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RESUMO 

 

Enfatiza-se que o presente estudo tem o escopo de analisar a questão da herança 
no regime de união estável. Desde logo, oportuno mencionar que a promulgação da 
Constituição Federal trouxe manifesto avanço no que tange o reconhecimento da 
união estável no âmbito jurídico, eis que a ela atribuiu o título de entidade familiar, 
sendo necessária, apenas, a presença de alguns requisitos, como, por exemplo, a 
continuidade e publicidade. Todavia, o Código Civil trata de maneira precária o 
direito do companheiro sobrevivente no que tange o direito de herança, 
diferenciando-o do cônjuge e, inclusive, fazendo com que aquele concorra com 
parentes de até o quarto grau. Nota-se, portanto, a marginalização do princípio da 
igualdade, bem como da afetividade, visto que a aludida legislação vem 
beneficiando parentes remotos, afastando-se a possibilidade do companheiro fazer 
jus a um patrimônio que certamente ajudou a construir, consoante será abordado no 
decorrer deste estudo. 
 

Palavras-chave: União Estável; Herança; Igualdade; Afetividade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Insta dizer que a família sempre foi um instituto muito grandioso para os 

indivíduos, vez que é a partir dela que os mesmos passam a absorver as primeiras 

referências, sejam elas positivas ou negativas. Inegavelmente, a entidade familiar 

sofreu diversas transformações legislativas ao longo dos anos, notadamente a forma 

de se constituir uma família. 

Enfatiza-se que nos primórdios da sociedade, embora existentes, as 

relações entre o homem e a mulher que não estavam acobertadas pelo matrimônio 

eram consideradas ilegítimas, razão pela qual não surtia quaisquer direitos e 

deveres inerentes a espécie, sendo denominadas como concubinato. 

Paulatinamente, as legislações brasileiras passaram a ser modificadas e, 

embora não reconhecidas, começaram a ser destinados alguns direitos aos 

concubinos, como, por exemplo, a indenização, nos casos em que o companheiro 

falecesse em acidente ferroviário, advindo do Decreto 2.681, de 1912, assim como a 

possibilidade de designar a companheira como beneficiária previdenciária, conforme 

a Lei 3.807, de 1960. 

Houve manifesta discussão a respeito do tema e, por consequência, a união 

estável restou reconhecida no Direito Brasileiro somente com a promulgação da 

Constituição Federal, mormente em seu artigo 226, parágrafo 3.º, o que acabou 

elidindo uma grande fase discriminatória daqueles que possuíam relações não 

matrimoniais, mas que assim consideravam, levando em consideração as questões 

de afeto, assim como a sua durabilidade e a continuidade.  

Após, com o escopo de regulamentar o contido na Carta Republicana, veio à 

tona a Lei 8.971, de 1994, passando a dispor sobre alimentos e sucessões, bem 

como a Lei 9.278, de 1996, que, basicamente, tratava do conteúdo inserido no artigo 

226, parágrafo 6.º, da Constituição Federal. 

Entretanto, em que pese o marco constitucional acerca do reconhecimento 

da união estável como sendo uma entidade familiar, denota-se que o Código Civil de 

2002 trouxe à baila manifesta ofensa ao princípio da igualdade, notadamente no que 

tange a figura do companheiro no âmbito de direito sucessório, eis que, 

indubitavelmente, subsiste um grande retrocesso jurídico no que tange a partilha do 

patrimônio do falecido, consoante restará abordado no decorrer do presente trabalho 

acadêmico.  
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2 A UNIÃO ESTÁVEL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

2.1 EVOLUÇÃO LEGISLATIVA NO BRASIL 

 

Insurge-se que desde os primórdios da sociedade, notadamente na época 

do Brasil Colônia, embora não fosse aceita, já existia dentro do cenário brasileiro a 

questão das relações informais, vez que havia diversos fatores que obstaculizavam 

a concretização do casamento, como a vadiação dos homens, as exigências 

eclesiásticas, além do atraso na agricultura e o recrutamento para o serviço militar, 

de acordo com Xavier (2015). 

Nesse contexto, embora comumente, Lôbo (2011, p. 169) pontua que as 

relações informais não eram reconhecidas, vez que havia grande influência da Igreja 

Católica, o que "[...] impediu as tentativas de projetos de lei em se atribuir alguns 

efeitos jurídicos ao concubinato, máxime em razão do impedimento legal ao divórcio, 

que apenas em 1977 ingressou na ordem jurídica brasileira". 

Consoante explana Xavier (2015, p. 43), com o advento do Decreto 181, de 

1890, restou instituído "[...] o casamento civil obrigatório, pois esse procedimento 

não tinha legitimidade entre as comunidades mais religiosas que optavam por casar 

apenas perante a autoridade religiosa, passando a viver em união informal para o 

Estado [...]". 

Ressalta-se que o Código Civil de 1916 não contemplou a família intitulada 

como ilegítima, qual seja, aquela constituída sem o casamento, fazendo alusão 

apenas aos denominados concubinatos, que era uma oposição as uniões ilegítimas, 

conforme aduz Venosa (2013). 

Confirmando tal entendimento, Xavier (2015, p. 27) dispõe que "O Código 

Civil de 1916, por sua vez, não abriu qualquer espaço para outras formas de 

organização familiar que não aquela decorrente do casamento, limitando-se a tratar 

do concubinato sempre como sinônimo de relação adulterina [...]". 

Inclusive, o Código Civil de 1916 trazia diversos dispositivos que protegiam 

sobremaneira o instituto familiar, posto que permitia, exemplificativamente, a 

anulação de doação que tivesse sido feita pelo cônjuge adúltero à concubina. 

Venosa (2013, p. 433/434) dispõe de maneira mais precisa sobre o tema: 
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Recorde-se, ademais, de que o Código Civil de 1916 possuía vários 
dispositivos nos quais era discriminado o concubinato impuro, em proteção 
à família legítima. O art. 1.177 permitia a anulação da doação do cônjuge 
adúltero a seu cúmplice, pelo outro cônjuge, ou por seus herdeiros 
necessários. Note-se que essa disposição persiste no vigente Código, no 
art. 550. O art. 1.474 proibia à concubina de homem casado ou ao 
concubino de mulher casada ser indicado como beneficiário de contrato de 
seguro de vida, ao proibir que se instituísse como beneficiário pessoa 
legalmente inibida de receber doações do segurado. O art. 1.7 19, II, proibia 
à concubina do testador casado ser nomeada herdeira ou legatária, com 
idêntica proibição ao concubino da testadora casada. 

 

Madaleno (2013) também menciona diversos entraves advindos do Código 

Civil de 1916, como a impossibilidade da concubina ser contemplada com seguro de 

vida, assim como a possibilidade da mulher casada proceder à reivindicação dos 

bens que foram doados pelo cônjuge adúltero a sua cúmplice. 

Por outro lado, embora de maneira tímida, podem-se verificar dentro do 

arcabouço histórico algumas legislações que conferiam direitos às concubinas, quais 

sejam: Decreto 2.681, de 1912, que reconheceu o direito à indenização, nos casos 

em que o companheiro falecesse em acidente ferroviário; o Decreto-lei 4.737, de 

1942, que dispôs sobre o reconhecimento da prole extraconjugal; e, a Lei 3.807, de 

1960, que possibilitou que o segurado fizesse a designação da companheira para a 

percepção de benefícios previdenciários, ainda que não fosse exclusiva. 

Um grande avanço foi à edição da Súmula n.º 380, do Supremo Tribunal 

Federal, passando a dispor que "Comprovada à existência de sociedade de fato 

entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio 

adquirido pelo esforço comum". Diante disso, conforme Xavier (2015), entendeu a 

Corte Superior que o concubino(a) possui direito à partilha patrimonial, notadamente 

os bens adquiridos no decorrer da união, tendo em vista que sempre esteve ao lado 

do companheiro(a). 

Porém, não há dúvidas de que o reconhecimento das uniões não 

casamentárias restou vislumbrada no Direito Brasileiro mediante a promulgação da 

Constituição Federal, erigindo uma proteção especial no ambiente familiar, nela 

incluindo as uniões estáveis, conforme ponderam Farias e Rosenvald (2015, p. 

427/428): 

 

Com efeito, o Texto Magno atribui especial proteção do Estado à família 
(inclusive àquela não fundada no matrimônio), deixando antever o seu 
importantíssimo papel na promoção da dignidade da pessoa humana. É que 
partindo de uma concepção instrumentalista da família, é possível afirmar 
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que a tutela jurídica dedicada à família não se justifica em si mesma. Isto é, 
não se protege a família por si mesma, mas para que, através dela, sejam 
tuteladas as pessoas que a compõem. Assim sendo, seja qual for o núcleo 
familiar, merecerá especial proteção do Estado para que através dele esteja 
garantida a dignidade dos seus membros.  

 

Nesse enfoque, o artigo 226, § 3.º, da Constituição Federal, passou a dispor 

que "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". 

Portanto, não há dúvidas de que a Carta Republicana foi o marco histórico 

para a efetivação do concubinato à união estável, que passou a adquirir a intitulação 

de entidade familiar, assemelhando-se ao casamento, consoante dispõe Madaleno 

(2013). 

Sobre o tema, Dias (2015, p. 239) esclarece que: 

 

Com o passar do tempo, as uniões extramatrimoniais acabaram por 
merecer a aceitação da sociedade, levando a Constituição a dar nova 
dimensão à concepção de família ao introduzir um termo generalizante: 
entidade familiar. Alargou-se o conceito de família, passando a merecer a 
especial proteção do Estado relacionamentos outros além dos constituídos 
pelo casamento.  

 

Nesse contexto, Lôbo (2011) dispõe que a inserção da união estável na 

Constituição Federal decorreu da tormentosa discriminação legal, que, até então, 

consideravam a união entre o homem e a mulher, sem que houvesse a constituição 

do matrimônio, como imoral e ilícita, denominando-a como concubinato. 

Assim sendo, Madaleno (2013) aduz que antes da promulgação da 

Constituição Federal apenas aqueles que contraíam justas núpcias eram 

merecedores de constituir uma entidade familiar e sendo assim, qualquer outro tipo 

de formação familiar, principalmente o concubinato, não era protegido pelo Direito 

Brasileiro. 

