patrimônio meado. Na lição de Maria Berenice Dias: 

 
A legitimidade sucessória nada tem a ver com a meação: a 
metade dos bens comuns não integram a herança. Pertence 
ao cônjuge sobrevivente. A existência do direito à meação e 
sua extensão depende do regime de bens do casamento. 90 

 

Conforme prevê o art. 1829, I, do Código Civil, os descendentes do de 

cujus herdarão, em concorrência com o cônjuge, os bens particulares por 

ele deixados (vale dizer, o cônjuge supérstite meará o patrimônio comum e 

herdará o patrimônio particular do de cujus), desde que não esteja casado 

no regime da comunhão universal (hipótese em que meará todo o patrimônio 
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deixado pelo de cujus e não herdará nada) nem no regime da separação de 

bens (hipótese em que, via de regra, nada herdará). 

Assim, podemos deduzir desse dispositivo a seguinte regra geral: 

onde meia não herda e onde herda não meia. Ou seja, sobre os bens que o 

cônjuge exerceu o direito de meação ele não terá direito à herança e vice-

versa. 

Para entendermos a exata extensão desse dispositivo, precisamos 

lembrar dos diferentes regimes de bens, definindo o que entra para a 

meação, ou não, em cada um dos regimes de bens. O patrimônio excluído 

da meação, ou seja, aquilo que não se comunica, é definido como bem 

particular. 

Conforme prevê o art. 1639 do Código Civil, a escolha do regime de 

bens é feita anteriormente ao casamento por meio de pacto antenupcial. 

Todavia, caso não haja pacto antenupcial, será aplicado o regime da 

comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1640 do Código Civil. 

Ressalvando a possibilidade de os cônjuges moldarem um regime de 

bens próprio, o Código Civil prevê quatro tipos de regime de bens, que 

passaremos a estudar agora. São eles o regime da comunhão parcial de 

bens, o da comunhão universal, o da separação de bens (que se divide em 

obrigatória e voluntária) e o da participação final nos aquestos. 

O mais comum dos regimes de bens é o da comunhão parcial de bens, 

que é também o regime legal supletivo. Nesse regime, de acordo com o art. 

1658 do Código Civil, comunicam-se, via de regra, os bens que o casal 

adquirir onerosamente durante o casamento.  

Vale dizer, tudo aquilo que for comprado com o dispêndio de dinheiro 

na constância do casamento, independentemente da contribuição efetiva de 

cada cônjuge, pertencerá 50% a cada cônjuge, ou seja, integrará a meação. 

Todavia, ainda que sejam adquiridos na constância do casamento, 

estão excluídos da comunhão, os seguintes bens e direitos: 

a) os bens que cada cônjuge já tinha antes de se casar e os que cada 

cônjuge adquirir, na constância do casamento, por doação ou 

herança, incluindo-se os bens sub-rogados em seu lugar (bens 
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novos comprados com o dinheiro da venda de um bem recebido 

de doação ou herança);  

b) os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um 

dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares (o conceito de 

bem particular será visto na sequência);  

c) as obrigações (ex.: dívidas) anteriores ao casamento; I 

d) as obrigações provenientes de atos ilícitos (inclusive ilícitos civis), 

salvo reversão em proveito do casal;  

e) os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;  

f) os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge (salários, 

honorários e quaisquer verbas remuneratórias);  

g) as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 

semelhantes. 

Da mesma forma, de acordo com o art. 1661 do Código Civil, não 

entram para a meação os bens cuja aquisição tiver por título uma causa 

anterior ao casamento. Por exemplo, se um apartamento foi comprado 

exclusivamente com o dinheiro de um dos cônjuges antes do matrimonio, 

mas, por alguma razão burocrática, a transferência desse bem se deu 

apenas meses após o casamento, o outro cônjuge não terá direito à meação 

desse imóvel. 

Em resumo, em nenhuma das oito hipóteses acima mencionadas os 

bens adquiridos integrarão a meação, isto é, a porcentagem de 50% que 

cabe ao cônjuge por força do regime de bens por ele escolhido. 

Ainda que, por exclusão, tudo o que não está excluído pela lei integre 

a meação, o art. 1660 do Código Civil faz questão de destacar alguns bens 

que entram na comunhão de bens, são eles: 

a) os bens adquiridos durante o casamento a título oneroso, ainda 

que só em nome de um dos cônjuges;  

b) os bens adquiridos por fato eventual (ex.: loteria), com ou sem a 

ajuda ou contribuição do outro cônjuge;  

c) os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de 

ambos (destaque-se, ambos) os cônjuges;  

d) as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;  
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e) os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo 

de cessar a comunhão (aqui incluem-se os lucros da empresa). 

Em resumo, quando o cônjuge falece, automaticamente o cônjuge 

sobrevivente tem resguardada sua meação, isto é, a ele pertence, por 

direito, 50% do patrimônio comunicável do de cujus. Os outros 50% do 

patrimônio meado será deferido, dentro da hipótese de concorrência do 

cônjuge com os descendentes (art. 1829, I) apenas aos descendentes, pois 

onde meia não herda.  

Sobre o restante do patrimônio, isto é, sobre os bens particulares do 

de cujus, que não integram a meação, o cônjuge herdará em concorrência 

com os descendentes, recebendo uma porcentagem (quota) variável da 

herança, a depender do número de herdeiros e das circunstâncias do caso 

concreto. 

Passando à análise do regime da comunhão universal, tem-se, 

segundo os arts. 1667 e 1668, que esse regime implica a comunicação de 

todos os bens que os cônjuges já tinham antes de se casar e tudo aquilo 

que eles adquirirem ao longo da união, inclusive suas dívidas passivas, 

ressalvadas as seguintes exceções: 

a) os bens doados ou herdados com a cláusula de 

incomunicabilidade (cláusula que impede a comunicação do bem 

ao cônjuge e que é inserida pelo doador ou pelo de cujus em 

testamento), assim como os bens sub-rogados em seu lugar (bens 

comprados com o dinheiro da venda dos bens gravados com a 

cláusula de incomunicabilidade);  

b) os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 

fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;  

c) as dívidas anteriores ao casamento, salvo se reverterem em 

proveito do casal;  

d) as doações feitas antes do casamento por um dos cônjuges ao 

outro com a cláusula de incomunicabilidade; 

e) os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;  



76 
 

f) os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge (salários, 

honorários e quaisquer verbas remuneratórias);  

g) as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 

semelhantes. 

Vale, todavia, ressaltar que a incomunicabilidade dos bens 

enumerados acima não se estende aos frutos desses bens, desde que se 

percebam ou vençam durante o casamento, conforme dispõe o art. 1669 do 

Código Civil. 

Embora existam bens particulares no regime de comunhão universal, 

como pudemos ver na relação supracitada, por serem esses bens residuais 

em relação ao todo, o Código Civil consagrou no art. 1829, I, que o cônjuge 

casado no regime da comunhão universal nada herda porque tudo meia. 

Passando à análise do regime da separação de bens, verifica-se que 

nesse regime de bens, há completa autonomia entre as esferas patrimoniais 

de cada cônjuge, podendo eles livremente alienar ou gravar de ônus real, 

independentemente de autorização do outro, conforme dispõe o art. 1687 do 

Código Civil. 

Assim, em caso de extinção da sociedade conjugal, seja por que 

motivo for, um cônjuge nada deverá ao outro a título de meação. 

Aparentemente simples, essa regra contempla uma exceção, 

decorrente do fato de que esse regime contempla duas espécies: a 

separação legal ou obrigatória de bens (imposta pela lei) e a separação 

voluntária (escolhida pelos cônjuges). 

A separação obrigatória está regulamentada pelo art. 1641 do Código 

Civil, que impõe o regime da separação de bens para as seguintes 

hipóteses: 

i) para as pessoas que se casarem com inobservância das causas 

suspensivas da celebração do casamento (art. 1523 do Código 

Civil); 

ii) para as pessoas maiores de 70 (setenta) anos; 

iii) todos os que dependerem, para se casar, de suprimento judicial. 

O intuito dessa regra é bastante claro: proteger os demais membros 

da família do cônjuge quando o casamento se dá em circunstâncias 
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especiais. Todavia, frente às distorções práticas do regime da separação 

obrigatória, que deixava o cônjuge à mercê de qualquer proteção material 

por imposição da lei, a jurisprudência passou a aplicar, nesse caso, a antiga 

Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. 

Assim, quando o regime for o da separação obrigatória de bens, os 

bens adquiridos onerosamente na constância do casamento devem ser 

considerados comuns, para evitar o enriquecimento sem causa do outro 

cônjuge ou de seus herdeiros. 

Nesse caso, por interpretação jurisprudencial, criou-se quase que um 

regime híbrido, que está entre a separação total de bens e a comunhão 

parcial. 

De simplicidade relativamente grande no direito de família, o regime 

da separação de bens é objeto de infindáveis discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais no do direito sucessório, configurando um dos mais 

debatidos temas na atualidade nesse campo. 

Pela literalidade do art. 1829, I, do Código Civil, o cônjuge não 

concorreria com os descendentes do de cujus apenas nas hipóteses em que 

fosse com ele casado no regime da comunhão universal e da separação 

obrigatória de bens (que, a rigor, ocorre nas estritas hipóteses do art. 1641 

do Código Civil). 

Não obstante, a jurisprudência acabou por promover uma 

interpretação sistemática desse artigo, colocando-o à luz das disposições 

relativas ao direito de família, no que toca à separação de bens. 

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que  

 
o regime de separação obrigatória de bens, previsto no art. 
1829, inc. I, do CC/02, é gênero que congrega duas espécies: 
(i) separação legal; (ii) separação convencional. Uma decorre 
da lei e a outra da vontade das partes, e ambas obrigam os 
cônjuges, uma vez estipulação o regime de separação de 
bens, à sua observância. Não remanesce, para o cônjuge 
casado mediante separação de bens, direito à meação, 
tampouco à concorrência sucessória, respeitando-se o 
regime de bens estipulado, que obriga as partes na vida e na 
morte. 
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(STJ, REsp n. 992.749/MS, 3ª Turma, Relatora Min. Nancy 
Andrighi, Data de Julgamento: 01/12/2009, Data de 
Publicação: 05/02/2010). 

 

O Superior Tribunal de Justiça reiterou este posicionamento 

jurisprudencial na ocasião do julgamento do REsp 1.111.095/RJ, de relatoria 

do Dr. Carlos Fenando Mathias, juiz federal convocado91.  

Quando, porém, os indícios eram de pacificação da jurisprudência, eis 

que o próprio Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento 

divergente a respeito do tema, consignando que 

 
O art. 1.829, I, do Código Civil de 2002 confere ao cônjuge 
casado sob a égide do regime de separação convencional a 
condição de herdeiro necessário, que concorre com os 
descendentes do falecido independentemente do período de 
duração do casamento, com vistas a garantir-lhe o mínimo 
necessário para uma sobrevivência digna. (...). O fato 
gerador no direito sucessório é a morte de um dos cônjuges 
e não, como cediço no direito de família, a vida em comum. 
As situações, porquanto distintas, não comportam tratamento 
homogêneo, à luz do princípio da especificidade, motivo pelo 
qual a intransmissibilidade patrimonial não se perpetua ‘post 
mortem’. O concurso hereditário na separação convencional 
impõe-se como norma de ordem pública, sendo nula qualquer 
convenção em sentido contrário, especialmente porque o 
referido regime não foi arrolado como exceção à regra da 
concorrência posta no art. 1.829, I, do Código Civil. 
(STJ, REsp n. 1.472.945/RJ, 3ª Turma, Relator Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 23/10/2014, Data de 
Publicação: 19/11/2014). 

 

                                            
91 O referido acórdão restou assim ementado: 
DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. PACTO ANTENUPCIAL. SEPARAÇAO 
DE BENS. MORTE DO VARAO. VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. ATO JURÍDICO 
PERFEITO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. HERDEIRO NECESSÁRIO. INTERPRETAÇAO 
SISTEMÁTICA. 
1. O pacto antenupcial firmado sob a égide do Código de 1916 constitui ato jurídico perfeito, 
devendo ser respeitados os atos que o sucedem, sob pena de maltrato aos princípios da 
autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. 
2. Por outro lado, ainda que afastada a discussão acerca de direito intertemporal e submetida 
a questão à regulamentação do novo Código Civil, prevalece a vontade do testador. Com 
efeito, a interpretação sistemática do Codex autoriza conclusão no sentido de que o cônjuge 
sobrevivente, nas hipóteses de separação convencional de bens, não pode ser admitido como 
herdeiro necessário. 
3. Recurso conhecido e provido. 
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Frente à indefinição da jurisprudência e à divergência doutrinária, 

paira a insegurança jurídica sobre o tema supramencionado, ao menos até 

a consolidação da matéria, o que se pretende por meio de projetos 

legislativos em trâmite no Congresso Nacional, a exemplo do PL n. 

226/2015.92 

Por fim, chaga-se à análise do regime da participação final nos 

aquestos, que, apesar de sua complexidade, será aqui tratado em breves 

linhas, dada sua raridade de emprego prático. 

Aquestos significam bens adquiridos onerosamente na constância da 

união. Apesar de sua proximidade com o regime da comunhão parcial de 

bens, esse regime com ele não se confunde, tendo suas particularidades em 

relação à administração dos bens e, também, à forma de apuração dos 

aquestos. 

De acordo com o art. 1672 do Código Civil, nesse regime, cada 

cônjuge possui patrimônio próprio e na ocasião da dissolução da sociedade 

conjugal, e lhe cabe metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, 

na constância do casamento. 

Isso significa dizer que durante o casamento sob o regime de 

participação final nos aquestos, cada cônjuge pode, sem a autorização do 

                                            
92 Tal projeto visa alterar a redação dos art. 1829, 1845 e 1850 do Código Civil, a fim de se 
reposicionar o cônjuge na linha sucessória, tornando herdeiro apenas legítimo aquele casado 
no regime de separação convencional de bens. É o texto, na íntegra da referida proposta: 
Art.  1º  Os incisos  I  e  II  do  art.  1.829  da Lei  nº  10.406,  de  10  de  janeiro  de  2002,  
passam  a  vigorar  com  a  seguinte  redação:   
“Art.  1.829.  ..............................................................................   
I  -  aos  descendentes,  em  concorrência  com  o  cônjuge  sobrevivente,  salvo  se  casado  
este  com  o  falecido  no  regime  da  comunhão  universal,  ou  no  de  separação  legal  ou  
convencional  de  bens;  ou  se,  no  regime  da  comunhão  parcial,  o  autor  da  herança  
não  houver  deixado  bens  particulares;   
II  -  aos  ascendentes,  em  concorrência  com  o  cônjuge,  salvo  se casado  no  regime  de  
separação  convencional  de  bens;   
......................................................................................”  (NR)     
Art.  2º  O art.  1.845  da Lei  nº  10.406,  de  10  de  janeiro  de  2002,  passa  a vigorar  com  
a  seguinte  redação:   
“Art.  1.845. São  herdeiros  necessários  os  descendentes,  os  ascendentes  e  o  cônjuge,  
salvo  se  casado  no  regime  de  separação  convencional  de  bens.”  (NR)   
Art.  3º  O art.  1.850  da Lei  nº  10.406,  de  10  de  janeiro  de  2002,  passa  a  vigorar  com  
a  seguinte  redação:   
“Art.  1.850.  Para  excluir  da  sucessão  os  herdeiros  colaterais  ou  o cônjuge  casado  no  
regime  de  separação  convencional  de  bens,  basta que  o  testador  disponha  de  seu  
patrimônio  sem  os  contemplar.”  (NR)   
Art.  4º  Esta  Lei  entra  em  vigor  após  decorrido  um  ano  da  data  de  sua publicação  
oficial. 
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outro, alienar e gravar de ônus real seu patrimônio, que é próprio. Todavia, 

no momento da dissolução do casamento, será inventariado o patrimônio e, 

se houver acréscimo patrimonial, a diferença será partilhada. 

Vale dizer, guardadas as devidas ressalvas, esse regime é bastante 

próximo do regime da separação de bens durante a vigência do casamente 

e bastante próximo do regime da comunhão parcial no momento de sua 

dissolução e partilha dos bens. 

No direito sucessório, os aquestos compõem todos os bens adquiridos 

pelo de cujus na constância do casamento, bem como os valores dos bens 

por ele vendidos. Assim, no momento da morte, convertem-se os aquestos 

em bens comuns, deferindo-se sobre eles a meação do cônjuge. Sobre o 

restante do patrimônio, herdará o cônjuge em concorrência com os 

descendentes, na forma do art. 1829, I, do Código Civil. 

Destaque-se, por fim, que para que o cônjuge preserve a qualidade de 

herdeiro, independentemente do regime de bens escolhido pelo casal, é 

imprescindível que a sociedade conjugal tenha sido mantida até o final da 

vida do falecido. Sobre o tema, Maria Berenice Dias aponta que “admitir a 

possibilidade de o cônjuge herdar quando o casal já estava separado de fato 

é perpetuar os efeitos do casamento para depois do seu fim.” 93 

Sendo estas as linhas gerais da sucessão do cônjuge sobrevivente, 

passa-se, então, à análise comparativa da sucessão do companheiro, tema 

do próximo tópico. 

 

3.2 Sucessão legítima na união estável: tratamento não 

isonômico 

 

Como se expôs até o momento, as uniões estáveis percorreram um 

longo caminho até serem, finalmente, alçadas à condição de entidade 

familiar juridicamente reconhecida. Tal trajetória pode justificar o tratamento 

legislativo diferenciado, em matéria sucessória, a elas destinado, bem como 

                                            
93 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013. p. 142. 
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a demora em se reconhecer por meio de lei os direitos sucessórios dos 

companheiros. 

Isto porque – em que pese a jurisprudência reconhecer direitos 

sucessórios às companheiras, ainda que somente nas hipóteses em que o 

de cujus expressamente assim dispôs94 e terem havido movimentos 

legislativos anteriores95 – a sucessão do companheiro somente foi 

regulamentada pela da Lei n. 8.971/94. 

Essa lei tratou dos direitos sucessórios dos companheiros em seu art. 

2º, estabelecendo que: 

 
Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da 
sucessão do(a) companheiro(a) nas seguintes condições: 

I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto 
não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos 
bens do de cujos, se houver filhos ou comuns; 

II - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto 
não constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do 
de cujos, se não houver filhos, embora sobrevivam 
ascendentes; 

III - na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) 
companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da 
herança. 

 

Percebe-se que, em seus incisos primeiro e segundo, o referido 

diploma estendeu aos companheiros o direito de usufruto da quarta parte 

                                            
94 A esse respeito destacam-se os Recursos Extraordinários n. 83.191/SP, de relatoria do Min. 
Rodrigues Alkmin, e n. 83.930/SP, de relatoria do Min. Antônio Neder, julgados na segunda 
metade da década de 1970, nos quais foram mantidos os acórdãos de origem que 
reconheceram o direito das companheiras – assim definidas as mulheres que mantiveram 
relacionamentos por longos anos com homens separados de fato – de serem beneficiárias de 
seguros de vida contratados por seus companheiros. 
95Como se verá mais adiante, o Anteprojeto de Código Civil elaborado por Orlando Gomes na 
década de 1960 contemplava a sucessão do companheiro e serviu de modelo para a 
elaboração da Emenda n. 358, do Senador Nelson Carneiro que, após modificações pelas 
duas Casas do Congresso Nacional, transformou-se no art. 1.790 do Código Civil de 2002. 
Ainda, desde 1944, por meio do Decreto-Lei n. 7.036, posteriormente alterado pelo art. 11 da 
Lei n. 3.87/60, à então chamada concubina eram deferidos direitos previdenciários 
(inicialmente apenas como beneficiária e, após a alteração, como dependente), bem como 
nos anos seguintes legislações esparsas conferiam aos companheiros faculdades como 
destinar pensão à concubina (Lei 4.069/62), abater de suas declarações de imposto de renda 
gastos com o sustento de sua concubina (Lei 4.242/63) e, mais tarde, até considerar como 
dependente para fins tributários pessoa com quem, separado judicialmente ou desquitado, 
convivesse há pelo menos cinco anos (Decreto n. 85.450/80). 
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dos bens do de cujus que deixasse prole, ou de metade da herança caso 

filhos não tivesse, o que já era reconhecido ao cônjuge, com exceção 

daqueles casados com regime da comunhão universal de bens, nos termos 

do parágrafo primeiro do art. 1.611 do Código Civil de 191696. 

É de se notar, contudo, que não fez a Lei 8.971/94 qualquer referência 

ao regime de bens, podendo, portanto, em casos muito específicos, a 

condição do companheiro ser mais benéfica do que a do cônjuge, algo que 

alguns poderiam chamar de “aberração jurídica”97.  

A esse respeito, destaca Débora Gozzo98 que 

 
era evidente que o legislador havia beneficiado o 
companheiro, mais do que o cônjuge, por uma razão muito 
simples, a saber: o direito à concorrência no que tocava ao 
companheiro, poderia ser exercido independentemente de 
regime de bens, o que não acontecia com o cônjuge. 
Portanto, para o companheiro a norma seria aplicável 
sempre. A partir daí, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência 
auxiliaram na correção dessa desigualdade entre 
companheiro e cônjuge, estabelecendo que este exerceria 
este direito em qualquer regime de bens. Equiparou-se, pois, 
o cônjuge ao companheiro sobrevivente. Deste modo, o que 
poderia parecer num primeiro olhar inconcebível ao 
ordenamento, que sempre primou por privilegiar o 
casamento, concretizou-se por meio dessa interpretação 
doutrinária e jurisprudencial. Nesse momento, tudo levava a 
crer não haver lugar para discriminações. 

