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RESUMO 

 

Este estudo vem viabilizar o entendimento do artigo 1.790, do Código Civil, pois, 
desde a sua instituição, foi alvo de severas críticas doutrinárias, entendendo vários 
juristas que o tratamento diferenciado atribuído aos companheiros no quesito 
sucessão hereditária é datado de inconstitucionalidade, visto que o referido 
tratamento discriminatório não condiz com os preceitos constitucionais, já que a 
Constituição Federal de 1988 equiparou a união estável como entidade familiar. É 
nesse sentido que se respaldará este trabalho acadêmico, verificando-se no 
momento inicial os princípios correlacionados ao tema, sendo que, posteriormente, 
será analisada a união estável, para, após, adentrar na sucessão e a concorrência 
do companheiro com os demais herdeiros, elencando-se, ao final, o Recurso 
Extraordinário 878694, do Supremo Tribunal Federal. 
 

Palavras-chave: União Estável. Sucessão. Inconstitucional. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o intuito de analisar de maneira conjunta os direitos 

sucessórios e a união estável, tratando-se mais especificamente do artigo 1.790, da 

norma civilista, que, em contraposição à Constituição Federal de 1988, passou a 

tratar de maneira diferenciada os companheiros na condição de herdeiros. 

É salutar que com o advento do diploma constitucional, restou reconhecida a 

união estável, que, basicamente, consiste no companheirismo de duas pessoas sem 

que as mesmas tenham formalizado o casamento, como entidade familiar, mas que 

pecou no momento em que não houve o reconhecimento de determinados direitos 

tal como ocorre no casamento. 

É claro que o disposto no diploma republicano foi um passo importante, pois 

as perspectivas atuais da sociedade são diferentes daquelas enaltecidas nos 

tempos mais remotos, razão pela qual se fez necessária atribuir o status de entidade 

familiar aos companheiros, sem que, para tanto, os mesmos sejam taxados como 

concubinos, uma vez inexistirem impedimentos legais para tanto.  

Após se mostrar considerável como entidade familiar, outras legislações 

passaram a dispor sobre os direitos daqueles que vivem sob o regime de união 

estável, tal como a Lei 8.971, de 1994, bem como a Lei 9.278, de 1996, visto que 

foram normas regulamentadoras de diversos direitos. 

Da mesma forma, o Código Civil de 2002 também trouxe diversos artigos 

que enalteceram a união estável, mas, em contraposição com diversas perspectivas 

sociais, passou a tratar de maneira diferenciada o regime sucessório atribuído aos 

cônjuges e companheiros. 

Por óbvio, este tratamento desigual sempre foi alvo de muitas críticas por 

grande parte da doutrina, que considera inconstitucional e discriminatório este 

tratamento, que por muitos anos se mostrou prejudicial àqueles que optaram pela 

união estável. 

Este cenário foi mudando, mais precisamente como o julgamento do 

Recurso Extraordinário 878694, do Supremo Tribunal Federal, que, tendo sido 

autuado em 2015, apenas em maio deste ano foi objeto de análise pela Corte 

Superior.  
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Sem dúvidas, este julgamento, que propôs a inconstitucionalidade do artigo 

1.790, do Código Civil, é mais um grande avanço no direito brasileiro, eis que 

afastou a violação de preceitos constitucionais mínimos, como a igualdade e a 

dignidade, além de coibir um verdadeiro retrocesso social, possibilitando, assim, a 

verdadeira proteção da família pelo Estado. 

Diante da plenitude deste estudo, serão considerados aspectos doutrinários 

e jurisprudenciais, de modo a melhor dispor sobre o tema. 
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1 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

1.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Destaca-se nesta situação que a dignidade da pessoa humana não é um 

aspecto principiológico atual, visto já estar evidenciada na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, mais precisamente em seu artigo 1.º, que evidencia que 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito 

de fraternidade”.  

De acordo com Maria Berenice Dias (2013), o diploma constitucional atual 

também traz expressamente este princípio, considerando-o como sendo um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Segue o dispositivo constitucional, in verbis: 

 

Art. 1. A Republica Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estado e Município e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III – a dignidade da pessoa humana 

 

Diante disso, Ingo Wolfgang Sarlet (2012) bem delimita que a proteção à 

dignidade da pessoa humana é uma das principais finalidades que devem ser 

perseguidas pelo Estado, visto que o ser humano não pode ser visto como sendo 

um mecanismo para se exercer a atividade estatal, posto que diz respeito 

eminentemente a uma pessoa humana, alvo de reconhecimento. Portanto, cabe ao 

Poder Público criar mecanismos para efetivar a promoção do ser humano. 

Portanto, conforme entendimento de Maria Berenice Dias (2013) é fácil 

perceber que o princípio da dignidade da pessoa humana está vinculado ao fato de 

perfazer um macro princípio, cabendo aos demais nele se respaldar, de modo que a 

proteção das necessidades essenciais dos indivíduos possa ser efetivamente 

assegurada. 

 

1.2 PRINCÍPIO DA IGUALDADE 
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Da mesma forma atribuída à dignidade da pessoa humana, o princípio da 

igualdade também encontra amparo constitucional, estabelecendo, logo no caput do 

artigo 1.º, que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”. 

Assim, não se trata de no campo do direito de família estabelecer um 

tratamento igualitário apenas aos cônjuges, mas a todas as pessoas que estão 

inseridos nesta contextualização, posto que, sob a égide da Constituição Federal, 

não se mostra mais necessária a instituição do casamento, para que os conviventes 

possam fazer jus ao princípio da igualdade, conforme Rolf Madaleno (2013). 