Portanto, houve manifesta revolução no que pertine a compreensão do 

Direito de Família, na medida em que a sua delimitação conceitual restou alargada, 

ocasião em que se passou a albergar e reconhecer a validade das entidades 

familiares denominadas como não casamentárias, consoante Farias e Rosenvald 

(2015). 

Ato contínuo, Xavier (2015) expõe que a Lei 8.971, de 1994, passou a 

regulamentar a questão dos direitos a alimentos, bem como à sucessão, ao passo 
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que a Lei 9.278, de 1996, objetivou descrever de maneira mais detida o contido no 

artigo 226, § 6.º, da Constituição Federal. Frise-se que antes do advento da Lei 

8.971, de 1994, não existia qualquer legislação que assegurasse os direitos dos 

companheiros à sucessão. 

Nesse contexto, Dias (2015, p. 240) ensina que: 

 

A L 8.971/94 assegurou direito a alimentos e à sucessão. 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. 
[...] 
A L 9.278/96 teve maior campo de abrangência. Para o reconhecimento da 
união estável, não quantificou prazo de convivência e admitiu as relações 
entre pessoas separadas de fato. Além de fixar a competência das varas de 
família para o julgamento dos litígios, reconheceu o direito real de 
habitação.  

 

Conforme explana Fiuza (2009, p. 977), com a promulgação da Lei 9.278, de 

1996, regulamentou-se “[...] o art. 226, § 3º, da Constituição Federal. Segundo esta 

lei, é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e 

contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituir 

família". Urge mencionar que os mesmos passos foram seguidos pelo Código Civil 

de 2002. 

Nesse ínterim, propôs-se o Projeto de Lei 2.686, de 1996, que visava dispor 

acerca do Estatuto da União Estável. O aludido projeto, ora proposto pelo Ministério 

da Justiça, além de regulamentar o artigo 226, § 3.º, da Constituição Federal, 

revogaria as Leis 8.971, de 1994 e 9.278, de 1996. Em apertada análise, Madaleno 

(2013) sintetiza que sua finalidade era uniformizar o prazo mínimo para a 

configuração da união estável, que era cinco anos, além da coabitação sob o 

mesmo teto. Entretanto, com o advento do Código Civil de 2002, o referido projeto 

restou vencido. 

Sendo assim, nota-se de maneira clara que a entidade familiar não deriva 

apenas do matrimônio, mas também da união estável, por exemplo, eis que, 

atualmente, o que vem prevalecendo dentro do contexto jurídico brasileiro é os laços 

afetivos que unem os membros da sociedade, consoante entendimento de Xavier 

(2015).  

É nesse sentido que restou instituído o artigo 1.593, do Código Civil, 

estabelecendo que "O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 
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consanguinidade ou outra origem". Com o advento do Código Civil de 2002, 

albergou-se a união estável em seus artigos 1.723 a 1.727. 

 

2.2 CONCEITO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

Em um primeiro momento, mostra-se importante diferenciar o concubinato 

puro do concubinato impuro. Na concepção de Xavier (2015), o concubinato puro é a 

convivência duradoura, sem que haja qualquer impedimento para a sua 

concretização, mas, diversamente, tem-se o concubinato impuro, que é a 

convivência desleal, adultera, na qual facilmente pode-se vislumbrar alguma causa 

impeditiva para a sua validade.  

Assim sendo, em que pese subsistir o concubinato puro, salienta-se que o 

"Concubinato também existe entre as pessoas impedidas de casar pelo vínculo de 

parentesco ou de afinidade e, destarte, mantendo relações incestuosas", conforme 

Madaleno (2013, p. 1.012).  

Possuindo entendimento similar, Farias e Rosenvald (2015) explicitam que o 

concubinato diz respeito ao fato de haver entre duas pessoas uma relação 

extramatrimonial, possuindo, para tanto, duas razões, quais sejam: o fato de 

estarem impedidos de casar, ou simplesmente não quererem constituir matrimônio. 

Lôbo (2011, p. 185) ensina que: 

 

Tendo sido a união livre elevada à condição de entidade familiar, sob a 
denominação de união estável, restou o concubinato adulterino, no qual se 
unificou a denominação concubinato, como tipo excludente e sem um 
estatuto legal próprio como a primeira. O que difere a primeira do segundo 
é, respectivamente, a inexistência e a existência de impedimentos para 
casar, salvo a hipótese do não divorciado separado de fato ou judicialmente. 
Cogita-se de famílias paralelas ou simultâneas.  

 

Nessa seara, o artigo 1.727, do Código Civil, estabelece que "As relações 

não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem 

concubinato". 

De acordo com Dias (2015), a união estável origina-se da convivência, 

perfazendo um fato jurídico que se desenvolve e, posteriormente, constitui-se num 

ato jurídico, ante os direitos advindos da aludida relação. 

Segundo Madaleno (2013), perfaz a união estável a convivência entre 

companheiros, que, no contexto histórico, era intitulado como concubinato, que 
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embora tenha sido marginalizado durante um longo período, passou a ser 

reconhecido como entidade familiar pela Constituição Federal. 

Portanto, aduz Venosa (2013, p. 438), que "[...] a união estável, denominada 

na doutrina como concubinato puro, passa a ter perfeita compreensão como aquela 

união entre o homem e a mulher que pode converter-se em casamento".  

Ainda, pode-se definir a união estável como sendo uma entidade familiar, 

cujos figurantes conviverão com aparência de casado. É, portanto, um estado de 

fato, que, após a promulgação da Constituição Federal, converteu-se em relação 

jurídica, conforme pondera Lôbo (2011).  

De acordo com Xavier (2015, p. 45/46): 

 

Em verdade, o conceito de união estável sempre dependerá do local e do 
momento histórico, mas as definições citadas, embora realizadas 
respectivamente nas décadas de 60 e 70 do século passado, mostram-se 
contemporâneas ao que o Código Civil (art. 1723) dispõe, ou seja, 
atualmente união estável é a entidade familiar mantida [entre o homem e a 
mulher], configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituição de família. 

 

Nesse prisma, Farias e Rosenvald (2015, p. 437) aduzem, sinteticamente, 

que a "União estável foi à nova terminologia empregada para indicar as relações 

afetivas decorrentes da convivência entre homem e mulher, com o intuito de 

constituir família, mas despida das formalidades exigidas para o casamento".  

 

2.3 REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO 

ESTÁVEL 

 

O artigo 1.º, da Lei 9.278, de 1996, estabelece que "É reconhecida como 

entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma 

mulher, estabelecida com o objetivo de constituição da família". 

Salienta-se que o artigo 1.723, do Código Civil, também elenca os requisitos 

para a configuração da união estável, estabelecendo, por exemplo, a convivência 

pública e duradoura. Dispõe, ainda, que a mesma não se constituirá nos casos em 

que subsistir os impedimentos constantes no artigo 1.521, do mesmo digesto civil, 

como as pessoas casadas. 
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Art. 1.723. 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. 
§ 1

o
 A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 

art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa 
casada se achar separada de fato ou judicialmente. 
§ 2

o
 As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da 

união estável. 

 

Nesse contexto, no que tange à publicidade, insta ressaltar que a mesma 

não é absoluta, vez que subsistem situações de foro íntimo que devem ser 

preservados, mostrando-se planamente viável uma relação mais discreta, sem que 

isso seja motivo para desconfigurar a união estável. Por outro lado, a relação 

secreta, clandestina, não será considerada união estável, conforme aduz Xavier 

(2015). 

Confirmando o entendimento supracitado, Dias (2015, p. 244) explica que 

muito embora se faça menção à publicidade, "O que a lei exige é notoriedade. Há 

uma diferença de grau, uma vez que tudo que é público é notório, mas nem tudo que 

é notório é público".  

A continuidade diz respeito à seriedade e estabilidade, mas, por outro lado, 

enaltece-se que breves rompimentos no relacionamento não ensejarão, por si só, a 

desconfiguração da união estável, consoante aduzido por Madaleno (2013). 

Nesse enfoque, no tocante à continuidade, Xavier (2015, p. 111) pondera 

que: 

 

Exige o legislador que os companheiros tenham uma vida em comum de 
forma contínua, o que, contudo, não quer dizer que eventual rompimento do 
relacionamento com posterior retomada seja suficiente para descaracterizar 
a união estável. Como a união estável não se forma em um único ato como 
o casamento, a sua solidez depende da estabilidade e da continuidade da 
convivência more uxorio. 
Em verdade, o que se busca com a exigência legal é afastar da esfera da 
união estável aqueles relacionamentos eventuais e esporádicos, bem como 
aqueles em que pelo constante “ata e desata” não se possa afirmar que 
espelhem uma verdadeira comunhão de vida, pois nem sequer se poderia 
falar em respeito mútuo. 

 

Ademais, consoante esclarecem Farias e Rosenvald (2015, p. 448), o 

elemento que se mostra mais imperioso "[...] é o ânimo de constituir família, isto é, a 

intenção de estar vivendo como se casados fossem (a chamada convivência more 

uxorio)".  

file:///C:\l
file:///C:\l


15 
 

Não há dúvidas de que o objetivo de constituir família perfaz um pressuposto 

de cunho subjetivo, devendo ser analisado cada caso de maneira particular, de 

modo que seja possível verificar qual a verdadeira intenção do casal e, por 

consequência, rotular ou não a relação como união estável, de acordo com Dias 

(2015).  

É importante ressaltar a questão dos impedimentos para a constituição da 

união estável, que, conforme Madaleno (2013, p. 1.105), "Certamente não poderá 

constituir uma união estável quem, por razões morais ou eugênicas, também não 

puder casar por impedimento absoluto do artigo 1.521 do Código Civil".  

Assim sendo, os impedimentos que se mostram inerentes ao matrimônio, 

obviamente, incidirão na união estável, vez que somente será possível caracterizá-la 

nos casos em que seja possível a sua conversão em casamento, conforme Farias e 

Rosenvald (2015). 

O artigo 1.521, do Código Civil, dispõe sobre as causas impeditivas para a 

constituição do matrimônio, como ocorre nos casos entre ascendentes com os 

descendentes e as pessoas casadas. 