 

Outro ponto digno de nota da referida lei é a distinção feita em relação 

à extensão dos direitos do companheiro sobre os bens a ele destinados. Isto 

porque, os incisos I e II previam a transmissão do uso e da fruição de um 

                                            
96 O referido parágrafo foi acrescido pela lei n. 4.121/62 (Estatuto da Mulher Casada) e tinha 
a seguinte redação: §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 filho, deste ou do casal, e à metade se não houver filhos 
embora sobrevivam ascendentes do de cujus. 
97 FREITAS, Paulo Roberto de Azevedo. O novo regime jurídico da união estável: a Ab-
rogação da lei nº 8.971/94. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro. n. 30. jan/mar.1997, p. 47. 
98 GOZZO, Débora. Discriminação do companheiro frente ao cônjuge: uma análise do art. 
1.790 do Código Civil. In: LEITE, Eduardo de Oliveira. (Coord.). Grandes temas da 
atualidade: união estável: aspectos polêmicos e controvertidos. Rio de Janeiro: Forense, 
2009. v. 8, p. 31. 
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quarto ou metade da herança; já o inciso III, lhe conferia a propriedade da 

integralidade da herança (e não apenas o usufruto).  

Em razão de tal diferenciação e da destinação ao companheiro da 

integralidade da herança, entendeu grande parte99 da doutrina que se havia 

alterado radicalmente o quadro existente100, modificando-se a ordem de 

vocação hereditária e alçando os companheiros ao lugar de terceiros na 

ordem de sucessão101, colocando-os na categoria de herdeiros necessários, 

como sintetizou Caio Mário da Silva Pereira: 

 
(...) a companheira (ou companheiro) foi colocada pela Lei 
8.971/94 em terceiro lugar na ordem de vocação hereditária 
e vice-versa. Sob certo aspecto foi considerada “herdeira 
necessária”. Respeitando o direito do de cujus de restar a 
parte disponível, cabia à companheira disputar a “totalidade 
de herança” prevista no item III do art. 2º, se o falecido não 

deixasse descendente, nem ascendente. 102 

 

Na mesma linha, seguiam os entendimentos de Álvaro Villaça 

Azevedo103 e Luiz Edson Fachin104, que também entendiam ter sido conferido 

tratamento de herdeiro necessário ao companheiro. 

A jurisprudência, contudo, firmou-se em sentido contrário, assentando 

que, caso inexistissem descendentes e/ou ascendentes, poderia o 

companheiro dispor livremente de seus bens, não restando à companheira 

                                            
99 Em sentido contrário, Cláudia Grieco Tabosa Pessoa defendia que “os direitos sucessórios 
dos companheiros, tal como dispostos a Lei 8+971/94, apresentam-se equiparados aos dos 
cônjuges, o que nos permite concluir que o legislador conferiu-lhes a condição de herdeiros 
legítimos, ou seja, por força de leu e não por vontade presumida do de cujus. Nessa categoria 
dos herdeiros legítimos, ante a sua equiparação à posição dos cônjuges, os companheiros 
assumem a condição de herdeiros facultativos, ou seja, sua existência não impede a 
disposição, em testamento de todos os bens do testador, sendo chamados a suceder, pela 
ordem de vocação hereditária, se não houver herdeiros necessários ou eventual disposição 
que os exclua, por testamento”. Em: PESSOA, Cláudia Grieco Tabosa. Efeitos patrimoniais 
do concubinato. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 224-225. 
100 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. O companheirismo. 2 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 426. 
101 O art. 1.603 do Código Civil de 1916 estabelecia a ordem de vocação hereditária e trazia 
o cônjuge sobrevivente em seu inciso terceiro, após os descendentes e os ascendentes. 
102 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 26 ed. rev. 
e atual. Por Tânia da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2018, v. 5, Anexo-A, p.555. 
103 Ver AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011, 
p.309. 
104 Ver FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de família: curso de direito civil. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 83. 
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o direito de reclamar pelos bens que lhe seriam atribuídos caso herdeira 

fosse105. 

Em 1996, a legislação atinente à sucessão do companheiro sofre nova 

alteração. A lei 9.278/96, cujo objetivo era regular o §3º do art. 226 da 

Constituição Federal, é sancionada. 

 Fruto do projeto de Lei n. 1.888/91, portanto anterior à Lei 8.971/94, 

tal legislação causou controvérsia ao pretender, no entendimento de certos 

doutrinadores, esgotar a matéria relativa à sucessão dos conviventes. 

Seguia por esta linha, entendendo ter a nova lei revogado a anterior, 

Paulo Roberto de Azevedo Freitas, que escreveu: 

 
Não se pode entender que ela [a lei 9.278/96] deixou 
qualquer espaço para a sobrevivência da esdrúxula Lei 
8.971/94, nem em matéria de efeitos sucessórios. 
Consequentemente, ocorre um ab-rogação com fulcro na 
LICC, art. 2º, § 1º, última pare, eis que regula inteiramente a 
matéria.106 

 

Felizmente, porém, prevaleceu a tese de que a legislação mais 

recente, por não tratar de temas já objeto de outros textos legislativos, não 

poderia ser considerada norma geral, servindo a acrescer aos direitos 

sucessórios de propriedade e de usufruto introduzidos pela Lei 8.971/94 o 

direito real de habitação.107 

                                            
105 “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA 
- LEI 8.971/94 - PERDA DO OBJETO DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO QUE 
DETERMINOU O REGISTRO E INSCRIÇÃO DO TESTAMENTO. 
1 - Pretende a agravante, em verdade, é que se desconsidere o testamento deixado por seu 
companheiro, ao argumento de que com a Lei 8.971/94, a sucessão seria legítima e não 
testamentária. Contudo, tal não sucede posto que o referido diploma legal não institui a 
companheira como herdeira necessária, mas apenas a inclui na ordem da sucessão 
legitima ao lado do cônjuge sobrevivente. (...)” – grifo nosso. 
(STJ – AgRg no AgREsp 169.771/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Data de 
julgamento: 22/09/1998, DJ: 09/11/1998) 
106 FREITAS, Paulo Roberto de Azevedo. O novo regime jurídico da união estável: a Ab-
rogação da lei nº 8.971/94. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro. n. 30. jan/mar.1997, p. 47. 
107 Como defende Guilherme Calmon Nogueira Gama, em O companheirismo. 2 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 435. 
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Assim, como bem sintetiza José Fernando Simão, durante a vigência 

das referidas leis, “o sistema estava harmônico e equilibrado. Pra efeitos 

sucessórios, diferenças inexistiam entre o casamento e a união estável”.108 

Essa harmonia se perdeu, para continuar na mesma figura linguística 

do autor supracitado, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, pois 

este passou a tratar de modo distinto, no tocante aos direitos sucessórios, 

companheiros e cônjuges sobreviventes.  

A primeira diferença, perceptível imediatamente, é a localização das 

normas referentes a estas duas entidades familiares. A sucessão legítima 

dos companheiros ocupou o art. 1.790, inserida no Capítulo das Disposições 

Gerais, do Título da Sucessão em Geral, dentro do Livro V – Do Direito das 

Sucessões, ao passo que, como já exposto no item anterior, a do cônjuge 

foi prevista no art. 1.829, dispositivo que inaugura o Capítulo Da Ordem da 

Vocação Hereditária, do Título da Sucessão Legítima. 

Alega Flávio Tartuce que a má colocação do art. 1.790 “se deu pelo 

fato de o tratamento relativo à união estável ter sido incluído no CC/2002 

nos últimos momentos de sua elaboração. Pelo mesmo fato, o companheiro 

não consta da ordem de vocação hereditária, sendo tratado como um 

herdeiro especial”109. Contudo, tal assertiva deve ser confrontada com o 

longo caminho percorrido pela emenda que introduziu o art. 1.790 ao Código 

Civil de 2002. 

Tal dispositivo não constava no texto original do Anteprojeto, de 1972, 

nem no Projeto que o sucedeu, de número 634, aprovado pela Câmara dos 

Deputados em 1984. Até então, a sucessão do companheiro somente fora 

objeto de um artigo constante do Anteprojeto de Orlando Gomes110, que 

assim estabelecia: 

 

                                            
108 SIMÃO, José Fernando. Em busca da harmonia perdida. In: LAGASTRA NETO, Caetano; 
TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito de Família. 2 ed. rev, atual. e ampl. São 
Paulo: Atlas, 2012, p. 155. 
109 TARTUCE, Flávio. Da sucessão do Companheiro. O Polêmico art. 1.790 do CC e suas 
controvérsias principais. In: LAGASTRA NETO, Caetano; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José 
Fernando. Direito de Família. 2 ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, p. 175. 
110 GOMES, Orlando, Código Civil: projeto Orlando Gomes. Rio de Janeiro: Forense, 1985, 
p. 224-225. 
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Art. 784. Sucessão da Companheira – A companheira do 
homem solteiro, desquitado ou viúvo que em sua companhia 
tenha estado nos cinco anos precedentes à sua morte, ou de 
quem tenha prole, participará de sua sucessão, nas 
condições seguintes: 

I – Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota 
equivalente à que por lei é atribuída ao filho: 

II – Se concorrer com descendentes do autor da herança, dos 
quais não seja ascendente, tocar-lhe-á somente a metade do 
que couber a cada um daqueles; 

III – Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá 
direito à metade da herança; 

IV -- Não havendo parentes sucessíveis, terá direito a dois 
terços da herança. 

 

Em 1984, porém, o Senador Nelson Carneiro, claramente inspirado 

pela disposição constante do Anteprojeto de Orlando Gomes, apresentou a 

Emenda n. 358 ao Projeto de Código Civil, que no Sanado recebera o 

número 118. Tal acréscimo visava introduzir no Código em discussão 

disposições acerca da sucessão na união estável e sua única inovação em 

relação ao artigo redigido por Orlando Gomes era a substituição da palavra 

“desquitado” por “separado judicialmente, divorciado” 111.  

Assim, propunha o senador, sob a justificativa de se amparar as 

companheiras que “são as legiões de esposas unidas simplesmente pelo 

patrimônio religioso, e que com os maridos partilham nos campos, nas 

indústrias, no comércio, em múltiplas atividades no lar e fora dele, os dias 

de sol e os de sombra” 112: 

 

Inclua-se como parágrafo único do art. 1.852 ou onde convir:  

A companheira do homem solteira (sic), separado 
judicialmente, divorciado ou viúvo, que em sua companhia 
tem estado nos cinco anos precedentes à sua morte ou de 

                                            
111 Como destacou o Senador Josaphat Marinho, relator do Projeto no Senado Federal, em 
seu Parecer Final n. 749, de 1997. Ver: PASSOS, Edilenice; LIMA, João Alberto de Oliveira. 
Memória Legislativa do código Civil: tramitação o Senado Federal. Brasília: Senado 
Federal, 2012, v. 3, p. 238. 
112 PASSOS, Edilenice; LIMA, João Alberto de Oliveira. Memória Legislativa do código Civil: 
tramitação o Senado Federal. Brasília: Senado Federal, 2012, v. 3, p. 237. 
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quem tenha prole, participará de sua sucessão nas condições 
seguintes:  

I – Se concorrer com filhos comuns terá direito a uma cota 
equivalente a que por lei é atribuída ao filho.  

II – Se concorrer com descendentes do autor da herança dos 
quais não seja ascendentes tocar-lhe-á somente a metade do 
que couber a cada um daqueles.  

III – Se concorrer com outros parentes sucessíveis terá 
direito à metade da herança.  

IV –Não havendo parentes sucessíveis terá direito a dois 
terços da herança. 

 

  O Parecer Final da Comissão Especial do Senado Federal destacada 

pra analisar o Projeto n. 181, entregue aproximadamente treze anos após a 

apresentação da Emenda n. 358, isto é, em 1997, teve de adaptar a proposta 

de Emenda ao reconhecimento das uniões estáveis pela Constituição 

Federal, bem como dos requisitos pra sua configuração, em muito distantes 

daqueles existentes à época da redação original da proposta. Por isso, no 

Projeto aprovado pelo Senado, (i) eliminaram-se as exigências de tempo 

mínimo de convivência (cinco anos) e/ou de existência de descendentes; (ii) 

fez-se menção à vigência da união estável e aos companheiros homens já 

no início do artigo ao; (iii) reduziu-se o quinhão herdado pelo companheiro 

em concorrência com outros parentes sucessíveis a um terço; e (iv) majorou-

se a participação destes quando não houvesse parentes sucessíveis de dois 

terços para a totalidade.  

Incorporadas as mudanças, restou o seguinte texto: 

 
Art. 1.802. Na vigência da união estável, a companheira, ou 
o companheiro, participará de sua sucessão nas condições 
seguintes:  

I – Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota 
equivalente a que por lei é atribuída ao filho;  

II – Se concorrer com descendentes só do autor da, tocar-
lhe-á somente a metade do que couber a cada um daqueles;  

III – Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá 
direito a um terço da herança;  
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IV –Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à 
totalidade da herança. 

 

 A redução na parte assegurada aos companheiros na hipótese do 

inciso III, se deu pela necessidade de não se conferir tratamento privilegiado 

àqueles em união estável, já que no mesmo projeto limitava-se o quinhão 

herdado pelo cônjuge sobrevivente ao patamar de um terço. De igual modo, 

a majoração feita no disposto no inciso IV pretendeu equiparar a duas 

entidades familiares, ainda que pudesse privilegiar os companheiros, vez 

que enquanto os cônjuges herdariam apenas os bens particulares, os 

conviventes poderiam receber bens de qualquer classe. 

 Considerando tal discrepância inapropriada, a Câmara dos 

Deputados, em seu Parecer Final, com intuito declarado113 de privilegiar o 

matrimônio, assentou a redação final do atual art. 1.790, limitando a 

sucessão do companheiro aos bens adquiridos na vigência da união estável. 

A ver: 

 
Art. 1.790. Na vigência da união estável, 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 cota 
equivalente a que por lei é atribuída ao filho;  

II – Se concorrer com descendentes só do autor da, tocar-
lhe-á somente 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. 
 

                                            
113 Em sua justificativa ao novo texto do então art. 1.802, o Dep. Ricardo Fiuza, relator do 
Relatório Final da Câmara dos Deputados, afirma que “as diretrizes imprimidas à elaboração 
do Projeto, fiéis nesse ponto às regras constitucionais e legais vigorantes, aconselham ou, 
melhor dizendo, impõem um tratamento diversificado, no plano sucessório, das figuras do 
cônjuge supérstite e do companheiro sobrevivo, notadamente se ocorrer qualquer 
superposição ou confusão de direitos à sucessão aberta. Impossibilitado que seja um 
tratamento igualitário, inclusive por descaracterizar tanto a união estável – enquanto 
instituição-meio -- quanto o casamento – enquanto instituição-fim – na conformidade do 
preceito constitucional”. (PASSOS, Edilenice; LIMA, João Alberto de Oliveira. Memória 
Legislativa do código Civil: tramitação na Câmara dos Deputados: Segundo Turno. Brasília: 
Senado Federal, 2012, v. 4, p. 73.). 
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 Isto posto, passa-se a analisar de modo pormenorizado o art. 1.790 

do Código Civil.  

 O caput do referido artigo limita o direito sucessório dos companheiros 

aos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, não fazendo 

qualquer menção à necessidade de esforço comum, tornando irrelevante o 

regime de bens adotado na constância da união. Aqui reside a primeira 

diferença em relação ao regime aplicável aos cônjuges. 

A esse respeito, Caio Mário da Silva Pereira ensinava que  

 
diferente do casamento, onde o regime de bens rege a 
partilha num eventual rompimento da sociedade conjugal ou 
vínculo matrimonial, o Código Civil, diante da morte de um 
dos companheiros, não vincula a participação sucessória a 
qualquer regime patrimonial, salvo especificidades previstas 
no Pacto.114 

 
Bem verdade é que a escolha do regime de bens pelos companheiros 

na união estável é exceção à regra da informalidade, hipótese na qual será 

aplicado o regime de bens da comunhão parcial, nos termos do art. 1725 do 

Código Civil. Assim, o companheiro meará, de forma geral, os bens 

adquiridos onerosamente na constância da união, nos termos dos arts. 1658 

e seguintes do Código Civil, e participará da sucessão do de cujus sobre 

esses mesmos bens, nos termos do art. 1790 do Código Civil. 

Tal panorama, pode levar o companheiro a ocupar posição mais 

benéfica do que a do cônjuge casado em regime de comunhão universal, por 

exemplo, que, como já demonstrado no item anterior, está, por força do 

inciso I do art. 1.829, excluído da sucessão, como bem destaca Carlos 

Alberto Dabus Maluf.115  

De outra sorte, é possível existirem bens comuns adquiridos de forma 

não onerosa pelo casal, sobre os quais paira grande divergência doutrinária, 

como explica Flávio Tartuce: 

 

                                            
114 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 26 ed. rev. 
e atual. Por Tânia da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2018, v. 5, p.593. 
115 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de 
Direito das Sucessões. 2 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 216. 
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Surge, como primeira polêmica, problema referente aos bens 
adquiridos pelo companheiro a título gratuito (v.g. doação). 
Se o companheiro falecido tiver apenas bens recebidos a 
esse título, não deixando descendentes, ascendentes ou 
colaterais, os bens devem ser destinados ao companheiro ou 
ao Estado? Filia-se a ao entendimento de destino ao 
companheiro, pela clareza do art. 1.844 do CC, pelo qual os 
bens somente serão destinados ao Estado se o falecido não 
deixar cônjuge, companheiro ou outro herdeiro. Na famosa 
tabela doutrinária elaborada pelo professor Francisco José 
Cahali, esse parece ser o entendimento majoritário, eis que 
exposta a dúvida em relação à possibilidade de o 
companheiro concorrer com o Estado em casos tais. A 
maioria dos doutrinadores respondeu negativamente para tal 
concorrência, caso de Caio Mário da Silva Pereira, Christiano 
Cassettari, Eduardo de Oliveira Leite, Guilherme Calmon 
Nogueira da Gama, Gustavo René Nicolau, Jorge Fujita, José 
Fernando Simão, Luiz Paulo Vieira de Carvalho, Maria 
Berenice Dias, Maria Helena Diniz, Mario Roberto de Faria, 
Rolf Madaleno, Sebastião Amorim, Euclides de Oliveira e 
Sílvio de Salvo Venosa; além do presente autor. Por outra 
via, sustentando que o companheiro deve concorrer com o 
Estado em casos tais: Francisco José Cahali, Giselda 
Hironaka, Inácio de Carvalho Neto, Maria Helena Daneluzzi, 
Mário Delgado, Rodrigo da Cunha Pereira e Zeno Veloso.116 

 
  Passando-se ao exame dos incisos do dispositivo em comento tem-

se que na união estável, herdam os bens limitados pelo caput, em primeiro 

lugar, o companheiro em concorrência com os descendentes do de cujus 

(ressalvada a diferença entre os quinhões de filhos comuns e exclusivos); 

em segundo lugar, o companheiro em concorrência com os demais parentes 

sucessíveis (ascendentes e colaterais até o 4º grau); e, por fim, apenas caso 

não tenha o de cujus nenhum parente sucessível é que o companheiro 

herdará a integralidade da herança, ou melhor, como já destacado, dos bens 

adquiridos onerosamente durante a vigência da união. 

A concorrência do companheiro com dos descendentes117 é objeto dos 

incisos I e II do art. 1.790, merecendo, portanto, análise conjunta. Segundo 

                                            
116 TARTUCE, Flávio. Da sucessão do Companheiro. O Polêmico art. 1.790 do CC e suas 
controvérsias principais. In: LAGASTRA NETO, Caetano; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José 
Fernando. Direito de Família. 2 ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, p. 176. 
117 Flávio Tartuce destaca que apesar do dispositivo legal trazer a palavra “filhos” no inciso I 
e “descendentes” no segundo, é preciso tratar a questão como se aos descendentes se 
estivesse referindo a legislação nos dois casos. (TARTUCE, Flávio. Da sucessão do 
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o primeiro deles, o companheiro concorrerá com os filhos fruto da união, 

chamados de comuns, na exata proporção do que caberia a cada filho por 

cabeça. Ressalte-se, a propósito, que, a princípio, na união estável não 

existe a reserva de um quarto da herança aplicável ao cônjuge quando em 

concorrência com filhos comuns, como previsto no art. 1832 do Código Civil. 

Já de acordo com o art. 1790, II, do Código Civil, o companheiro 

participará da sucessão sobre os bens adquiridos onerosamente na 

constância da união em concorrência com os descendentes exclusivos do 

de cujus, tocando-lhe, neste caso, a metade do que caberia a cada filho por 

cabeça. 

Diante dessa distinção, observa Maria Berenice Dias que “na 

concorrência sucessória cm os descendentes, a fração a ser recebida por 

cônjuges e companheiros só é igual em uma única hipótese: quando todos 

os herdeiros são filhos seus, e isso se o número deles não for superior a 

três.”118.  

