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A UNIÃO ESTÁVEL E SEUS EFEITOS PATRIMONIAIS NO DIREITO 

SUCESSÓRIO 

 

Erica Silva de Paiva
1
 

 

RESUMO: Este artigo tem como tema a união estável no que atine ao direito de herança. Seu 

objetivo é verificar se o assunto é permeado de segurança jurídica, ante o polêmico art. 1.790 

inserto no Código Civil vigente. Dividida em cinco seções, a pesquisa busca apresentar as 

distinções entre o casamento e a união estável quanto ao direito sucessório, bem como mostrar 

qual instituto é mais favorável ao sobrevivente, e, ainda, expor se o dispositivo legal no que 

tange ao tema em tela é constitucional, bem como as divergências jurisprudenciais a esse 

respeito. Utilizando o procedimento metodológico bibliográfico e documental, chega-se à 

conclusão de que, quando do evento morte, a lei é mais benéfica ao cônjuge supérstite que ao 

companheiro, na maioria das situações hipotéticas aqui expostas.   

 

Palavras chave: Direito civil. Sucessões. União estável.   

 

ABSTRACT: This article focuses on the stable union regarding the right of inheritance. Your 

goal is to verify that it is permeated with legal certainty, because of controversial art. 1,790 

insert the Civil Code in force. Divided into five sections, the research seeks to present the 

distinctions between marriage and stable union as the inheritance law, and show what the 

institute is more favorable to the survivor, and expose the legal provision regarding the 

subject in the screen is constitutional, as well as the jurisprudential differences in this regard. 

Using bibliographic methodological procedure, one comes to the conclusion that when the 

event death, the law is more beneficial to the surviving spouse that his companion, most of the 

hypothetical situations here exposed. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso terá por escopo tratar dos efeitos 

patrimoniais da união estável à luz do ordenamento jurídico vigente na atualidade, em 

especial quanto ao direito de herança.  

Tal assunto é de notória importância, haja vista que, como é cediço, a união estável é 

instituída com freqüência cada vez maior na sociedade, em detrimento do casamento.  

Por muito tempo o instituto em tela não foi reconhecido pelas leis brasileiras, que o 

tratavam como “concubinato”, e não como entidade familiar. Privilegiava-se apenas o 

casamento formal. No entanto, como a tendência é o Estado positivar em sua legislação as 

situações de fato corriqueiras na sociedade, esse modelo de união passou a constar da 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, §3º, sendo finalmente reconhecido como 

entidade familiar. 

Todavia, embora equiparado ao casamento como entidade familiar na Carta Magna, a 

união estável não tem o mesmo tratamento do casamento no que atine ao direito sucessório 

previsto no Código Civil de 2002. 

Tamanha a relevância do assunto no meio social e jurídico, esse artigo visará a 

identificar as particularidades desse tipo de união - esta cada vez mais comum nos dias atuais 

– bem como concluir se o tema é permeado de segurança jurídica na atualidade. 

Com a problematização proposta, a pesquisa almejará responder as seguintes 

questões: a união estável equipara-se ao casamento quando da sucessão? Como o Código 

Civil de 2002 inovou ao tratar do assunto? A lei é mais benéfica ao cônjuge supérstite ou ao 

companheiro no evento morte? A hipótese levantada é a de que a lei seja mais benéfica para o 

cônjuge que para o companheiro sobrevivente, no que atine ao direito de herança, com o 

advento do Código Civil de 2002, na maioria das situações hipotéticas expostas nesse 

trabalho. 

Terá como objetivo geral analisar as peculiaridades da sucessão na união estável no 

ordenamento jurídico vigente, quando comparado ao casamento. Como objetivos específicos, 

buscar-se-á identificar se a união estável, no que concerne à sucessão, é mais benéfica ao 

companheiro sobrevivente, quando comparada ao casamento; verificar se há divergências 

jurisprudenciais no que tange ao direito de herança pelo companheiro sobrevivente; bem 

como se é constitucional o tratamento dispensado à união de fato, no que atine à sucessão, no 

Código Civil vigente. 



 

 

 

1 FAMÍLIA: BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ESTADO 

 

1.1 Evolução histórica 

 

Como é de sabença geral, família é conceito dinâmico, com arranjos que vão se 

modificando com o passar do tempo. Em outro contexto social, a religião exercia grande 

influência no comportamento do brasileiro, daí o paradigma era casar e ter filhos, e, baseado 

em tal influência, o divórcio era proibido por lei.  

Neste diapasão, destacamos que o Código Civil de 1916, no art. 229, legitimava a 

família a partir do casamento civil, nos seguintes termos: “Criando a família legítima, o 

casamento legitima os filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos.” 

Ressalte-se, ainda, que a Constituição de 1967 dispunha, em seu art. 167, que “a 

família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos.” O §1º do 

indigitado dispositivo estabelecia que “o casamento é indissolúvel.”  

Isto é, o conceito de família para o Direito de outrora se resumia a estar civilmente 

casado, e sem direito de arrependimento. Em outras palavras, a única composição de família 

possível era esposa, esposo e filhos, ou esposa e esposo. A união entre homem e mulher que 

fugisse a esse padrão era tida como ilegítima. 

Outrossim, o modo de vida predominante consistia em o homem ser o provedor do 

lar, e a mulher recebia o título de cuidadora da casa. Importante salientar que o Código Civil 

de 1916 dispunha, em seu art. 233, que “o marido é o chefe da sociedade conjugal, função que 

exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos [...]”. Por 

conseqüência, em muitos casos, o vínculo permanecia em razão de dependência econômica da 

mulher para com o homem – uma vez que ele era o responsável pelo sustento da família. A 

liberdade era restrita e qualquer escolha contrária à tradição era vista negativamente no meio 

social. 

Todavia, como é notório, os comportamentos sociais estão em constante 

transformação, e a tendência é o distanciamento cada vez maior de paradigmas metafísicos 

imutáveis, valorizando-se a liberdade e a busca por igualdade entre os sexos. A título de 

exemplo, podemos citar a inserção em massa da mulher no mercado de trabalho, bem como a 

revolução sexual dos anos 60 do século XX, que trouxeram inúmeras conseqüências na 

alteração do status quo ante. A independência financeira feminina possibilitou a liberdade de 

escolher não permanecer em casamentos infelizes, não obstante a proibição legal ao divórcio.  