 

Art. 1.521. Não podem casar: 
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 
II - os afins em linha reta; 
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o 
foi do adotante; 
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro 
grau inclusive; 
V - o adotado com o filho do adotante; 
VI - as pessoas casadas; 
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 
homicídio contra o seu consorte. 

 

Diante dos requisitos acima elencados, Xavier (2015) ressalta que a união 

estável não advém de um único ato para a sua concretização, tal como ocorre no 

casamento e, sendo assim, a ausência um dos requisitos elidirá a possibilidade de 

configurar a união estável. 

Consoante esclarece Venosa (2013, p. 45), além dos requisitos acima 

elencados, subsiste "[...] o dever de fidelidade. A quebra desse dever pode, 

dependendo de sua amplitude, fazer cair por terra à comunhão de vida, de 

interesses e de sentimentos".  



16 
 

Não se olvide que a doutrina elenca os pressupostos subjetivos e objetivos 

para a configuração da união estável, que, de acordo com Xavier (2015, p. 104), 

basicamente são os seguintes: 

 

Com base nesse enunciado e com uma ou outra divergência, a doutrina 
reconhece os seguintes requisitos como necessários à sua configuração: a) 
pressupostos subjetivos: convivência more uxorio e affectiomaritalis; b) 
pressupostos objetivos: diversidade e sexos, notoriedade, estabilidade ou 
duração prolongada, continuidade, inexistência de impedimentos 
matrimoniais e relação monogâmica.  

 

É importante enfatizar que o Direito Brasileiro não estabeleceu qualquer 

prazo de carência para que seja possível o reconhecimento da união estável, o que, 

de acordo com Madaleno (2013), perfaz uma conduta acertada, vez o que importa 

para o relacionamento é a sua qualidade, os anseios dos companheiros, e não a 

quantidade. 

Ressalta-se que a configuração da união estável prescinde de coabitação, 

por força do que fora instituído na Súmula n.º 382, do Supremo Tribunal Federal, 

dispondo que "A vida em comum sob o mesmo teto, "more uxorio", não é 

indispensável à caracterização do concubinato".  

Nesse passo, ensina Xavier (2015) que é possível que duas pessoas 

mantenham união estável sem estarem sob o mesmo teto, desde que preenchidos 

os demais requisitos inerentes a espécie.  

Sobre o tema, Lôbo (2011) também traz valioso entendimento, explicando 

que a sociedade moderna contempla, atualmente, diversas relações afetivas que 

facilmente pode se verificar a configuração da união estável, como ocorre nos casos 

em que o casal opta por permanecer em ambiente distinto, ante o término recente 

de um relacionamento conjugal, por exemplo.  

Madaleno (2013, p. 1.088) se posiciona de maneira igualitária: 

 

Ninguém deixará de reconhecer uma união estável porque os conviventes 
não têm filhos, ou porque economicamente independentes os seus 
componentes. Muitas vezes é perfeitamente justificável a ausência de 
coabitação, por razões de trabalho, quando os cônjuges ou companheiros 
mantêm interesses econômicos e profissionais em regiões geograficamente 
distantes. 

 

No que tange a extinção, pode-se salientar que a causa se dará 

basicamente na separação de fato. De acordo com Lôbo (2011, p. 184): 
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A união estável termina como se inicia, sem qualquer ato jurídico dos 
companheiros ou decisão judicial. A causa é objetiva, fundada 
exclusivamente na separação de fato. Portanto, dispensa-se a imputação ou 
investigação de culpa. Não se dissolve qualquer ato jurídico, como no 
casamento, mas a convivência more uxorio.  

 

Consoante esclarece Madaleno (2013), a união estável se extinguirá pela 

simples vontade de qualquer dos companheiros, prescindindo-se de justificativa, vez 

que não se faz necessário alegar a insuportabilidade da vida em comum, tampouco 

a quebra de um dos deveres impostos na legislação. 

 

2.4 REGIME DE BENS APLICÁVEL À UNIÃO ESTÁVEL 

 

Dispõe o artigo 1.725, do Código Civil, que "Na união estável, salvo contrato 

escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o 

regime da comunhão parcial de bens". 

Verifica-se manifesta presunção de colaboração no que tange a aquisição do 

patrimônio pelos conviventes, eis que, conforme preceituam Farias e Rosenvald 

(2015), subentende-se que houve no decorrer da constância da união estável 

esforço recíproco entre os companheiros. 

Nesse contexto, nota-se que de acordo com o artigo 1.725, do Código Civil, 

os contratantes poderão estipular o regime de bens que mais se adéque ao caso 

concreto e, caso não o faça, restará aplicado o regime de comunhão parcial de 

bens, consoante esclarece Venosa (2013). 

Portanto, aduz Lôbo (2011, p. 1179/80) que "Este é o regime legal supletivo, 

incidente sobre a união estável, quando os companheiros não tiverem adotado 

regime diferente".  

É, portanto, uma norma supletiva, vez que mediante contrato escrito, 

denominado como "Contrato de Convivência", é possível que os companheiros 

estabeleçam regime diverso. Caso não haja, incidirá no caso concreto o regime de 

comunhão parcial, conforme ponderam Figueiredo e Figueiredo (2014). 

Assim, Fiuza (2009) esclarece que é plenamente possível que um contrato 

particular disponha acerca das relações patrimoniais, de modo a viabilizar as 

pretensões almejadas pelas partes. 

Farias e Rosenvald (2015, p. 476) ensinam que: 
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Ora, é fácil perceber que o referido dispositivo legal regulamentou as 
relações econômicas na união estável tomando como modelo os efeitos 
patrimoniais do casamento, aplicando o regime de comunhão parcial. Por 
isso, caracterizada a união estável, os bens adquiridos onerosamente, na 
constância da relação, pertencem a ambos os companheiros, não havendo, 
sequer, necessidade de comprovação do esforço comum (colaboração 
recíproca), que é presumido, de forma absoluta, pela lei. 

 

Sendo assim, segundo Dias (2015, p. 248), "Basta lembrar que os bens 

adquiridos durante o período de convívio, por presunção legal, passam a pertencer 

ao par". Portanto, uma vez iniciada a união estável, os bens que restarem adquiridos 

de maneira onerosa pelos companheiros se incorporará na comunhão. 

Nota-se que a legislação regente, ao instituir o regime de comunhão parcial 

de bens à união estável, importou-se com o trabalho indireto despendido pela 

companheira para a consecução dos objetivos almejados pela entidade familiar, que, 

muitas vezes, deixou de exercer sua atividade profissional, com vistas a assegurar a 

infraestrutura familiar, conforme Madaleno (2013). 

 

2.5 DIREITOS E DEVERES INERENTES À UNIÃO ESTÁVEL 

 

De modo a analisar de maneira mais precisa os direitos e deveres 

intrínsecos à união estável, importante analisar, primeiramente, que momento resta 

configurado o início da referida relação. Entretanto, aduz-se, desde logo, que não é 

uma tarefa fácil, pois não há um posicionamento uníssono quanto ao tema. 

Lôbo (2011) pondera que nos casos em que não houver convivência sob o 

mesmo teto, poderá ser identificada a união estável a partir do momento em que os 

indivíduos passaram a se apresentar como casados. Caso contrário, poderá ser 

provada na ocasião em que se iniciou a convivência na mesma residência. 

O artigo 2.º, da Lei 9.278, de 1996, elenca alguns direitos e deveres 

vinculados à união estável: 

 

Art. 2° São direitos e deveres iguais dos conviventes: 
I - respeito e consideração mútuos; 
II - assistência moral e material recíproca; 
III - guarda, sustento e educação dos filhos comuns. 

 

Da mesma forma, o artigo 1.724, do Código Civil, dispõe que "As relações 

pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres da lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos". 
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No que tange a lealdade, Madaleno (2013) explica que a mesma está 

vinculada a um comportamento moral advindo dos conviventes, motivo pelo qual 

cabe aos companheiros preservar a relação como casal, vez que uma das mais 

graves violações atinentes aos deveres é, sem dúvidas, a infidelidade. 

No que tange à assistência, o artigo 7.º, da Lei 9.278, de 1996, assevera 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". 

A assistência, na concepção de Lôbo (2011, p. 179), poderá ser moral e 

material: 

 

A assistência é moral (direito pessoal) e material (direito patrimonial, 
notadamente alimentos). O direito à assistência material, exigível de um 
companheiro a outro, está consagrado expressamente no art. 1.694 do 
Código Civil, projetando-se além da extinção da união estável, na forma de 
alimentos, independentemente de ter o companheiro necessitado ter dado 
ou não causa à dissolução.  

 

A questão da guarda, do sustento e da educação dos filhos, sem dúvidas, é 

tarefa de ambos os genitores, pouco importando se a relação advém de casamento 

ou união estável. Para Madaleno (2013, p. 1.114), "O dever de educar integra o de 

criar e assistir o menor, e todos atuam na formação da personalidade do menor". 

Venosa (2013) dispõe acerca de diversos direitos que são concebidos em 

virtude da união estável. Exemplificando, tem-se a indenização decorrente de 

acidente de trabalho, nos casos em que subsistir a morte do companheiro (Decreto-

lei 7.036, de 1944 e Lei 8.213, de 1991), direitos previdenciários do contribuinte 

falecido (Lei 4.297, de 1963 e Lei 6.194, de 1974), utilização do sobrenome, após 

convivência de cinco anos contínuos (Lei 6.216, de 1975), além da possibilidade do 

companheiro sobrevivente residir no imóvel na condição de locatário, incluindo-se, 

neste caso, a situação em que subsistir a dissolução da união estável (Lei 8.245, de 

1991). 

Importante enaltecer a questão dos alimentos, que, de acordo com Farias e 

Rosenvald (2015), mostra-se plenamente possível que o companheiro(a) os pleiteie, 

desde que imprescindível para a sua subsistência e, principalmente, para que viva 

de maneira digna. 

Isso porque, mostra-se plenamente possível aplicar as uniões estáveis o 

contido no artigo 1.694, do Código Civil, dispondo que "Podem os parentes, os 
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cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitem para 

viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 

necessidades de sua educação". 