Conforme demonstra Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, os 

incisos I e II do art. 1790, em sua literalidade, são inconciliáveis entre si na 

hipótese de filiação híbrida, isto é, quando  

 
autores da herança que deixaram o companheiro 
sobrevivente tiveram filhos de outro leito, anterior ou 
posterior à união estável, mas que os tiveram deste outro 
relacionamento, constituindo, assim, um conjunto de filhos 
que se costumam denominar exclusivos e comuns (estes 
últimos havidos com o convivente que sobreviveu ao seu 
falecimento).119 
 

Isso porque, se aplicados tal como estão escritos, esses incisos 

conduziriam a uma solução quantitativa desigual na distribuição dos 

quinhões entre os filhos comuns e os filhos exclusivos, esbarrando na 

                                            
Companheiro. O Polêmico art. 1.790 do CC e suas controvérsias principais. In: LAGASTRA 
NETO, Caetano; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito de Família. 2 ed. rev, 
atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, p. 176-177.). 
118 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 3 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 
2013, p. 160. 
119 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Morrer e Suceder: passado e presente da 
transmissão sucessória concorrente. 2 ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 
381. 
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redação do art. 227, § 6º, da Constituição, que proíbe qualquer 

discriminação entre filhos, sejam eles de que origem for. 

Buscando ao menos contornar a inconstitucionalidade referente à 

atribuição de quinhões diferentes para os filhos na filiação híbrida, 

inicialmente, foram propostas pela doutrina especializada diversas 

alternativas. Para que se possa compreender as reais consequências da 

aplicação de cada uma delas, submeteremos a cada proposição uma 

situação hipotética120, de (i) uma herança de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), constituídos integralmente de bens adquiridos onerosamente durante 

a vigência da união, que deve ser dividida entre (ii) o companheiro 

sobrevivente, (iii) um filho comum e (iv) outro exclusivo.  

 São as modalidades de harmonização sintetizadas por Giselda Maria 

Fernandes Novaes Hironaka121: 

1ª sugestão – aplicar o inciso I do art. 1.790 a todos os descendentes 

que estiverem concorrendo com o companheiro, diante da existência de 

prole comum. Este é o entendimento, segundo a tabela doutrinária de 

Cahali122, de Caio Mário da Silva Pereira, Christiano Cassettari, Jorge Fujita, 

José Fernando Simão, Luiz Paulo Vieira de Carvalho, Maria Berenice Dias, 

Maria Helena Daneluzzi, Sílvio de Salvo Venosa, Francisco José Cahali, 

Inácio de Carvalho Neto, Mário Delgado e Rodrigo da Cunha Pereira. 

Seguindo-se esta lógica, todos os personagens da situação hipotética 

receberiam R$ 333.333,33 (trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e 

três reais e trinta e três centavos). Note-se que assim, a quota do 

companheiro não corresponderia à metade daquela conferida ao filho 

exclusivo do de cujus, ferindo-se, portanto, o inciso II do referido artigo. 

2ª sugestão – aplicar o inciso II do art. 1.790, tomando todos os 

descendentes como se exclusivos do de cujus fosse. A justificativa para 

adoção desta corrente funda-se na perspectiva de que o vínculo comum 

                                            
120 As questões tributárias não serão consideradas, vez variarem de estado para estado da 
Federação, bem como o exemplo servir, apenas, à visualização das propostas. 
121 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Morrer e Suceder: passado e presente da 
transmissão sucessória concorrente. 2 ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 
381 
122 CAHALI, Francisco José. Direito das Sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 189-192. 
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entre os filhos123 habilitados na sucessão é o falecido. Filiam-se a essa 

orientação, conforme a tabela anteriormente citada, Flávio Tartuce, Gustavo 

René Nicolau, Maria Helena Diniz, Sebastião Amorim, Euclides de Oliveira 

e Zeno Veloso. Nesta opção, a quota do companheiro seria de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), ao passo que a de cada filho 

corresponderia a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Já nesta 

configuração, a quota do companheiro não equivale à conferida ao filho 

comum, negando-se, assim, vigência ao inciso I do art. 1.790; 

3ª sugestão – aplicação do Art. 1.790, III, que confere o equivalente 

a um terço da herança, sendo o restante repartido entre os demais herdeiros, 

sob a justificativa de que, como não se poderiam harmonizar os incisos I e 

II, não restaria alternativa ao julgador do caso concreto, a não ser utilizar-

se de uma “regra média”. Esta posição é extremamente minoritária, sendo 

Mário Roberto Carvalho de Faria o único autor a ela se filiar, também 

segundo a Tabela de Cahali.  No exercício proposto, o resultado prático da 

aplicação deste entendimento seria o mesmo do obtido na 1ª sugestão: 

todos os herdeiros receberiam R$ 333.333,33 (trezentos e trinta e três mil 

trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Em nosso exemplo, 

há incoerência, apenas, quanto ao inciso II, porém, havendo mais filhos, 

independente da origem, a presente hipótese estaria em desacordo tanto 

com o inciso I, quanto como II; 

4ª sugestão – também tenta harmonizar os dois incisos, sugerindo 

dividir a herança em duas sub-heranças, às quais seriam aplicadas as 

normas relativas a cada um dos grupos de filhos em concorrência com o 

companheiro sobrevivente. Esta foi, inicialmente, a posição de Giselda Maria 

Fernandes Novaes Hironaka124 que, Nesta hipótese, seguindo-se a situação 

proposta, o companheiro ficaria com R$ 416.666,66 (quatrocentos e 

dezesseis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), 

                                            
123 A fim de evitar a repetição da palavra descendentes, a autora optou por utilizar filhos e 
descendentes como sinônimos. 
124 Posteriormente, a professora passou a entender ser a Fórmula Gabriele Tusa o modo mais 
equitativo e consonante com o disposto no art. 1.790 de harmonizar os quinhões dos 
descendentes em casos filiação híbrida, como defendido em HIRONAKA, Giselda Maria 
Fernandes Novaes. Morrer e Suceder: passado e presente da transmissão sucessória 
concorrente. 2 ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 425. 
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o filho comum com R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e o 

exclusivo com R$ 333.333,33 (trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta 

e três reais e trinta e três centavos). Tal solução, assim como a anterior, 

descumpre as regras previstas nos incisos I e II, bem como confere ao 

companheiro quinhão muito maior do que ao destinado aos herdeiros, 

ademais, fere o princípio da isonomia entre os filhos. 

Qualquer uma dessas sugestões, destarte, pode gerar 

descontentamento entre os herdeiros, vez serem fruto de interpretações 

exegéticas que não se prestam a contemplar, ao mesmo tempo, todas as 

disposições constantes no art. 1.790. Assim, a fim de se tentar encontrar 

uma solução média que evitasse longas discussões judiciais, 

desenvolveram-se fórmulas matemáticas125 calcular os quinhões do 

companheiro sobrevivente e dos filhos.  

A talvez mais conhecida delas, é a Fórmula de Gabriele Tusa126.  

Desenvolvida em conjunto com Fernando Curi Peres, traduz-se em uma 

tentativa de se encontrar “uma média ponderada, onde o quantum destinado 

ao companheiro variaria entre 1 e 0,5, numa análise conjunta do disposto 

nos dois incisos do art. 1.790 do Código Civil”127, e não mais a 

proporcionalidade exata prevista naquele dispositivo, como nas sugestões 

anteriores, à filiação híbrida.  

A referida Fórmula é demonstrada da seguinte forma: 
 

 

 

 

 

 

                                            
125 As três fórmulas apresentadas são as que foram compiladas por Francisco José Cahali e 
Fabiana Domingues Cardoso. (CAHALI, Francisco José; CARDOSO, Fabiana Domingues. 
Sucessão na União Estável. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes (Orient.). 
Direito das Sucessões. São Paulo: RT, 2008. p. 138-142). 
126 TUSA, Gabriele. Sucessão do companheiro e as divergências na interpretação dos 
dispositivos referentes ao tema. In:  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. (Coord.). 
A outra face do poder judiciário: decisões inovadoras e mudanças de paradigmas. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007, v. 2, p. 330. 
127 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de 
Direito das Sucessões. 2 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 218. 
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Aplicando-se a ela o cenário fictício anteriormente desenvolvido, tem-

se que o quinhão hereditário de cada filho, independente da origem, (“X”) 

corresponderia a R$ 363.636,36 (trezentos e sessenta e três mil seiscentos 

e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), ao passo que aquele destinado 

ao companheiro (“Y”) equivaleria a R$ 272.727,27 (duzentos e setenta e 

dois mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).  

Percebe-se, assim, que esta equação privilegia a igualdade entre a 

prole, ainda que isto signifique ponderar, conforme o número de 

descendentes, o direito do companheiro de receber quinhão igual ao de seu 

filho; quinhão este que  

 
será maior quanto maior for o número de descendentes 
comuns (e, contrario sensu, menor o número de 
descendentes exclusivos), exatamente porque, ao concorrer 
com aqueles (comuns), o quinhão do companheiro se 
igualará aos deles, enquanto, ao concorrer com estes últimos 
(exclusivos), o quinhão do companheiro equivalerá à metade 
do que a esses couber. 
 

 A Fórmula de Flávio Augusto Monteiro de Barros, por sua vez, sugere 

outro caminho para se obter o mesmo resultado médio entre as regras 

incidentes sobre a filiação híbrida. A ver: 
 

 

A Fórmula de Gustavo Schlosser e Wesley Collyer é outra opção que 

resulta nos mesmos valores indicados nas duas propostas anteriores e é 

representada pelas seguintes equações:  

 

X 
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O inciso III, do art. 1.790, por sua vez, prevê que na ausência de 

descendentes, concorrerá o companheiro tanto com os ascendentes em 

qualquer grau, quanto com outros parentes sucessíveis, cabendo-lhe um 

terço da herança. Pertinente esclarecer, já de pronto, que “esses parentes, 

não podem ser convocados a herdar ao mesmo tempo, mas sim, deve-se 

obedecer à ordem da vocação hereditária prevista no art. 1.829, do Código 

Civil, em vigor”.128 

Por tanto, o estudo do dispositivo em comento merece duas análises: 

uma na hipótese de concorrência com os ascendentes e outra com outros 

parentes sucessíveis. Em ambas as situações, há discrepâncias em relação 

ao tratamento conferido ao cônjuge. 

A respeito da concorrência com os ascendentes que, como visto, para 

a sucessão do cônjuge, há regramento específico. Segundo o art. 1.837 o 

marido ou a esposa sobrevivente herdará um terço da herança apenas se 

vivos estiverem tanto a mãe, quanto o pai do falecido, ao passo que seu 

quinhão aumenta para a metade da herança, caso um dos genitores seja 

pré-morto ou se maior for o grau do ascendente com quem concorrerá.  

Já em relação ao companheiro, o quinhão permanece o mesmo, 

independente do número ou do grau dos ascendentes que com ele 

concorrerão. 

Quanto à concorrência com outros parentes sucessíveis, percebe-se 

um agravamento na disparidade entre casados e conviventes. Isto porque, 

enquanto o cônjuge é o terceiro na ordem de vocação hereditária, o 

                                            
128 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de 
Direito das Sucessões. 2 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 220-221. 
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companheiro, por força do disposto no inciso III do art. 1.790, concorre com 

os colaterais, sendo-lhe reservado apenas um terço da herança. O quadro é 

bem analisado por Sílvio de Salvo Venosa: 

 
Se a norma é aceitável no tocante à concorrência com os 
ascendentes, é insuportável com relação aos colaterais. 
Imagine-se a hipótese de o convivente sobrevivo concorrer 
apenas com um colateral, este receberá dois terços da 
herança e o sobrevivente apenas um terço.129  

 

A questão, ainda, merece outra reflexão, agora quanto à extensão do 

monte-mor a ser dividido entre o companheiro e os demais parentes 

sucessíveis: “seriam só os bens adquiridos onerosamente na constância da 

união estável com reza o caput do art. 1.790 do Código Civil, ou seria do 

total do acervo hereditário deixado?”.130 

A doutrina, em resposta à questão, entende-se pela necessidade de 

expansão do quantum, recaindo a fração destinada ao companheiro sobre a 

integralidade do patrimônio deixado pelo falecido, o que, de certo modo, 

abrandaria a ausência de isonomia existente entre os regimes sucessórios 

do cônjuge e do companheiro, vez que, enquanto aquele herdaria sobre 

parte do patrimônio, maior ou menor a depender do regime de bens adotado 

no casamento, a este sempre caberia um terço sobre todo o patrimônio do 

de cujus. 

Por fim, apenas em não havendo qualquer parente sucessível, é que 

o companheiro herdará a totalidade da herança, como descreve o inciso IV, 

do art. 1.790. 

 Resta claro, portanto, que o Código Civil Brasileiro confere à sucessão 

do companheiro tratamento jurídico diverso daquele destinado ao cônjuge e 

que tal diferenciação foi, quando da redação do Código, proposital. Diante 

disso, são inúmeras as posições adotadas por doutrinadores e Tribunais, 

                                            
129 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 15. ed. São Paulo: Atlas, 
2015, p. 162. 
130 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de 
Direito das Sucessões. 2 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 221. 
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quando da análise da legitimidade dessa distinção, como se verá no próximo 

tópico.  

 

3.3  Controvérsias e críticas ao art. 1.790 do Código Civil 

 

Como se apresentou no tópico anterior, o art. 1790, do Código Civil, 

alterou significativamente o regime sucessório aplicável às uniões estáveis. 

Tais mudanças são apontadas por parte da doutrina civilista como 

discriminatórias, vez, em seu entendimento, instituírem diferenciação 

ilegítima entre as entidades familiares – casamento e união estável – e entre 

os filhos do de cujus.  

Em grande medida, o descontentamento com tal dispositivo justifica-

se pela alteração da lógica regente dos efeitos sucessório da união estável 

que, como já explanado, eram regidos pelas Leis 8.971/94 e 9.278/96, que 

regulamentavam, no período anterior à vigência do atual Código Civil, o 

artigo 226, parágrafo 3º da CF e praticamente igualavam os direitos dos 

conviventes sobreviventes aos dos cônjuges sobreviventes.  

Com o Código Civil de 2002, contudo, a igualdade sucessória, por 

força do artigo 1.790, deixou de existir, tendo, na opinião de parte da 

doutrina especializada sido instituído regime desfavorável às uniões 

estáveis. Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 

resumem tal posicionamento ao afirmarem que “o código civil de 2002 

modificou, sensivelmente, as regras sucessórias entre companheiros, 

alterando, sobremaneira, a sistemática vigente nas leis nº 8.971/94 e 

9.278/96. E o que é grave: modificou para muito pior!”. 131 

Partidário da corrente que acusa o aludido dispositivo de violar o 

princípio da igualdade entre as entidades familiares, estampado no art. 226 

da Constituição, o hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson 

Fachin sustenta que: 

 
o artigo 1.790 do CCB efetiva injustificada diferenciação de 
condições sucessórias ao convivente, se colocado em 

                                            
131 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2015. p. 489 
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contraste às mesmas condições dispensadas ao cônjuge, 
ensejando uma hierarquização de entidades familiares, que 
vai ao encontro da determinação constitucional retratada no 
artigo 226 e parágrafos da Constituição Federal, o que se 
reflete numa violação à dignidade da pessoa humana por 
impor, quantitativa e qualitativamente, condições (reais) 
distintas de desenvolvimento da personalidade tão somente 
pela escolha da entidade familiar.132 

 

Diante da ausência de isonomia, formaram-se ao menos três correntes 

divergentes sobre a constitucionalidade do art. 1790 do Código Civil: 

 

a. A primeira delas, defende a constitucionalidade por, dentre 

outras razões, entender que a Carta Magna concedeu primazia 

ao casamento em relação às outras entidades familiares por 

prever a possibilidade de conversão da união estável em 

casamento. Nesta linha, podemos citar os professores Mario 

Delgado, Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Regina Beatriz 

Tavares da Silva, Carlos Alberto Dabus Maluf, entre outros. 

 

b. A segunda se opõe diametralmente à primeira, advogando pela 

total inconstitucionalidade do dispositivo em comento, pois, 

entre outros fundamentos, compreender que a proteção da 

entidade familiar é calcada no princípio da dignidade da pessoa 

humana, não cabendo hierarquizar modelos familiares, sendo, 

portanto, incompatível com a Constituição a atribuição de 

regimes sucessórios distintos a esta ou aquela forma de família. 

Compõem esse grupo Zeno Veloso, Ana Luzia Maia Nevares, 

Maria Berenice Dias, dentre outros. 

 

c. Por fim, a terceira e última linha, adota posição intermediária, 

entendendo serem inconstitucionais um ou outro inciso do art. 

1.790, do Código Civil, frente à desvalorização do companheiro 

                                            
132 FACHIN, Luiz Edson. Inconstitucionalidade do artigo 1.790 do código civil brasileiro. Revista 
Trimestral de Direito Civil (RTDC). Rio de Janeiro, v. 12, n. 48, p. 241–258, out./dez., 2011, p. 254-
255. 
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em relação a outros parentes sucessível (inciso III) e/ou à 

discriminação entre a prole comum e exclusiva (incisos I e II), 

como é o caso de Flávio Tartuce 

 

 Dentre aqueles que defendem ser constitucional a diferença 

sucessória entre casamento e união estável estabelecida no art. 1790 do 

Código Civil, está Regina Beatriz Tavares da Silva133 que fundamenta seu 

entendimento na escolha da espécie de entidade familiar havida no âmbito 

do direito de família. Isto é, como se escolheu a união estável ao invés do 

casamento, seria possível dizer que o indivíduo escolheu, também, as regras 

sucessórias da união estável. Tal argumento foi utilizado pelo Ministro Toffoli 

em seu voto no julgamento do RE 878.694/MG, como se verá no próximo 

capítulo. 

No mesmo caminho, Carlos Roberto Gonçalves134 entende que a 

Constituição Federal não igualou a união estável ao casamento e, também, 

não teve a intenção de proteger de maneira igualitária o companheiro 

cônjuge. Portanto, o Código Civil, ao estabelecer regimes diversos, 

obedeceu ao espírito do texto constitucional. Nesse sentido, o autor afirma 

que: 

Efetivamente, a Constituição Federal não equiparou a união 
estável ao casamento. Se assim fosse não teria determinado 
que a lei facilitasse sua conversão em casamento. As regras 
sucessórias foram estabelecidas pela legislação ordinária. O 
fato de, eventualmente, serem injustas não as tornam 
inconstitucionais. A referida equiparação depende de 
alterações no âmbito legislativo.135 

 

Com entendimento semelhante, Arnoldo Wald diferencia a proteção 

constitucional às famílias com a equiparação de cônjuge e companheiro, 

vejamos: 

Foi concedida, portanto, proteção constitucional às famílias 
de fato, ou naturais, sem que tal signifique a sua equiparação 

                                            
133 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. União Estável. Revista ADV Advocacia Dinâmica. Rio 
de Janeiro, v. 25, n. 12, p. 187–186, 24 mar., 2005. 
134 GARCIA, Cristiano Pereira Moraes. O direito de herança no novo código civil. Campinas: CS, 
2005. p. 172. 
135  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 7. p. 
194 
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às famílias legítimas ou constituídas pelo matrimônio. Tanto 
é assim que o dispositivo constitucional determina que a lei 
deverá facilitar a conversão das uniões estáveis em 
casamento. A necessidade de conversão, ou o incentivo a 
ela, exclui evidentemente a equiparação da união estável ao 
casamento.136 

 

Alexandre Gir Gomes137, por sua vez, considera que embora apesar 

de o direito dever acompanhar a evolução social, a lei deve traçar as 

diretrizes sociais e zelar pelo respeito aos valores socialmente consagrados, 

como a instituição do casamento, sobrepondo-se esta à uniões estáveis. 

Para Gomes, o tratamento desigual entre cônjuges e companheiros seguiu 

o caminho previsto pelo constituinte, deixando a cargo dos conviventes, se 

quiserem, converter as suas uniões estáveis em casamento para que façam 

jus às garantias e privilégios sucessórios concedidos exclusivamente aos 

cônjuges supérstites. 