Nesse passo, é possível verificar o seu desdobramento em diversos outros 

dispositivos constitucionais e, mais precisamente no campo do direito de família, 

está previsto no artigo 226, parágrafos 3.º e 5.º, in verbis: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
[...] 
 § 3º 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.       
[...] 
 § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 

 

Nesse contexto, segundo entendimento de Maria Berenice Dias (2013, p. 

46), "É imprescindível que a lei em si considere todos igualmente, ressalvadas as 

desigualdades que devem ser sopesadas para prevalecer a igualdade material". 

Portanto, não cabe ao legislador infraconstitucional tratar de maneira diversa 

aqueles que se encontram em patamares semelhantes. 

 

1.3 PRINCÍPIO DA LIBERDADE 

 

Dentro do atual cenário social, o princípio da liberdade ganhou importância  

nos últimos anos, conforme será demonstrado abaixo. 

O princípio da liberdade se mostra importante, eis que conforme elencado 

por Pedro Lenza (2014, p. 1.056), “[...] esses direitos marcam a passagem de um 

estado autoritário para um Estado de Direito, e nesse contexto, o respeito a 

liberdades individuais, em uma verdadeira perspectiva de absenteísmo estatal”. 
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É nesse sentido que Maria Berenice Dias (2013) acrescenta que o princípio 

da liberdade assegura que o casal possa constituir uma família da forma que lhe 

aprouver, pouco importando se é uma relação homoafetiva ou heterossexual, não 

cabendo ao Estado sequer interferir no momento da dissolução do casamento, ou da 

extinção da união estável. 

Ainda, Pedro Lenza (2014) define que o princípio da igualdade deve ser 

analisado de maneira concomitante com o princípio da igualdade, eis que ambos 

dizem respeito a direitos humanos fundamentais e, diante disso, devem ser 

observados sob a ótica paralela. 

É nesse sentido que o artigo 1.513, do Código Civil, estabelece que “É 

defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de 

vida instituída pela família”. Mas não se olvide que a liberdade pleiteia um 

tratamento isonômico no âmbito do seio familiar, posto que ambos os conviventes 

devem decidir de maneira conjunta a forma de como irá se organizar a entidade 

familiar, de modo que a relação se desenvolva de maneira saudável. 

 

1.4 PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

Tendo em vista que a Constituição Federal passou a proteger diversos tipos 

de relações familiares, há de se elencar, assim, manifesta apresentação do princípio 

da afetividade, visto que muitos dos relacionamentos que vem unindo as pessoas 

nos últimos anos não estão vinculados ao sangue, mas sim à afetividade. Rolf 

Madaleno (2013) ousa dizer que muitas vezes o vínculo afetivo vem se sobrepondo 

às relações biológicas. 

Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo (2014, p. 47) proporcionam 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.  
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Veja-se que “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”, nos moldes de Paulo 

Lôbo (2011, p. 73). Portanto, é algo tão relevante para as relações familiares, que 

prescinde de intervenção legislativa para que a mesma seja instituída. 

É possível afirmar, portanto, que não há qualquer correspondência entre a 

biologia e o afeto, pois este está atrelado à plena convivência familiar, 

proporcionando aos indivíduos a felicidade plena, de acordo com Maria Berenice 

Dias (2013). 

 

1.5 PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE 

 

Importa destacar que a solidariedade foi erigida ao campo jurídico, na 

medida em que os âmbitos familiares passaram a ser calcados na oferta de ajuda, 

de modo que interesses e objetivos possam ser alcançados mediante a participação 

de todos os integrantes da entidade familiar, conforme Paulo Lôbo (2011). 

Rolf Madaleno (2013, p. 93) acrescenta que: 

 

A solidariedade é princípio e oxigênio de todas as relações familiares e 
afetivas, porque esses vínculos só podem se sustentar e se desenvolver em 
ambiente recíproco de compreensão e cooperação, ajudando-se 
mutuamente sempre que se fizer necessário. 
[...] 
O dever de assistência imaterial entre os cônjuges e conviventes respeita a 
uma comunhão espiritual nos momentos felizes e serenos, tal qual nas 
experiências mais tormentosas da cotidiana vida de um casal. 

 

Na concepção de Maria Berenice Dias (2015, p. 48), a solidariedade familiar 

está respaldada no fato de uma obrigação que um indivíduo tem com o outro, posto 

que o indivíduo apenas existirá, enquanto coexistir. Portanto, em prol à fraternidade 

e à reciprocidade, subsiste o princípio da solidariedade irá reger as relações 

familiares, tendo, inclusive, aparato constitucional: 

 

Solidariedade é o que cada um deve ao outro. Esse princípio, que tem 
origem nos vínculos afetivos, dispõe de acentuado conteúdo ético, pois 
contém em suas entranhas o próprio significado da expressão 
solidariedade, que compreende a fraternidade e a reciprocidade. A pessoa 
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só existe enquanto coexiste. O princípio da solidariedade tem assento 
constitucional, tanto que seu preâmbulo assegura uma sociedade fraterna. 

 

Para Paulo Lôbo (2011, p. 64), “A solidariedade do núcleo familiar deve 

entender-se como solidariedade recíproca dos cônjuges e companheiros, 

principalmente quanto à assistência moral e material”.  

Diante disso, com a instituição do princípio da solidariedade familiar, caberá 

aos integrantes da entidade prover a ajudar entre si, desincumbido ao Estado a 

necessidade de prover altos encargos no seio familiar, que estão devidamente 

amparados pelo texto constitucional, segundo Maria Berenice Dias (2015). 
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2 BREVE ANÁLISE SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

Antes de analisar a conceituação da união estável, importa aqui destacar 

que a mesma não pode ser confundida com o casamento. De acordo com o 

entendimento de Sílvio de Salvo Venosa (2009), por óbvio, o casamento diz respeito 

ao centro do direito familiar, perfazendo um negócio jurídico formal, posto que 

engloba uma série de formalidades para que a vida comum possa ser estabelecida.  