Por outro lado, pontua-se a questão do domicílio familiar, vez que para a 

configuração da união estável não é necessária a coabitação, isto é, a vida sob o 

mesmo teto, dispensando-se, assim, a vida more uxorio, conforme Dias (2015).  

Em que pese os deveres acima elencados, Madaleno (2013) esclarece que 

não há na legislação regente qualquer sanção atinente ao seu descumprimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3 O DIREITO A HERANÇA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

3.1 CONCEITO DE HERANÇA 

 

Trazendo-se para o presente estudo a conceituação acerca da herança, 

pode-se afirmar que a mesma perfaz, conforme entendimento de Fiuza (2009, p. 

1.007) 

 

[...] o conjunto patrimonial transmitido causa mortis. Diz-se acervo 
hereditário, massa ou monte ou, ainda, espólio. Constituiu-se de ativo e de 
passivo. Sem entrar em detalhes contábeis, pode-se dizer que o ativo 
consiste dos bens e créditos, enquanto o passivo consiste dos débitos. 

 

De acordo com Oliveira e Amorim (2013, p. 31): 

 

Aos bens que se transferem ao sucessor em virtude da morte de alguém 
dá-se o nome de herança, isto é, patrimônio que se herda, acervo 
hereditário ou, no aspecto formal e de representação, espólio. A 
transmissão da herança preserva a continuidade do próprio ente familiar, 
sendo elencada entre os direitos e garantias individuais, conforme artigo 5º, 
inciso XXX, da Constituição Federal de 1988. 

 

Conforme entendimento de Figueiredo e Figueiredo (2014), a herança, 

também denominada como massa hereditária, patrimônio hereditário, ou, ainda, 

acervo hereditário monte, diz respeito a uma universalidade de direito, nele 

abrangendo um apanhado de relações jurídicas que tenham sido deixadas por uma 

pessoa e, consequentemente, possui valor econômico. É ainda, um bem imóvel, 

cujo condomínio é indivisível.  

Nesse contexto, ressalta-se que "Constitui universalidade de direito o 

complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico", de 

acordo com o artigo 91, do Código Civil. 

Nesse contexto, insurge-se que a herança alberga a totalidade dos bens que 

serão transferidos aos herdeiros e, dentro do Direito Brasileiro, é considerado de 

maneira ficta como sendo um imóvel. Sendo assim, possui natureza mobiliária, 

razão pela qual Wald (2012) menciona a necessidade de haver escritura pública 

para a sua alienação, aliado ao fato de estar sujeita a normatização atinente à 

transferência de imóveis. 
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3.2 MODALIDADES DE SUCESSÃO 

 

3.2.1 Sucessão legítima 

 

Importante ressaltar que a sucessão legítima, que, da mesma forma, é 

intitulada como reserva legitimária, será atribuída aos herdeiros legítimos, 

previamente designados pelo legislador, consoante Figueiredo e Figueiredo (2014). 

Na concepção de Oliveira e Amorim (2013), a sucessão legítima decorre da 

vontade legislativa, que menciona expressamente quais os herdeiros que o 

comporão, perfazendo, ainda, um direito fundamental, na medida em que a Carta 

Republicana garante o direito à herança. 

Assim, "Na ausência de declaração de vontade do falecido, presume-se que 

deixa o seu patrimônio às pessoas mais diretamente a ele vinculadas pelo sangue e 

pela conjugalidade, estabelecendo-se como norma supletiva a ordem sucessória 

[...]", conforme Wald (2012, p. 17).  Portanto, a existência de pessoas mais próximas 

tendem a eliminar aqueles que se mostram mais remotos. 

Por sua vez, Pereira (2009, p. 67) dispõe que: 

 

Denomina-se, então, sucessão legítima a que é deferida por determinação 
da lei. Atendendo ao que ocorre quando o sucedendo morre sem 
testamento (intestado), diz-se também ab-intestato. E tendo em 
consideração que se processa sob o império exclusivo da lei, sem a 
participação da vontade, pode também designar-se como sucessão legal. 
Em nossos meios, é a mais frequente, tendo em vista a menor difusão do 
testamento e, da sucessão testada.  

 

Nesse passo, enfatiza-se que "Morrendo a pessoa sem testamento, 

transmite a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que 

não forem compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se o 

testamento caducar, ou for julgado nulo", consoante dispõe o artigo 1.788, do 

Código Civil. 

Assim sendo, nos casos em que a pessoa falecer ab intestato, a herança 

será transmitida de maneira automática aos denominados herdeiros legítimos, 

conforme a ordem de vocação hereditária. Diante disso, levando-se em 

consideração o fato do de cujus não ter deixado testamento, a sucessão legítima 

tende a representar a vontade presumida do mesmo, de acordo com Gonçalves 

(2012). 
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Nesse contexto, Leite (2012, p. 34) aduz que "A sucessão legítima prevalece 

em todos os casos e sobre todos os bens, quando não há testamento. Nesse 

sentido é que diz que ela é residual". 

Fiuza (2009, p. 1.019/1.020) pontua que a sucessão legítima poderá ocorrer 

em quatro situações, quais sejam: quando não houver testamento; quando, havendo 

testamento, o mesmo for nulo, ou simplesmente caducar; quando não subsistir a 

disposição do montante integral da herança; e, nos casos em que se vislumbrar a 

incidência de herdeiros necessários. 

 

Sucessão legítima ou legal é sucessão deferida por determinação da Lei, 
quando o sucedendo morre intestado, ou seja, sem deixar testamento. 
Na verdade, a sucessão legítima se dá em quatro momentos: 
a) quando o de cujus morrer sem testamento; 
b) quando o testamento for anulado ou caducar; 
c) quando o testador não dispuser da totalidade da herança, deixando parte 
sem destinação no testamento; 
d) quando houver herdeiros necessários, que restrinjam a liberdade de 
testar à parte disponível. Havendo descendentes, ascendentes ou cônjuge 
supérstite, ou seja, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá 
dispor da metade de seu patrimônio. A outra metade deverá 
obrigatoriamente ser deixada para os herdeiros necessários. 

 

Nesse sentido, dispõem Figueiredo e Figueiredo (2014, p. 553), que a 

legítima "Representa a quota indisponível do patrimônio do falecido. Ao seu respeito, 

o Código optou pelo sistema da cota fixa, invariável".  

Assim sendo, insurge-se que a herança legítima será dividida de maneira 

igualitária entre os sucessores, isto é, os herdeiros necessários receberão os 

mesmos quinhões, conforme Fiuza (2009). 

 

3.2.2 Sucessão testamentária 

 

Conforme explana Fiuza (2009), consiste o testamento em um negócio 

jurídico no qual o indivíduo disporá de seus bens, ou fará declarações de última 

vontade. Para tanto, faz-se necessário que o indivíduo possua a idade mínima de 

dezesseis anos, estando em pleno gozo de suas faculdades mentais. Entretanto, 

cabe salientar que a incapacidade posterior não invalidará o testamento. 

Nos moldes instituídos por Figueiredo e Figueiredo (2014, p. 651, perfaz o 

testamento um: 
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[...] negócio jurídico unilateral, gratuito, mortis causa, formal, revogável e 
personalíssimo. É uma expressão da autonomia privada, incidindo a lei na 
sucessão, apenas, na hipótese de herdeiros legítimos necessários e ante a 
ausência de testamento. Como já tivemos a oportunidade de observar, a 
liberdade de testar restará limitada à existência de eventuais herdeiros 
necessários, afinal de contas a legítima dos herdeiros necessários não 
poderá ser incluída no testamento (§ 1°, art. 1.857), sendo intangível.  

 

Já Diniz (2008, p. 174) explica que: 

 

A sucessão testamentária é aquela em que a transmissão hereditária se 
opera por ato de última vontade, revestido da solenidade requerida por lei, 
prevalecendo as disposições normativas naquilo que for iuscogens, bem 
como no que for omisso o testamento. 

 

Diante disso, Leite (2012, p. 34) pondera que a sucessão testamentária é 

"Resultante da vontade do testador. Deriva do testamento, isto é, da manifestação 

de vontade do testador, que, além da legítima, abre espaço à vontade soberana do 

testador, quanto à cota disponível". 

Segundo Wald (2012, p. 48), "[...] o testamento é um ato pessoal, solene, 

unilateral, de última vontade e a título gratuito". 

Não se pode esquecer que nos casos em que subsistir herdeiros 

necessários, faz-se necessário que a herança reste dividida em duas partes, de 

maneira igualitária, eis que o testador somente disporá da metade, intitulada como 

porção disponível, consoante Gonçalves (2012). 

Todavia, para que o testamento seja válido, é importante que o testador 

esteja em pleno gozo de suas faculdades mentais, após os dezesseis anos, 

conforme Oliveira e Amorim (2013). O artigo 1.860, do Código Civil, dispõe que 

"Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno 

discernimento".  

Já o artigo 1.861, do Código Civil, estabelece que "A incapacidade 

superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz 

se valida com a superveniência da capacidade".  

Sendo assim, conforme delimita Wald (2012), não há dúvidas de que a 

sucessão testamentária está intrinsecamente ligada à vontade daquele que falecer. 

 

3.3 ESPÉCIES DE HERDEIROS 

 

3.3.1 Herdeiro legítimo 
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O herdeiro legítimo é aquele instituído pela lei, que, da mesma forma, trata 

da ordem preferencial, ora contida no artigo 1.829, do Código Civil: 

 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 
separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 
regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 
particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. 

 

Consoante aduz Pereira (2009, p. 67), "Denomina-se então, sucessão 

legítima a que é deferida por determinação da lei. Atendendo ao que ocorre quando 

o sucedendo morre sem testamento (intestato), diz-se também ab intestato".  

Sendo assim, conforme pondera Gonçalves (2012), a sucessão legítima 

alberga os descendentes, ascendentes, bem como o cônjuge e os colaterais, desde 

que, obviamente, não tenham sido excluídos por indignidade, ou deserdados.  

 

3.3.2 Herdeiro testamentário 

 

Conforme Wald (2012, p. 51), "A capacidade testamentária passiva ou 

testamenti factio passiva é a faculdade de receber bens em virtude de testamento, 

com a possibilidade de ser instituído herdeiro ou legatário em virtude de disposição 

de última vontade do testador".  

