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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve por pretensão diagnosticar a sucessão entre companheiros, 
apresentando os aspectos legais e jurisprudenciais introduzidos pelo Código Civil de 
2002. E ainda, o escopo desta pesquisa é informar para a comunidade jurídica, bem 
como alunos e estudiosos do direito pelo tema seus aspectos gerais, sociais e 
jurídicos, destacando a assistência legal das famílias, de acordo com o direito civil e 
constitucional com enfoque especial para o princípio da dignidade da pessoa 
humana. O instituto, ora em apreço, vem sendo cada vez mais respeitado ao longo 
dos anos e com isso tem ganhado a notoriedade que justifica a elaboração da 
pesquisa. Cabe salientar que a estrutura jurídica pátria, embora tenha avançado 
bastante sobre o tema comentado, apresenta-se ainda com algumas lacunas que 
precisam ser percebidas com relação ao convivente supérstite, inclusive, 
equiparando-o ao cônjuge sobrevivente, em respeito ao principio da isonomia e o 
princípio da dignidade da pessoa humana.  
 
 
 
 
Palavras-chave:  Família, União Estável, Direitos Sucessórios. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Direito Civil, ao longo de toda história, foi a esfera do direito que mais 

acompanhou as evoluções das famílias e da sociedade, Um exemplo muito recente 

que pode ser citado para ilustrar essa evolução é que antes do julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, ADIn 4.277, em maio de 2011, os Tribunais 

Estaduais não permitiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e após essa 

decisão, diversos casamentos homoafetivos foram realizados, consagrando o 

princípio da impessoalidade/isonomia e reconhecendo as formas de constituição de 

família, quais sejam: a família monoparental, a união estável e a família homoafetiva. 

Pode-se inferir que com o direito sucessório, várias foram as mudanças ocorridas 

também ao longo da história, aqueles privilégios hereditários, como o direito de 

primogenitura e a desigualdade sexual, não prevalecem mais.  

 

Contudo, ainda percebe-se muitas mudanças que vêm sendo estabelecidas aos 

poucos na legislação pertinente ao Direito Sucessório, pois surgem vários problemas 

em relação a sucessão entre companheiros, mas o que será abordado nesta 

pesquisa são as desvantagens que a companheira (o) teria em relação a esposa (o) 

na divisão de bens deixado pelo de cujus e também sobre a filiação híbrida. A 

jurisprudência, por sua vez, vem agindo com a ponderação que dela se espera, 

principalmente em busca da equidade. A união estável sempre gerou muita polêmica 

e muita dúvida entre a sociedade, duas das tantas preocupações que norteiam o 

tema são a preservação dos filhos e a parte patrimonial, que ganha destaque na 

pesquisa apresentada. 

 

O Código Civil destaca que a união estável é caracterizada pela convivência pública, 

contínua e duradoura, com a finalidade de formação de uma família. Esse instituto 

jurídico é regido pelo regime da comunhão parcial de bens, sendo assim, todos os 

bens do casal antes da convivência ou mesmo aquele bem adquirido por meio de 

doação ou herança não se comunicam, mas, os bens adquiridos a partir da união 

estável serão considerados para todos os efeitos jurídicos bens comuns do casal. 
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Ao longo da história, verifica-se que apenas as uniões pelo casamento eram 

legalmente reconhecidas, restando para as demais relações apenas o nome de 

concubinato. Nesse contexto histórico, demonstrar-se-á como era estabelecida a 

questão patrimonial em casos de morte de um dos companheiros, como se 

preservavam os bens adquiridos pelo esforço mútuo do casal e como os filhos eram 

afetados nessa relação. 

 

Para tanto, estudar-se-á alguns conceitos e características predominantes na união 

estável, bem como, o regime de bens base desse instituto, para assim entender 

como se dá a sucessão através da união estável. Há entendimentos doutrinários de 

que o companheiro é herdeiro necessário, este isoladamente, herda os bens quando 

o de cujus não deixar filhos. O tema se revela de inteira importância não somente 

para o estudo do operador do direito, mas também para a sociedade, em face do 

aumento de casais que optam pelo instituto da união estável e possuem diversas 

dúvidas quanto à sucessão patrimonial. 

 

A técnica utilizada na pesquisa foi o levantamento bibliográfico, pesquisando-se as 

principais obras sobre o tema, legislações pertinentes, artigos publicados na Internet 

e jurisprudências. O método de abordagem adotou-se o dedutivo, partindo de ideias 

gerais, tais como o conceito de dignidade humana, as entidades familiares 

protegidas pela Constituição, das diretrizes estatutárias e civis, até chegar à análise 

da a sucessão do cônjuge e do companheiro de acordo com o Código Civil de 2002, 

seus limites e possibilidades. Utilizou-se, ainda, como método de procedimento o 

método histórico, procurando-se analisar historicamente o comportamento das 

sociedades antigas e atuais, na formação da família e o desenvolvimento dos 

direitos inerentes a esta instituição.  