 

 

 

A esse respeito, Rodrigo da Cunha Pereira (2011, p. 193) leciona que  

A família hoje não tem mais seus alicerces na dependência econômica, mas muito 

mais na cumplicidade e na solidariedade mútua e no afeto existente entre seus 

membros. O ambiente familiar tornou-se um centro de realização pessoal, tendo a 

família essa função em detrimento dos antigos papéis econômico, político, religioso 

e procriacional anteriormente desempenhados pela ‘instituição’. 

 

Nesta seara, fica nítido que as relações amorosas passaram a desenvolver-se 

unicamente em razão do afeto, dos laços de afetividade. Pelos mesmos fundamentos, o anseio 

de submeter a relação à solenidade do casamento civil foi deixando de ser inerente à 

unanimidade dos casais. 

 

1.2 O princípio da afetividade nas relações familiares 

 

Unir-se a outrem pelos laços do afeto – o comportamento corriqueiro nos dias atuais 

- significa dizer que o vínculo baseia-se no amor, na amizade, na cumplicidade, na simpatia e 

na paixão, de tal sorte que tais sentimentos passaram a ter total relevância na estabilidade da 

relação, em detrimento à valorização que outrora se dava à formalidade do casamento. 

Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (2008, p. 221) assevera que  

[...] a evolução social quanto à compreensão da família elevou o afeto à condição de 

princípio jurídico oriundo da dignidade da pessoa humana no que tange às relações 

familiares, visto que estas, para garantirem o direito à felicidade e a uma vida digna 

(inerentes à dignidade humana), precisam ser pautadas pelo afeto e não por meras 

formalidades como a do casamento civil. Assim, o princípio do afeto é um princípio 

constitucional implícito, decorrente da dignidade da pessoa humana e, ainda, da 

própria união estável, que tem nele o principal elemento para o reconhecimento do 

status jurídico-familiar de uniões não-matrimonializadas.  

 

Desse modo, considerando que o Direito é dinâmico e a tendência é a de se positivar 

as normas em consonância com o anseio social, de modo a assegurar o bem-estar de todos, 

com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 o conceito de família para efeito de 

proteção do Estado foi finalmente ampliado para abarcar a união estável, como veremos nas 

próximas linhas. 

 

1.3 A inserção da união estável no ordenamento jurídico brasileiro 

 

A união estável foi reconhecida pelo Direito brasileiro pela primeira vez em 1964, 

com a súmula nº 380 do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor: “Comprovada a 



 

 

 

existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com 

a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.” 

Como se pode observar, tal súmula menciona tão somente a possibilidade de a 

partilha ser homologada judicialmente em caso de dissolução da união. Importante ressaltar 

que o termo “concubinato” possuía grande carga negativa na época, ante a grande valorização 

do casamento formal, como já exposto nas linhas anteriores.  

Decorridos 24 anos da inserção da indigitada súmula no ordenamento jurídico, a 

Constituição Federal, promulgada em 1988, dispõe, em seu art. 226, §3º, in verbis, o seguinte:  

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. 

 

Desta forma, a Carta Magna em vigor tratou de assegurar tratamento mais justo aos 

optantes pela união estável. Tal dispositivo trouxe segurança jurídica, ao reconhecer essa nova 

forma de constituição de família, tão presente na sociedade, como entidade familiar, para 

efeito de proteção do Estado. Note-se que a nomenclatura utilizada foi “união estável”, e não 

o termo pejorativo “concubinato”. Importante notar ainda que o casamento não foi equiparado 

à união de fato: esta tão somente foi reconhecida como família. Ademais, o mesmo 

dispositivo que a reconhece, versa também que a lei deve facilitar sua conversão em 

casamento. Ou seja, o casamento permanece sendo mais valorizado no texto constitucional, e 

os direitos inerentes a cônjuge e a companheiro são distintos, conforme se vislumbra da 

legislação infraconstitucional.  

Posteriormente, foram editadas as leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96 para regulamentar a 

união de fato em tela. A primeira regula o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão.          

A segunda regulamenta o §3° do art. 226 da Constituição Federal, versando sobre os 

requisitos que configuram a união estável, direitos e deveres dos companheiros, direito real de 

habitação e aquisição de bens.  

Noutro giro, o Código Civil vigente tratou de regulamentar a união estável nos seus 

artigos 1.723 e seguintes, estabelecendo seu conceito e seus requisitos. In verbis: 

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. 

 

Acerca do termo “entidade familiar”, inserto nas normas supracitadas, assim 

manifesta-se o Ministro Ayres de Brito:  



 

 

 

“Entidade familiar” não significa algo diferente de “família”, pois não há hierarquia 

ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo 

núcleo doméstico. Estou a dizer: a expressão “entidade familiar” não foi usada para 

designar um tipo inferior de unidade doméstica, porque apenas a meio caminho da 

família que se forma pelo casamento civil. Não foi e não é isso, pois inexiste essa 

figura da subfamília, família de segunda classe ou família “mais ou menos” 

(relembrando o poema de Chico Xavier). (Trecho do voto do Ministro Ayres de 

Brito na ADI nº 4.277/2011) 

 

 

2 DISTINÇÕES ENTRE UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO, NO QUE CONCERNE 

À SUCESSÃO, NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

2.1 Das disposições legais 

 

Dispõe o art. 1.845 de Código Civil de 2002, in verbis, que “são herdeiros 

necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”.  

Em outro diapasão, o art. 1.829 do aludido diploma legal estabelece a ordem da 

sucessão, abarcando somente a figura do cônjuge, excluindo-se o companheiro, senão 

vejamos: 

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. 