Portanto, o herdeiro testamentário será aquele que se beneficiará de uma 

parte ideal do acervo, mediante a disposição de última vontade do testador, de 

acordo com Gonçalves (2012). 

O artigo 1.799, do Código Civil, dispõe sobre a sucessão testamentária, que 

poderá albergar os filhos não concebidos, bem como as pessoas jurídicas: 

 

Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: 
I - os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde 
que vivas estas ao abrir-se a sucessão; 
II - as pessoas jurídicas; 
III - as pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob 
a forma de fundação. 
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Já o artigo 1.801, do Código Civil, traz à tona as pessoas que não poderão 

ser nomeadas no testamento, como, por exemplo, àquele que escreveu o 

testamento, além das testemunhas e o concubino. 

 

Art. 1.801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários: 
I - a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou 
companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos; 
II - as testemunhas do testamento; 
III - o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver 
separado de fato do cônjuge há mais de cinco anos; 
IV - o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem 
se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. 

 

Conforme assevera Gonçalves (2012, p. 58), "O dispositivo reporta-se à 

incapacidade testamentária passiva de pessoas - quer sejam herdeiros, quer 

legatários - que não podem adquirir por testamento, por serem consideradas 

suspeitas". Dentre as hipóteses acima elencadas, a única que não é suspeita é o 

concubino, mas, todavia, em prol a proteção familiar, resolveu o legislador proibir 

que o mesmo restasse beneficiado mediante disposições testamentárias.  

 

3.3.3 Herdeiro necessário 

 

De acordo com o artigo 1.845, do Código Civil, "São herdeiros necessários 

os descendentes, os ascendentes e o cônjuge". 

Nesse passo, é importante ressaltar que se consideram herdeiros 

necessários os ascendentes, os descendentes, assim como os cônjuges, cabendo 

aos mesmos cinquenta por cento da herança. Contudo, não será considerado 

herdeiro necessário aquele que tenha sido excluído da sucessão, seja por 

deserdação, seja por indignidade, conforme Oliveira e Amorim (2013). 

Gonçalves (2012, p. 149) explica que: 

 

Herdeiro necessário (legitimário ou reservatário) é o descendente (filho, 
neto, bisneto etc.) ou ascendente (pai, avô, bisavô etc.) sucessível, ou seja, 
é todo parente em linha reta não excluído da sucessão por indignidade ou 
deserdação, bem como o cônjuge (CC, art. 1.845). 

 

Segundo Leite (2012, p. 129), "Necessários - são os herdeiros com direito a 

uma parcela mínima, 50% do acervo (legítima). da qual não podem ser privados por 

disposição de última vontade". 
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Nos moldes instituídos por Rodrigues (2003), recebem o título de 

necessários, posto que não podem ser elididos de maneira integral da sucessão, 

salvo nos casos em que se vislumbrar a indignidade ou a deserdação. 
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4 A HERANÇA NO REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

4.1 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS A ESPÉCIE 

 

4.1.1 Princípio da proibição do retrocesso social 

 

Em apertada síntese, o princípio da proibição do retrocesso social diz 

respeito ao fato da Constituição Federal ter erigido a igualdade entre homens e 

mulheres e, sendo assim, não cabe ao legislador ordinário estabelecer limites nos 

direitos que são assegurados no âmbito constitucional. Exemplificando, Dias (2015, 

p. 51) traz a questão da união estável: 

 

Por exemplo, todas as omissões da lei, deixando denominar a união estável 
quando assegura algum privilégio ao casamento, devem ser tidas por 
inexistentes. Quando a lei não fala na união estável, é necessário que o 
intérprete supra essa lacuna. Assim, onde se lê cônjuge, necessário passar-
se a ler cônjuge ou companheiro. E, sempre que a lei trata de forma 
diferente a união estável em relação ao casamento, é de se ter 
simplesmente tal referência como não escrita. 

 

Segundo Canotilho (2002, p. 336), o princípio da proibição do retrocesso 

social "Significa que é inconstitucional qualquer medida tendente a revogar os 

direitos sociais já regulamentados, sem a criação de outros meios alternativos 

capazes de compensar a anulação desses benefícios".  

Nesse contexto, levando-se em consideração o princípio da proibição do 

retrocesso social, Farias e Rosenvald (2015) explicam que não cabe ao legislador 

tratar de maneira desigual os cônjuges e companheiros, no que pertine os direitos 

sucessórios, vez que qualquer posicionamento contrário a isso deve ser fulminado, 

ante manifesta inconstitucionalidade. 

 

4.1.2 Princípio da igualdade 

 

Vale ressaltar que o princípio da igualdade tem o condão de vedar a edição 

de normas discriminatórias e, de acordo com Lôbo (2011), resta aplicado 

principalmente nas questões atreladas aos cônjuges, aos filhos, assim como à 

entidade familiar, que dentro do contexto histórico sempre foram alvos de 

desigualdades. 
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Diante disso, "É imprescindível que a lei em si considere todos igualmente, 

ressalvadas as desigualdades que devem ser sopesadas para prevalecer a 

igualdade material", conforme Dias (2015, p. 46).  

Consoante expõe Madaleno (2013), em prol ao princípio em comento, não 

subsiste a igualdade apenas entre os cônjuges, mas sim entre as pessoas, vez que, 

atualmente, os indivíduos não precisam ser necessariamente casados para serem 

merecedores de um tratamento isonômico, pois existem as relações afetivas, que, 

de igual forma, são preservadas no Direito Brasileiro. 

Sendo assim, o concubinato puro, que há muito tempo vinha sendo 

marginalizado pela legislação, restou colocado com absoluta legalidade e, sendo 

assim, as uniões estáveis passaram a ser tratadas como entidade familiar, 

consoante aduz Dias (2015). 

Contudo, segundo Xavier (2015, p. 68), no campo dos direitos sucessórios, 

muitos levantaram a inconstitucionalidade do posicionamento no legislador ordinário, 

tendo em vista o fato dos direitos decorrentes do casamento não serem os mesmos 

da união estável, ferindo sobremaneira o princípio da igualdade. 

 

No campo do direito das sucessões, a tendência do legislador ordinário foi 
não equiparar a união estável ao casamento, o que criou um levante 
doutrinário na defesa da inconstitucionalidade de tal posicionamento, pois 
representaria afronta direta ao princípio da igualdade. Inviável, na visão 
dessa parcela de autores, que o tratamento conferido ao companheiro fosse 
diverso daquele atribuído aos cônjuges. 

 

Nesse contexto, em que pese o grande avanço constitucional no que tange a 

ingerência do princípio da igualdade no Direito Brasileiro, nota-se manifesto 

rompimento do aludido aspecto principiológico, mormente na questão do direito 

sucessório do companheiro. 

 

4.1.3 Princípio da afetividade 

 

Sem dúvidas, o afeto perfaz um fenômeno que une as relações 

interpessoais, as quais são movidas, sobretudo, pelo sentimento de amor. Portanto, 

faz-se necessária que a afetividade esteja presente nas relações de parentesco, não 

se sobrepondo, em qualquer circunstância, aos vínculos consanguíneos, de acordo 

com Madaleno (2013). 
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Nesse contexto, Xavier (2015, p. 29) dispõe que "O afeto passa a ser 

essencial na formação de relações familiares, criando-se o conceito de parentesco 

socioafetivo [...]".  

Segundo Dias (2015), o afeto não deriva da biologia, mas sim da 

convivência familiar, estando intimamente ligado a questão do direito à felicidade e, 

sendo assim, perfaz um princípio basilar no Direito de Família.   

Conforme Lôbo (2011, p. 73): 

 

A força determinante da afetividade, como elemento nuclear de efetiva 
estabilidade das relações familiares de qualquer natureza, nos dias atuais, 
torna relativa e, às vezes, desnecessária a intervenção do legislador. A 
afetividade é o indicador das melhores soluções para os conflitos familiares. 

 

Por sua vez, Figueiredo e Figueiredo (2014, p. 47) ensinam que: 

 

Doutrina e jurisprudência especializadas já reconhecem que o afeto 
constitui um valor impregnado de natureza constitucional a consolidar, no 
contexto do sistema normativo brasileiro, um novo paradigma no plano das 
relações familiares. Esta questão está intimamente relacionada a outro 
importante elemento jurídico que vem ganhando força no estudo do direito 
civil-constitucional. Estamos a falar do direito a busca da felicidade e da 
importante função contra-majoritária que o Supremo Tribunal Federal tem 
desempenhado, com o fito de fazer valer os direitos fundamentais em favor 
das minorias e superar a omissão dos demais atores da República na 
formulação de medidas destinadas a assegurar, aos grupos minoritários, a 
fruição dos direitos fundamentais.  

 

Sendo assim, não há dúvidas de que, atualmente, a questão da afetividade 

predomina no Direito Brasileiro, vez que as relações interpessoais estão sendo 

movidas cada vez mais por esse sentimento, que, muitas vezes, se sobrepõe aos 

laços de sangue. 

 

4.2 CONCORRÊNCIA DO COMPANHEIRO COM OS DEMAIS HERDEIROS 

 

Conforme pondera Farias e Rosenvald (2015), o Código Civil Brasileiro 

dispõe que o companheiro(a) participará da sucessão e, sendo assim, não se trata 

de uma mera faculdade, mas sim de um direito conferido ao convivente. Assim, 

elide-se qualquer margem de vontade com vistas a excluir o referido herdeiro 

necessário. 

O artigo 5.º, da Lei 9.278, de 1996, dispõe que: 
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Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os 
conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são 
considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a 
pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação 
contrária em contrato escrito. 

 

Já artigo 1.790, do Código Civil, estabelece que: 

 

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do 
outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união 
estável, nas condições seguintes: 
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à 
que por lei for atribuída ao filho; 
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a 
metade do que couber a cada um daqueles; 
III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 
herança; 
IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 

 

Mediante uma análise mais acurada no dispositivo acima transcrito, pode-se 

concluir, desde logo, que "[...] se os bens foram adquiridos antes da união estável ou 

de modo gratuito, o companheiro residual não participará deste quinhão, ficando 

completamente excluído da herança", consoante explanam Figueiredo e Figueiredo 

(2014, p. 638).  