O autor ainda prevê que a isonomia entre cônjuges e companheiros 

acarretaria na extinção do matrimonio e incalculável prejuízo social, em suas 

palavras: 

 

Se se outorgassem iguais direitos sucessórios aos 
conviventes e aos cônjuges sobrevivos, aos poucos, 
alcançar-se-ia, inevitavelmente, a extinção do matrimônio, 
que simplesmente sucumbiria em face da celeridade, 
simplicidade e informalidade das uniões estáveis. 
Numa sociedade na qual o direito amparasse integralmente 
as convivências duradouras entre homens e mulheres, 
equiparando-as ao casamento e as qualificando como base 
da sociedade, assim como a família matrimonial, a 
insegurança e a transitoriedade prevaleceriam, como o 
aumento dos litígios de família e enorme e incalculável 
prejuízo social.138 
 

Embora esta corrente tenha viés mais conservador à aquela que 

aponta a inconstitucionalidade, diversos tribunais do Brasil se posicionaram, 

                                            
136 WALD, Arnoldo. O novo direito de família. São Paulo: Saraiva, 2005, p.227. 
137 GOMES, Alexandre Gir, “A desigualdade dos direitos sucessórios de cônjuges e conviventes no 
novo Código Civil: constitucionalidade”. Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 11, jul/set, p. 9-17, 2002, p. 13. 
138 Ibidem, p. 15.  
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em momento anterior ao julgamento do Supremo Tribunal Federal que 

declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790, do código Civil, pela 

constitucionalidade do referido dispositivo, como podemos ilustrar: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RELATOR. 
DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
INVENTÁRIO. SUCESSÃO. CONCORRÊNCIA COM OS 
COLATERAIS. ART. 1790, III, DO CC. 
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO DO 
INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL COM O CASAMENTO. 1. 
Aprincipal tese ventilada no Agravo de Instrumento foi o 
reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso III do art. 
1790 do CC, tendo em vista que o fato de a união estável ter 
sido reconhecida por sentença transitada em julgado, em 
nada influenciaria na r. decisão objurgada, haja vista que, 
como se sabe, a sucessão segue a norma vigente na época 
de sua abertura. Assim, levando-se em consideração que o 
ex-companheiro da agravante faleceu em 14/03/2011, não 
haveria outro motivo que pudesse afastar a incidência do 
inciso III do art. 1790 do CC, senão a declaração de sua 
inconstitucionalidade. 2. ACarta Maior não igualou os 
institutos do casamento e da união estável, conforme se 
denota da própria redação do § 3º do art. 226. 3. Alegada 
inconstitucionalidade do inciso III do art. 1790 do Estatuto 
Civil já foi objeto de apreciação pela Col. Corte Especial, 
deste Eg. Tribunal de Justiça, ficando assentando o seguinte: 
“CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1.790, INCISO III, DO 
CÓDIGO CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO DO 
COMPANHEIRO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO AO 
CÔNJUGE SUPÉRSTITE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO 
EQUIPARADA AO CASAMENTO PELA CONSTITUIÇÃO. 
ARTIGO 226, § 3º, DA CF. ARGUIÇÃO REJEITADA. - 
Embora o legislador constituinte tenha reconhecido a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
não a equiparou ao casamento de modo a atrair a unificação 
do regime legal acerca do direito sucessório, haja vista a 
observação final no texto constitucional da necessidade de 
lei para a facilitação de sua conversão em casamento - artigo 
226, § 3º, da CF. - Não incide em inconstitucionalidade o 
tratamento diferenciado conferido pelo artigo 1790, inciso III, 
do Código Civil, acerca do direito sucessório do companheiro 
sobrevivente em relação ao cônjuge supérstite quanto à 
concorrência daquele com outros parentes sucessíveis do de 
cujus. - Arguição rejeitada. Unânime. (Acórdão n.438058, 
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20100020046316AIL, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Conselho 
Especial, Data de Julgamento: 01/06/2010, Publicado no 
DJE: 18/08/2010. Pág.: 28) 4.Agravo Regimental conhecido 
e não provido. 
(TJ-DF - AGR1: 201400201925251 Agravo de Instrumento, 
Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 
10/09/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 
no DJE : 15/09/2014 . Pág.: 142) 
 
E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO 
- DE CUJUS QUE VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A 
AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
DO ART. 1.790, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL - 
DISPOSITIVO LEGAL VIGENTE, AINDA QUE OBJETO DE 
CRÍTICAS PELOS OPERADORES DO DIREITO - 
SUCESSÃO - PARTICIPAÇÃO ADSTRITA AOS BENS 
ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA VIGÊNCIA DA UNIÃO 
ESTÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.790, CAPUT, DO 
CÓDIGO CIVIL - BEM EXCLUÍDO DA SUCESSÃO 
RECEBIDO PELO FALECIDO A TÍTULO DE HERANÇA 
DEIXADA POR SUA FALECIDA ESPOSA - PERTINÊNCIA DA 
EXCLUSÃO - NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE 
RETORNO AO PLANO DE PARTILHA - DIREITO REAL DE 
HABITAÇÃO - MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NO JUÍZO A QUO 
E NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO 
NÃO CONHECIDO NESTE PORMENOR, SOB PENA DE 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM 
PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE 
PROVIDO. I - Ainda que o art. 1.790 e seus incisos sejam 
objeto de críticas pelos operadores do direito, certo é que não 
houve reconhecimento de sua inconstitucionalidade, estando 
plenamente vigente, o que implica dizer que a sucessão da 
companheira deve ocorrer nos moldes nele previstos. II - Nos 
termos do caput do art. 1.790 do Código Civil, a participação 
do companheiro na sucessão adstringe-se aos bens 
adquiridos onerosamente na vigência da união estável. 
Tendo o de cujus recebido o imóvel em questão por herança 
deixada por sua falecida esposa, correta sua exclusão da 
sucessão da companheira. No entanto, deve o bem integrar 
o plano de partilha, para que possa ser sucedido pelos 
demais herdeiros. III - A pretensão da agravante de ver 
reconhecido suposto direito real de habitação em seu favor 
não comporta apreciação nesta oportunidade, tendo em vista 
que não deduzida no juízo a quo, não sendo objeto, assim, 
da decisão agravada. A análise neste momento implicaria em 
supressão de instância. 
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(TJ-MS - AI: 14031174820168120000 MS 1403117-
48.2016.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 
Data de Julgamento: 28/06/2016, 5ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 01/07/2016) 

 

 Por outro lado, a corrente que defende a total inconstitucionalidade 

do art. 1.790 do Código Civil afirma que a diferenciação da sucessão dos 

companheiros entre os cônjuges casados sob o regime de comunhão parcial 

de bens é uma afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da 

dignificada de pessoa humana. 

Fato é que o artigo 1.790 do Código Civil foi alvo de críticas de uma 

parcela da Doutrina, pelo retrocesso na amplitude dos direitos hereditários 

dos companheiros no Código de 2002, pois, segundo a lei referida, não 

havendo herdeiros descendentes ou ascendentes do convivente morto, o 

companheiro sobrevivo recolheria toda a herança.139 

Caio Mario da Silva Pereira explica que: 

(...) o Código Civil de 2002, contrariando o sistema que 
resulta da primeira daquelas duas leis, situou o companheiro 
em posição pior na ordem de vocação hereditária: na 
ausência de descendentes e ascendentes, e a partir da 
vigência do novo diploma, o companheiro passou a ser 
chamado em concorrência com “outros parentes 
sucessíveis”, e não mais na qualidade de herdeiro único (Lei 
nº 8.971/94, art. 2º, nº III).140 

 

A partir deste ponto crítico, essa corrente doutrinária sustenta que o 

artigo 226, parágrafo terceiro da Constituição Federal equiparou a união 

estável ao casamento bem como conferiu proteção igualitária às entidades 

familiares e ainda são institutos consolidados por meio de uma relação 

afetiva e de dignidade. 

De acordo com Zeno Veloso: 

 

Se a família, base da sociedade, tem proteção do Estado; se 
a união estável é reconhecida como entidade familiar; se 
estão praticamente equiparadas ás famílias 

                                            
139 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito das sucessões. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006. V. 7. 
P. 141-142 
140 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito das sucessões. 15 ed. 2004. 
V. 6, p. 154. 
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matrimonializadas e ás famílias que se criaram 
informalmente, com a convivência publica, contínua e 
duradoura entre homem e a mulher, a discrepância entre a 
posição sucessória do cônjuge supérstite e a do companheiro 
sobrevivente, além de contrariar o sentimento e as 
aspirações sociais, fere e maltrata, na letra e no espírito, os 

fundamentos constitucionais.141 
 

A doutrina de Maria Berenice Dias defende a equiparação das 

entidades familiares, portanto seus ensinamentos aderem a corrente que 

leciona sobre a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, 

vejamos: 

 

(..) ambos são estruturas de convívio que têm origem em elo 
afetivo. A divergência diz só com o modo de constituição. 
Enquanto o casamento tem seu início marcado pela 
celebração do matrimônio, a união estável não tem termo 
inicial estabelecido. Nasce da consolidação do vínculo de 
convivência, do comprometimento mútuo, do entrelaçamento 
de vidas e do embaralhar de patrimônios. Quando a lei trata 
de forma diferente a união estável em relação ao casamento, 
é de se ter a referência simplesmente como não escrita, 
sempre que o legislador deixa de nominar a união estável 
frente a prerrogativas concedidas ao casamento, outorgando-
lhe tratamento diferenciado, a omissão deve ser tida por 
inexistente, ineficaz e inconstitucional. Do mesmo modo, em 
todo texto em que é citado o cônjuge é necessário ler-se 
cônjuge ou companheiro.142  

 

Por sua vez, Coelho justifica a necessidade de equidade das 

entidades familiares, afirmando que como ambos acarretam os mesmos 

efeitos na esfera pessoal, patrimonial e em relação aos filhos estão no 

mesmo patamar não merecendo qualquer distinção.143 

Ainda, há parte da doutrina que, em análise aos incisos I e II do art. 

1790 do Código Civil, verificam outra violação ao princípio da igualdade, 

agora no tocante à paridade entre os descendentes, estampado no art. 227 

da Constituição. Sustenta-se que tais artigos preveem tratamento 

                                            
141 VELOSO, Zeno. Art. 1.790. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Coord.) et al. Código Civil 
comentado. 9 ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 1.771. 
142 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das famílias. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015. p. 242 
143 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito civil, vol. 5. São Paulo: Saraiva, 2012. p.208 
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diferenciado entre filhos exclusivos do de cujus e filhos comuns, o que seria 

vedado pela norma constitucional. 

Argumenta-se, também, que a diferenciação estabelecida pelo art. 

1.832 do Código Civil – que confere a possibilidade de que filhos exclusivos 

do de cujus herdem mais do que filhos comuns em concorrência com o 

cônjuge –, seria legítima e, portanto, constitucional, diante da 

excepcionalidade da medida, que visa resguardar ao cônjuge um patrimônio 

mínimo para viver com dignidade sem, todavia, impor tal fardo aos filhos 

exclusivos do de cujus, ao passo que aquela imposta pelos incisos I e II do 

art. 1.790, do mesmo diploma, afiguraria ilegítima, vez conferir injustificado 

tratamento diferente às entidades familiares. 

Em relação à discriminação entre filhos, aqueles que entendem ser 

constitucional a diferença sucessória entre casamento e união estável 

estabelecida no art. 1790 do Código Civil criaram fórmulas paralegais de 

compatibilização entre os quinhões, as quais, nada obstante sua viabilidade, 

são de difícil justificação hermenêutica, conforme apresentado. 

Vale salientar que o inciso III do art. 1790 do Código Civil prevê a 

concorrência entre o companheiro e os colaterais, tratamento diferenciado 

ao cônjuge que é convocado antes dos colaterais. 

Este tratamento dado pelo referido inciso chega à beira do absurdo, 

quando traz para a sucessão, em concorrência com o companheiro, os 

parentes até 4º grau, familiares que muitas vezes não compartilharam a vida 

com o de cujos da mesma forma que a consorte, a estes cabem 2/3 da 

herança e mais a totalidade dos bens particulares, enquanto ao companheiro 

cabe 1/3 da herança, uma absoluta afronta ao princípio da afetividade e 

dignidade da pessoa humana. Neste aspecto Giselda Maria Fernandes 

Hironaka sustenta que “andou ainda mal o legislador ao aprovar o dispositivo 

da forma como está, por recriar o privilégio dos colaterais até o quarto grau, 

que passam a concorrer com o companheiro supérstite na 3º classe da 

ordem de vocação hereditária”.144 

                                            
144 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Concorrência do companheiro e do cônjuge na 
sucessão. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Afeto, ética, família e o novo código civil. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004. p. 229 
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Sobre o tema, importante destacar a conclusões também de Giselda 

Hironaka: 

Contudo, encontra-se em vigor a criticada norma (art. 1790 
do CC), razão pela qual o cuidado doutrinário não pode 
ignorá-la, eis que aplicável, ainda, a todas as hipóteses de 
sucessão de pessoas que viviam em união estável no 
momento da morte de um deles. Pois bem. Desta sorte, 
verifica-se que a sucessão dessas pessoas não dependerá, 
para que se instale a concorrência do companheiro com os 
demais herdeiros, da verificação do regime de bens adotado 
por contrato de convivência ou mesmo por forma tácita, 
acatando as regras do regime de bens adotado por contrato 
de convivência ou mesmo por forma tácita, acatando as 
regras do regime legal por força de disposição legal supletiva 
– ainda que essa opção legislativa pareça extremamente 
injusta, por desconsiderar a equalização entre cônjuge e 
companheiro, determinada pela Constituição Federal 
brasileira –, mas dependerá, sim, da origem dos bens que 
componham o acervo hereditário deixado pelo morto. Por 
isso, o companheiro sobrevivente participará da sucessão do 
outro apenas quanto aos bens adquiridos pelo falecido, 
onerosamente, na vigência da união estável, ou seja, a 
concorrência se dará justamente nos bens a respeito dos 
quais o companheiro já é meeiro. Desta forma, se o 
companheiro falecido não tiver amealhado quaisquer bens na 
constância da união estável, ainda que possuísse um enorme 
patrimônio anterior, o companheiro sobrevivente restará 
afastado da sucessão – quer da condição de meeiro, quer da 
condição de herdeiro concorrente –, sejam quais forem os 
herdeiros eventualmente existentes. Além disso, outra 
diferenciação – em decorrência, ainda, do estado civil que 
uniu o morto e o sobrevivente – e apenas nas hipóteses de 
concorrência do cônjuge sobrevivo com os descentes do 
morto, uma vez que a regra limitava veio expressa no inc. I 
do art. 1.829 do CC –, a restrição da espécie de bens sobre 
os quais deverá incidir a concorrência do companheiro 
sobrevivente está expressa no caput do art. 1790 do CC, 
irradiando seus efeitos por toda a construção legislativa 
estabelecida pelos seus incisos”145 

 

As divergências sobre a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do 

Código Civil ultrapassavam o campo doutrinário pairando também sobre os 

                                            
145 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Morrer e suceder: passado e presente da 
transmissão sucessória concorrente. São Paulo: Revistas do Tribunais, 2011, p. 379 
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tribunais estaduais, que divergiam enormemente em relação aos aspectos 

da sucessão do companheiro. 

No exame das decisões relativas ao tema as enormes divergências 

existentes sobre a correta intepretação do artigo 1.790 do Código Civil, se 

de um lado podíamos observar os tribunais como o de Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, São Paulo, Espirito Santo e Distrito Federal reconhecendo a 

compatibilidade do artigo com a Constituição, por outro lado os tribunais de 

Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe, entre outros passaram a reconhecer a 

inconstitucionalidade do tratamento sucessório discriminatório. 

O Tribunal mineiro ao julgar o incidente de inconstitucionalidade 

nº.1.0512.06.032213-2.002 considerou constitucional a norma do artigo 

1.790, III, do Código Civil de 2002, por reconhecer haver distinção entre o 

casamento e a união estável, para o Relator Des. Paulo Cézar Dias, “se o 

constituinte pretendeu que toda união estável de converta em casamento, é 

porque reconheceu que união estável não é casamento, não equiparando os 

institutos, pois, quando quis assim, o fez como no caso da filiação.”146 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por sua vez entendeu que 

o propósito do constituinte foi proteger e não igualar as duas entidades, 

sendo constitucional a diferenciação sucessória, vejamos: 

 

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1.790 
CAPUT DO CÓDIGO CIVIL. TRATAMENTO DISTINTO PARA 
DIREITOS SUCESSÓRIOS DE COMPANHEIROS O art. 226, 
§ 3º da Constituição Federal estabelece que para efeito de 
proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão, numa eloqüente demonstração que o 
casamento e a união estável não são iguais para todos os 
efeitos, ou mesmo para os efeitos patrimoniais e sucessórios; 
senão era desnecessário converter a união em casamento. 
Não possível converter uma coisa em outra, a menos que 
sejam desiguais. O propósito foi proteger e não igualar as 
duas modalidades. Assim, se é constitucional essa 
diferenciação no casamento, não se poderia supor 
inconstitucional a opção legislativa de criar regime próprio, 

                                            
146 Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n° 1.0512.06.032213-2/002 na Apelação 
Cível nº 1.0512.06.032213-2/001 – Comarca de Pirapora – Requerente: 6ª Câmara Cível TJMG – 
Requerida: Corte Superior – Relator: Des. Paulo Cézar Dias Publicado em 28/03/2012 
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como fez o Código Civil. Inexistência de vício de 
inconstitucionalidade no disposto no art. 1.790 do CC. 
Incidente de inconstitucionalidade julgado improcedente, por 
maioria.  
 
(Incidente de Inconstitucionalidade Nº 70055441331, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 
Aurélio Heinz, Julgado em 24/02/2014) 

 

A repercussão do entendimento do Tribunal de São Paulo sobre a 

compatibilidade do art. 1790 do Código Civil com a Constituição Federal, 

pode ser analisada nos acórdãos: 

 

Agravo de Instrumento. Inventário. Recurso interposto contra 
a r. decisão que determinou a retificação do plano de partilha. 
Agravante que busca ser reconhecida como a única herdeira 
de seu companheiro. Tese inconstitucionalidade do art. 
1.790, III, do Código Civil. Temática em torno da 
incompatibilidade do art. 1.790, III, do Código Civil, com o art. 
226, § 3º, da Constituição Federal que foi objeto do Incidente 
de Inconstitucionalidade nº 990.10.359133-0, em que o E. 
Órgão Especial definiu que, verbis: "União estável. Direito 
sucessório. Sucessão da companheira. Inconstitucionalidade 
do art. 1.790 do CC/02. Disparidade de tratamento entre 
união estável e casamento e ou das distintas entidades 
familiares. Inocorrência de violação a preceitos e princípios 
constitucionais. Incidente desprovido". Art. 226, § 3º, da 
Constituição Federal que não estabelece igual tratamento 
entre o casamento e a união estável nos aspectos 
sucessórios. Ausência de incompatibilidade entre o art. 
1.790, III, do Código Civil e o reconhecimento da união 
estável como entidade familiar. Agravo desprovido. 
 
INVENTÁRIO. Sucessão de companheiro Falecido não 
deixou ascendentes nem descendentes Abertura do 
inventário requerida pela companheira Requerimento de 
habilitação como herdeiros colaterais feito pelos irmãos do 
finado, em concorrência com a companheira (CC, art. 1790, 
III) Constitucionalidade do art. 1790 do CC/02 já proclamada 
pelo Órgão Especial do TJSP A questão é objeto de incidente 
de inconstitucionalidade no STJ, mas ainda não foi decidida 
Enquanto entendimento contrário não for adotado por 
Tribunal Superior, deve prevalecer o do Órgão Especial desta 

Corte Irmãos do finado devem ser habilitados como 
herdeiros, em concorrência com a companheira do de cujus - 
Agravo de instrumento provido. 
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(TJ-SP - AI: 00869566820138260000 SP 0086956-
68.2013.8.26.0000, Relator: Paulo Eduardo Razuk, Data de 
Julgamento: 13/08/2013, 1ª Câmara de Direito Privado, Data 
de Publicação: 13/08/2013) 

 

O Tribunal do de Justiça Rio de Janeiro, a seu turno, decidiu pela 

inconstitucionalidade do contido no artigo 1.790, inciso III, o entendimento é 

que a norma do Código Civil faz prevalecer as relações de parentesco sobre 

aquelas da afetividade, contrariando o princípio da dignidade da pessoa 

humana, a isonomia e a consagração constitucional da união estável. 

Para o Des. Bernardo Moreira Garcez Neto, relator da Arguição de 

inconstitucionalidade nº 0019097-98.2011.8.19.0000 do Tribunal carioca: 

 

O artigo 1.790, inciso III, do NCC, quando coloca o 
companheiro, em posição subalterna aos colaterais do de 
cujus, fazendo prevalecer as relações de sangue sobre 
aquelas da afetividade, discrepa dos artigos 1º, inciso III; art. 
5º, §2º e 226, §3º, da Constituição, bem como da 
interpretação da Suprema Corte, da doutrina e dos costumes 
destes tempos interessantes em que vivemos. 
 
(TJ-RJ - ARG. DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0019097-
98.2011.8.19.0000,  Relator: Bernardo Moreira Garcez Neto, 
Data de Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: 
09/08/2012) 

 

O Tribunal de Justiça do Paraná apresentou entendimento similar ao 

Tribunal do Rio de Janeiro decidindo pela inconstitucionalidade do contido 

no artigo 1.790, inciso III, justificado pelo status de entidade familiar 

conferida pela Constituição Federal de 1988, assim vejamos: 

 

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUCESSÃO 
DA COMPANHEIRA. ARTIGO 1.790, III, DO CÓDIGO CIVIL. 
INQUINADA AFRONTA AO ARTIGO 226, § 3º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE CONFERE TRATAMENTO 
PARITÁRIO AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL EM 
RELAÇÃO AO CASAMENTO. NECESSIDADE DE 
MANIFESTAÇÃO DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE LEI INFRACONSTITUCIONAL 
DISCIPLINAR DE FORMA DIVERSA O DIREITO 
SUCESSÓRIO DO CÔNJUGE E DO COMPANHEIRO. 
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OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 
ELEVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO "STATUS" DE 
ENTIDADE FAMILIAR. INCONSTITUCIONALIDADE 
RECONHECIDA. CONHECIMENTO DO INCIDENTE, 
DECLARADO PROCEDENTE. 1. Inconstitucionalidade do 
artigo 1.790, III, do Código Civil por afronta ao princípio da 
igualdade, já que o artigo 226, § 3º, da Constituição Federal 
conferiu tratamento similar aos institutos da união estável e 
do casamento, ambos abrangidos pelo conceito de entidade 
familiar e ensejadores de proteção estatal. 2. A distinção 
relativa aos direitos sucessórios dos companheiros viola 
frontalmente o princípio da igualdade material, uma vez que 
confere tratamento desigual àqueles que, casados ou não, 
mantiveram relação de afeto e companheirismo durante certo 
período de tempo, tendo contribuído diretamente para o 
desenvolvimento econômico da entidade familiar. 
 
(TJ-PR - Órgão Especial - IDI - 536589-9/01 - Curitiba -  Rel.: 
Sérgio Arenhart - Por maioria -  J. 04.12.2009). 