 

Noutro giro, especificamente quanto à união estável, assim dispõe o Código Civil: 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1640


 

 

 

2.2 Críticas doutrinárias quanto ao art. 1.790 do Código Civil vigente 

 

Para Flávio Tartuce (2016, p. 1538), a norma quanto à união de fato está mal 

formulada, inserida entre as disposições gerais do Direito das Sucessões, no Código Civil. 

Segundo esse autor, isso se deu em razão de o tratamento referente à união estável ter sido 

incluído nesse diploma legal nos últimos dias de sua elaboração. Também pelo mesmo 

motivo, o convivente não consta da ordem de vocação hereditária. 

Zeno Veloso (2008, p. 1955) assevera que as famílias constituídas pelo afeto, pela 

convivência, são merecedoras do mesmo respeito e tratamento dados às famílias instituídas 

pelo casamento formal. Nas palavras desse douto autor: “Creio ser de toda conveniência 

promover uma reforma legislativa, alterando o art.1.790, para que a sucessão entre os 

companheiros seja regulada de forma idêntica à sucessão entre cônjuges, dada a evidente 

paridade das situações”. 

Compartilha do mesmo entendimento Silvio de Salvo Venosa (2016, p. 158): “o mais 

moderno Código conseguiu ser perfeitamente inadequado ao tratar do direito sucessório dos 

companheiros”. Para esse autor, o art. 1.790 está posicionado de maneira excêntrica, entre as 

disposições gerais, fora da ordem de vocação hereditária. Ainda para ele, mesmo com a 

matéria delineada no atual Código, aguarda-se novidade legislativa sobre o tema, que venha a 

aplainar as inúmeras dificuldades interpretativas. 

 

3 A PARTICIPAÇÃO DO COMPANHEIRO NO ACERVO HEREDITÁRIO 

 

3.1 Exclusão do companheiro da ordem de vocação hereditária 

 

Como visto, o Código Civil de 2002 não colocou o companheiro como herdeiro 

necessário, como ocorre com o legalmente casado. Nada obstante, existe uma meação 

decorrente da sociedade de fato, tal qual ocorre com o casamento. 

Como é cediço, “legítima” significa a parte indisponível da herança, que a lei 

assegura aos herdeiros necessários. Isto é, pode-se dispor, em vida, por testamento, apenas da 

cota disponível, que corresponde a 50% do acervo. 

Nos dispositivos legais acima expostos, observa-se que os companheiros foram 

excluídos da ordem de vocação hereditária, o que implica dizer que, em não sendo herdeiros 



 

 

 

necessários, podem ser totalmente preteridos em um eventual testamento, a exemplo dos 

colaterais.  

Tratamento tão diferenciado não se mostra razoável. Como veremos nas linhas 

seguintes, nos casos hipotéticos citados, ao comparar-se um instituto a outro quanto ao direito 

à herança, as diferenças mostram-se homéricas, o que não se justifica em razão somente da 

escolha por formalizar a união em cartório ou não.  

 

3.2 Da parte que cabe ao companheiro 

 

Preliminarmente, convém ressaltar que, no silêncio das partes, vigora na união 

estável o regime da comunhão parcial de bens, consoante dispõe o art. 1.725 do Código Civil, 

que tem a seguinte redação: 

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

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

 

Como se pode observar no caput do art. 1.790, o Código Civil reservou para o 

companheiro sobrevivente apenas bens adquiridos a título oneroso durante a união (aquestos), 

excluindo os adquiridos antes, bem como os a título gratuito adquiridos na constância da 

união. Tal dispositivo trouxe uma inovação para o tema, já que antes da promulgação desse 

diploma legal vigorava o que dispunha a Lei 8.971/94, cuja interpretação era a de ser 

irrelevante a época da aquisição do bem ou se a título oneroso ou gratuito. A citada lei 

também dispunha que o companheiro concorria apenas com ascendentes e descendentes; pelo 

Código Civil atual concorre-se também com os colaterais, o que denota perda de direitos, o 

retrocesso.  

Para a autora Maria Berenice Dias (2003, p. 293), o dispositivo vigente configura 

afronta a um dos princípios fundamentais que regem o direito de família: a vedação ao 

retrocesso social.  

Para Zeno Veloso (2008, p. 1955), o companheiro fica em situação de extrema 

inferioridade, quanto à sucessão, em relação ao cônjuge, uma vez que a herança que pode 

caber ao companheiro sobrevivente é limitada aos bens adquiridos onerosamente na vigência 

da união estável, o que representa uma restrição de “calado profundo”. 

Nesta mesma esteira, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (2012, p. 230) afirmam que: 

O mal localizado, pessimamente redigido e inconstitucional art. 1.790 confere à (ao) 

companheira(o) viúva(o) – em total dissonância com o tratamento dispensado ao 

cônjuge - um direito sucessório limitado aos bens adquiridos onerosamente no curso 

da união (o que poderia resultar na aquisição de parte da herança pelo próprio 



 

 

 

Município, além de colocá-la(o) em situação inferior aos colaterais do morto (um tio 

ou um primo, por exemplo). 

 

Do dispositivo legal em comento infere-se que, na hipótese de o falecido ter deixado 

apenas bens adquiridos antes da união, ou a título gratuito durante a união, como herança e 

doação, o companheiro em nada participará, nem mesmo da meação. Em outras palavras, não 

tendo havido aquisição de patrimônio de forma onerosa durante a vigência da união estável, 

não há que se falar em meação em favor do sobrevivente. No entanto, tocar-lhe-á a 

universalidade de bens nessas condições, se não houver outro herdeiro com quem concorrer, 

conforme larga jurisprudência. Por “outro herdeiro” entende-se ascendentes, descendentes e 

colaterais. 

 

3.3 Concorrência com herdeiros  

 

Oportuno transcrever novamente o que dispõe o polêmico artigo 1.790 do Código 

Civil vigente: 

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. 

 

3.3.1 Da concorrência com filhos comuns 

 

Na hipótese do inciso I do art. 1.790, em concorrendo com filhos comuns, ao 

companheiro tocará a mesma parcela que cabe a cada um deles. A título de exemplo, se são 

deixados dois filhos comuns, a divisão do monte será por três, assim a todos caberá igual 

parte: uma cota pertence a cada filho, e a terceira cota ao companheiro sobrevivente. Ressalte-

se que tal divisão será feita somente quanto à herança, uma vez que é assegurada ao 

companheiro a meação. 