Nesse sentido, no que tange os bens que foram adquiridos no decorrer da 

união estável, desde que a título oneroso, Venosa (2013, p. 48) explica que: 

 

Ainda, a lei de 1996 colocou-se de forma mais ampla no tocante aos bens 
móveis e imóveis adquiridos por um ou ambos os conviventes, na 
constância da união estável e a título oneroso, presumindo-os adquiridos 
em mútua colaboração, passando a pertencer a ambos em condomínio, 
"salvo estipulação contrária em contrato escrito". Desse modo, os 
concubinos podem estipular por escrito, no ato de aquisição ou em 
documento à parte, a destinação dos bens em sua união, se pretenderem 
derrubar a presunção legal.  

 

Portanto, mediante um estudo mais aprofundado trazido por Farias e 

Rosenvald (2015), tem-se a seguinte situação: 

 

• o direito à herança do companheiro restará restrito a cota similar ao 

descendente, quando a prole for comum; 

• quando os filhos advirem apenas do autor da herança, terá o 

companheiro direito à metade da cota; e 
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• quando concorrer com os demais parentes, terá direito a apenas 1/3 do 

acervo, desde que adquiridos a título oneroso. 

 

Portanto, no que pertine aos descendentes, o companheiro terá "[...] direito a 

uma quota equivalente à do filho comum, nos bens adquiridos onerosamente 

durante a união estável", conforme Gonçalves (2012, p. 140). Todavia, nos casos 

em que o descendente pertencer apenas ao autor da herança, o companheiro terá 

direito à metade da cota.  

Nesse sentido, explana-se a decisão advinda do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, cujo entendimento é a de que o companheiro(a) terá direito à 

sucessão dos bens que tenham sido adquiridos de maneira onerosa, no decorrer da 

união estável. Consta-se nos autos de Apelação Cível 70064484645: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 
SUCESSÃO DO COMPANHEIRO. O companheiro sobrevivente participará 
da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na 
constância da união estável. Inteligência do artigo 1.790 do CC. 
Concorrendo com filho comum, terá direito a uma quota equivalente à que 
por lei for atribuído ao filho. Inteligência do inciso I do art. 1.790 do CC. 
Apelação desprovida. 

 

O Superior Tribunal de Justiça se posicionou de maneira similar. Observe-se 

o Recurso Especial 1090722: 

 

RECURSO ESPECIAL - UNIÃO ESTÁVEL - APLICAÇÃO DO REGIME DA 
SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS, EM RAZÃO DA SENILIDADE DE 
UM DOS CONSORTES, CONSTANTE DO ARTIGO 1641 , II , DO CÓDIGO 
CIVIL , À UNIÃO ESTÁVEL - NECESSIDADE - COMPANHEIRO 
SUPÉRSTITE - PARTICIPAÇÃO NA SUCESSÃO DO COMPANHEIRO 
FALECIDO QUANTO AOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA 
UNIÃO ESTÁVEL - OBSERVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1790 , 
CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O artigo 1725 do Código 
Civil preconiza que, na união estável, o regime de bens vigente é o da 
comunhão parcial. Contudo, referido preceito legal não encerra um 
comando absoluto, já que, além de conter inequívoca cláusula restritiva ("no 
que couber"), permite aos companheiros contratarem, por escrito, de forma 
diversa; II - A não extensão do regime da separação obrigatória de bens, 
em razão da senilidade do de cujus, constante do artigo 1641 , II , do 
Código Civil , à união estável equivaleria, em tais situações, ao desestímulo 
ao casamento, o que, certamente, discrepa da finalidade arraigada no 
ordenamento jurídico nacional, o qual se propõe a facilitar a convolação da 
união estável em casamento, e não o contrário; IV - Ressalte-se, contudo, 
que a aplicação de tal regime deve inequivocamente sofrer a 
contemporização do Enunciado n. 377 /STF, pois os bens adquiridos na 
constância, no caso, da união estável, devem comunicar-se, independente 
da prova de que tais bens são provenientes do esforço comum, já que a 
solidariedade, inerente à vida comum do casal, por si só, é fator contributivo 
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para a aquisição dos frutos na constância de tal convivência; V - Excluída a 
meação, nos termos postos na presente decisão, a companheira supérstite 
participará da sucessão do companheiro falecido em relação aos bens 
adquiridos onerosamente na constância da convivência [...]. 

 

A mesma Corte de Justiça confirmou o entendimento, nos autos de Agravo 

de Instrumento 70063141782, que a escolha do regime de comunhão universal de 

bens, não tem o condão de alterar a concorrência do companheiro(a) com os demais 

parentes. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. FALECIDO QUE VIVIA EM 
UNIÃO ESTÁVEL. SUCESSÃO EM CONCORRÊNCIA COM DEMAIS 
PARENTES DO FALECIDO. ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL. O fato da 
agravante e o falecido terem escolhido o regime da comunhão universal de 
bens, por ocasião da escritura pública de reconhecimento de união estável, 
não acarreta reflexo na incidência do artigo 1.790 III do Código Civil, que 
expressamente prevê a concorrência da companheira sobrevivente com 
demais parentes sucessíveis, independente de regime de bens. NEGARAM 
PROVIMENTO.  

 

No que tange a concorrência do companheiro(a) com os parentes de quarto 

grau, Wald (2012, p. 43/44) traz severas críticas a respeito do tema, eis que muitas 

vezes há manifesto distanciamento entre o autor da herança e os seus colaterais, 

não havendo sequer vínculos de afetividade, razão pela qual verifica-se um latente 

retrocesso na legislação. 

 

[...] nos dias atuais, em que se constata o distanciamento das relações de 
afetividade entre os colaterais de 4.º grau (como primos, tios-avós, 
sobrinhos-netos), é totalmente despropositado considerar a possibilidade de 
o companheiro sobrevivente concorrer com os parentes colaterais do de 
cujus apenas na fração de um terço sobre os bens adquiridos a título 
oneroso durante a união, já que quanto aos outros bens os colaterais 
herdarão sozinhos, sem a presença do companheiro sobrevivente. O 
retrocesso é patente se comparado o novo sistema introduzido pelo Código 
Civil ao sistema jurídico criado e existente durante a vigência das Leis n. 
8.971/94 e 9.278/96. Diante de tal constatação, deve-se concluir que o 
companheiro se localiza na frente dos parentes colaterais na sucessão 
legítima, no que se refere aos bens adquiridos a título oneroso durante a 
união estável, e, assim, os colaterais não serão chamados a suceder tais 
bens.  

 

Assim, de acordo com o aduzido por Wald (2012), o companheiro(a) apenas 

terá direito aos bens que tenham sidos adquiridos de maneira onerosa, após a 

configuração da união estável. Ainda, pondera que o contido no artigo 1.790, do 

Código Civil, é materialmente inconstitucional, vez que extirpa direitos da entidade 

familiar, na qual houve afeto e companheirismo durante anos. 



34 
 

Todavia, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que o 

tratamento diferenciado concedido à união estável, no que tange os direitos 

sucessórios, não viola os direitos contidos na Carta Republicana, eis que a mesma 

apenas dignificou a constituição da entidade familiar, não a equiparando com o 

casamento civil. Denota-se do Agravo de Instrumento 70062241070 que: 

 

UNIÃO ESTÁVEL. SUCESSÃO DA COMPANHEIRA. DIFERENÇA DE 
TRATO LEGISLATIVO ENTRE UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO. 
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS OU PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS. 1. O art. 226 da Constituição Federal não equiparou a 
união estável ao casamento civil, apenas admitiu-lhe a dignidade de 
constituir entidade familiar, para o fim de merecer especial proteção do 
Estado, mas com a expressa recomendação de que seja facilitada a sua 
conversão em casamento. 2. Tratando-se de institutos jurídicos distintos, é 
juridicamente cabível que a união estável tenha disciplina sucessória 
distinta do casamento e, aliás, é isso o que ocorre, também, com o próprio 
casamento, considerando-se que as diversas possibilidades de escolha do 
regime matrimonial de bens também ensejam seqüelas jurídicas distintas. 3. 
O legislador civil tratou de acatar a liberdade de escolha das pessoas, cada 
qual podendo escolher o rumo da sua própria vida, isto é, podendo ficar 
solteira ou constituir família, e, pretendendo constituir uma família, a pessoa 
pode manter uma união estável ou casar, e, casando ou mantendo união 
estável, a pessoa pode escolher o regime de bens que melhor lhe aprouver. 
Mas cada escolha evidentemente gera suas próprias seqüelas jurídicas, 
produzindo efeitos, também, no plano sucessório, pois pode se submeter à 
sucessão legal ou optar por fazer uma deixa testamentária. 4. A 
companheira concorre com os colaterais à herança, na ausência de 
ascendentes e descendentes. Recurso... desprovido.  

 

O Tribunal de Justiça do Paraná possui entendimento similar, dispondo que 

a Constituição Federal contemplou a união estável como entidade familiar, mas, por 

outro lado, não o equiparou com o casamento, conforme Arguição de 

Inconstitucionalidade 878130202: 

 

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 
SUCESSÓRIA - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE À ENTIDADE 
FAMILIAR DA UNIÃO ESTÁVEL CUJA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL 
PERMANECE INTACTA - INEXISTÊNCIA DE MÁCULA DE 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608066/artigo-1790-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607971/inciso-ii-do-artigo-1790-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%F3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645133/artigo-226-da-constitui%E7%E3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645006/par%E1grafo-3-artigo-226-da-constitui%E7%E3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%E7%E3o-federal-constitui%E7%E3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE DESPROVIDO COM A 
REMESSA DOS AUTOS À C. 12 ª CÂMARA CÍVEL PARA O 
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  

 

De acordo com o Tribunal de Justiça do Paraná, não basta à existência da 

convivência more uxório para que seja procedida a partilha de bens, sendo 

necessário, ainda, a existência do esforço comum no tocante a aquisição de bens. 