Sobre o casamento, Maria Berenice Dias (2015, p. 147) incrementa que: 

 

O casamento gera o que se chama de estado matrimonial, no qual os 
nubentes ingressam por vontade própria, por meio da chancela estatal. 
Historicamente a família nasce quando da celebração do casamento, que 
assegura direitos e impõe deveres no campo pessoal e patrimonial. As 
pessoas têm a liberdade de casar, mas, uma vez que se decidam, a 
vontade delas se alheia e só a lei impera na regulamentação de suas 
relações. Assertiva como esta, da doutrina mais tradicional, mostra que a 
tônica era o interesse de ordem pública, mais prevalente do que o interesse 
dos próprios cônjuges, que não merecia maior atenção. 

 

Mas, o casamento não é a única forma de se constituir uma família, pois a 

mesma também pode ser concebida mediante a instituição da união estável. 

Antes de enfatizar o conceito de união estável, importa esclarecer que esta 

relação não pode ser confundida com o concubinato, que, basicamente, sendo 

impuro, não pode ser considerado como legítimo pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. Para Rolf Madaleno (2013, p. 1.012), "Concubinato também existe entre 

as pessoas impedidas de casar pelo vínculo de parentesco ou de afinidade e, 

destarte, mantendo relações incestuosas". Sendo puro, não há o que se falar em 

ausência de reconhecimento de direitos. 

Inclusive, o Código Civil reconhece que “As relações não eventuais entre o 

homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato”. 

Consoante entendimento de Paulo Lôbo (2011), a união estável pode ser 

entendida como sendo uma entidade familiar, sendo que os conviventes manterão 

aparência de casado. Após o advento do diploma constitucional, há manifesto 

entendimento de que a esta relação diz respeito a uma relação jurídica. 
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Fernanda Dias Xavier (2015, p. 45/46) conceitua a união estável da seguinte 

forma: 

 

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. (2015, p. 45/46) 

 

Diante disso, é possível verificar que de acordo com Cristiano Chaves de 

Farias e Nelson Rosenvald (2015), a união estável diz respeito a uma nova 

terminologia que fora empregada para reconhecer novas relações afetivas, mas que, 

para tanto, prescinde do preenchimento das formalidades que dizem respeito ao 

casamento. 

 

2.2 REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

Os requisitos que denotam a existência da união estável estão previsto no 

artigo 1.º, da Lei 9.278, de 1996, bem como no artigo 1.723, do Código Civil. 

Na Lei 9.278, de 1996, pontua-se 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". 

Por outro lado, elenca o Código Civil (BRASIL, 2002) que: 

 

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. 

 

No entendimento de Maria Berenice Dias (2015), a convivência pública não 

requer exatamente que todos os atos dos casais sejam efetivamente publicados, eis 

que, por óbvio, existem determinados atos de foro íntimo, que não devem ser 

instituídos perante terceiros. Assim, o que a legislação vem exigir é que o 

file:///C:\l
file:///C:\l
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relacionamento seja notório, isto é, que haja a demonstração simplória de que os 

companheiros vivem como se casados fossem. 

Já a continuidade está consubstanciada na estabilidade, de modo que 

aqueles relacionamentos passageiros não deem azo a união estável. Ainda, 

contextualiza-se que rompimentos passageiros não desconfiguram a união estável. 

Fernanda Dias Xavier fala de maneira mais precisa sobre o tema: 

 

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. (2015, p. 111) 

 

Há também o ânimo de constituir família, que, conforme Cristiano Chaves de 

Farias e Nelson Rosenvald (2015) consistem na possibilidade dos companheiros 

conviverem de modo que como se casados fossem. Isto é, embora não preenchidos 

os requisitos do casamento, mais especificamente os formais, é certo que a união 

estável não pode ser algo passageira, posto que ambos os conviventes devem visar 

a constituição da família. 

Ademais, “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", de acordo com Rolf Madaleno (2013). Há, portanto, a 

necessidade de se observar os impedimentos previstos na legislação, posto que 

uma vez configurado, não será possível reconhecer a união estável. 

O artigo 1.521, do Código Civil, elenca as causas impeditivas, in verbis: 

 

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. 
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Do entendimento acima, é possível extrair que não podem se casar, de 

maneira exemplificativa, que não poderão celebrar casamento o adotado com o filho 

do adotante. Inexistindo qualquer dispositivo legal que mencione os impedimentos 

que rondam a união estável, por óbvio, este regramento pode ser aplicável nesta 

situação. 

 

2.3 REGIME DE BENS APLICÁVEL À UNIÃO ESTÁVEL 

 

O regime de bens aplicável à união estável se encontra inserida no artigo 

1.725, "Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às 

relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens".  

Portanto, mediante a celebração do contrato de convivência, é possível 

instituir qualquer outro regime de bens, sendo que o silêncio dos companheiros 

acarretará, de maneira automática, a instituição do regime da comunhão parcial de 

bens. 

Rolf Madaleno pontua que: 

 

Pela via do contrato de convivência, os integrantes de uma união estável 
promovem a autorregulamentação do seu relacionamento, no plano 
econômico e existencial, e a contratação escrita do relacionamento de união 
estável não representa a validade indiscutível da convivência estável, 
porque o documento escrito pelos conviventes está condicionado à 
correspondência fática da entidade familiar e dos pressupostos de 
reconhecimento (CC, art. 1.723), ausentes os impedimentos previstos para 
o casamento (CC, art. 1.521), porque não pode constituir uma união estável 
quem não pode casar, com as ressalvas do § 1 o do artigo 1.723 do Código 
Civil. (2013, p. 1.119)  

 

Diante disso, enfatiza Paulo Lôbo (2011) que se trata de um regime legal 

supletivo, recaindo sobre a união estável na hipótese em que os conviventes 

permanecerem silentes, não dispondo sobre o regime que deverá reger. 

Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 

476) implementam que: 

 

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. (2015, p. 476) 
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Ainda, Maria Berenice Dias (2015, p. 248) acrescenta que "Basta lembrar 

que os bens adquiridos durante o período de convívio, por presunção legal, passam 

a pertencer ao par". 

Nesse contexto, haverá a prevalência do regime de comunhão parcial de 

bens na hipótese em que houver a incidência da união estável, mas, que não é 

absoluto, pois mediante o contrato de convivência é possível que os companheiros 

delimitem outro regime apto a reger a convivência. 
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3 A HERANÇA NO REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

3.1 CONCEITO DE HERANÇA 

 

Destaca-se que a herança pode ser entendida como sendo um conjunto de 

determinado acervo de bens que é transmitido para os herdeiros mediante o evento 

causa mortis. Nesse passo, Cesar Fiuza (2009) implementa que a herança resta 

constituída tanto pelo ativo, quanto pelo passivo, sendo que o primeiro diz respeito 

aos créditos, ao passo que, o segundo, está vinculado aos débitos deixados pelo 

falecido. 

Merece ser mencionado também o posicionamento de Euclides de Oliveira e 

Sebastião Amorim, que ensinam que a herança tem o condão e preservar a própria 

continuidade da família, senão vejamos: 

 

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. (2013, p. 31) 

 

É importante salientar que a herança pode ser intitulada como acervo 

hereditário, bem como patrimônio hereditário ou massa hereditária, sendo 

considerada, verdadeiramente, como uma universalidade de direito, no qual se 

envolve um conjunto de relações jurídicas, com conotação econômica, podendo 

também ser considerada um bem imóvel, predominando ainda o entendimento de 

que é um condomínio indivisível, conforme explicitam os autores Luciano Figueiredo 

e Roberto Figueiredo (2014). 

A delimitação conceitual acerca da herança também pode ser facilmente 

extraída do artigo 91, do Código Civil (BRASIL, 2002), compreendendo-se que se 

"Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma 

pessoa, dotadas de valor econômico".  

Deste dispositivo, é possível desmembrar que a herança está vinculada ao 

fato de perfazer uma universalidade de direito, aliado ao fato de possuir conotação 

econômica. 
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3.2 ESPÉCIES DE HERDEIROS 

 

Inicialmente, importa esclarecer que a primeira espécie de herdeiro a ser 

salientada neste estudo acadêmico é o legítimo, que é aquele que vem descrito na 

legislação, mais precisamente no artigo 1.829, do Código Civil (BRASIL, 2002), 

conforme segue: 

 

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. 

 

Nesse sentido, conforme afirma Carlos Roberto Gonçalves (2012), a 

sucessão legítima pode ser entendida como sendo aquela que tem o condão de 

abranger o cônjuge e os colaterais, assim como os ascendentes e os descendentes, 

na hipótese em que estes herdeiros não tenham sido excluídos da linha sucessória. 

Para o autor Caio Mário da Silva 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". Diante das palavras deste autor, é possível verificar que a sucessão 

legítima resta instituída pela legislação regente, especialmente quando não há a 

efetivação de testamento no caso concreto. 

Por sua vez, a sucessão testamentária encontra guarida no artigo 1.799, do 

Código Civil, que dispõe da seguinte forma: 

 

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. 

 

Sendo assim, conforme assimila Carlos Roberto Gonçalves (2012), o 

testamento consiste na declaração de última vontade daquele que faleceu e, diante 

file:///C:\l
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disso, beneficiará aquele que nele tenha sido incluído, sendo denominado como 

herdeiro testamentário. 

De acordo com o autor Arnoldo 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". Diante disso, mediante o 

instrumento do testamento, resta possibilitado que os indivíduos possam receber 

determinado patrimônio, sem que, para tanto, estejam previsto na legislação como 

herdeiros legítimos. 

Há também a figura dos herdeiros necessários, disposta no artigo 1.845, do 

Código Civil (BRASIL, 2002), estabelecendo que "São herdeiros necessários os 

descendentes, os ascendentes e o cônjuge". Consoante se depreende da norma 

civilista, os herdeiros necessários são os denominados descendentes, ascendentes, 

assim como o cônjuge. 

Portanto, na condição de herdeiro necessário, os autores Euclides de 

Oliveira e Sebastião Amorim (2013) ressaltam que caberá aos descendentes, 

ascendentes, assim como ao cônjuge ao menos cinquenta por cento do acervo 

hereditário e, diante disso, mostra-se evidente que não poderá haver a disposição 

de todos os bens mediante testamento. 

É nesse contexto que Eduardo de Oliveira Leite (2012, p. 129) afirma que 

"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". 

Mas, conforme esclarece Carlos Roberto Gonçalves (2012), o direito ao 

título de herdeiro necessário não é absoluto, posto que aspectos atrelados à 

indignidade, bem como a deserdação, tendem a fazer romper este direito. 

 

3.3 ANÁLISE DO ARTIGO 1.790, DO CÓDIGO CIVIL - CONCORRÊNCIA DO 

COMPANHEIRO COM OS DEMAIS HERDEIROS 

 

O artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002) dispõe 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: 
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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. 

 

Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015) 

explicam que o diploma civilista de 2002 contemplou a possibilidade dos 

companheiros também participarem da sucessão e, levando-se em consideração 

que não se trata de mera faculdade, perfaz um direito do convivente que deve ser 

efetivado na prática, o que exclui qualquer margem de liberalidade. 