Conforme se depreende da leitura do indigitado inciso I, a lei menciona “filhos”, e 

não “descendentes”. Isto é, se houver um filho de filho pré-morto do companheiro falecido, 

este neto não se enquadraria no inciso I, e sim no inciso III (“outros parentes sucessíveis”). 



 

 

 

A esse respeito, para Aldemiro Rezende Dantas Júnior (2014, p. 595), a norma é 

totalmente incoerente, uma vez que o neto receberia cota maior que o filho, nas hipóteses de 

concorrência entre companheiro e filho em comum e companheiro e neto. Nas palavras do 

autor: 

A norma mostra de uma total absoluta e gritante incoerência, pois se houve um 

único filho comum, concorrendo com o companheiro sobrevivente, ambos (filho e o 

companheiro) receberão quotas iguais, mas se houver um único neto comum (filho 

de um filho comum pré-morto, por exemplo), concorrendo com o companheiro, esse 

neto terá direito a 2/3 da herança, uma vez que ao cônjuge a lei estabelece a fração 

de 1/3, como se vê no inciso III do art. 1.790 CC; Em outras palavras neto recebia 

mais do que receberia o seu pai, se estivesse vivo, o que deixa claro que a norma 

legal segue o padrão de incoerência que se encontra em toda a sucessão da união 

estável. 

 

Todavia, para corrigir essa discrepância, na III Jornada de Direito Civil (CJF – STJ) 

foi elaborado o Enunciado 266, de modo a dar maior abrangência na interpretação do inciso, 

com a seguinte redação:  

Aplica-se o inciso I do art. 1.790 também na hipótese de concorrência do 

companheiro sobrevivente com outros descendentes comuns, e não apenas na 

concorrência com filhos comuns. 

 

3.3.2 Da concorrência com descendentes só do autor da herança 

 

Neste dispositivo (inciso II do art. 1.790), o legislador utilizou o termo 

“descendentes”, em vez de “filhos”. 

Prescreve o supramencionado dispositivo que, em concorrendo somente com 

descendentes só do autor da herança, ao companheiro tocar-lhe-á a metade do que couber a 

cada um deles. Como exemplo, se o monte partilhável for de R$ 100.000,00, e existirem dois 

filhos do finado, a estes caberão R$ 40.000,00 para cada, e R$ 20.000,00 para o companheiro.  

Fácil observar que foi atribuído peso 1 ao filho em comum, e peso 2 ao filho só do 

autor da herança, como leciona Silvio de Salvo Venosa (2016, p. 162).  

Observa-se também que há omissão quanto à hipótese de haver filho em comum e 

filho só do falecido. Para o autor acima citado, a solução é dividir igualitariamente, incluindo 

o companheiro. Para ele: 

[...]essa conclusão, que também não fica isenta de dúvidas, deflui da junção dos dois 

incisos, pois não há que se admitir outra solução, uma vez que os filhos, não 

importando a origem, possuem todos os mesmos direitos hereditários. Trata-se, 

porém, de mais um ponto obscuro entre tantos na lei, que permite a multiplicidade 

de interpretações[...] 

 

 



 

 

 

3.3.3 Da concorrência com outros parentes sucessíveis 

 

Dispõe o inciso III do art. 1.790 que “se concorrer com outros parentes sucessíveis, 

terá direito a 1/3 (um terço) da herança”. Por “outros parentes sucessíveis” leia-se “os 

ascendentes e os colaterais até o 4º grau (irmãos, sobrinhos e tios, primos, sobrinhos-netos e 

tios-avôs)”. Assim, na existência de qualquer dessas pessoas - observada a ordem de 

preferência entre eles – este, ou estes, receberão dois terços da herança, e ao companheiro 

tocará apenas um terço. 

Se o acervo for composto somente de bens adquiridos antes da união estável, ou 

durante, a título gratuito, o companheiro em nada participará, porquanto todo o monte será 

partilhável entre “outros parentes sucessíveis”, podendo estes corresponderem até mesmo a 

primos distante, que nem mesmo conhecia o finado. Tal disposição evidencia mais um 

equívoco do legislador civil quanto ao tema, sendo largamente criticada pela doutrina. Nesse 

sentido, pondera com indignação Zeno Veloso (2008, p. 1956): 

Vejam o absurdo que pode decorrer deste dispositivo legal nesses dois exemplos: 1. 

O companheiro morreu, deixou muitos bens, todos adquiridos antes do início da 

convivência: a companheira não é meeira e nem participa da herança do falecido; 2. 

O companheiro faleceu e os bens foram comprados durante a união estável, o de 

cujus não tem descendentes, nem ascendentes, mas deixou um primo: esse 

longínquo parente da linha colateral do 4o grau, terá direito a 2/3 da herança, e a 

companheira sobrevivente a 1/3, apenas. [...] Nas sociedades contemporâneas, já 

estão muito esgarçadas, quando não extintas, as relações de afetividade entre 

parentes colaterais de 4o grau (primos, tios-avós, sobrinhos netos) [...]. E o novo 

Código Civil brasileiro, resolve que o companheiro sobrevivente, que formou uma 

família, manteve uma comunidade de vida com o falecido, só vai herdar, sozinho, se 

não existirem descendentes, ascendentes, nem colaterais até o quarto grau do de 

cujos. Temos que convir: isto é demais! [...]. Haverá alguma pessoa, neste país, 

jurista ou leigo, que assegure que tal solução é boa e justa? Por que privilegiar a este 

extremo vínculos biológicos, ainda que remotos, em prejuízo dos vínculos do amor, 

da afetividade? Por que os membros da família parental, em grau tão longínquo, 

devem ter preferência sobre a família afetiva (que é em tudo comparável à família 

conjugal do hereditando? 

 

 

4 INSTITUTO MAIS BENÉFÍCO AO SOBREVIVENTE: CASAMENTO OU UNIÃO 

ESTÁVEL? 