 

 No entanto, o Tribunal paranaense reconheceu a constitucionalidade 

do inciso II, do artigo 1.790 do Código Civil, vejamos: 

 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes do 
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 
por maioria de votos, em rejeitar questão de ordem levantada 
pelo Desembargador Rogério Coelho. No mérito, por maioria 
de votos, julgar improcedente o Incidente. EMENTA: 
INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - SUSCITADO PELO ÓRGÃO 
FRACIONÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA - ARTIGO 1790, 
INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL - INQUINADA AFRONTA AO 
ARTIGO 226, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 
ALEGAÇÃO - TRATAMENTO DIFERENCIADO AO 
COMPANHEIRO SOBREVIVENTE E AO CÔNJUGE 
SUPÉRSTITE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 
TESE AFASTADA - RECONHECIMENTO CONSTITUCIONAL 
DA UNIÃO ESTÁVEL COMO ENTIDADE FAMILIAR - NÃO 
EQUIPARAÇÃO AO MATRIMÔNIO - CASAMENTO, 
"CÉDULA-MATER" DA SOCIEDADE, NÃO TEM, INTEGRAL 
SIMILITUDE COM O INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL - 
INSTITUTOS AUTÔNOMOS - CONSTITUINTE QUE 
DETERMINOU A FACILITAÇÃO DA CONVERSÃO DA UNIÃO 
ESTÁVEL EM CASAMENTO - INEXISTÊNCIA DE MESMO 
STATUS HEREDITÁRIO PARA COMPANHEIRO E 
CÔNJUGE - REGULAMENTAÇÃO DA ORDEM 
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SUCESSÓRIA - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE À 
ENTIDADE FAMILIAR DA UNIÃO ESTÁVEL CUJA 
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL PERMANECE INTACTA - 
INEXISTÊNCIA DE MÁCULA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE DESPROVIDO 
COM A REMESSA DOS AUTOS À C. 12 ª CÂMARA CÍVEL 
PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  
 
(TJPR - Órgão Especial - IDI - 878130-2/02 - Foro Central da 
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Marques 
Cury - Por maioria - - J. 20.10.2014). 

 

É importante ressaltar o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Sergipe, que declarou inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil em sua 

totalidade. A ver: 

 

Constitucional e Civil - Incidente de Inconstitucionalidade - 
União Estável - Direito Sucessório do Companheiro - Art. 
1.790 do Código Civil de 2002 - Ofensa aos Princípios da 
Isonomia e da Dignidade da Pessoa Humana - Art. 226, 3º da 
CF/1988 - Equiparação entre Companheiro e Cônjuge - 
Violação - Inconstitucionalidade Declarada. I - A questão 
relativa à sucessão na união estável e a consequente 
distribuição dos bens deixados pelo companheiro falecido, 
conforme previsão do art. 1.790 do Código Civil de 2002, 
reclama a análise da inconstitucionalidade do referido 
dispositivo legal, pois este, ao dispor sobre o direito 
sucessório da companheira sobrevivente, ignorou a 
equiparação da união estável ao casamento prevista no art. 
226, 3º da CF, configurando ofensa aos princípios 
constitucionais da isonomia e da dignidade humana; II - 
Incidente conhecido, para declarar a inconstitucionalidade do 
art. 1.790 do Código Civil de 2002. 
 
(TJ-SE - IIN: 2010114780 SE, Relator: DESA. MARILZA 
MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 
30/03/2011, TRIBUNAL PLENO) 

 

Quando o tema foi trazido ao Superior Tribunal de Justiça, a Corte 

Especial suscitou incidente de inconstitucionalidade para julgar a 

compatibilidade constitucional dos incisos III e IV do art. 1.790 do Código 

Civil. 
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INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 1.790, INCISOS III E IV DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 
UNIÃO ESTÁVEL. SUCESSÃO DOCOMPANHEIRO. 
CONCORRÊNCIA COM PARENTES SUCESSÍVEIS. 
Preenchidos os requisitos legais e regimentais, cabível o 
incidente de inconstitucionalidade dos incisos, III e IV, do art. 
1790, Código Civil, diante do intenso debate doutrinário e 
jurisprudencial acercada matéria. 
 
(AI no REsp 1.135.354, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 
21/11/2013) 

 

O Ministro Luis Felipe Salomão, relator do Incidente – que não chegou 

a ter seu mérito analisado no STJ – manifestou-se, quando do seu voto pela 

instauração do Incidente, pela inconstitucionalidade do dispositivo, em razão 

da clara afronta a à proteção constitucional da união estável (art. 226, § 3º, 

da Constituição Federal).  

Como observado até aqui a doutrina e a jurisprudência apresentam 

uma pluralidade de opiniões e interpretações do artigo, diante disso foi 

impossível ao Poder Legislativo fechar seus olhos frente ao tratamento 

desigual entre cônjuges e companheiros, até mesmo como forma de auxiliar 

a pacificação do entendimento doutrinário e jurisprudencial, alguns 

deputados propuseram projetos de lei com o intuito de adequação da 

legislação à realidade social. 

Dentre os projetos de lei apresentados, merece destaque o PL 

6081/2016147, atualmente tramitando perante a Comissão de Seguridade 

Social e Família ( CSSF ),  apresentado pelo Deputado Simão Sessim - 

PP/RJ, que prevê a alteração da redação do inciso I, do art.1.790, dos 

incisos I, II e III, do art.1.829 e do art.1.845, todos do Código Civil.  

Segundo a proposta do Deputado, o companheiro se concorrer com 

descendentes, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída 

ao filho, alterando assim o entendimento do inciso I, do art.1.790, a lei 

                                            
147 PL 6081/2016 -  Ementa: Altera a redação do inciso I, do art.1.790, dos incisos I, II e III, do 
art.1.829 e do art.1.845, todos do Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para incluir 
o companheiro nas hipóteses que descreve, e dá outras providências. Autor: Simão Sessim - PP/RJ, 
Apresentação 31/08/2016 
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também inclui no artigo 1.845 como herdeiro necessário o companheiro 

sobrevivente com a união estável oficial e publicamente declarada e mantida 

até a data do óbito. 

No que tange a alteração dos incisos do art. 1.829 o Deputado propõe 

a equiparação do companheiro ao cônjuge, conferindo nova redação: 

 
Art.1.829: (...):  
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; ou com o companheiro sobrevivente com a 
união estável oficial e publicamente declarada e mantida até 
a data do óbito com relação aos bens adquiridos 
onerosamente pelos companheiros na constância da união 
estável em conformidade com o artigo 1.790 desta Lei;  
II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge ou com 
o companheiro sobrevivente com a união estável oficial e 
publicamente declarada e mantida até a data do óbito com 
relação aos bens adquiridos onerosamente pelos 
companheiros na constância da união estável;  
III – ao cônjuge sobrevivente ou com o companheiro 
sobrevivente com a união estável oficial e publicamente 
declarada e mantida até a data do óbito com relação aos bens 
adquiridos onerosamente pelos companheiros na constância 
da união estável (...). 

 

Diante da enorme diversidade de opiniões e posicionamentos 

jurisprudenciais acerca da constitucionalidade do art. 1.790, bem como da 

inércia do poder legislativo, o Supremo Tribunal Federal avocou a 

responsabilidade pela solução da controvérsia, julgando dois Recursos 

Extraordinários que pleiteavam a declaração de inconstitucionalidade de 

referido artigo, declarando-a. Assim, no próximo capítulo, pretende-se 

investigar os fundamentos das teses vencedora e vencida, a fim de se apurar 

seus efeitos. 
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4. OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N. 878.694/MG E N. 

646.721/RS 

 Os Recursos Extraordinários (RE) n. 878.694/MG e n. 646.721/RS 

levaram ao Supremo Tribunal Federal, após, como visto nos capítulos 

anteriores, longo debate doutrinário e jurisprudencial o tema da 

inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil. 

 No primeiro deles, a recorrente vivera nove anos em união estável, 

com regime de comunhão parcial de bens diante da inexistência de contrato 

escrito entre os conviventes, quando seu companheiro faleceu sem deixar 

testamento. O de cujus não possuía ascendentes vivos, nem deixara 

descendentes; tendo como parentes consanguíneos de grau mais próximo 

três irmãos. 

Buscando que lhe fosse atribuída a integralidade da herança, com 

fulcro na declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790, a companheira 

ajuizou Ação de Declaratória de Reconhecimento de União Estável 

cumulada com Petição de Herança e direito Real de Habitação em face dos 

irmãos do falecido. 

 A sentença de primeira instância, prolatada em 26 de julho de 2010 

pela 2ª Vara cível de Muriaé/MG, acolheu parcialmente os pedidos da 

companheira, reconhecendo o direito da companheira sobrevivente à 

totalidade da herança, bem como seu direito real de habitação, sob 

fundamento de que  

 
Não se justifica esse tratamento discriminatório, em 
comparação com a posição reservada às famílias 
matrimonializadas, nas quais o cônjuge sobrevivente figura 
em terceiro lugar na ordem de vocação hereditária, afastando 
da sucessão os colaterais do de cujus, quando a própria 
Constituição Federal recomenda proteção jurídica à união 
estável como forma alternativa de entidade familiar, ao lado 
do casamento. 

Com efeito, não deve ser aplicada a regra contida no art. 
1.790, inc. III, do CC/02, por afronta aos princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da 
igualdade, já que o art. 226, § 3º, da CFm deu tratamento 
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paritário ao instituto da união estável em relação ao 
casamento.148 

 
Um dos irmãos do falecido, porém, interpôs Apelação em face da 

referida sentença que, remetida ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(TJMG), foi conhecida e, diante da existência controvérsia constitucional, 

remetida à Corte Superior daquele Tribunal. Cumpre destacar, ainda, que o 

acórdão que suscita o incidente de inconstitucionalidade, os integrantes da 

8ª Câmara Cível do TJMG indica entenderem os Desembargadores votantes 

ser ilegítima a distinção estabelecida pelo art. 1.790 do Código Civil. 

Tal incidente, contudo, não foi conhecido, vez ter sido constada a 

existência de incidente anterior, com objeto idêntico, já julgado, no qual, 

contrariando o parecer do Ministério Público, o Tribunal entendera pela 

constitucionalidade do tratamento diferenciado entre cônjuge e 

companheiro. 

Devolvidos os autos à 8ª Câmara Cível do TJMG, julgou-se o mérito 

da Apelação, provendo-a, a fim de destinar todos os bens recebidos de modo 

gratuito e os adquiridos de forma onerosa anteriormente à união aos irmãos 

do de cujus, bem como a eles atribuir dois terços dos bens amealhados 

durante a união estável, após assegurada a meação da companheira. 

Inconformada, a companheira sobrevivente interpôs Recursos 

Especial e Extraordinário, tendo ambos sido inadmitidos pelo Tribunal de 

origem. Apresentados Agravos ao Superior Tribunal de Justiça ao Supremo 

Tribunal Federal, o primeiro recurso não teve seu seguimento deferido, ao 

passo que ao segundo deu-se provimento, a fim de convertê-lo em Recurso 

Extraordinário. 

Sustentou a recorrente neste RE, atuado sob o número 878.694 e 

distribuído à relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, que a distinção imposta 

pelo art. 1.790 entre as famílias constituídas pela união estável e pelo 

casamento ofende o artigo 226, §3º da Constituição Federal, sendo 

discriminatória e ofensiva aos princípios da dignidade humana. Já os 

                                            
148 Sentença prolatada no bojo da ação n. 0439 09 103748-1, disponível em 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoE
letronico.jsf?seqobjetoincidente=4744004. 
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recorridos, em suas contrarrazões, alegaram ser legítima a distinção feita 

entre as instituições. 

Em março de 2015 iniciou-se a análise de repercussão geral da 

questão discutida no bojo do Recurso, tendo esta sido reputada 

constitucional em 17 de abril daquele mesmo ano, restando assim assentado 

o tema 809 da repercussão geral: 

 

DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL 
QUE PREVEEM DIREITOS DISTINTOS AO CÔNJUGE E AO 
COMPANHEIRO. ATRIBUIÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL.  
1. Possui caráter constitucional a controvérsia acerca da 
validade do art. 1.790 do Código Civil, que prevê ao 
companheiro direitos sucessórios distintos daqueles 
outorgados ao cônjuge pelo art. 1.829 do mesmo Código.  
2. Questão de relevância social e jurídica que ultrapassa os 
interesses subjetivos da causa.  
3. Repercussão geral reconhecida. 

Intimada, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo 

desprovimento do recurso; a Associação de Direito de Família e das 

Sucessões – ADFAS, o Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM 

e o Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB foram admitidos como amici 

curiae; e em 31 de agosto de 2016 iniciou-se o julgamento, em plenário, do 

Recurso. 

Após as sustentações orais das Dras. Ana Luiza Maia Nevares, pelo 

IBDFAM, e Regina Beatriz Tavares da Silva, pela ADFAS, o relator proferiu 

seu voto – cujas razões serão analisadas no próximo tópico – dando 

provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos Ministros Edson 

Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello e 

Cármen Lúcia. O julgamento foi interrompido pelo pedido de vista dos autos 

feito pelo Ministro Dias Toffoli, estando ausentes os Ministros Ricardo 

Lewandowski e Gilmar Mendes. 

 O processo retornou à pauta em 30 de março de 2017, tendo o 

Ministro Dias Toffoli votado pelo desprovimento do recurso. Próximo a votar, 

o Ministro Marco Aurélio levantou questão fática afirmando ter sob sua 

relatoria Recurso Extraordinário muito semelhante ao que então se estava a 
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julgar, pelo, a fim de que fossem os dois Recursos decididos na mesma 

sessão, pediu vistas. Novamente ausente o Ministro Gilmar Mendes. 

O Recurso Extraordinário sob relatoria do Ministro Marco Aurélio 

mencionado na sessão de 30 de março de 2017 era o de número 646.721/RS 

que dizia respeito à aplicação ou não do inciso II do art. 1.790, do Código 

Civil em casos de união estável homoafetiva. Nele, o companheiro 

sobrevivente que mantivera com o falecido união estável por mais de 40 

anos pretendia ver repartida entre ele a mãe do de cujos, vez não existirem 

descendentes, a integralidade dos bens de seu convivente e não apenas 

daqueles adquiridos onerosamente na vigência da união. 

O recurso foi interposto conta acórdão do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul que, entendendo não ter a Constituição Federal igualado, 

para todos os fins, a união estável ao casamento, era legítima a distinção 

em matéria sucessória, pelo que se impunha a aplicação do art. 1.790, II. 

A repercussão geral do RE 646.721/RS foi reconhecida em 11 de 

novembro de 2011, tendo recebido o número 498. Importante salientar que 

quando da apreciação da referida repercussão geral, o STF já havia julgado 

a ADPF 132 e a ADI 4.277, ambas de relatoria do Ministro Ayres Britto, 

declarando inconstitucional qualquer distinção de tratamento legal no 

tocante às uniões entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, ainda mais 

assemelhados os recursos extraordinários ora analisados. 

Finalmente, em 10 de maio de 2017, o Ministro Marco Aurélio colocou 

em pauta os RE´s 878.694/MG e R$ 646.721/RS. Em ambos, votou no 

sentido de desprover os recursos, no que foi acompanhado pelo Ministro 

Ricardo Lewandowski. Os demais ministros seguiram a divergência aberta 

pelo Ministro Roberto Barroso, ausentes os Ministros Gilmar Mendes e Dias 

Toffoli. 

Desta feita, providos, por maioria, os dois Recursos Extraordinários, 

fixou-se, vencido o Ministro Marco Aurélio, tese única para os dois temas de 

repercussão geral, assentando-se que  

 

é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre 
cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do Código 
Civil de 2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de 
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casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 
1.829 do Código Civil de 2002. 

 

Os efeitos das tese fixada foram modulados, sendo aplicável apenas 

aos inventários e partilhas extrajudiciais não transitados em julgado ou em 

que não tenha sido lavrada escritura pública. 

Os acórdãos dos dois recursos foram lavrados pelo Min. Luis Roberto 

Barroso149 e contra ambos foram opostos Embargos Declaratórios com 

conteúdo semelhante. Em relação ao exarado no RE 878.694/MG, o IBDFAM 

requereu o saneamento de suposta omissão quanto à extensão ao 

companheiro dos demais artigos que tratam da sucessão do cônjuge, em 

especial, mas não restrito ao art. 1.845, requerendo que esta fosse 

declarada. O IBDFAM também opôs embargos contra o acórdão proferido no 

RE 646.721/RS, os quais não foram conhecidos, em razão da entidade não 

ter sido admitida no feito como amicus curiae. Já a ADFAS opôs 

declaratórios contra o acórdão proferido no RE 644.721/RS também 

pretendendo esclarecimentos acerca da amplitude do novo regramento 

sucessório dos companheiros, pleiteando que esta se restringisse aos art. 

1.829, do Código Civil, bem como modificar a modulação de efeitos fixada 

pelo plenário, a fim de que o entendimento prolatado fosse aplicável apenas 

às sucessões abertas após a publicação do acórdão. 

Os dois embargos conhecidos foram rejeitados, tendo o recurso 

originário de Minas Gerais transitado em julgado em 04 de dezembro de 

2018, caminho este que deve seguir em breve o outro acórdão. 

Por tratarem da constitucionalidade do mesmo dispositivo, os 

acórdãos dos dois Recursos Extraordinários são extremamente parecidos, 

tendo cada um dos ministros votado em um, exatamente como votou no 

outro. As exceções ficam por conta dos que não estavam presentes (ou não 

integravam o tribunal, como no caso do Ministro Alexandre de Moraes) em 

um ou em outro julgamento. Por tal motivo, ao se analisar os fundamentos 

da declaração de inconstitucionalidade e as teses divergentes, percebe-se 

                                            
149 Por tal razão, quando da análise dos fundamentos da tese vencedora – 
inconstitucionalidade do art. 1.790 – o Min. Barroso será tratado como relator, enquanto que 
ao Min. Marco Aurélio denominar-se-á relator originário. 
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que estas são idênticas, razão pela qual, nos próximos dois tópicos serão 

tratadas em conjunto.  

 

4.1 Fundamentos da declaração de inconstitucionalidade 

 

O Ministro Roberto Barroso, relator do RE 878.694/MG e relator do 

acórdão do RE 646.721/RS, em substituição ao Min. Marco Aurélio 

(vencido), foi, como visto, o responsável por trazer ao plenário a discussão 

acerca da inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil.  

Desse modo, o RE 878.694/MG restou assim ementado: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME 
SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS.  
1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de 
família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol 
incluem-se as famílias formadas mediante união estável.  
2. Não é 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 
de 1988.  
3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as 
Leis nº 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou 
o 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 do retrocesso.  
4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o 
entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários 
judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da 
sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que 
ainda não haja escritura pública.  
5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em 
repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema 
constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de 
regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, 
devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime 
estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. 
(RE 878694, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, 
Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO 
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ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021 
DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018). 
  

Já a ementa RE 646.721/RS, considerando-se a particularidade de se 

tratar de união estável homoafetiva, mereceu breve complemento acerca da 

equiparação das uniões entre pessoas do mesmo sexo às heteroafetivas, 

tendo sido assim proclamada: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO 
DO ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL À SUCESSÃO EM 
UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME 
SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS.  
1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de 
família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol 
incluem-se as famílias formadas mediante união estável, 
hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência 
de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas 
formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo 
doméstico”, aplicando-se a união estável entre pessoas do 
mesmo sexo as mesmas regras e mesas consequências da 
união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. 
Ayres Britto, j. 05.05.2011). 
2. Não é 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 
de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar 
as Leis nº 8.971/1994 e nº 9.278/1996 e discriminar a 
companheira (ou o 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 do retrocesso.  
3. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o 
entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários 
judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da 
sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que 
ainda não haja escritura pública. 4. Provimento do recurso 
extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte 
tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a 
distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e 
companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o 
regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. 
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(RE 646721, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) 
p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, 
julgado em 10/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-
2017 PUBLIC 11-09-2017). 
 

Os votos do Ministro Roberto Barroso nos dois recursos dividiram-se 

em três partes:  na primeira, delineou-se a controvérsia; na segunda, 

apreciou-se a compatibilidade do art. 1.790, do Código Civil com a 

Constituição Federal; e, por fim, na terceira parte, propôs-se a resolução do 

conflito. 

Ao delimitar a controvérsia, o Ministro (i) demonstrou sua atualidade, 

ressaltando os posicionamentos divergentes emitidos pelos Tribunais 

Estaduais acerca do tema e (ii) contextualizou-a, demonstrando a evolução 

histórica do conceito de família, sua desvinculação da instituição do 

casamento e o consequente reconhecimento de múltiplas entidades 

familiares, bem como assentou ser missão do Estado “garantir a 

possibilidade de autorrealização dos indivíduos, assegurando o ambiente e 

os meios propícios pra que possam perseguir suas próprias concepções de 

vida boa”150, sendo tal encargo a justificativa e o limite da intervenção estatal 

nas relações familiares e na liberdade individual. Concluiu tal capítulo com 

sua visão sobre a necessidade de proteção igualitária de todas as 

conformações familiares, assentando que 

 

se o Estado tem como principal meta a promoção de uma vida 
digna a todos os indivíduos, e se, para isso, depende da 
participação da família na formação de seus membros, é 
lógico concluir que existe um dever estatal de proteger não 
apenas as famílias constituídas pelo casamento, mas 
qualquer entidade familiar que seja apta a contribuir para o 
desenvolvimento de seus integrantes, pelo amor, pelo afeto 
e pela vontade de viver junto. Não por outro motivo, a Carta 
de 1988 expandiu a concepção jurídica de família, 
reconhecendo expressamente a união estável e a família 
monoparental como entidades familiares que merecem igual 
proteção do Estado.151 

                                            
150 Voto do Min. Roberto Barroso no RE 878.694/MG, p. 8, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
151 Ibidem, p. 8-9. 
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Na segunda parte de seu voto, partindo da mudança paradigmática em 

relação ao conceito jurídico de família trazida pela Constituição Federal, a 

fim de analisar a compatibilidade entre o regramento jurídico da sucessão 

na união estável com a Carta Magna, o Relator demonstrou a trajetória de 

avanços e retrocessos da regulamentação da sucessão do companheiro.  