Para Maria Berenice Dias (2015, p. 256), quando comparado aos cônjuges, 

“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" 

Deste dispositivo, torna-se possível extrair os aspectos que abaixo estão 

elencados: 

 

a) Possibilidade de o companheiro participar da sucessão, mas apenas 

quanto aos bens adquiridos de maneira onerosa, após o início da união estável; 

b) Na hipótese da prole for comum, possibilita-se que o companheiro 

herde cota similar ao que for atribuído a cada filho; 

c) Na hipótese da prole não ser comum, o companheiro terá direito a 

metade da herança de cada filho; 

d) Quanto se tratar de parentes suscetíveis, fará jus a um terço; 

e) Herdará sua integralidade, apenas quando não houver qualquer destes 

parentes. 

 

Nesse contexto, Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo (2014, p. 638) 

contemplam 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". Portanto, resta excluída a possibilidade do 

companheiro participar da sucessão quando os bens forem adquiridos de maneira 

onerosa antes da união estável, ou, após a instituição da mesma, mas a título 

gratuito. 
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Para o autor Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 140), ao companheiro 

subsistirá o "[...] direito a uma quota equivalente à do filho comum, nos bens 

adquiridos onerosamente durante a união estável". 

Ainda, que se mostre plausível a concorrência do companheiro com os 

filhos, sejam eles da prole comum, sejam apenas do autor da herança, há de se 

enaltecer que não é possível suportar a divisão da herança com os parentes mais 

remotos, que muitas vezes sequer mantinha proximidade com o falecido. Este é o 

entendimento de Arnoldo Wald (2012, p. 43/44): 

 

[...] 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.  

 

Portanto, conforme bem esclarecem Euclides de Oliveira e Sebastião 

Amorim (2013), haverá a possibilidade de o companheiro herdar de maneira integral 

a herança apenas quando não existir qualquer parente até o quarto grau, que, veja-

se, mostra-se praticamente impossível no caso concreto.  

Assim, concluem os autores que apenas se possibilita a concorrência do 

companheiro quanto aos bens que efetivamente foram adquiridos de maneira 

onerosa durante a constância da união estável, posto que se presume o esforço em 

comum. 

Este artigo foi alvo de diversas criticas doutrinárias, que serão elencadas no 

tópico a seguir. 

 

3.4 POSICIONAMENTOS DOUTRINÁRIOS SOBRE O TEMA 

 

Levando-se em considerações os diversos posicionamentos que podem ser 

extraídos da doutrina, que, frise-se, a maior parte está atrelado ao fato do dispositivo 
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em análise estar calcado em inconstitucionalidade, há de ser abordado este assunto 

a partir deste momento. 

Iniciando-se por Arnoldo Wald (2012), este autor acrescenta que a redação 

dada a este dispositivo é inadequada, pois não atribui ao companheiro à condição 

de herdeiro necessário, tal como ocorre com o cônjuge, sendo, portanto, uma norma 

dotada de deficiência, ocasionando, mais especificamente nas relações familiares, 

um retrocesso jurídico. 

Nessa perspectiva, tem-se que de acordo com Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald (2015, p. 489), "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!". 

Modificou para pior, visto não ter atribuído aos companheiros o mesmo 

tratamento sucessório conferido aos cônjuges, ora, descrito no artigo 1.829, do 

Código Civil (BRASIL, 2002): 

 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso 
Extraordinário nº 646.721)   (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694) 
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. 

 

Para Sílvio Venosa, há uma grande injustiça no dispositivo sob análise, pois 

a restrição sucessória atribuída aos companheiros é um entendimento que não deve 

mais prosperar no Direito Brasileiro, visto que aquele que sempre esteve presente 

na unidade familiar, esforçando-se de maneira conjunta aos demais membros, deve 

concorrer até mesmo com aqueles parentes mais distantes, que talvez nem 

conheça. É, assim, uma norma precária: 

 

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 
é o melhor dos mundos do Direito para nós, mas é o que os nossos 
legisladores conseguiram até aqui no universo jurídico pátrio. (2013, p. 22) 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4100069
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4100069
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4744004
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1640
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Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 489) também 

sintetizam esta lástima legislativa, ponderando sobre o direito à sucessão integral do 

herdeiro, que "[...] 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". Veja-se, aqui, que a doutrina critica veementemente a 

concorrência do companheiro com os parentes de quarto grau, que, evidentemente, 

ocasiona manifesto retrocesso legislativo. 

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, também traz à baila suas 

críticas sobre o artigo 1.790, ponderando que o legislador protegeu sobremaneira o 

parente distante, em detrimento daquele que sempre figurou de maneira próxima ao 

detentor dos bens, senão vejamos: 

 

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. (2016, p. 140) 

 

Carlos Roberto Gonçalves também expõem algumas peculiaridades sobre o 

tema: 

 

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. (2012, p. 138) 

 

É evidente que além dos aspectos discriminatórios que advém do tema, que 

acabam ceifando o princípio da igualdade, atuou o legislador de maneira a ignorar a 

realidade brasileira hodierna, eis que muitas pessoas não estão mais celebrando 

casamento, mas apenas vivendo em união estável, o que não é motivo suficiente 

para a instituição deste tratamento equivocado. 
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Nesse diapasão, levando-se em consideração este embaraço legislativo, há 

de se ponderar que cabe ao órgão do Poder Judiciário proceder de maneira a 

obstaculizar a incidência deste tratamento legislativo equivocado, conforme Arnoldo 

Wald (2012). 

Mas, consoante será demonstrado abaixo, é possível verificar forte 

aplicabilidade do artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002), nos casos concretos, 

entendendo muitos julgadores que não é possível abordar o aspecto inconstitucional 

deste instituto. 