 

A resposta adequada para essa pergunta seria: depende da situação jurídica em 

concreto, como veremos nas próximas linhas.  

 



 

 

 

4.1 Situação hipotética 1: existência apenas de bens adquiridos antes da união estável ou 

do casamento, a título oneroso, e um filho em comum 

 

Prescreve o caput do art. 1.790 que a companheira ou o companheiro participará da 

sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. 

Desse modo, em só existindo bens adquiridos antes da união estável, ou durante, a 

título gratuito, a exemplo de herança e doação, o companheiro será totalmente excluído da 

partilha, e não há que falar em meação. Nessa situação, podem ser favorecidos até mesmo 

parentes de quarto grau do finado, na ausência de descendentes e de parentes mais próximos.   

A esse respeito, assevera Menin (2008, p. 286):  

Se os bens particulares do falecido estão fora da quota hereditária do companheiro 

remanescente, e se existirem, por exemplo, colaterais até quarto grau, estes serão os 

parentes beneficiados com a herança, excluindo a pessoa mais intimamente ligada ao 

falecido, para substituí-la por um ente que, na maioria das vezes, não possui 

qualquer relação com o de cujus. 

 

No que atine ao cônjuge, na situação acima descrita, ele será herdeiro, a depender do 

regime de bens, concorrendo com os demais.  

Dispõe assim o art. 1.829: 

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. 

 

Da leitura do inciso I, de redação a priori confusa, extrai-se o seguinte, no caso de 

concorrência com descendentes: no regime de bens da comunhão universal e no da separação 

obrigatória, o cônjuge nada herda; na comunhão parcial, ele herdará apenas se existirem bens 

particulares, como exemplo, herança recebida e bens que foram adquiridos antes da união. 

Ressalte-se que o Enunciado 270 das Jornadas de Direito Civil estabelece que a 

sucessão do cônjuge, pela comunhão parcial, somente se dá na hipótese em que o falecido 

tenha deixado bens particulares, incidindo apenas sobre esses bens.  

Em outras palavras, no caso hipotético citado, (existência apenas de bens adquiridos 

antes da união estável ou do casamento) na união estável o companheiro nada herda; no 

casamento pelo regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge é herdeiro. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1640


 

 

 

Importante salientar que no regime da comunhão universal, o cônjuge supérstite não 

é herdeiro, e sim meeiro de todo o acervo hereditário, isto é, antes da partilha, recolherá a 

metade que lhe pertence, não importando a data da aquisição, e se a título oneroso ou gratuito.  

Quanto à separação obrigatória de bens, ou seja, aquela que a lei determina que 

assim seja feito a depender da circunstância, o cônjuge não herda. 

Outrossim, quanto à separação convencional de bens, o cônjuge supérstite é herdeiro, 

consoante infere-se da leitura do inciso I do supramencionado artigo. 

Ante o exposto, comparando-se a similaridade de regime (comunhão parcial de 

bens), entre a união estável e o casamento, e o caso hipotético em que o finado deixa somente 

bens adquiridos antes da união, ou a título gratuito durante, conclui-se que o casamento é mais 

benéfico ao sobrevivente, porquanto o cônjuge será herdeiro quanto a esses bens, ao passo 

que o companheiro será excluído da sucessão, em havendo outros herdeiros sucessíveis. 

 

4.2 Situação hipotética 2: existência apenas de bens adquiridos durante a união estável 

ou o casamento, a título oneroso, e um filho em comum 

 

Em outro caso hipotético, existindo apenas patrimônio adquirido na constância da 

união, a situação será mais favorável ao companheiro sobrevivente que ao cônjuge, senão 

vejamos. 

Como exposto no item anterior, o companheiro participará da sucessão quanto aos 

bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável.  

Noutro giro, da leitura do art. 1.829, I, cumulado com o Enunciado 270 das Jornadas 

de Direito Civil, fica claro que, na comunhão parcial de bens, e em concorrência com 

descendente, o cônjuge só herda na hipótese em que o falecido tenha deixado bens 

particulares, incidindo o direito apenas sobre esses bens. Ou seja, no caso concreto em 

comento, o cônjuge supérstite não é herdeiro. Repise-se que a meação lhe é assegurada, assim 

como é assegurada na união de fato. 

Na situação hipotética descrita, pode-se afirmar que a lei conferiu mais direitos ao 

companheiro sobrevivente do que ao cônjuge sobrevivente casado pelo regime da comunhão 

parcial. 

A esse respeito, citamos o julgado do Ministro Luís Felipe Salomão, do Superior 

Tribunal de Justiça, no REsp 1.135.354, ocorrido em 27/05/2011: 

A sua vez, da leitura do art. 1.829, inciso I, fine, percebe-se que o cônjuge supérstite 

não concorre com descendentes na hipótese de remanescer apenas bens comuns do 



 

 

 

casal (“salvo se [...] no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver 

deixado bens particulares”), recebendo apenas sua meação – ou seja, exatamente 

quando o companheiro sobrevivo “participa da sucessão‟. Nesse passo, cogitando-se 

da hipótese de os cônjuges, casados pelo regime legal, e em paralelo os 

companheiros, somente possuírem bens comuns – adquiridos onerosamente na 

constância do relacionamento –, algo que acontece com frequência, o cônjuge 

sobrevivente não participa da herança (art. 1.829, I, fine), amealhando apenas 50% 

do patrimônio comum, ao passo que ao companheiro supérstite tocará, além de sua 

meação, a sua “participação” na herança em concorrência com os demais herdeiros. 

Em tal hipótese, o Código Civil, de forma iníqua e canhestra, aquinhoou o 

companheiro com parcela superior à que tocaria ao cônjuge, circunstância que faz a 

doutrina acusar que, por vezes, a união estável confere mais direitos aos conviventes 

do que o casamento aos cônjuges. 