Incialmente, tratou da progressiva equiparação legal entre cônjuges e 

conviventes ocorrida entre 1988 e 2002, apresentando o regime sucessório 

instituído pelas Leis n. 8.971/94 e 9.278/96; em seguida, adentrou na 

desequiparação trazida pelo Código Civil, temas tratados no capítulo 

anterior, apontando as diferenças entre os tratamentos dispensados aos 

casados e aos companheiros, destacando duas (i) a limitação da 

participação hereditária do convivente aos bens adquiridos onerosamente 

durante a vigência de união estável e (ii) a diminuição dos quinhões a que 

faz jus o companheiro em relação aqueles a que teria direito se casado 

fosse. Constatou, por tais razões, a existência de “discrepância não razoável 

entre o grau de proteção legal do cônjuge supérstite e do companheiro 

supérstite”152. 

Ato contínuo, pôs-se o Relator a investigar a constitucionalidade de tais 

diferenciações. Partindo da interpretação jurídica – compreendida em suas 

quatro acepções: semântica, teleológica, histórica e sistemática – do art. 

226, da Constituição Federal, demonstrou a inexistência de hierarquia entre 

casamento e união estável, reconhecendo, contudo, “a possibilidade de o 

legislador infraconstitucional traçar contornos distintos para as duas 

entidades familiares”153, vez se tratar de figuras juridicamente distintas. 

Porém, a atribuição de regimes jurídicos diversos a estes dois institutos 

(casamento e união estável) só será legítima “se não implicar hierarquização 

de uma entidade familiar em relação à outra, desigualando o nível de 

proteção estatal conferido aos indivíduos”. 154 

                                            
152 Voto do Min. Roberto Barroso no RE 878.694/MG, p. 8, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
153 Ibidem, p. 19. 
154 Idem. 
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A legitimidade ou não da atribuição de regime sucessório diferenciado 

às uniões estáveis, portanto, é o ponto central para o deslinde da 

controvérsia estabelecida no seio dos Recursos Extraordinários em 

comento.  

A esse respeito, escreveu Barroso: 

 

Apesar de não reconhecer qualquer diferença entre as 
entidades familiares para fins de proteção estatal, a parte 
final do § 3º do art. 226 da CF/1988 estipula que a lei deve 
facilitar a conversão da união estável em casamento. Está 
implícita nesta cláusula a possibilidade de o legislador 
infraconstitucional traçar contornos distintos para as duas 
entidades familiares. Afinal, se a lei deve facilitar a conversão 
de uma em outra, pressupõe-se que ambas são figuras 
juridicamente (e não apenas socialmente) distintas. Essa é 
uma primeira constatação importante que decorre do sistema 
constitucional: o legislador pode atribuir regimes jurídicos 
diversos ao casamento e à união estável. Todavia, como será 
detalhado adiante, a partir da interpretação conjunta de 
diversos dispositivos da Constituição de 1988, que trazem a 
noção de funcionalização da família, alcança-se uma 
segunda constatação importante: só será legítima a 
diferenciação de regimes entre casamento e união estável se 
não implicar hierarquização de uma entidade familiar em 
relação à outra, desigualando o nível de proteção estatal 
conferido aos indivíduos.155 

 

Por essa razão, debruçou-se o Relator sobre as hipóteses de 

desequiparação legítimas e legítimas das formas familiares, assentando 

serem arbitrárias todas as diferenciações de regime jurídico que tenham com 

escopo inferiorizar ou diminuir o nível de proteção de determinado tipo de 

família, ao passo que se mostram legítimas as distinções relativas às 

particularidades de cada espécie familiar, como no caso dos requisitos para 

a comprovação do casamento ou da união estável. 

Isto porque, enquanto o casamento é instituto formal, solene e que, por 

isso, permite às partes demonstrarem sua existência pela mera 

apresentação de certidão, a união estável pressupõe a convivência 

                                            
155 Voto do Min. Roberto Barroso no RE 878.694/MG, p. 19, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
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quotidiana, duradoura e com finalidade de constituir família, requisitos não 

atestáveis pela mera apresentação de um documento. Essa dessemelhança 

justifica, ainda segundo o Relator, a opção constitucional pela facilitação da 

conversão da segunda no primeiro, diante da maior segurança jurídica por 

este transmitida à sociedade, não significando tal incentivo preferência do 

legislador constitucional por uma outra entidade. Nas palavras do Relator: 

 

É justamente nesse ponto que se pode identificar o motivo 
pelo qual o texto constitucional optou por facilitar a conversão 
da união estável em casamento. Entra em cena a questão da 
segurança jurídica. A união estável depende da verificação 
de uma situação de fato. Não há um documento único que a 
constitua e que sirva de prova definitiva. Consequentemente, 
para todos os terceiros que se relacionam com os 
companheiros, e para a sociedade em geral, há um nível 
menor de segurança. (...) 
Como se vê, a exigência de documentos que comprovem a 
existência de união estável não configura hierarquização 
entre tipos de família, pois decorre naturalmente das 
peculiaridades da entidade familiar. Tampouco representa 
distinção no grau de proteção estatal ao indivíduo, pois não 
confere a este menos direitos unicamente em razão de 
integrar uma ou outra forma de constituição de família. (...) 
Ante o exposto, conclui-se que a facilitação da conversão da 
união estável em casamento não reflete suposta preferência 
hierarquizada do casamento em relação à união estável. 
Representa, sim, o desejo estatal de garantir maior 
segurança jurídica nas relações sociais. Seria mais seguro e 
conveniente para o sistema jurídico que todas as uniões 
fossem formalizadas pelo casamento. Mas uma coisa é ser 
mais seguro, e outra, totalmente diferente, é constituir 
condição para que os indivíduos sejam tratados com igual 
respeito e dignidade.156 

 
Assim, a primeira causa da declaração de inconstitucionalidade do art. 

1.790, do Código Civil é, segundo o Ministro Roberto Barroso, a distinção 

não legítima por ele instituída entre o casamento e a união estável. Os outros 

três fundamentos de sua incompatibilidade com a Constituição Federal são 

                                            
156 Voto do Min. Roberto Barroso no RE 878.694/MG, p. 21-22, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
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as violações (i) ao princípio da dignidade da pessoa humana, (ii) ao da 

proporcionalidade e (iii) ao da vedação do retrocesso. 

Quanto à ofensa à dignidade humana, analisou-se o princípio sob as 

vertentes do valor intrínseco e da autonomia, as quis somente podem ser 

limitadas por interesses estatais (valores comunitários)157. A respeito da 

perspectiva intrínseca, entendida como igualdade entre os indivíduos, a 

instituição de um ou outro regime sucessório a depender do tipo familiar 

adotado mostra-se em desacordo com os valores consagrados pela 

Constituição Federal, pois confere maior ou menor proteção estatal a 

depender da escolha feita. 

Já a dignidade como autonomia é limitada pela existência de regimes 

sucessórios diversos, pois induz “quem deseja viver em união estável a 

adotar o modelo do casamento, por receio de que seus parceiros não 

venham a fazer jus ao regime sucessório devido”158. 

 O princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, 

por sua vez, é violado à medida em que a manutenção do art. 1.790, do 

Código Civil, no ordenamento jurídico pátrio “veicula uma proteção 

insuficiente ao princípio da dignidade da pessoa humana em relação aos 

casais que vivem em união estável”159, sem que haja necessidade de tutelar 

outro interesse constitucional contraposto. 

Finalmente, no tocante ao princípio da vedação ao retrocesso – 

entendido como a garantida constitucional de estabilidade dos direitos 

sociais já realizados e efetivados através medidas legislativas, sendo, 

portanto, limitada a liberdade do legislador  pelo núcleo essencial já 

realizado160, - resta clara a desproporcional involução imposta pelo art. 1.790 

                                            
157 Tal definição da dignidade humana foi desenvolvida pelo próprio Ministro Roberto Barroso 
em artigo intitulado “Aqui, lá e em todo lugar: a dignidade humana no direito contemporâneo 
e no discurso transnacional”, publicado na Revista dos Tribunais, n. 919, datada de maio de 
2012, à página 127. 
158 Voto do Min. Roberto Barroso no RE 878.694/MG, p. 25, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
159 Ibidem, p. 27. 
160 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª 
ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 340. 
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aos direitos sucessórios adquiridos pelos companheiros após a edição das 

Leis n. 8.971/94 e 9.278/96. 

Assim, conclui o Relator que  

 

a redação do art. 1.790 do CC/2002 não encontra amparo na 
Constituição de 1988. Trata-se de norma discriminatória e 
anacrônica, que busca hierarquizar entidades familiares de 
diferentes tipos, em violação à igualdade entre as famílias   e   
aos   princípios   da   dignidade   da   pessoa   humana, da 
proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da 
vedação ao retrocesso. No caso dos autos, tal dispositivo 
produz como resultado a redução da proteção sucessória da 
companheira unicamente em razão da não conversão de sua 
união em casamento. Consequentemente, a decisão 
recorrida (assim como qualquer decisão que se fundamente 
na regra do art. 1.790 do CC/2002) merece reparo.161 
 

O reparo, isto é, a proposta de solução da controvérsia, pressupõe a 

definição de qual o regramento deverá reger a sucessão do companheiro. A 

responder o questionamento, há duas possibilidades: retornar ao regime 

anterior, previsto nas Leis n. 8.791/94 e n. 8.278/96, ou preencher a lacuna 

com a aplicação das disposições constantes no art. 1.829, do mesmo 

diploma cível. 

 Entendendo que “se deve garantir regimes sucessórios iguais a 

cônjuges e companheiros, de modo a não promover uma diferenciação 

ilegítima dessas duas formas de constituição familiar”162, o Ministro Relator 

recomendou que se adotasse a segunda alternativa, passando-se a ser 

aplicável às uniões estáveis o regramento sucessório estabelecido pelo art. 

1.829, do Código Civil. 

 Ainda, diante da repercussão social do tema, propôs a modulação dos 

efeitos do julgamento nos seguintes termos:  

 

Levando-se em consideração o fato de que as partilhas 
judiciais e extrajudiciais que versam sobre as referidas 
sucessões encontram-se em diferentes estágios de 
desenvolvimento (muitas já finalizadas sob as regras 

                                            
161 Voto do Min. Roberto Barroso no RE 878.694/MG, p. 31, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
162 Ibidem, p. 32. 
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antigas), entendo ser recomendável modular os efeitos da 
aplicação do entendimento ora afirmado. Assim, com o intuito 
de reduzir a insegurança jurídica, a solução ora alcançada 
deve ser aplicada apenas aos processos judiciais em que 
ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de 
partilha, assim como às partilhas extrajudiciais em que ainda 
não tenha sido lavrada escritura pública.163  
 

 Encerrando seu voto, assentou, para fins de repercussão geral – 

aplicável, como ressaltado quando do julgamento do RE 646.721/RS, às 

uniões hetero e homoafetivas – a seguinte tese:  

 

É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre 
cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, 
devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento 
quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do 
CC/2002.164 

 

O Ministro Edson Fachin, ao antecipar, no plenário, seus votos, tanto 

no RE 878.646/MG, quanto no RE 646.721/RS, acompanhou, nas duas 

oportunidades, o entendimento do Ministro Roberto Barroso, afirmando que 

“a matemática sucessória do art. 1.790 não se sustenta diante da 

Constituição”165. Em seu voto, expôs dez premissas de análise da 

controvérsia. 

As sete primeiras repisaram as razões trazidas pelo Relator em seu 

voto. Versaram sobre a vedação constitucional à hierarquização das 

entidades familiares, vez a Carta Magna, em seu art. 3º, instituir a família 

como base de uma sociedade livre, justa e igualitária, direcionando a 

proteção estatal aos indivíduos e não às instituições, sendo qualquer 

diferença na tutela destinada a uma ou outra forma de constituição familiar 

fruto de um juízo moral incompatível, também, com a Constituição que, 

acrescente-se, ao prever a conversão da união estável em casamento, 

apenas privilegiou a segurança jurídica reforçada pela formalidade havida 

                                            
163 Voto do Min. Roberto Barroso no RE 878.694/MG, p. 33, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
164 Idem. 
165 Antecipação de Voto do Min. Edson Fachin, no RE 878.694/MG, p. 4, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
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na constituição do casamento, o que não se transmuta em motivo hábil a 

afetar a sucessão. 

Já as três últimas merecem maior destaque por serem pontos não 

explorados, ou explorados sob outra perspectiva, no voto condutor do Min. 

Luis Roberto Barroso. 

A oitava premissa, portanto, tratou da liberdade como elemento 

subjetivo da escolha pela união estável – e não pelo casamento – que 

poderia ser desprestigiada com a equiparação dos regimes sucessórios. 

Segundo Fachin, tal raciocínio não se sustenta, pois, ainda que menos 

formal, a união estável permanece sendo uma comunhão de vida entre duas 

pessoas, não se justificando, então, menor proteção a seus integrantes. 

Ademais, concluiu o Ministro que a liberdade inerente a esta entidade 

familiar é prestigiada ao não se prever, nem mesmo após declarada a 

inconstitucionalidade do art. 1.790, o companheiro como herdeiro 

necessário, permitindo-se aos conviventes excluírem-se mutuamente de 

suas sucessões.  

A esse respeito, sustentou o Ministro que 

 
se a informalidade da constituição da relação, a qual, repise-
se, exige comunhão de vida para ser família, pudesse 
justificar direitos diferentes ou em menor extensão, também 
restaria afastada a incidência de regime de comunhão de 
bens, quanto aos efeitos inter vivos.  Na sucessão, a 
liberdade patrimonial dos conviventes já é assegurada com o 
não reconhecimento do companheiro como herdeiro 
necessário, podendo-se afastar os efeitos sucessórios por 
testamento. Prestigiar a maior liberdade na conjugalidade 
informal não é atribuir, a priori, menos direitos ou diretos 
diferentes do casamento, mas, sim, oferecer a possibilidade 
de, voluntariamente, excluir os efeitos sucessórios.166  
 

A solidariedade e o afeto como base da família foram tratados na nona 

premissa e figuram como mais um argumento contra a discriminação dos 

indivíduos em decorrência de sua escolha de modelo familiar. Apoiando-se 

nas lições de Álvaro Villaça de Azevedo, o Ministro entendeu que a 

                                            
166 Voto do Min. Edson Fachin, no RE 878.694/MG, p. 3-4, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
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Constituição, ao reconhecer e proteger diversas formas de família, prestigia 

a solidariedade e o afeto, afastou a possibilidade de, na esteira do que fez 

o art. 1.790, do código Civil, instituir regimes sucessórios diferentes para o 

casamento e para a união estável. 

Por fim, o Ministro Fachin destinou a décima, e última, premissa de 

seu voto a afastar o argumento de que “se o legislador diferencia os efeitos 

sucessórios entre os regimes de bens do próprio casamento, poderia criar 

diferentes efeitos sucessórios para casamento e união estável”167. Para 

tanto, afirma que a necessidade de isonomia entre os regimes sucessórios 

advém da igualdade entre as relações de conjugalidade, pautadas pelo 

afeto, que permeia as duas formas de família e perdura até o fim da vida de 

um dos parceiros. 

Postas as premissas, o Ministro passou à análise da questão 

constitucional. Em detido exame das disposições do art. 1.790, destacou que 

a base de cálculo para a sucessão dos companheiros é diversa daquela 

definida no casamento, restringindo-se, como já visto, aos bens adquiridos 

onerosamente no curso da união estável, algo que pode ou não ser mais 

vantajoso, se comparado ao regime aplicável ao cônjuge, entretanto, ao se 

continuar a investigação para os incisos do referido artigo, Fachin conclui 

que todas as disposições colocam o companheiro em posição desfavorável. 

Tal, diferenciação, na visão do Ministro, não encontra guarida na 

Constituição Federal, pelo que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 

1.790, filiando-se, ainda, à modulação dos efeitos conforme proposta pelo 

Relator. 

O Ministro Teori Zavaski, que veio tragicamente a falecer durante o 

julgamento do RE 878.694/MG – mas após expor seu voto – e antes de 

iniciado o julgamento do RE 646.721/RS, também acompanhou o 

entendimento do Relator. O então Ministro, inclusive, ressaltou que à época 

em que integrava o Superior Tribunal de Justiça, opinara no sentido da 

constitucionalidade do dispositivo, mas que, fora convencido do contrário 

pelos votos que o antecederam. Zavaski, ainda, mostrou preocupação com 

a necessidade de comprovar, no caso concreto, a existência ou não de uma 

                                            
167 Ibidem, p. 5. 
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união estável, mas, caso comprovada, entende deverem ser a elas aplicado 

o mesmo regime de sucessão vigente para os cônjuges.  

Quanto ao tema, escreveu o ministro: 

 
Parece-me que, aqui, fica, desde logo, descartada a união 
estável na hipótese de simples test drive. É claro que isso 
aqui demanda uma configuração probatória que, na prática, 
é difícil. Mas isso é outro problema. Nós estamos falando de 
uma união estável demonstrada com essas características; e 
uma união estável demonstrada com essas características, 
essa entidade familiar com essas características não tem 
razão alguma para ser discriminada em relação a outra união 
estável - ou que até pode nem ser tão estável assim - pela 
simples razão de ser demonstrada através de uma certidão 
de casamento.168  

 

A Ministra Rosa Weber, em plenário, limitou-se a acompanhar os votos 

que a antecederam (Ministros Barroso, Fachin e Zavaski). Quando da 

publicação do acórdão, porém, fez juntada de longo voto, com inúmeras 

citações de doutrinadores pátrios e estrangeiros, no qual expôs, a partir do 

princípio da igualdade entre as entidades familiares, a inconstitucionalidade 

do art. 1.790 do Código Civil. 

Por sua vez, o Ministro Luiz Fux também se preocupou, em seu voto, 

com a necessidade de comprovação da efetiva existência de uma união 

estável, a fim de não se passar a tutelar relacionamentos efêmeros. 

Contudo, ultrapassada, no caso concreto, essa premissa, já que 

incontroverso tratar-se de uma comunhão de vida, o Ministro assentou que  

 

à luz do princípio da dignidade humana, tão bem explorado 
no voto do Ministro Luís Roberto Barroso, à luz do princípio 
da igualdade, da razoabilidade, com todas as suas 
subespécies, e, principalmente, pela vedação da proteção ao 
retrocesso, a solução que o Ministro Luís Roberto concedeu 
ao caso é uma solução que eleva ao mais alto patamar esse 
valor Justiça, em função do qual tantas mentes privilegiadas 
do Universo já se dedicaram.169 

                                            
168 Voto do Min. Teori Zavaski, no RE 878.694/MG, p. 2, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
169 Voto do Min. Luiz Fux, no RE 878.694/MG, p. 5, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
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 O próximo na ordem de votação, o Ministro Dias Toffoli, indicando ser 

contrário à posição até então adotada por todos os ministros que o 

precederam, como de fato se mostrou, pelos fundamentos a serem 

analisados no próximo tópico. pediu vistas.  

 Antes, porém, de ser encerrada a sessão de julgamento, o Ministro 

Celso de Melo pediu licença para antecipar seu voto, como também o fez a 

Ministra Cármen Lúcia. Ambos acompanharam o voto proferido pelo Ministro 

Relator. 

Celso de Melo, que votou apenas no julgamento do RE 878.694/MG, 

ainda que seu voto também tenha versado sobre as uniões homoafetivas, 

destacou que  

 

o Supremo Tribunal Federal, ao proferir este julgamento, está 
a viabilizar a plena realização dos valores da liberdade, da 
igualdade e da não discriminação, que representam 
fundamentos essenciais à configuração de uma sociedade 
verdadeiramente democrática, tornando efetivo, assim, o 
princípio da isonomia, assegurando o respeito à liberdade 
pessoal e à autonomia individual, conferindo primazia à 
dignidade da pessoa humana, rompendo paradigmas 
históricos, culturais e sociais e removendo obstáculos que se 
antepõem, até mesmo em matéria sucessória, como se vê 
das diversas posições jurisprudenciais dos tribunais locais, 
em relação aos integrantes de uniões estáveis, tanto as 
heteroafetivas, quanto as homoafetivas. 
 

 Última a votar na primeira assentada, a Ministra Cármen Lúcia 

terminou de formar a maioria ao se alinhar ao Relator, entendendo que  

 
houve uma dissintonia entre o que posto na Constituição, 
relativamente tanto ao princípio da dignidade quanto ao 
princípio da igualdade, sobretudo, e que me parece que, 
neste caso, confronta de alguma forma o art. 226, que quer 
conduzir a que a união estável possa se transformar em um 
casamento, mas sem embargo de todos os direitos, 
especialmente aqueles que são tidos como fundamentais e 
que garantem, portanto, a possibilidade de as pessoas terem 
iguais direitos, em iguais condições. E aqui se consideram as 
condições fáticas que geram direitos. E, por isso, também 
concluo na mesma linha do que já foi posto. Também 
considero que, neste caso, aplica-se o princípio da vedação 
do retrocesso.  
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 Nomeado ao STF na vaga do Ministro Teori Zavaski, o Ministro 

Alexandre de Moraes participou, apenas, do julgamento do RE 646.721/RS. 