Consta nos autos de Apelação Cível 652806 que: 

 

AÇÃO DE MEAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BENS 
ORIGINÁRIOS DE SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES 
ADQUIRIDOS POR SUCESSÃO HEREDITÁRIA. SOCIEDADE DE FATO 
NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. 
1. Não basta a convivência more uxório, para a caracterização do direito de 
partilha da companheira, sendo necessário que a meação do patrimônio 
pleiteado tenha como causa comprovada o esforço comum na aquisição 
desses bens. 2. Bens obtidos, pelo companheiro, através de sucessão 
hereditária, são considerados bens particulares que não se comunicam, 
nem, tampouco, podem ser partilhados com fundamento na ocorrência de 
sociedade de fato. 3. O espólio, por sua vez, não tem direito à meação de 
imóvel, comprado pela companheira com o auxilio material do companheiro, 
quando a doação de dinheiro, apesar de representar quantia significativa, 
pode ser enquadrado na categoria de "pequeno valor", para fins de 
aplicação do parágrafo único, do art. 1.168, CC, tomando em consideração 
o patrimônio integral do doador e devido às justificáveis razões de afeição 
peculiaridades ao caso concreto. 

 

Hironaka (2016, p. 140), tece críticas ao contido no artigo 1.790, do Código 

Civil, vez que seu conteúdo foi confeccionado de maneira equivocada, pois privilegia 

os parentes colaterais, que muitas vezes sequer possuíam qualquer vínculo de afeto 

com o de cujus, em detrimento daquele que sempre esteve ao seu lado, dando 

carinho, amor e atenção. 

 

Forçoso é concluir, diante desse conturbado, insubsistente e irrefletido 
processo legislativo no que se refere à sucessão mortis causa do 
companheiro sobrevivo, que o que há mesmo é uma clara 
inconstitucionalidade, já que trata desigualmente situações equipolentes e 
equalizadas pela ordem constitucional, a saber, as entidades familiares 
oriundas do casamento e da união estável. E não é só, pois o tal art. 1.790 
do Código Civil ainda apresenta outros defeitos e desequilíbrios, quando 
comparado ao art. 1.829 do mesmo Código, como, por exemplo, o fato de 
ter colocado em ordem vocatória privilegiada os parentes colaterais do 
falecido, favorecendo-os antes do próprio companheiro de vida e de afeto 
daquele que, agora, é o autor da herança.  

 

Urge mencionar que o companheiro herdará a totalidade da herança, nos 

casos em que não existir qualquer parente até quarto grau. Nesse contexto, Oliveira 
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e Amorim (2013) explicam que o aludido montante diz respeito apenas aos bens 

adquiridos de maneira onerosa, no decorrer da união estável, eis que os bens 

particulares irão ficar como herança vacante. 

É importante trazer à tona a questão da concorrência do companheiro 

sobrevivente com o cônjuge. Destaca-se, desde logo, que o artigo 1.830, do Código 

Civil, dispõe que: 

 

Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge 
sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados 
judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, 
neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do 
sobrevivente. 

 

Diante de todo o exposto, há de se concluir que o companheiro participará 

da sucessão nos casos em que houver bens que tenham sido adquiridos, de 

maneira onerosa, durante a união estável, de maneira concorrente, eis que somente 

receberá a integralidade da herança quando não subsistir parentes até o quarto 

grau, conforme Oliveira e Amorim (2013). 

Contudo, em que pese à limitação advinda da Lei em vigor, Oliveira e 

Amorim (2013) esclarecem que não há qualquer impedimento do companheiro ser 

contemplado via testamento, desde que, obviamente, restem resguardados os 

direitos dos herdeiros necessários. 

Levando-se em consideração a amplitude da matéria, tramita no Supremo 

Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 878694, no qual se discute o tratamento 

diferenciado atribuído ao cônjuge e companheiro, no que tange os direitos 

sucessórios. Frise-se que, até o presente momento, sete ministros votaram no 

sentido de ser declarada a inconstitucionalidade do artigo 1.790, do Código Civil, 

visto que a Carta Republicana trata os mesmos de maneira igualitária. Extrai-se do 

website do Supremo Tribunal Federal (2016, p. 1) que: 

 

Pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento, pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), do Recurso Extraordinário (RE) 878694 
em que se discute a legitimidade do tratamento diferenciado dado a cônjuge 
e a companheiro, pelo artigo 1.790 do Código Civil, para fins de sucessão. 
Até o momento, sete ministros votaram pela inconstitucionalidade da norma, 
por entenderem que a Constituição Federal garante a equiparação entre os 
regimes da união estável e do casamento no tocante ao regime sucessório. 
O recurso, que começou a ser julgado na sessão desta quarta-feira (31), 
teve repercussão geral reconhecida pela Corte em abril de 2015. 
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Todavia, levando-se em consideração a necessidade de preservar o 

princípio da igualdade, previsto na Constituição Federal de 1988, tal questão foi 

dirimida em 10 de maio de 2017, eis que o Supremo Tribunal Federal procedeu à 

equiparação dos direitos concernentes à herança no âmbito da união estável, com o 

casamento civil, aplicando-se tanto a homossexuais, quanto para heterossexuais.  

Julgou-se, portanto, inconstitucional o conteúdo inserto no artigo 1.790, do 

Código Civil, que estabelece o direito de apenas trinta por cento ao acervo. Frise-se 

que as decisões provieram da apreciação dos Recursos Extraordinários 646721 e 

878694, conforme Supremo Tribunal Federal (2017, p. 1): 

 

Julgamento afasta diferença entre cônjuge e companheiro para fim 
sucessório 
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu julgamento que discute a 
equiparação entre cônjuge e companheiro para fins de sucessão, inclusive 
em uniões homoafetivas. A decisão foi proferida no julgamento dos 
Recursos Extraordinários (REs) 646721 e 878694, ambos com repercussão 
geral reconhecida. No julgamento realizado nesta quarta-feira (10), os 
ministros declararam inconstitucional o artigo 1.790 do Código Civil, que 
estabelece diferenças entre a participação do companheiro e do cônjuge na 
sucessão dos bens. 
O RE 878694 trata de união de casal heteroafetivo e o RE 646721 aborda 
sucessão em uma relação homoafetiva. A conclusão do Tribunal foi de que 
não existe elemento de discriminação que justifique o tratamento 
diferenciado entre cônjuge e companheiro estabelecido pelo Código Civil, 
estendendo esses efeitos independentemente de orientação sexual. 
[...] 
“No sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de 
regime sucessório entre cônjuges e companheiros devendo ser aplicado em 
ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil.” 

 

No que tange o Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (2014, p. 1), "A inconstitucionalidade do artigo 1.790 

vem sendo apontada com frequência por alguns doutrinadores e magistrados. No 

STJ, esse entendimento já foi sustentado anteriormente pelo ministro Luis Felipe 

Salomão, relator do recurso em discussão no momento". O referido julgamento foi 

suspenso, levando-se em consideração o pedido de vistas da Ministra Nancy 

Andrighi, não tendo sido retomado até o momento. 

 

4.3 PREJUÍZOS ADVINDOS DA UNIÃO ESTÁVEL EM RELAÇÃO AO DIREITO DE 

HERANÇA 
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Dentro do campo sucessório, há manifesta discriminação concedido ao 

companheiro(a), eis que enquanto o cônjuge figura como herdeiro necessário, o 

parceiro é apenas herdeiro legítimo, vez que herdará após os "[...] parentes 

colaterais de quarto grau. O direito à concorrência sucessória também é diferente. 

Quando concorre com os descendentes e ascendentes, o direito do companheiro se 

limita aos bens adquiridos onerosamente na vigência do relacionamento", conforme 

expõe Dias (2015, p. 256).  

Wald (2012) esclarece que o tratamento legislativo atribuído ao 

companheiro(a), notadamente no artigo 1.790, do Código Civil, se deu de maneira 

inadequada, visto que aquele que sobreviver não será tratado como herdeiro 

necessário, assim como é o cônjuge. É, portanto, um regramento deficiente, que 

enseja um verdadeiro retrocesso jurídico no âmbito das relações familiares.  

Não há dúvidas de que o conteúdo inserido no artigo acima mencionado 

perfaz uma verdadeira restrição aos direitos do companheiro(a), vez que aquele que 

sempre abdicou seu tempo e disposição à consecução das finalidades da entidade 

familiar, concorrerá em igualdade de condições com as demais classes de herdeiros, 

inclusive os colaterais, no que tange os bens adquiridos onerosamente, na 

constância da união estável, conforme entendimento de Venosa (2013). 

Farias e Rosenvald (2015, p. 489) pontuam que "O Código Civil de 2002 

modificou, sensivelmente, as regras sucessórias entre os 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!". 

Segundo Dias (2015), no tocante os colaterais até o quarto grau, insurge-se 

que o companheiro(a) terá direito apenas a um terço da totalidade da herança. Por 

outro lado, nas hipóteses em que concorrer com ascendentes ou descendentes, o 

direito à herança restará limitado aos bens que tenham sido adquiridos de maneira 

onerosa durante o relacionamento.  

Nesse sentido, quanto ao instituto da união estável no contexto do Código 

Civil de 2002, Venosa (2013, p. 22) enfatiza sua precariedade no âmbito do direito 

de família, assim como dos direitos sucessórios: 

 

O Código de 2002 traça dispositivos que visam regular a entidade familiar 
sem matrimônio, tanto no direito de família, como no direito das sucessões, 
nem sempre com a eficiência necessária, tanto que já se acenava com 
modificações, nesse campo, durante o período de vacatio legis. E o que 
sugeriu o Projeto nº 6. 960/2002, e certamente outros que se seguirão. Não 
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é o melhor dos mundos do Direito para nós, mas é o que os nossos 
legisladores conseguiram até aqui no universo jurídico pátrio.  

 

Nota-se total descaso com o convivente, na medida em que se encontra em 

um grau de inferioridade até mesmo quando comparado aos parentes colaterais, 

"[...] somente tendo direito ao recebimento integral da herança se não existirem, 

sequer, colaterais até o 4º grau do falecido – o que é, convenhamos, quase 

impossível", consoante aduz Farias e Rosenvald (2015, p. 489).  

Gonçalves (2012, p. 138) pontua alguns prejuízos advindos da Lei em vigor, 

como, por exemplo, a limitação dos bens adquiridos de maneira onerosa, bem como 

o fato de dispor acerca da concorrência entre o companheiro(a) e os colaterais. 