 

4.3 Situação hipotética 3: existência de bens adquiridos a título oneroso antes e durante 

a união estável ou o casamento, e um filho em comum 

 

Na terceira hipótese, podemos citar como exemplo que um indivíduo tenha deixado, 

por ocasião de sua morte, um patrimônio de R$ 100.000,00 constituído antes da união, bem 

como R$ 500.000,00 adquiridos durante a constância da união, e um filho em comum.  

Pelo regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge supérstite recolherá sua meação 

(R$ 250.000,00), e herdará, quanto aos bens particulares, em concorrência com o filho em 

comum, quinhão igual ao que a ele cabe (art. 1.832) – R$ 50.000,00. Quanto ao patrimônio 

advindo do esforço em comum, isto é, constituído durante o casamento, o cônjuge não herda. 

Ou seja, no total o cônjuge terá R$ 300.000,00. 

Em caso de união estável também pelo regime da comunhão parcial, temos o 

seguinte: a meação (R$ 250.000,00); quanto aos outros R$ 250.000,00 a título de aquestos, 

terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho em comum, isto é, R$ 

175.000,00; quanto aos bens particulares (R$ 100.000,00), nada herda; Ou seja, no total o 

companheiro terá R$ 425.000,00. 

Concluímos que, no caso hipotético descrito, em que há um filho em comum, e no 

mesmo regime, qual seja, da comunhão parcial de bens, a união estável seria mais benéfica ao 

sobrevivente que o casamento. Ao companheiro tocaria, no exemplo encimado, 70,83% do 

patrimônio, ao passo que, ao cônjuge, 50%.   

 

 

 

 



 

 

 

4.4 Situação hipotética 4: existência apenas de bens adquiridos a título oneroso antes da 

união estável ou o casamento, e um irmão do finado 

 

Conforme já enfatizado, na hipótese de todo o patrimônio do falecido ter sido 

constituído antes da união de fato, o companheiro sobrevivente não participará da herança, 

tampouco da meação. Nesta situação, em só havendo um irmão como sucessor, a este tocará 

100% do acervo hereditário. 

No caso de casamento, na mesma hipótese acima, o cônjuge herdará sozinho todo o 

acervo, consoante disposição do inciso III do art. 1.829: 

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. 

 

Ressalte-se que o regime de bens no casamento apenas é relevante na concorrência 

com descendentes, a teor do inciso I. Em outras palavras, inexistindo descendentes e 

ascendentes, o cônjuge herda sozinho todo o acervo, não importando a data da aquisição, ou 

se a título gratuito ou oneroso, ou o regime de bens. 

Na união estável, o companheiro sendo excluído da sucessão em razão de os bens 

terem sido adquiridos antes da união, e na inexistência de descendentes e ascendentes do 

finado, o irmão herda 100%, com esteio no inciso IV do supracitado art. 1.829. 

 

4.5 Quadro comparativo 

 

Segue um quadro-resumo para facilitar a visualização das distinções quanto aos dois 

institutos por ocasião da sucessão, em diversas situações hipotéticas, como exposto acima, 

considerando-se união pelo regime de comunhão parcial de bens, e quanto a bens adquiridos a 

título oneroso. 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1640


 

 

 

  CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA 

SITUAÇÃO 

HIPOTÉTICA 
COMPANHEIRO 

FILHO EM 

COMUM 
CÔNJUGE 

FILHO EM 

COMUM 
COMPANHEIRO IRMÃO CÔNJUGE IRMÃO 

existência apenas 

de bens 

adquiridos antes 

da sociedade 

conjugal 

0 100% 50% 50% 0 100% 100% 0 

existência apenas 

de aquestos 

meação + 50% da 

herança 
50% meação 100% da herança 

meação + 1/3 da 

herança 
 2/3 100% 0 

existência de 

bens adquiridos 

antes e aquestos 

meação + 50% dos 

aquestos 

100% dos 

bens 

adquiridos 

antes + 50% 

dos 

aquestos 

50% dos bens 

adquiridos 

antes; meação 

dos aquestos 

50% dos bens 

adquiridos antes; 

100% dos 

aquestos 

(excluída a 

meação) 

meação quanto aos 

aquestos + 1/3 

100% dos 

adquiridos 

antes, e 2/3 

dos 

aquestos 

100% 0 

 

Exemplificando com números, evidencia-se tratamento por demais diferenciado: 

  CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA 

SITUAÇÃO 

HIPOTÉTICA 
COMPANHEIRO 

FILHO EM 

COMUM 
CÔNJUGE 

FILHO EM 

COMUM 
COMPANHEIRO IRMÃO CÔNJUGE IRMÃO 

existência apenas de bens 

adquiridos antes da 

sociedade conjugal: R$ 

100.000 

0 R$ 100.000 R$ 50.000 R$ 50.000 0 R$ 100.000 R$ 100.000 0 

existência apenas de 

aquestos: R$ 500.000 
R$ 375.000 R$ 125.000 R$ 250.000 R$ 250.000 R$ 333.333 R$ 166.666 R$ 500.000 0 

existência de bens 

adquiridos antes (R$ 

100.000) e aquestos (R$ 

500.000) 

R$ 375.000 R$ 225.000 R$ 300.000 R$ 300.000 R$ 333.333 R$ 266.666 R$ 600.000 0 

 

 

5 DIVERGÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS E A INCONSTITUCIONALIDADE 

DO ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL 

 

Nada obstante grande parte dos doutrinadores e parcela da jurisprudência concordar 

acerca da inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, parte dos Tribunais já se 

manifestaram no sentido de sua constitucionalidade, sob o argumento de que a Constituição 

Federal de 1988 não equiparou o casamento à união estável, e tão somente reconheceu essa 

última como entidade familiar. Ademais, aduzem que, no mesmo dispositivo em que a 

reconhece como entidade familiar, versa que a lei deve facilitar a sua conversão em 

casamento. Isto é, ambos os institutos não são idênticos. Logo, não há de serem 

inconstitucionais disposições legais que diferenciam ambos em diversas matérias, como, por 

exemplo, na sucessão.  