 

3.5 ABORDAGEM JURISPRUDENCIAL 

 

Pondera-se de maneira inicial a Apelação Cível 70064484645, cujo 

entendimento é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Para esta Corte de Justiça, há de se elencar o entendimento no qual se 

admite a aplicabilidade do artigo 1.790, no caso concreto, de modo a mencionar que 

o direito do companheiro é sobre aqueles bens que tenham sido conseguidos de 

maneira onerosa, somado ao fato de que também deve ter sido adquirido após a 

configuração do início da união estável. 

Portanto, para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, este é o direito do 

companheiro, em consonância com o artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002), 

senão vejamos: 

 

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. 

 

A decisão abaixo pontuada também é do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, que se instituiu no Agravo de Instrumento 70062241070. 

Esta decisão realmente foi uma lastima advinda do Poder Judiciário, pois 

corroborou o contido no artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002), além de 

dispor que não viola de qualquer modo a Constituição Federal (BRASIL, 1988), pois, 

em que pese ter havido o reconhecimento da união estável como entidade familiar, 
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notadamente no artigo 226, não foi feita qualquer menção de que os direitos 

provenientes do casamento seriam atribuídos de igual forma aos companheiros: 

 

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.  

 

Verifica-se a consolidação deste tema quando o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, nos autos de Agravo de Instrumento 70063141782, enaltece que 

prevalecerá o conteúdo inserto no artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002), 

ainda que tenha havido a instituição de outro regime de bens, como ocorreu no caso 

abaixo, que restou estipulada a comunhão universal de bens, conforme abaixo 

descrito: 

 

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.  

 

De modo muito peculiar se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no 

Recurso Especial 1090722, mas quando da instituição do regime de separação 

obrigatória de bens, prevalecendo, assim, o contido no artigo 1.790, do Código Civil 

(BRASIL, 2002): 



22 
 

 
 

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 
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 [...]. 

 

Entendimento lastimável também foi do Tribunal de Justiça do Paraná, 

contemplando na Arguição de Inconstitucionalidade 878130202 que a Constituição 

Federal não tratou de equiparar a união estável com o casamento, nos moldes 

declinados a seguir:  

 

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 
INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE DESPROVIDO COM A 
REMESSA DOS AUTOS À C. 12 ª CÂMARA CÍVEL PARA O 
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  

 

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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É possível verificar o reconhecimento da constitucionalidade do teor inserto 

no artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002) na decisão do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, conforme Apelação 00253047520128260100, conforme se elenca a 

seguir: 

 

UNIÃO ESTÁVEL – SUCESSÃO – SENTENÇA PROFERIDA EM 
INVENTÁRIO, QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL – 
ADMISSIBILIDADE – DIREITOS DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE – 
DECISÃO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.790, DO CC, POR 
INCONSTITUCIONALIDADE – INADMISSIBILIDADE – CONTRARIEDADE 
À DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP – SENTENÇA 
REFORMADA. 
Nada impede que a decisão sobre a união estável existente entre o falecido 
e sua companheira seja proferida nos próprios autos do inventário, quando 
a simplicidade da questão não recomendar a remessa às vias ordinárias. A 
partir da decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial do TJSP, que 
reconheceu a constitucionalidade do artigo 1.790, do Código Civil, não é 
lícito a qualquer órgão fracionário do mesmo tribunal decidir pela 
inconstitucionalidade da referida norma, dada a cláusula de reserva de 
plenário, protegida pela Súmula Vinculante nº 10, do STF. RESULTADO: 
apelação provida. 

 

Em outra decisão, o Tribunal de Justiça do São Paulo, conforme Agravo de 

Instrumento 20689579720158260000 delimitou a constitucionalidade do artigo 

1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002), bem como a impossibilidade de se aplicar o 

artigo 1.829, do mesmo diploma cível (BRASIL, 2002), que trata dos direitos 

sucessórios do cônjuge, aos companheiros: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE 
COMPANHEIRA. 
Decisão agravada que ressalvou a necessidade de observância do artigo 
1.829 do Código Civil para a apresentação da partilha quanto aos direitos 
da companheira. Inconformismo dos herdeiros. Acolhimento parcial. 
Impossibilidade de aplicação do artigo 1.829 do CC à companheira. 
Constitucionalidade do art. 1790, do CC que foi reconhecida pelo Órgão 
Especial deste Tribunal de Justiça. Companheira que participará da 
sucessão nos termos do artigo 1.790 do Código Civil. Questão relativa ao 
direito real de habitação que não foi objeto da decisão agravada. Recurso 
parcialmente provido. 

 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme Agravo de 

Instrumento 190979820118190000, também optou pelo reconhecimento da 

constitucionalidade do artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002), senão vejamos 

a seguir: 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608066/artigo-1790-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c�digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608066/artigo-1790-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c�digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10604801/artigo-1829-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c�digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10604801/artigo-1829-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c�digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608066/artigo-1790-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c�digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608066/artigo-1790-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c�digo-civil-lei-10406-02
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUCESSÃO DA 
COMPANHEIRA EM CONCORRÊNCIA COM OS ASCENDENTES DO DE 
CUJUS. DECISÃO QUE AFASTA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
1.790 DO CÓDIGO CIVIL, EXCLUINDO A COMPANHEIRA DA SUCESSÃO 
EM RELAÇÃO AOS BENS COMUNS. INTERPRETAÇÃO DO INCISO III 
DO ART. 1.790 EM CONSONÂNCIA COM O CAPUT QUE, APESAR DE 
ATENDER A TÉCNICA DE HERMENÊUTICA JURÍDICA ENSEJA 
SITUAÇÃO DE DESIGUALDADE QUE REPRESENTA VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. 
INCIDENTE DE INSCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDO. SUSPENSÃO 
DO FEITO PARA REMESSA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL AO 
ÓRGÃO ESPECIAL. 