Em seu voto, acompanhou a divergência instalada pelo Ministro Roberto 

Barroso, assentando, com base nas lições de Antonio Junqueira de 

Azevedo, que, sendo a igualdade e a solidariedade fundamentos do direito 

sucessório, a existência de dois regimes de sucessão diversos para 

cônjuges e companheiros não encontra guarida constitucional. 

 Ainda, afastou-se da discussão sobre a hierarquização das formas 

familiares, derivada do parágrafo terceiro, do artigo 226, da Constituição 

Federal, centrando sua manifestação na proteção integral a família, 

preceituada no caput do mesmo dispositivo, dizendo que  

 
na presente hipótese, pedindo vênias ao Ministro Marco 
Aurélio, parece-me que o centro da questão não é 
propriamente igualar ou não a união estável com o 
casamento, o centro da questão é a análise da proteção à 
família. Em relação à proteção à família, essa Corte - como 
lembrado pelo Ministro Barroso - já definiu que a família não 
é só constituída pelo casamento civil - diz o artigo 226 da 
Constituição. A proteção à família, e consequentemente - aí 
me parece a distinção e a desnecessidade de se igualar ou 
não a união estável ao casamento - engloba a extensão de 
todos os instrumentos protetivos à família que devem ser 
igualmente aplicados, independentemente do tipo de família, 
da constituição da família. Não importa se a família é 
constituída pelo casamento, não importa, ao meu ver, se a 
família é constituída pela união estável, não importa se a 
família é constituída pela união estável homo ou hetero 
afetiva. Exatamente porque não me parece que o Código 
Civil, que retrocedeu em relação à legislação anterior, traga 
um elemento discriminador, um discriminem razoável para 
diferenciar aquela pessoa, o companheiro que viveu - como 
aqui, na presente hipótese - 40 anos do cônjuge que também 
viveu 40 anos.170  

 

  

                                            
170 Voto do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 646.721/RS, p. 1, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312692442&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
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É possível, portanto, perceber que os fundamentos da declaração de 

inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil são basicamente quatro: 

(i) a inexistência de hierarquia entre as entidades familiares, vez a promoção 

da conversão da união estável em casamento visar, apenas, conferir maior 

segurança jurídica às relações sociais, sendo, por isso, legítimas apenas 

diferenciações pautadas na formalidade do instituto; (ii) a ofensa ao preceito 

da dignidade humana, nele compreendidas a solidariedade, a autonomia e 

a igualdade, pois dispensa tratamento não isonômico aos indivíduos em 

razão da modalidade de família que escolheu integrar; (iii) o desrespeito ao 

princípio da proporcionalidade, em seu caráter de vedação à proteção 

insuficiente ao princípio da dignidade da pessoa humana em relação aqueles 

que vivem em união estável; e, por fim,  (iv) a afronta ao princípio da 

vedação ao retrocesso, por instituir regime sucessório menos protetivo do 

que o anteriormente existente durante a vigência das Leis n. . 8.791/94 e n. 

8.278/96. 

 Declarada, então, a inconstitucionalidade do referido artigo, propôs – 

e foi acatado pela maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – a 

adoção do regramento sucessório aplicável aos cônjuges (art. 1.829, do 

Código Civil) também para os companheiros. Ainda, diante da enorme 

repercussão do tema na sociedade, os efeitos da recomendou-se a 

modulação dos efeitos da decisão para que o novo entendimento fosse 

aplicável apenas aos processos judiciais não transitados em julgado ou às 

partilhas extrajudiciais em que ainda não tenham sido lavradas escrituras 

públicas. 

 Compreendidas as razões de provimentos dos Recursos 

Extraordinários n. 878.694/MG e n. 646.721/RS, passa-se à análise das 

teses divergentes defendidas pelos Ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio e 

Ricardo Lewandowski. 

 

4.2  As divergências 

 

O Ministro Dias Toffoli foi o primeiro membro do Supremo Tribunal 

Federal a votar em contrariamente à tese defendida pelo Ministro Roberto 
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Barroso. Em seu voto-vista proferido no RE 878.694/MG171, o Ministro iniciou 

firmando as premissas fáticas de seu voto – reconhecimento de união 

estável post mortem, não havendo comprovação escrita deixada pelo 

falecido e a concorrência da companheira sobrevivente com irmãos do de cujus. 

Após, ressaltou que casamento e união estável são institutos diferentes, 

não tendo o Supremo, na ADI n. 4.277 – que interpretou o art. 226, da 

Constituição Federal, a fim de se conferir às uniões de pessoas do mesmo 

sexo o status de entidade familiar –, equiparado os institutos, e, em sendo 

distintos, podem estar submetidos a regimes jurídicos diferentes. Tanto seria 

assim que a CF, na parte final do parágrafo 3º, do art. 226, determina que se deve 

facilitar a conversão do modelo menos formal em matrimônio. 

Ainda, partindo da premissa de que as entidades familiares são fundadas 

nos princípios da liberdade e do afeto, entendeu que deve ser prestigiada a opção  

dos indivíduos pelas diversas formas familiares reconhecidas pela 

constituição, pois tal decisão seria pautada, também, na escolha deste ou 

daquele regime sucessório. Nesse ponto, explicou o Ministro que   

 
há de ser respeitada a opção feita pelos indivíduos que 
decidem por se submeter a um ou a outro regime. Há que se 
garantir, portanto, os direitos fundamentais à liberdade dos 
integrantes da entidade de formar sua família por meio do 
casamento ou da livre convivência, bem como o respeito à 
autonomia de vontade para que os efeitos jurídicos de sua 
escolha sejam efetivamente cumpridos.172 
 

Sendo estes os axiomas de sua manifestação, Toffoli delimitou a 

controvérsia a partir da legitimidade da opção legislativa expressa no art. 

1.790, estabelecendo ser necessário, para o deslinde do caso concreto, 

buscar as razões justificadas, razoáveis e proporcionais – ou não – para as 

regras do referido artigo. 

Então, passou à análise comparativa dos regimes sucessórios 

aplicáveis a cônjuges e a companheiros, bem como dos fundamentos da 

                                            
171 O Ministro Dias Toffoli não participou do julgamento do RE 646.721/RS, já que ausente na 
sessão do dia 10 de maio de 2017. 
172 Voto do Ministro Dias Toffoli, no RE 878.694/MG, p. 3, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
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decisão do legislador, buscando na exposição de motivos e nos pareceres 

do relator do projeto de Código Civil, a motivação para o tratamento não 

isonômico.  

Em que pese a transcrição de parecer emitido pelo Senador José 

Fogaça – relator do projeto naquela casa – referir-se expressamente à 

prevalência da relação matrimonial sobre a união estável, concluiu o Ministro 

Toffoli pela inexistência, nos fundamentos legislativos, de “uma 

inferiorização de um instituto em relação ao outro, ou deliberada criação de 

uma situação desavantajosa”.173 

Continuou, expondo sua convicção acerca da liberdade nas relações 

familiares, liberdade esta de escolha por um modelo ou outro, advogando 

pela menor intervenção do Estado na vida privada dos indivíduos. Como 

argumento de reforço, elencou, citando José Fernando Simão, diversas 

regras com aplicabilidade divergente ou inaplicáveis às uniões estáveis e/ou 

aos casamentos, a exemplo do dever de sustento mútuo (inexistente na 

união estável); da outorga uxória (inexigível para conviventes) e da 

presunção de paternidade (não estendida às uniões estáveis). 

Sobre o princípio da vedação ao retrocesso, o Min. Toffolli defendeu 

que a restrição imposta pelo Código Civil de 2002 ao direito sucessório da 

união estável, quando comparado com o regime sucessório que vigorava 

anteriormente pela Lei 8.971/94 (artigo 2º) e Lei 9.278/96 (artigo 7º), é 

legítima, também pelo argumento de que sendo o casamento e a união 

estável institutos diferentes, poderiam ser submetidos à regimes jurídicos 

distintos, os quais determinariam a opção por estre ou aquele modelo 

familiar, citando trechos do parecer emitido pelo então Procurador-Geral da 

República, Rodrigo Janot, no bojo dos autos, os quais se transcrevem em 

parte: 

 
(...) os diversos regimes de bens, bem como os regimes 
sucessórios respectivos, foram estabelecidos pelo legislador 
com o escopo de propiciar aos nubentes e companheiros 

                                            
173 Voto do Ministro Dias Toffoli, no RE 878.694/MG, p. 8, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
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diversas opções na organização de seus patrimônios, de 
acordo com seus interesses pessoais. (...) 

Aliás, uma interpretação normativa com viés estritamente 
patrimonial, comparando-se o quantitativo de cada herança 
em cada regime e, ainda, em cada situação em particular, 
revelaria que uma situação ou outra este ou aquele regime 
seria mais adequado ou mais justo neste ou naquele aspecto. 

Tal processo levaria a um nivelamento entre todos os 
regimes, já que nenhum poderia ser mais favorável ou 
desfavorável por violar o princípio da isonomia. Esse 
exercício, por fim, faria ruir todo o edifício construído pelo 
legislador positivo”.174 

 

Ao final, Toffoli, negando provimento ao RE 878.694/MG, por 

considerar constitucional o art. 1.790, do código civil, afirmou que, diante da 

razoabilidade das motivações legislativas quando da edição daquele 

dispositivo, em homenagem ao sistema democrático e da separação de 

poderes, deve ser respeitada a opção do legislador, sendo que  

 

havendo, no futuro, efetivas e reais razões fáticas e políticas 
para a alteração dessa norma, o espaço democrático para 
esses debates há de ser respeitado, qual seja, o Congresso 
Nacional, onde deverão ser discutidas as alternativas para a 
modificação da norma e seus respectivos impactos no 
ordenamento social.175 
 

Após o voto do Min. Toffoli, a sessão de julgamento foi interrompido 

pelo pedido de vistas do Ministros Marco Aurélio, que justificou-se afirmando 

pretender trazer a julgamento o RE 646.721/RS, de sua relatoria, cuja 

temática, como já visto, em muito se assemelhava à do RE 878.694/MG que 

naquele momento se julgava. 

Retomado o julgamento em maio de 2017, o Ministro Marco Aurélio, 

no bojo do RE 878.694/MG acompanhou a divergência aberta pelo Ministro 

                                            
174 Parecer da Procuradoria-Geral da República emitido no RE 878.694/MG, p. 21. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=307752065&ext=.pdf. Acesso em 15 de 
dezembro de 2018. 
175 Voto do Ministro Dias Toffoli, no RE 878.694/MG, p. 13, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
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Toffoli, juntando, quando da lavratura do acórdão, o voto que emitira no 

julgamento do RE 646.721/RS. 

Nessa manifestação, o Marco Aurélio estabeleceu como premissa 

serem união estável e casamento aproximados apenas quanto ao caráter de 

entidade familiar a elas constitucionalmente atribuído, “e para por aí, uma 

vez que, mesmo sendo formas de família, a Constituição Federal estabelece, 

de plano, inexistir espaço para equalização”.176  

Continuou o Ministro, afirmando que a distinção entre os institutos é 

evidente, não havendo linearidade, sob pena de se “suplantar o próprio 

casamento e os vínculos dele decorrentes”177, sendo possível, portanto, sua 

submissão a regimes jurídicos próprios. Não caberia, ainda, se alegar ofensa 

ao princípio da vedação ao retrocesso, já que a opção legislativa estaria, 

segundo Marco Aurélio, dentro do legítimo campo de atuação do legislador. 

Sobre a autonomia e a liberdade, o Ministro asseverou que não pode 

o Judiciário substituir as vontades legítimas dos particulares, externadas 

quando da escolha pela formação de suas entidades familiares, equiparando 

duas formas de família distintas, sob pena de violação dos referidos 

princípios, pilares do Estado Democrático de Direito.  

Concluiu, externando preocupação com os efeitos da equiparação da 

união estável ao casamento, nos seguintes termos: 

 
É temerário igualizar os regimes familiares, a repercutir nas 
relações sociais, desconsiderando, por completo, o ato de 
vontade direcionado à constituição de específica entidade 
familiar que a Carta da República prevê distinta, 
inconfundível com o casamento, e, portanto, a própria 
autonomia dos indivíduos de como melhor conduzir a vida a 
dois. A fortalecer a autonomia na manifestação da vontade, 
tem-se o instituto do testamento. Existindo herdeiros 
necessários, é possível testar 50% do patrimônio. Não 
havendo, embora presente pessoa que inicialmente herdaria, 
pode-se dispor, em vida, de 100% do patrimônio. Em síntese, 
nada impede venham os companheiros a prover benefícios 

                                            
176 Voto do Ministro Marco Aurélio, no RE 646.721/RS, p. 3, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312692442&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
177 Ibidem, p. 5. 
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maiores do que os assegurados em Lei, para o caso de 
falecimento. 

É impróprio, após a dissolução da unidade familiar com a 
morte de um dos companheiros, convertê-la em outra diversa, 
inobservando a adoção, quando em vida, de certo regime 
jurídico, inclusive no tocante aos direitos patrimoniais. Não 
há como afirmar que o companheiro falecido aderiria a regime 
jurídico diverso do alusivo à união estável, surgindo 
incompatível justamente com a autodeterminação da pessoa 
a revisão após o óbito.  
 

Último a ter sua posição analisada, o Ministro Ricardo Lewandowski, 

como já mencionado anteriormente, votou apenas no julgamento do RE 

646.721/RS. Em seu voto, acompanhou o Ministro Marco Aurélio ao firmar 

posição no sentido serem institutos distintos a união estável e o casamento, 

sendo tal distinção imposta pela Constituição Federal, em seu art. 226, § 3º, 

quando estabelece que a conversão daquele neste deve ser facilitada, 

justificando tal distinção “o tratamento diferenciado no que diz respeito ao 

regime sucessório das pessoas que optam por uma dessas duas 

situações”.178 

O final de seu voto, antevendo que comporia a minoria, o Ministro 

Lewandowski propôs que, caso declarada a inconstitucionalidade do art. 

1.790, os efeitos da decisão fossem aplicáveis apenas às sucessões abertas 

a partir do julgamento, pois “os que já estão mortos, evidentemente, não têm 

mais como interferir e reagir relativamente à decisão do Supremo Tribunal 

Federal”.179 

Assim, percebe-se que o ponto comum às três manifestações 

contrárias ao voto do Min. Barroso traduz-se na convicção desses julgadores 

de que casamento e união estável são institutos tão distintos que permitem 

ser a eles aplicados regimes sucessórios diversos, ainda que isso se traduza 

em menor proteção aos seus integrantes, não percebendo nisso qualquer 

violação ao princípio da igualdade. 

                                            
178 Voto do Ricardo Lewandowski, no RE 646.721/RS, p. 2, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312692442&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
179 Ibidem, p.3. 
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Expostos os fundamentos da declaração de inconstitucionalidade do 

art. 1.790, do Código Civil, bem como as teses divergentes, é preciso 

investigar os efeitos da equiparação do companheiro ao cônjuge em matéria 

sucessória, tema do próximo tópico. 

  

4.3  Efeitos da equiparação do companheiro ao cônjuge em 

matéria sucessória: estaria encerrada a controvérsia? 

 

O ponto de partida para a análise dos efeitos da decisão do Supremo 

Tribunal Federal quanto ao regime sucessório dos companheiros deve ser a 

verificação do seu alcance. Isto é, a declaração incidental, com repercussão 

geral, de inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil repercutem 

apenas internamente à demanda ou irradiam para todo o sistema jurídico? 

E mais, caso ultrapassem aquela fronteira, tem efeito vinculante? Se 

vinculantes, são de vinculação obrigatória? 

Neste trabalho, adota-se a visão de Luis Guilherme Marinoni de que 

as decisões de matérias com repercussão geral reconhecida  

 
espraiam-se para além do caso concreto, constituindo a sua 
ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio 
Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, 
potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais 
(vinculação vertical).180 
 

Tal posicionamento, apesar de exarado anteriormente ao código de 

Processo Civil de 2015, mostra-se atual com a interpretação sistemática do 

novo diploma, pois este, ao priorizar os precedentes, manteve os contornos 

da repercussão geral já delineados na Lei 11.418/2006, ainda que em seu 

art. 927, que estabelece os casos em que as decisões da Corte Suprema 

produzirão efeitos vinculativos, não serem citados os acórdãos de 

julgamentos com repercussão geral. 

                                            
180 MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 79. 
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Contribui para o entendimento que as teses de repercussão geral são 

vinculantes o intuito de se promover a estabilização das decisões judiciais 

prescrito pelo art. 926, do Código de Processo Civil vigente. Isso porque, se 

as decisões devem ser estáveis, o devem também ser uniformes, pelo que 

a observância dos posicionamentos do STF torna-se extremamente 

recomendável a juízes e tribunais. 

 Tal vinculação, contudo, não se mostra obrigatória, já que somente o 

seriam se expressamente tal efeito fosse previsto na legislação. Porém, caso 

opte o magistrado por adotar posicionamento contrário ao precedente, deve 

ser demonstrada a sua inaplicabilidade ao caso concreto, impondo-se 

elevado ônus argumentativo às instâncias ordinárias. Essa conclusão é 

reforçada pela norma constante do parágrafo 5º, inciso II, do art. 988, do 

Código de Processo Civil, que estabelece ser inadmissível reclamação 

proposta para garantir a observância de acórdão de Recurso Extraordinário 

com repercussão geral reconhecida, quando não esgotadas as instâncias 

ordinárias. 

 Entende-se, desse modo, que, apensar de não ser de aplicação 

imperiosa, a tese proclama pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

dos RE n. 878.694/MG e n. 646.721/RS determinará o posicionamento da 

imensa maioria de juízes e tribunais por todo o país, como já se pode notar 

em recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça. A ver: 

 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
CIVIL. SUCESSÃO. CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL. 
FILHOS COMUNS E EXCLUSIVOS. BEM ADQUIRIDO 
ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. 
REGIMES JURÍDICOS DIFERENTES. ART. 1790, INCISOS I 
E II, DO CC/2002. INCONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA PELO STF. EQUIPARAÇÃO. CF/1988. NOVA 
FASE DO DIREITO DE FAMÍLIA. VARIEDADE DE TIPOS 
INTERPESSOAIS DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ART. 
1829, INCISO I, DO CC/2002. INCIDÊNCIA AO CASAMENTO 
E À UNIÃO ESTÁVEL. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA 
COM TRÂNSITO EM JULGADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SÚM 7/STJ. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO 
JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. 
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1. A diferenciação entre os regimes sucessórios do 
casamento e da união estável promovida pelo art. 1.790 do 
Código Civil de 2002 é inconstitucional. Decisão proferida 
pelo Plenário do STF, em julgamento havido em 
10/5/2017, nos RE 878.694/MG e RE 646.721/RS. 
2. Considerando-se que não há espaço legítimo para o 
estabelecimento de regimes sucessórios distintos entre 
cônjuges e companheiros, a lacuna criada com a declaração 
de inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 deve ser 
preenchida com a aplicação do regramento previsto no art. 
1.829 do CC/2002. Logo, tanto a sucessão de cônjuges como 
a sucessão de companheiros devem seguir, a partir da 
decisão desta Corte, o regime atualmente traçado no art. 
1.829 do CC/2002 (RE 878.694/MG, relator Ministro Luis 
Roberto Barroso). 
(...) 
(AgInt no REsp 1318249/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 
04/06/2018) – grifo nosso. 
 
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 
DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. UNIÃO 
ESTÁVEL. ART. 1.790 DO CC/2002. 
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1.829 DO CC/2002. 
APLICABILIDADE. VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. PARTILHA. 
COMPANHEIRO. EXCLUSIVIDADE. COLATERAIS. 
AFASTAMENTO. ARTS. 1.838 E 1.839 DO CC/2002. 
INCIDÊNCIA. 
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 
Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 
2. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a 
distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e 
companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o 
regime do artigo 1.829 do CC/2002, conforme tese 
estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento 
sob o rito da repercussão geral (Recursos Extraordinários nºs 
646.721 e 878.694). 
3. Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a 
sucessão por inteiro ao cônjuge ou companheiro 
sobrevivente, ressalvada disposição de última vontade. 
(...) 
(REsp 1357117/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 
26/03/2018) – grifo nosso. 
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Assim, que ganha relevância o estudo dos limites do julgado, a fim de 

se determinar de que forma afetará o ordenamento jurídico. 

Resta claro que o STF determinou que nos inventários, sejam eles 

judiciais ou extrajudiciais, deve ser aplicadas às uniões estáveis as 

disposições do art. 1.829. Assim, como propôs o Ministro Barroso, no que 

foi acompanhado pela maioria da Corte, no artigo 1.829, deve-se 

acrescentar “ou companheiro(a) em união estável” após cada menção ao 

cônjuge. 

Portanto, não restam dúvidas de que a sucessão legítima daqueles 

que viveram em união estável se dará (i) primeiramente aos descendentes, 

em concorrência com o(a) companheiro(a) em união estável, a depender do 

regime de bens adotado pelo casal; (ii) caso não existam descendentes, aos 

ascendentes em concorrência com o(a) companheiro(a); (iii) não havendo 

descendentes, nem ascendentes vivos, ao companheiro sobrevivente. 

Estaria solucionada, então, a questão da prole híbrida? Entende-se 

que sim, pois o art. 1.829 não estabelece diferenciação entre filhos comuns 

e exclusivos. Da mesma maneira, o companheiro não mais está em posição 

inferior em comparação com os colaterais. 