Nesta esteira, assim se pronunciou o processualista e ex-Desembargador José Carlos 

Barbosa Moreira (2003), do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:  



 

 

 

[...]Não ocorreu, porém, equiparação entre os dois institutos, ao contrário do que se 

apressaram a sustentar alguns: a família resultante da união estável coexiste com a 

fundada no casamento, mas aquela não se identifica com esta. Tanto assim, que, 

segundo o texto constitucional, a lei deve facilitar a conversão da união estável em 

casamento – o que não teria sentido se uma e outro já estivessem igualados. Por 

conseguinte, quem viva em união estável e se case com outra pessoa não cometerá o 

crime de bigamia, definido no artigo 235 do Código Penal como o fato de „contrair 

alguém, sendo casado, novo casamento‟. Não se exclui, convém observar, que a lei 

equipare a união estável ao casamento, para determinados efeitos: o Código Civil de 

2002 o faz em mais de um dispositivo, v. g., no artigo 1.595, onde se estende às 

relações entre um dos companheiros e os parentes do outro o vínculo da afinidade, 

nas mesmas condições previstas para os cônjuges [...]. 

 

Em julgamentos de incidentes de inconstitucionalidade nos vários Tribunais do país, 

verifica-se fundamento parecido, conforme veremos a seguir. 

No que respeita ao art. 1.790, III, que trata da concorrência do companheiro com 

parentes sucessíveis, assim julgou o Órgão Especial Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul (2009): 

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. 

SUCESSÃO. A Constituição da República não equiparou a união estável ao 

casamento. Atento à distinção constitucional, o Código Civil dispensou tratamento 

diverso ao casamento e à união estável. Segundo o Código Civil, o companheiro não 

é herdeiro necessário. Aliás, nem todo cônjuge sobrevivente é herdeiro. O direito 

sucessório do companheiro está disciplinado no art. 1.790 do CC, cujo inciso III não 

é inconstitucional. Trata-se de regra criada pelo legislador ordinário no exercício do 

poder constitucional de disciplina das relações jurídicas patrimoniais decorrentes de 

união estável. Eventual antinomia com o art. 1.725 do Código Civil não leva a sua 

inconstitucionalidade, devendo ser solvida à luz dos critérios de interpretação do 

conjunto das normas que regulam a união estável. INCIDENTE DE 

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE, POR MAIORIA. 

(Incidente de Inconstitucionalidade 570029390374 julgada pelo Egrégio Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em 9/11/2009). 

 

De igual modo decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (2011): 

Incidente de Inconstitucionalidade: Direito de Família – União Estável – Sucessão - 

Companheiro sobrevivente – Artigo 1.790, inciso III do Código Civil. O tratamento 

diferenciado entre cônjuge e companheiro encontra guarida na própria Constituição 

Federal, que distinguiu entre as duas situações jurídicas. Não é inconstitucional o 

artigo 1.790, III, do Código Civil, que garante ao companheiro sobrevivente, em 

concurso com outros parentes sucessíveis, o direito a 1/3 da herança dos bens 

comuns. (Arguição de Inconstitucionalidade 1.0512.06.032213-2/002, julgada pela 

Egrégia Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rel. Des. Paulo 

Cézar Dias, julgamento em 9/11/2011) 

 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal também reconheceu a constitucionalidade 

do art. 1.790, III. 

Decidiu pela constitucionalidade do art. 1.790 e seus incisos o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, bem como do Espírito Santo. 



 

 

 

Em sentido oposto, manifesta-se pela inconstitucionalidade o doutrinador Luiz Paulo 

Vieira de Carvalho (2015, p. 455), alegando que, uma vez que o casamento e a união estável 

exteriorizam-se como núcleos familiares e de afeto entre seus membros, e, diante disso, 

merecerem idêntica proteção do Estado a teor do que dispõe a Carta Magna de 1988, vê-se ser 

flagrantemente inconstitucional o art. 1790 do Código Civil.  

Nesta mesma esteira, para a douta Maria Berenice Dias (2003, p. 293), o tratamento 

dado à união de fato em matéria sucessória representa um verdadeiro equívoco, notadamente 

por nem mesmo ter sido incluído o companheiro na ordem de vocação hereditária. Para a 

autora em questão, “esse tratamento diferenciado não é somente perverso, é flagrantemente 

inconstitucional”, porquanto a união estável é reconhecida como entidade familiar, e que isto 

não concedeu tratamento diferenciado a qualquer das formas de constituição de família. A 

autora cita em sua obra Zeno Veloso, compartilhando do entendimento de que o art. 1.790 

“merece censura e crítica severa porque é deficiente e falho, em substância. Significa um 

retrocesso evidente, representa um verdadeiro equívoco.” 

No campo jurisprudencial, ressalte-se que reconheceram, em incidente, a 

inconstitucionalidade do art. 1.790, III, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como 

do Estado do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, de modo e excluir a concorrência do 

companheiro com qualquer parente sucessível. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe reconheceu a inconstitucionalidade do 

art. 1.790 e todos os seus incisos: 

TJ-SE - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE IIN 2010114780 SE (TJ-

SE) - Data de publicação: 30/03/2011 

Ementa: Constitucional e Civil - Incidente de Inconstitucionalidade - União Estável 

- Direito Sucessório do Companheiro - Art. 1.790 do Código Civil de 2002 - Ofensa 

aos Princípios da Isonomia e da Dignidade da Pessoa Humana - Art. 226 , 3º da 

CF/1988 - Equiparação entre Companheiro e Cônjuge - Violação –

 Inconstitucionalidade Declarada. I - A questão relativa à sucessão na união estável e 

a consequente distribuição dos bens deixados pelo companheiro falecido, conforme 

previsão do art. 1.790 do Código Civil de 2002, reclama a análise 

da inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, pois este, ao dispor sobre o 

direito sucessório da companheira sobrevivente, ignorou a equiparação da união 

estável ao casamento prevista no art. 226 , 3º da CF , configurando ofensa aos 

princípios constitucionais da isonomia e da dignidade humana; II - Incidente 

conhecido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil de 

2002. 