 

Foram poucos os entendimentos que versaram sobre o reconhecimento da 

inconstitucionalidade do artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002). 

Pode-se pontuar, neste particular, a Arguição de Inconstitucionalidade no 

Recurso Especial 1135354, do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que os 

incisos III e IV, do artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002), não se coaduna 

com as atuais perspectivas sociais e, diante disso, deve ser extirpado do Direito 

Brasileiro.  

 

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1.790, 
INCISOSIII E IV DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. UNIÃO ESTÁVEL. 
SUCESSÃO DOCOMPANHEIRO. CONCORRÊNCIA COM PARENTES 
SUCESSÍVEIS. 
Preenchidos os requisitos legais e regimentais, cabível o incidentede 
inconstitucionalidade dos incisos, III e IV, do art. 1790, CódigoCivil, diante 
do intenso debate doutrinário e jurisprudencial acercada matéria tratada. 

 

Diante destes entendimentos jurisprudenciais, é forçoso acreditar que 

durante muitos anos as Cortes de Justiça entenderam como constitucional um 

dispositivo que tratava de maneira diferenciada os cônjuges e companheiros, sendo 

esta ideia levada a cabo com o julgamento do Recurso Extraordinário 878694, do 

Supremo Tribunal Federal, que será analisado a seguir. 

 

3.6 ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 878694, DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

O julgamento do Recurso Extraordinário 878694, do Supremo Tribunal 

Federal, foi um passo importante e relevante para a questão da sucessão dos 

companheiros, tendo como Relator o Ministro Roberto Barroso. 

Pode-se verificar do voto do Ministro Edson Fachin (2017, p. 7/8) que: 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10608066/artigo-1790-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c�digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/topico/10608066/artigo-1790-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c�digo-civil-lei-10406-02
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Essa matemática não encontra respaldo na Constituição de 1988, pois não 
há guarida no texto constitucional vigente para as distinções estabelecidas 
entre as opções dos membros de uma família por um ou outro modelo de 
conjugalidade. 
Tal qual acutíssimamente posto no voto do Ministro Roberto Barroso, a 
hermenêutica constitucional conduz a uma equiparação, em prestígio ao 
princípio da isonomia (art. 5º, I, e art. 226, §3º, da Constituição da 
República), dos regimes sucessórios dos cônjuges e companheiros, de 
modo a reconhecer-se, incidentalmente, no presente recurso extraordinário, 
a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil de 2002. 
Ademais, para que não se estabeleça indesejável lacuna no ordenamento 
jurídico quanto ao tema, deve-se aplicar para os integrantes de ambos os 
modelos de conjugalidade as mesmas regras, quais sejam, aquelas do art. 
1.829 e seguintes do Código Civil de 2002. 
Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para que 
seja restabelecida a sentença de 1º grau. 

 

É possível visualizar que no trecho acima transcrito o Ministro Edson Fachin 

acompanhou o Ministro Roberto Barroso em seu competente voto. 

Do entendimento do Ministro, é possível subsumir que o tratamento 

diferenciado entre cônjuges e companheiros no trato do direito sucessório não 

encontra amparo constitucional, eis que não se mostra plausível atribuir aspectos 

diferenciadores aos membros de determinada família apenas pelo fato de terem 

optado por outra forma de conjugalidade. 

Aliás, evidencia que o reconhecimento dos mesmos direitos sucessórios é 

uma forma de efetivar o princípio da isonomia, ora insculpido no artigo 5.º, inciso I, 

bem como no artigo 226, parágrafo 3.º, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Diante disso, elencou a necessidade de atribuir aos companheiros o direito à 

sucessão, conforme reza o artigo 1.829, do Código Civil (BRASIL, 2002). 

De acordo com o Sítio Eletrônico do Supremo Tribunal Federal (2017, p. 

única), costa que os Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli procederam de maneira a 

negar provimento ao recurso extraordinário, visto não haver qualquer extrapolação 

por parte do Poder Legislativo, cuja conduta, de ter tratado de maneira diferenciada 

os companheiros dos cônjuges, não ceifaram os limites impostos pela Constituição 

Federal, tampouco ocasiona retrocesso social. No mesmo sentido foi o 

entendimento do Ministro Lewandowski: 

 

Já na continuação do julgamento do RE 878694, o ministro Marco Aurélio 
apresentou voto-vista acompanhando a divergência aberta pelo ministro 
Dias Toffoli na sessão do último dia 30 março. Na ocasião, Toffoli negou 
provimento ao RE ao entender que o legislador não extrapolou os limites 
constitucionais ao incluir o companheiro na repartição da herança em 
situação diferenciada, e tampouco vê na medida um retrocesso em termos 
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de proteção social. O ministro Lewandowski também votou nesse sentido na 
sessão de hoje. 

 

Na decisão final, consta que: 

 

Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 809 da repercussão geral, por 
maioria e nos termos do voto do Ministro Relator, deu provimento ao 
recurso, para reconhecer de forma incidental a inconstitucionalidade do art. 
1.790 do CC/2002 e declarar o direito da recorrente a participar da herança 
de seu companheiro em conformidade com o regime jurídico estabelecido 
no art. 1.829 do Código Civil de 2002, vencidos os Ministros Dias Toffoli, 
Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que votaram negando provimento ao 
recurso. Em seguida, o Tribunal, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou 
tese nos seguintes termos: “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”. Ausentes, 
justificadamente, os Ministros Dias Toffoli e Celso de Mello, que votaram em 
assentada anterior, e, neste julgamento, o Ministro Luiz Fux, que votou em 
assentada anterior, e o Ministro Gilmar Mendes. Não votou o Ministro 
Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki, que votara em 
assentada anterior. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. 
Plenário, 10.5.2017.   