Também cristalino o marco para a produção de efeitos do julgado: 

estarão a ele submetidos os processos de inventário ainda não transitados 

em julgado, bem como as partilhas extrajudiciais ainda sem escritura pública 

lavrada. Nesse ponto, importante ressaltar que em razão dessa modulação 

de efeitos do julgado, não serão admitidas ações de sobrepartilha que 

tenham por escopo rediscutir a divisão de bens já realizada, restando, no 

nosso entender, preservada a segurança jurídica. 

Todavia, deixou o Supremo Tribunal Federal de se manifestar acerca 

da aplicação – ou não – de outros artigos do diploma civil que tratam da 

sucessão dos cônjuges, tendo questões relevantíssimas permanecido sem 

uma diretriz clara. É o caso da inclusão do companheiro no rol dos herdeiros 

necessários (art. 1.845, do código Civil). 

No voto condutor do Ministro Roberto Barroso, nada foi tratado acerca 

do tema, ao passo que o Ministro Fachin, nos fundamentos de seu voto 
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afirmou expressamente que o companheiro poderia ser excluído da 

sucessão por meio de testamento. 

A questão foi apresentada ao STF por meio de embargos declaratórios 

opostos pelo Instituto Brasileiro de Direito das Famílias – IBDFAM, em face 

do acórdão do RE n. 878.694/MG, e pela ADFAS – Associação de Direito de 

Família e das Sucessões no RE n. 646.721/RS.  

Em sua peça, o IBDFAM sustentou haver omissão no acórdão quanto 

a serem extensíveis aos companheiros os demais artigos – além do art. 

1.829 – que compõem o regime sucessório do cônjuge. A ver: 

 
(...) o regime sucessório do cônjuge não se restringe ao art. 
1.829 do Código Civil, que prevê a ordem de vocação 
hereditária. Dito regime perpassa por vários dispositivos, 
abaixo transcritos apenas para facilitar a análise da questão, 
como o art. 1.831 que prevê o direito real de habitação para 
o cônjuge sobrevivente, os artigos 1.832 e 1.837 que tratam 
da partilha entre o cônjuge e os descendentes e os 
ascendentes, bem como o artigo 1.845, que prevê quem são 
os herdeiros necessários, a quem o ordenamento jurídico 
garante uma reserva hereditária (...) 

Além disso, como é sabido, o regime sucessório do cônjuge 
é refletido em outros ramos do Direito Civil, como ocorre em 
relação à doação, sendo dita regra estabelecida justamente 
para tutelar a reserva hereditária.181 

 

Ainda, destacou ser a questão especialmente sensível quanto ao art. 

1.845, do Código Civil, vez o acórdão, da forma como fora publicado, ser 

omisso quanto à reserva hereditária do companheiro, algo, no entender do 

Instituto, incompatível com os fundamentos da decisão do Supremo que 

prestigia a impossibilidade de se conferir tratamento não isonômico às 

sucessões dos cônjuge se dos companheiros. 

No julgamento do referido aclaratório, o Min, Roberto Barroso não 

esclarece a controvérsia, rejeitando os embargos sob a alegação de que  

 

                                            
181 Embargos de Declaração opostos pelo IBDFAM contra acórdão do RE n. 878.694/MG, p. 4-5. 
Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=717027040& 
prcID=4744004#. Acesso em 16 de dezembro de 2018. 
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Não há que se falar em omissão do acórdão embargado por 
ausência de manifestação com relação ao art. 1.845 ou 
qualquer outro dispositivo do Código Civil, pois o objeto da 
repercussão geral reconhecida não os abrangeu. Não houve 
discussão a respeito da integração do companheiro ao rol de 
herdeiros necessários, de forma que inexiste omissão a ser 
sanada. 

 

A mesma posição foi adotada por Barroso em relação à parte dos 

Embargos opostos pela ADFAS que pretendia extrair do STF posição final 

acerca da integração ou não do companheiro no rol de herdeiros 

necessários.  

Assim, diante de mais essa indicação da posição adotada pelo STF, 

diversas foram as interpretações dos doutrinadores. 

Mário Delgado entende que o art. 1.845, bem como os demais que 

compõe o regime sucessório do casamento, não são aplicáveis à união 

estável, pois Supremo Tribunal Federal não equiparou, em todos os 

aspectos, a sucessão na união estável a do casamento. Assim, sintetiza seu 

raciocínio afirmando que  

 
o companheiro não se tornou herdeiro necessário, pois o STF 
não se manifestou, em momento algum, sobre a aplicação do 
art. 1.845 à sucessão da união estável. Os debates travados 
durante o julgamento me levam a concluir que o STF, não só 
não quis assegurar esse status ao companheiro, como 
expressamente ressalvou a prevalência da liberdade do 
testador, na sucessão da UE. É o que esclarecem, agora, os 
embargos rejeitados pela Suprema Corte.182 

 

Na mesma linha, Rodrigo da Cunha Pereira destaca ser a total 

equiparação do companheiro ao cônjuge uma forma de tolher “a liberdade 

das pessoas de escolherem esta ou aquela forma de família”183, não 

                                            
182 DELGADO, Mário Luiz. A sucessão na união estável após o julgamento dos embargos de 
declaração pelo STF: o companheiro não se tornou herdeiro necessário. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI291015,21048-A+sucessao+na+uniao+estavel+apos+o 
+julgamento+dos+embargos+de?fbclid=IwAR0oxbP2HMi1bZRbcBd2AvUoEg-3IW2kPDc1FYJPGk 
UrGPYJ1lvG0NpySeo. Acesso em 16 de dezembro de 2018.   
183 IBDFAM. Equiparação de cônjuge e companheiro na sucessão ainda gera polêmica e 
promove o debate. Disponível em http://www.ibdfam.org.br/noticias/6813/Equiparação+de+ 
cônjuge+o+companheiro+na+sucessão+ainda+gera+polêmica+e+promove+o+debate?fbclid=IwA
R1tWwSiAZxFnOJVUX5q5EWdCSvRfr8wJDbbrZO1PthLJIXDHC0Kmn8g_qc#. Acesso em 16 de 
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havendo, portanto, que se falar em companheiros como herdeiros 

necessários.  

Nesse ponto, é preciso destacar que o Ministro Barroso, em seu voto 

condutor, afirmou que supor ser a escolha por um regime sucessório 

fundamento da opção por um determinado modelo família é “pensar de forma 

anacrônica e desprestigiar o valor intrínseco da família, restringindo-a a um 

aspecto meramente patrimonial”.184 

Regina Beatriz Tavares da Silva185, presidente da ADFAS, entende 

que o julgamento do STF tratou apenas da sucessão legítima, não se 

estendendo à sucessão testamentária, permanecendo inalterado o rol de 

herdeiros necessários previsto no art. 1.845, do Código Civil, podendo, 

portanto, o companheiro ser excluído, por testamento da sucessão, 

Para Flávio Tartuce186, a conclusão que se pode extrair dos votos 

vencedores, em especial do Ministro Roberto Barroso, é a de que o 

companheiro passou a integrar o rol dos herdeiros necessários. Tal opinião, 

ainda segundo o autor é compartilhada por Zeno Veloso, Giselda Hironaka, 

Francisco Cahali e Euclides de Oliveira, como exposto por eles em eventos 

jurídicos.  

Porém, admite o professor que o STF não  

 
mergulhou na análise de ser o companheiro herdeiro 
necessário ou não. Houve a sua rejeição (dos embargos) por 
uma razão processual e o debate continua nos âmbitos 
doutrinário e jurisprudencial. Na minha visão, predomina a 
resposta positiva na doutrina. Ademais, existem julgados do 
STJ na mesma linha. Porém, para que haja uma pacificação 
do tema e nos termos do art. 927 do CPC/2015, a questão 
precisa ser solucionada pela Segunda Seção do STJ ou pelo 

próprio STF em outro julgado.187 

                                            
dezembro de 2016. 
184 Voto do Min. Roberto Barroso no RE 878.694/MG, p. 25, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 15 
de dezembro de 2018. 
185 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Impactos da decisão do STF na sucessão decorrente de 
união estável. Disponível em: http://reginabeatriz.com.br/impactos-da-decisao-do-stf-na-sucessao-
decorrente-de-uniao-estavel/. Acesso em 16 de dezembro de 2018. 
186 TARTUCE, Flávio. O companheiro como herdeiro necessário. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI284319,31047+o+companheiro+como+he
rdeiro+necessario. Acesso em 16 de dezembro de 2018. 
187 IBDFAM. Equiparação de cônjuge e companheiro na sucessão ainda gera polêmica e 
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 A mesma opinião é defendida por Ana Luiza Nevares188, para quem a 

ratio decidendi da decisão do STF não permite distinções entre os regimes 

sucessórios aplicáveis aos diversos modelos familiares, não sendo possível, 

por isso, não se estender ao companheiro a condição de herdeiro 

necessário. Entretanto, também reconhece a professora que a manifestação 

da Corte no julgamento dos Embargos Declaratórios não encerrou o tema, 

sendo impossível afirmar, com certo grau de certeza, qual a posição 

adotada, atualmente pelo Supremo, cabendo à doutrina e aos tribunais 

delimitar os contornos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790, 

do Código Civil. 

 José Fernando Simão189, em artigo publicado anteriormente à decisão 

do STF nos aclaratórios, entendeu, apesar de sua discordância pessoal, 

que, segundo a lógica adotada no voto do Ministro Barroso, o companheiro 

deve ser considerado herdeiro necessário. 

 A questão que divide os doutrinadores após o trânsito em julgado do 

Recurso Extraordinário n. 878.694/MG é, portanto, quanto saber se a 

equiparação feita pelo Supremo entre os regimes sucessórios dos cônjuges 

e dos companheiros ultrapassa os limites do art. 1.829 ou não. 

 Quanto a isso, entendemos que, apesar da lógica adotada pelo 

Ministro Barroso em seu voto – de que são ilegítimas quaisquer distinções 

de regime jurídico que busquem diminuir o nível de proteção estatal aos 

indivíduos somente em razão de não estarem casados – a tese aprovada 

pela maioria do STF restringe-se a regulamentar a sucessão legítima do 

companheiro, não sendo possível extrair do julgado uma interpretação 

extensiva aos demais artigos aplicáveis aos cônjuges, em especial o art. 

1.845. 

                                            
promove o debate. Disponível em http://www.ibdfam.org.br/noticias/6813/Equiparação+de+ 
cônjuge+o+companheiro+na+sucessão+ainda+gera+polêmica+e+promove+o+debate?fbclid=IwA
R1tWwSiAZxFnOJVUX5q5EWdCSvRfr8wJDbbrZO1PthLJIXDHC0Kmn8g_qc#. Acesso em 16 de 
dezembro de 2016. 
188 Idem. 
189 SIMÃO, José Fernando. E então o STF decidiu o destino do artigo 1.790 do CC? – Partes I e 
II. Disponíveis em: http://www.conjur.com.br/2016-dez-04/processo-familiar-entao-stf-decidiu-
destino-artigo-1790-cc-parte (parte I) e http://www.conjur.com.br/2016-dez-25/processo-familiar-
entao-stf-decidiu-destino-artigo-1790-cc-parte (parte II). Acesso em 16 de dezembro de 2018. 
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 Isso porque, para além das razões de julgamento não comporem a 

tese, sendo esta independente daquela, não nos parece que ao aprovar a 

tese proposta pelo Relator, quisessem os demais ministros considerar o 

companheiro herdeiro necessário. Ampara essa posição, trecho, já citado 

neste trabalho, do voto do Ministro Edson Fachin que expressamente afasta 

tal condição dos conviventes190. 

Outra questão que ainda precisa ser respondida pelo Supremo é a 

relativa ao direito real de habitação dos companheiros. A doutrina é 

majoritária no sentido de que tal benefício se estende aos companheiros, 

havendo, também jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça 

nesse sentido191. Ocorre que, sem que tenha a Corte Superior firmado 

posição ou que alterações legislativas seja realizadas, sobre as relações 

familiares não formalizadas, continuará pairando certa insegurança. 

Contudo, em que pese ainda existirem algumas controvérsias em 

relação à sucessão do companheiro, o Supremo Tribunal Federal pôs fim às 

situações discriminatórias – especialmente em relação aos descendentes – 

instituídas pelo Código Civil, mostrando-se, portanto, acertada a opção feita 

pelas Ministros de declarar inconstitucional o art. 1.790 e, em seu lugar, 

determinar a aplicação do art. 1.829, ambos do Código Civil, às sucessões 

dos companheiros. 

  

                                            
190 “Na sucessão, a liberdade patrimonial dos conviventes já é assegurada com o não 
reconhecimento do companheiro como herdeiro necessário, podendo-se afastar os efeitos 
sucessórios por testamento”. Voto do Min. Edson Fachin, no RE 878.694/MG, p. 3-4, disponível 
em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313622639&ext=.pdf. Acesso em 
15 de dezembro de 2018. 
191 A esse respeito, colaciona-se decisão recente: 
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE 
FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO 
SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DO ART. 7° DA LEI N. 9.278/96. PRECEDENTES. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
(AgInt no REsp 1617532/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) 
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5. CONCLUSÃO 

As uniões estáveis são uma forma de entidade familiar reconhecida, 

atualmente, pela Constituição Federal, em seu art. 226, § 3º. Contudo, como 

se pode verificar no primeiro capítulo desta dissertação, essa não foi, 

durante a maior parte de nossa história, a realidade pátria. 

Em que pese a notícia das primeiras uniões livres, pautadas apenas 

no afeto, mútuo consenso e vontade de constituir família, datarem da Idade 

Antiga, quando era, de certo modo, reconhecidas juridicamente, no Brasil, 

em razão da forte influência exercida pela Igreja Católica, estas somente 

recentemente passaram contar com algum grau de proteção estatal. 

Durante longos anos, as leis civis, em especial o Código Civil, 

ignoraram qualquer forma familiar que não fosse constituída pelo 

casamento, o que tornava as uniões estáveis totalmente invisíveis ao direito 

da época. Com o tempo, contudo, leis esparsas passaram a conferir 

diminutos efeitos jurídicos às relações de convivência não formais, 

destacando-se o papel da jurisprudência em incentivar tais alterações. 

Exemplo disso é a edição da Súmula 380, pelo Supremo Tribunal Federal, 

por meio da qual garantiu-se aos, então chamados, concubinos a partilha 

dos bens adquiridos pelo esforço comum. 

A Constituição de 1988, a seu turno, traduziu-se em verdadeira 

revolução das famílias, ao reconhecer, como já dito, a união estável com 

entidade familiar, e não estabelecer, como defendido neste trabalho, 

qualquer hierarquização entre tais instituições. Assim, pela primeira vez, as 

uniões não formais estavam no mesmo patamar do casamento. 

Para que fossem protegidas pelo Estado, porém, as uniões deveriam 

atender a certos requisitos formais, estabelecidos por legislações 

infraconstitucionais, como a distinção de sexos, a manutenção da 

convivência por ao menos 5 anos, dentre outras. Tais requisitos sofreram 

inúmeras alterações, sendo relevante lembrar que, atualmente, não há lapso 

temporal mínimo, nem necessidade de sexos diferentes para sua 

configuração. 
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Quanto à sucessão, tema central do presente trabalho, merece 

destaque o regramento instituído pelas Leis 8.971/94 e 9.278/96 que 

igualaram uniões estáveis e casamento, ao menos em matéria sucessória. 

Essa isonomia, porém, foi quebrada com o advento do Código Civil. O 

diploma civilista estabeleceu regimes sucessórios distintos para 

companheiros e cônjuges, desprestigiando, em muito, os primeiros. Exemplo 

disso é o cônjuge ter sido alçado à condição de herdeiro necessário e figurar 

como terceiro na ordem de vocação hereditária, ao passo que o companheiro 

não constou no rol de herdeiros necessários e seria o quarto na ordem de 

vocação hereditária, concorrendo com parentes colaterais de até quarto 

grau. 

A ordem de vocação hereditária do companheiro, prevista no art. 

1.790, ainda, concretizava diversas injustiças, como ser o companheiro 

sobrevivente preterido em favor de parentes distantes, sem nenhuma 

convivência com falecido, bem como institui verdadeira discriminação entre 

os descendentes, algo que desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988 mostrava-se totalmente incompatível com a ordem constitucional. 

Isso porque, o art. 1.790 estabelecia quinhões diferentes para filhos 

comuns e exclusivos, quando estes concorriam com o companheiro. Assim, 

em um mesmo inventário, seria possível que irmãos recebessem valores 

diferentes, o que está em total desconformidade com o princípio da 

igualdade entre os filhos previsto no art. 227, da Constituição. 

Ademais, como nem tudo são lágrimas, havia situações em que o 

regime sucessório da união estável seria mais benéfico do que o aplicável 

aos cônjuges. Seria o caso de um, por exemplo, de um casal, com dois filhos 

comuns, que somente possuísse bens comuns adquiridos na constância da 

união estável. Nessa hipótese, quando um dos companheiros viesse a 

falecer, o sobrevivente teria direito a sua meação e concorreria com os dois 

filhos, lhe sendo destinado quinhão equivalente ao recebido pela prole. 

Desse modo, ao final do inventário, o companheiro teria ficado com dois 

terços de todos os bens do casal, ao passo que os dois filhos, em conjunto, 

teriam recebido apenas um terço. 

Essas várias discrepâncias originaram inúmeras decisões judiciais 

conflitantes, já que havia os que entendiam pela conformidade constitucional 
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do regime sucessório das uniões estáveis, o que julgavam sua 

inconstitucionalidade e o que proclamavam apenas alguns artigos em 

desconformidade com a Carta Magna. Na mesma linha, a doutrina se dividia 

entre os que defendiam a constitucionalidade do art. 1.790 e aqueles que 

desejam ver proclamada sua inconstitucionalidade. 

Diante desse cenário, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a 

repercussão geral de dois Recursos Extraordinários que tratavam do tema, 

tendo, por maioria, declarado a inconstitucionalidade do art. 1.790, do 

Código Civil. 

Os fundamentos da decisão foram analisados na presente 

dissertação, concluindo-se terem eles se centrado em quatro pontos: (i) a 

inexistência de hierarquia entre as entidades familiares, vez a promoção da 

conversão da união estável em casamento visar, apenas, conferir maior 

segurança jurídica às relações sociais, sendo, por isso, legítimas apenas 

diferenciações pautadas na formalidade do instituto; (ii) a ofensa ao preceito 

da dignidade humana, nele compreendidas a solidariedade, a autonomia e 

a igualdade, pois dispensa tratamento não isonômico aos indivíduos em 

razão da modalidade de família que escolheu integrar; (iii) o desrespeito ao 

princípio da proporcionalidade, em seu caráter de vedação à proteção 

insuficiente ao princípio da dignidade da pessoa humana em relação aqueles 

que vivem em união estável; e, por fim,  (iv) a afronta ao princípio da 

vedação ao retrocesso, por instituir regime sucessório menos protetivo do 

que o anteriormente existente durante a vigência das Leis n. . 8.791/94 e n. 

8.278/96. 

Por outro lado, as teses divergentes tiveram como ponto comum a 

possibilidade de aplicação de regimes jurídicos distintos à entidades 

familiares distintas, não compartilhando do entendimento exarado pelo 

relator originário do RE 878.694/MG e para acórdão do RE 646.721/RS, 

Ministro Roberto Barroso, e acompanhado pela maioria, de que a proteção 

às pessoas que compões as entidades familiares, preconizada pela 

Constituição, não admite se dedicar menor amparo jurídico a um indivíduo, 

apenas em razão da sua escolha de modelo familiar. 

Ainda, entenderam os dissidentes, que a existência de regimes 

diferentes prestigiaria a liberdade dos cidadãos, vez esses poderem optar 
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por uma ou outra conformação de família, a depender se seus efeitos 

patrimoniais. A esse argumento, opôs veementemente o Relator, pois adotar 

tal opinião, seria, com o que concordamos, patrimonializar as relações 

familiares, nos moldes anteriores à Constituição Federal. 

Assim, entendido o dispositivo com inconstitucional, fez-se necessário 

suprir a lacuna legislativa. Para tanto, foram ventiladas duas opções: 

retornar ao regramento anterior ou estender o regime aplicável ao 

casamento às uniões estáveis.  

Optou-se pela segunda alternativa, porém, ao proclamar ser aplicável 

às uniões estáveis o art. 1.829, o Supremo resolveu a questão por um lado, 

mas criou novos problemas. Isso porque, a limitação ao art. 1.829 – isto é, 

a determinação de somente ele é extensível às uniões estáveis –, fez com 

que outras questões há muito debatidas pela doutrina e enfrentadas pelos 

tribunais permanecessem sem resposta. 

É o caso da incorporação ou não do companheiro ao rol de herdeiros 

necessário e da extensão ou não do direito real de habitação aos 

companheiros. Filiamo-nos às opiniões balizadas de que os companheiros 

tem sim direito de permanecer no imóvel que compartilhavam com o falecido, 

bem como que os conviventes devem ser tidos como herdeiros necessários, 

porém, tais questões somente serão pacificadas, quando houver 

pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal sobre a questão ou 

na hipótese do tema ser objeto de lei que venha a instituir apenas um regime 

sucessório para todas as formas de família. 

Por fim, quanto aos efeitos do julgado, estes, como visto, foram 

modulados, estando submetidos ao novo entendimento apenas as partilhas 

judiciais não transitadas em julgado até a data do julgamento e as 

extrajudiciais ainda sem escritura pública lavrada. Afastou-se, portanto, a 

possibilidade de rescisão de julgamentos anteriores, como também, a de 

que companheiros sobreviventes que já receberam seus quinhões, 

propusessem ações de petição de herança, pretendendo a rediscussão da 

matéria. 
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