 

Como podemos observar, há grande divergência entre os Tribunais de Justiças 

quanto à constitucionalidade do art. 1.790, bem como do art. 1.790, III, sendo este inciso o 

http://tj-se.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18724465/incidente-de-inconstitucionalidade-iin-2010114780-se-tjse
http://tj-se.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18724465/incidente-de-inconstitucionalidade-iin-2010114780-se-tjse


 

 

 

ponto mais polêmico da norma, que trata da concorrência com colaterais, concorrência esta 

inexistente quanto ao cônjuge supérstite. 

Importante salientar que tramita no Supremo Tribunal Federal o Recurso 

Extraordinário nº 878694, que trata da constitucionalidade ou não da imputação de direitos 

sucessórios diversos ao casamento e à união estável pela atual normativa infraconstitucional. 

A tal recurso foi atribuído repercussão geral em março de 2015, encontrando-se pendente de 

julgamento.     

Ementa: DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL QUE PREVEEM DIREITOS DISTINTOS 

AO CÔNJUGE E AO COMPANHEIRO. ATRIBUIÇÃO DE REPERCUSSÃO 

GERAL. 1. Possui caráter constitucional a controvérsia acerca da validade do art. 

1.790 do Código Civil, que prevê ao companheiro direitos sucessórios distintos 

daqueles outorgados ao cônjuge pelo art. 1.829 do mesmo Código. 2. Questão de 

relevância social e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 3. 

Repercussão geral reconhecida. 

 

Oportuno esclarecer ainda que tramita no Congresso Nacional substitutivo aos 

Projetos de Lei 508, de 2007; 2.528, de 2007; e 3.075, de 2008, da relatoria do Deputado 

Roberto Britto, visando a alterar a redação dos dispositivos legais mencionados neste 

trabalho, de modo a equiparar o casamento à união estável na matéria relativa a sucessões. 

Assim dispõe o projeto: 

O Congresso Nacional decreta:  

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem:  

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge ou com o companheiro 

sobrevivente, salvo se o regime adotado for o da comunhão universal, ou da 

separação obrigatória de bens (art. 1.641); ou se, no regime da comunhão parcial, o 

autor da herança não houver deixado bens particulares.  

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente ou com o 

companheiro sobrevivente;  

III – ao cônjuge sobrevivente ou ao companheiro sobrevivente;  

IV – aos colaterais. (NR).  

Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente ou ao 

companheiro se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados (NR).  

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, ou ao companheiro 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 (NR).  

Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge ou ao 

companheiro sobrevivente parte igual àquela que couber a cada um dos herdeiros 

que sucederem por cabeça (NR).  

Art. 1.837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge ou ao 

companheiro tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um 

só ascendente, ou se maior for aquele grau (NR).  

Art. 1.838. Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por 

inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente (NR).  

Art. 1.839. Se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, nas condições 

estabelecidas no art. 1.830, serão chamados a suceder os colaterais até terceiro grau 

(NR).  



 

 

 

Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes, o cônjuge 

ou companheiro sobrevivente (NR). 

 

CONCLUSÃO 

 

Em décadas passadas, a união de fato não era reconhecida no ordenamento jurídico 

brasileiro. Tal instituto era matéria estranha ao Direito de Família, e tinhas efeitos apenas 

obrigacionais, a teor do que dispunha a súmula 380 do STF, que tratava da partilha do 

patrimônio advindo do esforço comum, e utilizando o termo pejorativo de “concubinato’. 

Com a Constituição de 1988, veio a norma elevando a união estável ao status de 

entidade familiar. Nota-se que tal dispositivo constitucional não equiparou esse instituto ao 

casamento: tão somente reconheceu-o como família. Ademais, frisou que a lei facilitará sua 

conversão em casamento. Em outras palavras, o casamento solene permanece sendo mais 

valorado no ordenamento jurídico vigente, e recebe tratamento diferenciado quanto a diversas 

matérias nas normas infraconstitucionais. 

Uma dessas matérias, o Direito das Sucessões, abordado nesse trabalho, deixa nítido 

as discrepâncias existentes entre ambos os tipos de união.  

Com as leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96, que foram editadas para regulamentar a união 

estável reconhecida da Carta Magna, foram conferidos aos companheiros direitos semelhantes 

aos que eram proporcionados aos cônjuges. No que respeita à sucessão, a lei 8.971/94 

dispunha que o companheiro concorria com ascendentes e descendentes do finado, somente, e 

que era irrelevante a época da aquisição do bem ou se a título oneroso ou gratuito.  

A supracitada lei foi tacitamente revogada com a entrada em vigor do Código Civil 

de 2002. Este dispõe que, no que atine à sucessão, o companheiro não é herdeiro necessário, 

ou seja, pode ser totalmente preterido em eventual testamento. Ademais, concorre com 

ascendentes, descendentes e colaterais, ao passo que o cônjuge supérstite concorre apenas 

com ascendentes e descendentes.  

Flagrante, portanto, o retrocesso. Com o advento do novo diploma civil, reduziram-

se os direitos conquistados, em 1994, por quem opta pela união estável. Não é razoável 

tratamento tão diferenciado entre um e outro instituto. Não é razoável tanta valorização do 

casamento solene, em detrimento da união de fato.  

Quanto a qual instituto é mais benéfico ao sobrevivente, temos que, na maioria das 

situações, consoante o abordado neste artigo, a situação será mais favorável ao cônjuge 

supérstite que ao companheiro. Isso porque, em havendo bens adquiridos pelo parceiro antes 



 

 

 

da união, o companheiro jamais será herdeiro. Ademais, na existência de qualquer herdeiro 

colateral, tocar-lhe-á apenas 1/3 da herança. Em situações idênticas, o cônjuge herda quanto 

aos bens particulares, bem como leva a totalidade da herança se não houver ascendentes e 

descendentes com quem concorrer. 

Diante de tantas diferenças, como exposto nesse trabalho, aguardamos, por ocasião 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 878694 - que trata da constitucionalidade do art. 

1.790 do Código Civil - bem como da votação dos projetos de lei que tramitam no Congresso 

Nacional alterando a norma vigente, tratamento mais igualitário ao tema ora abordado.   
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