 

Da decisão acima pontuada, é possível extrair os seguintes pontos: 

 

a) Reconhecimento de maneira incidental sobre a inconstitucionalidade do 

artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002); 

b) Possibilidade daqueles que mantêm união estável participarem da 

herança conforme reza o artigo 1.829, do Código Civil (BRASIL, 2002), que diz 

respeito ao direito sucessório dos cônjuges; 

c) Inconstitucionalidade acerca da distinção dos regimes sucessórios; 

d) Aplicação do artigo 1.829, do Código Civil (BRASIL, 2002) para os 

cônjuges e companheiros. 

 

Ainda, conforme se denota do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 

(2017, p. única), subsume-se que “Pelo 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”.  

Diante disso, conforme entendimento alavancado pelo Supremo Tribunal 

Federal há de se concluir que não resta mais admitido qualquer tratamento 
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diferenciado entre companheiros e cônjuges no que tange o direito sucessório, 

sendo possível visualizar um grande avanço sobre o tema, além de esta decisão 

resguardar diversos preceitos constitucionais explícitos, como a dignidade da 

pessoa humana, bem como o princípio da igualdade. 
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo elencou a questão da sucessão na união estável, sob as luz dos 

princípios do direito que versam sobre a matéria e, principalmente, sob a ótica 

doutrinária e jurisprudencial, em que diversos juristas se debruçaram para defender 

ou não a constitucionalidade prevista no artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 

2002).  

As uniões estáveis, durante muitos anos, foram um relacionamento em que 

se calcou grande discriminação, visto que não existindo as formalidades advindas do 

casamento, mostrava-se dificultoso o seu reconhecimento. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), apenas procedeu de maneira a 

reconhecer esta instituição como sendo uma entidade familiar, e, diante de uma 

redação um tanto vaga, muitos posicionamentos sobre o tema, digam-se, 

controversos, foram se formando ao longo dos anos, especialmente pelo Código 

Civil ter atribuído um regime sucessório diferenciado aos companheiros, quando 

comparados com o cônjuge. 

Certamente, a união estável necessita do preenchimento de determinados 

requisitos para que seja possível a configuração no caso concreto, como a 

publicidade e o intuito de constituir família, por exemplo, mas, tal não pode ser 

confundido com o casamento, que exige uma série de formalidades para a sua 

concretização. 

Entretanto, isto não dá direito ao legislador de atribuir aos cônjuges e 

companheiros regimes manifestamente diferenciados, pois existe uma vasta gama 

de princípios que devem ser observados no caso concreto, mais precisamente no 

âmbito das relações familiares, como a afetividade, a dignidade da pessoa humana, 

e a solidariedade. 

Diante disso, em se tratando de patrimônio, verifica-se claramente a 

impossibilidade de haver qualquer tratamento diferenciado, especialmente o 

albergado no artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002), que, além de dispor que 

os conviventes apenas possuem direitos aos bens onerosos, que, frise-se, foram 

adquiridos após a instituição da união estável, ainda terá que dividir até mesmo aos 

parentes de quarto grau, que muitas vezes sequer era próximo do falecido. 
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Ora, induvidosamente, é uma conduta lastimável do legislador, posto não 

haver substratos aptos a ensejar essa diferenciação. 

A doutrina sempre se mostrou manifestamente contrária a este dispositivo, 

entendendo que se encontra imbuído de inconstitucionalidade, sendo uma redação 

inadequada, precária e que não deve prosperar.  

Além de ignorar a atual realidade brasileira, em que muitos casais estão 

vivendo sob o regime da união estável, também proporciona grande vantagem aos 

parentes mais distantes, que muitas vezes sequer mantinham contato com o 

falecido.  

Em que pese o esforço da doutrina, a maior parte da jurisprudência sempre 

se posicionou de maneira a reconhecer a constitucionalidade do artigo 1.790, do 

Código Civil (BRASIL, 2002), pois a Constituição Federal elencou como entidade 

familiar a união estável, mas não fez alusão, em qualquer momento, ao fato deste 

relacionamento ser detentor dos mesmos direitos provenientes do casamento. 

Entendimento jurisprudencial que se mostrou favorável ao reconhecimento 

da inconstitucionalidade do artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002), mais 

especificamente dos incisos III e IV, foi do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Arguição de Inconstitucionalidade no Recurso Especial 1135354, eis que o conteúdo 

da norma não vem se coadunando com os atuais anseios sociais. 

Foi, sem dúvidas, uma época de grandes controvérsias e discussões obre o 

tema. 

Diante de várias desentendimentos sobre o tema, sobreveio o julgamento do 

Recurso Extraordinário 878694, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

inconstitucionalidade do artigo 1.790, do Código Civil (BRASIL, 2002), de modo a 

resguardar os mesmos direitos sucessórios proporcionados ao cônjuge, ora 

constante no artigo 1.829, do Código Civil (BRASIL, 2002). 

É possível visualizar que os Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e 

Lewandovski reconheceram a constitucionalidade do artigo 1.790, do Código Civil 

(BRASIL, 2002), ao passo que o Ministro Relator Roberto Barroso, bem como o 

Ministro Edson Fachin procederam ao levantamento da inconstitucionalidade desta 

normal aplicando-se, assim, o conteúdo inserto no artigo 1.829, do Código Civil 

(BRASIL, 2002), também aos conviventes. 
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Diante disso, conforme entendimento alavancado pelo Supremo Tribunal 

Federal há de se concluir que não resta mais admitido qualquer tratamento 

diferenciado entre companheiros e cônjuges no que tange o direito sucessório, 

sendo possível visualizar um grande avanço sobre o tema, além de esta decisão 

resguardar diversos preceitos constitucionais explícitos, como a dignidade da 

pessoa humana, bem como o princípio da igualdade. 
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