 

Embora o tratamento díspar da sucessão do companheiro tenha resultado 
de opção do legislador e não ofenda os cânones constitucionais, merece as 
críticas que lhe são endereçadas: a) por limitar a sucessão aos bens 
adquiridos onerosamente na constância do casamento; b) por repetir, no 
caso de concorrência com os descendentes, a indébita distinção entre 
descendentes exclusivos, só do autor da herança, e descendentes comuns, 
havidos da união entre o autor da herança e o companheiro; e c) por 
estabelecer a concorrência com os colaterais.  

 

De maneira exemplificativa, Farias e Rosenvald (2015, p. 489/490) 

contextualizam um caso concreto, veja-se: 

 

Exemplificando: se imaginar um homem que vem a morrer deixando um 
sítio, que possuía antes de iniciar a união estável e onde residia e retirava o 
sustento com a sua companheira, com quem dividiu a vida durante mais de 
30 anos, não tendo deixado qualquer outro bem, nem deixando 
descendentes ou ascendentes, tem-se, segundo o Código Civil (art. 1.790), 
que os seus colaterais (imagine-se os seus primos) ficarão com o sítio, 
enquanto a companheira não fará jus a nada! Efetivamente, esse absurdo 
está consagrado no direito brasileiro e precisa ser repelido.  

 

Tem-se, portanto, que caso haja apenas um patrimônio adquirido antes do 

início da união estável, o companheiro(a) que sobreviver nada herdará, consoante 

pondera Gonçalves (2012). 

Diante disso, confirmando o entendimento supracitado, pondera Medeiros 

Júnior (2014, p. 1) que "Caso inexista patrimônio adquirido após o início da união 

estável, o companheiro não tem direito à herança alguma, ressalvada a hipótese em 

que o de cujus deixe testamento beneficiando o companheiro". Portanto, tem-se que 

para os bens adquiridos antes da formação da união estável, apenas fará jus o 

companheiro nos casos em que subsistir disposições testamentárias. 
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Nesse enfoque, Farias e Rosenvald (2015) explicam que além de subsistir 

manifesta discriminação ao companheiro, o que fere sobremaneira o princípio da 

igualdade, ignora-se a realidade social atualmente vivenciada, vez que inúmeros 

indivíduos estão convivendo sob a ótica da união estável. 

Sendo assim, levando-se em consideração a deficiência normativa 

implantada pelo Poder Judiciário, Wald (2012, p. 42) ostenta que cabe à doutrina, 

bem como à jurisprudência, proceder à correção de tais vícios: 

 

Diante de tais ponderações, caberá à doutrina e à jurisprudência corrigir os 
vícios detectados no curso do processo legislativo e, desse modo, proceder 
à combinação das disposições contidas no art. 2.º da Lei n. 8.971/94, com 
aquelas relativas aos cônjuges no art. 1.829, I, II e III, do Código Civil, sob 
pena de flagrantes inconstitucionalidades serem cometidas contra as 
pessoas dos companheiros. 

 

Noutro ponto, tem-se a questão do direito real de habitação, que, na 

concepção de Farias e Rosenvald (2015, p. 491), "[...] é a garantia reconhecida ao 

cônjuge ou ao companheiro de continuar residindo no imóvel único de natureza 

residencial transmitido e que servia de lar para o casal, após a morte de um dos 

componentes de uma sociedade afetiva".  

Quanto ao direito real de habitação, Dias (2015, p. 256) pondera que: 

 

O silêncio do Código Civil sobre o direito real de habitação na união estável 
não inibe o seu reconhecimento. Permanece existindo por força do 
dispositivo legal que não foi revogado (L 9.278/96 art. 7.º parágrafo único). 
Ao depois, cabe invocar até o princípio da isonomia. No casamento 
expressamente está previsto o direito real de habitação (CC 1.831), nada 
justificando não assegurar o mesmo direito na união estável. 

 

Madaleno (2013) dispõe que o Código Civil procedeu ao reconhecimento do 

direito real de habitação, mas apenas no tocante ao imóvel que tenha sido destinado 

à entidade familiar e, ainda, seja o único objeto de inventário. Entretanto, não fez 

alusão aos companheiros, mas tão somente aos cônjuges. 

Nesse contexto, dispõe o artigo 1.831, do Código Civil, que: 

 

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, 
será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o 
direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da 
família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 
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Entretanto, não é plausível negar o direito real de habitação ao companheiro, 

estendendo-se apenas ao cônjuge sobrevivente, vez que afrontaria o princípio da 

igualdade constante na Constituição Federal, de acordo com o entendimento de 

Farias e Rosenvald (2015). 

Isso porque, o artigo 7.º, § único, da Lei 9.278, de 1996, esclarece que 

"Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá 

direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, 

relativamente ao imóvel destinado à residência da família". 

No Recurso Especial 1156744, o Superior Tribunal de Justiça entendeu de 

maneira similar. 

 

DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. 
COMPANHEIROSOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DO ART. 
7º DA LEI N.9.278/96. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Direito real de habitação. Aplicação ao companheiro sobrevivente. 
Ausência de disciplina no Código Civil. Silêncio não eloquente. Princípio da 
especialidade. Vigência do art. 7º da Lei n. 9.278/96.Precedente: REsp n. 
1.220.838/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,TERCEIRA TURMA, julgado 
em 19/06/2012, DJe 27/06/2012.2. O instituto do direito real de habitação 
possui por escopo garantir o direito fundamental à moradia 
constitucionalmente protegido (art. 6º, caput, da CRFB). Observância, 
ademais, ao postulado da dignidade da pessoa humana (art. art. 1º, III, da 
CRFB).3. A disciplina geral promovida pelo Código Civil acerca do regime 
sucessório dos companheiros não revogou as disposições constantes da 
Lei 9.278/96 nas questões em que verificada a compatibilidade. A legislação 
especial, ao conferir direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, 
subsiste diante da omissão do Código Civil em disciplinar tal direito àqueles 
que convivem em união estável.Prevalência do princípio da especialidade.4. 
Recurso improvido. 

 

Diante disso, com o escopo de corroborar o direito real de habitação do 

companheiro(a), implementou-se o Enunciado n.º 117, do Conselho da Justiça 

Federal, esclarecendo que "O direito real de habitação deve ser estendido ao 

companheiro, seja por não ter sido revogada a previsão da Lei n. 9.278/96, seja em 

razão da interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art. 6º, caput, da 

CF/88". 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com/topico/12078114/artigo-7-da-lei-n-9278-de-10-de-maio-de-1996
http://www.jusbrasil.com/legislacao/127234/lei-da-uni%E3o-est%E1vel-lei-9278-96
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%F3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/topico/12078114/artigo-7-da-lei-n-9278-de-10-de-maio-de-1996
http://www.jusbrasil.com/legislacao/127234/lei-da-uni%E3o-est%E1vel-lei-9278-96
http://www.jusbrasil.com/topico/10641309/artigo-6-da-constitui%E7%E3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%E7%E3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%F3digo-civil-lei-10406-02
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5 CONCLUSÃO 

 

Oportuno registrar que a união estável, devidamente reconhecida como 

entidade familiar com a promulgação da Constituição Federal, diz respeito, 

basicamente, à união de pessoas que não possuem qualquer impedimento para se 

casar, sendo também denominado como concubinato puro. Diverge, portanto, do 

concubinato impuro, que perfaz a convivência adultera. 

Para a sua configuração, faz-se necessária a presença de alguns requisitos, 

quais sejam: convivência pública, contínua e duradoura, além do escopo de 

constituir família, consoante disposto pela legislação civilista. 

Todavia, não obstante ter sido reconhecida a união estável como entidade 

familiar, nota-se que há manifesta perda do companheiro quando se trata do campo 

sucessório, mormente o direito de herança, que diz respeito ao patrimônio 

transmitido em razão da morte de alguém. 

Insta dizer que o companheiro apenas participará da sucessão quando os 

bens restarem adquiridos no decorrer da união estável e, ainda, tenha sido feito de 

maneira onerosa. Isto é, aqueles adquiridos antes da constituição da união estável, 

ou, após, mas a título gratuito, não será alvo de partilha com o companheiro 

sobrevivente.  

Ainda, enfatiza-se que a legislação que dispõe acerca da cota do 

companheiro é dotada de precariedade, estabelecendo três situações que causam 

manifesto prejuízo ao sobrevivente, quais sejam: quando a prole for comum, a cota 

será similar ao do descendente; quando a prole for apenas do autor da herança, terá 

direito apenas a metade da cota referente a cada descendente; e, por fim, terá 

direito a um terço da herança, nos casos em que concorrer com os demais parentes. 

Assim sendo, o companheiro sobrevivente apenas herdará o valor integral 

da herança, quando não existir parentes até quarto grau, o que é quase impossível 

de acontecer. Veja-se o grande retrocesso na legislação, que beneficia parentes de 

quarto grau que em muitas situações estão afastados do autor da herança, em 

detrimento daquele que sempre esteve ao seu lado e que certamente contribuiu de 

alguma forma para a construção do patrimônio. 

O contido no Código Civil viola sobremaneira o princípio do retrocesso 

social, visto que, erigindo a Constituição Federal à convivência entre os 
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companheiros ser intitulados como entidade familiar, não cabe ao legislador 

infraconstitucional dispor acerca de tratamentos que marginalizem o aludido instituto. 

Vai de encontro, ainda, ao princípio da igualdade, tendo em vista a atribuição 

de tratamento diferenciado entre o companheiro e o cônjuge na órbita sucessória.  

Deve-se ter em mente, hodiernamente, o princípio da afetividade, eis que as 

relações estão movidas cada vez mais por esse sentimento, que muitas vezes é 

mais latente do que os laços consanguíneos. 

Levando-se em consideração a grande discussão a respeito do tema, veio à 

tona o Recurso Extraordinário 878694, sendo julgado recentemente pelo Supremo 

Tribunal Federal, que, levando-se em consideração diversos princípios que regem o 

Direito Brasileiro, como a dignidade da pessoa humana, bem como o princípio da 

igualdade, equiparou os direitos concernentes à herança no âmbito da união estável, 

com o casamento civil, pondo fim as desigualdades, neste particular. 
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