 

A pesquisa será dividida em seis capítulos: no primeiro capítulo, tratou-se das 

famílias gregas e romanas, os cultos realizados aos mortos, abordando ainda os 

aspectos do concubinato quanto do casamento, foram abordados ainda, os aspectos 

históricos e legislativos do concubinato no Brasil, desde a primeira proposta 

legislativa com o registro do primeiro acórdão sobre a tentativa de equiparação da 

concubina à esposa. No segundo capítulo, foi abordada a realidade contemporânea 

do concubinato estabelecendo o traço diferencial com a união estável, analisando o 
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artigo 226 da CF, bem como a lei 9.278/96, sobretudo seus elementos 

caracterizadores. No terceiro capítulo, foi abordado o regime de bens da união 

estável e em seguida no quarto capítulo abordou-se o direito sucessório entre 

companheiros e as formas de sucessão. No quinto capítulo citar-se-á o artigo 226 da 

Constituição Federal que garante à família proteção integral do Estado, como base 

da sociedade, bem como, o artigo 1.790 do Código Civil, que disciplina a sucessão 

entre companheiros. E no sexto e último capitulo aborda-se a inconstitucionalidade 

do artigo 1.790 do Código Civil.  
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1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA E DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

Historicamente, Roma e Grécia foram cidades totalmente influenciadas por normas 

que eram dadas por deuses, ou seja, a religião doméstica era a base de toda 

sociedade, o Deus do lar conferia á família seus bens, que eram o túmulo de seus 

antepassados e a casa onde estava o fogo sagrado. 

 

Para as sociedades gregas e romanas, o casamento era uma ordem natural, 

conforme ensina BACOVIS (2006, p. 20): 

 

O casamento romano era ato privativo, um fato que nenhum poder público 
deveria sancionar: ninguém passava diante do equivalente de um juiz ou de 
um padre; era um ato não escrito (não existia contrato de casamento, mas 
apenas um contrato de dote... supondo que a prometida possuísse um dote) 
e até informal; muito embora existissem solenidades religiosas, nenhum 
gesto simbólico, por mais que se diga, era obrigatório. 

 

O autor ainda faz uma comparação com nossa sociedade, veja-se: “Em suma, o 

casamento era um fato privado, como entre nós é o noivado”. BACOVIS (2006, p. 

23). 

 

O direito de propriedade se construía embasado no culto dos mortos e no fogo 

sagrado, o direito em demarcação de terras é unicamente religioso, sendo que o 

deus (termo) estabelece os limites da sua propriedade. 

 

Nesse sentido COULANGES (2003, p. 65) afirma que: “Os antigos basearam o 

direito de propriedade em princípios diferentes dos atuais; e disso resulta que as leis 

que o garantiam eram sensivelmente diversas das nossas”. 

 

A propriedade privada é sagrada, o deus é o dono da terra e concede à família o 

direito de moradia desde que estes cumpram com suas obrigações, incluindo 

oferecer o alimento, manter o fogo, garantir a continuação daquela família. 
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A propriedade era dada à família pela filiação ao culto que ela prestava, usufruindo 

da propriedade do deus, o sacerdote era quem cuidava de renovar o sagrado dos 

limites da propriedade. 

 

Pedras eram colocadas nos limites da propriedade para assegurar que não fosse 

violado por qualquer estranho. Nos dias de hoje, muita coisa mudou nesse legado 

histórico descrito acima, nada se parece com os costumes e tradições da civilização 

atual, conforme explica COULANGES (2003, p. 65). 

 

Ao contrário, as populações da Grécia e as da Itália desde a mais remota 
antiguidade sempre conheceram e praticaram a propriedade privada. Não 
chegou até nós nenhum legado histórico de época alguma quando à terra 
ter sido propriedade comum, e tampouco se encontra algo que se 
assemelha à partilha anual dos campos, tal como era praticada entre os 
germanos. 

 

Como dito, a religião doméstica era a base dessas sociedades e o direito de 

propriedade advinha da continuidade da família e ao culto sagrado. 

 

COULANGES (2003, p. 78) esclarece que a pessoa herdeira fica encarregada de 

cuidar do túmulo, observa-se que daí surge o primeiro indício do direito sucessório: 

 

Deste princípio se originaram todas as regras do direito sucessório entre os 
antigos. A primeira é que sendo a religião doméstica, hereditária, de varão 
para varão, a propriedade também era. Assim, sendo o filho o natural e 
necessário continuador do culto, herda também os bens.  

 

 

Vale enfatizar que a herança era passada de pai para filho, nunca para filha, que 

não era considerada apta a dar continuidade a religião paterna. Viu-se, portanto, que 

a religião, a família e o direito de propriedade eram fundamentais nas sociedades 

antigas, contudo, a religião era tão importante que o direito de propriedade não era 

regido por leis e sim pelos deuses. 

 

O instituto da união estável não foi reconhecido como uma entidade familiar para as 

sociedades antigas, tendo sido considerado como uma relação conjugal informal, 

que não gerava filhos legítimos. 
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Para o Cristianismo, o concubinato era considerado imoral: “A Igreja Católica, ao 

longo dos tempos, tem combatido as uniões concubinárias em nome da moralidade 

com o objetivo de assegurar a monogamia”. (BACOVIS, 2006, p. 22). 

 

A inserção da união estável ao Livro de Direito de Família do CC/02 foi uma das 

grandes alterações sofridas pelo mesmo que incorporou parte dos preceitos contidos 

nas Leis 8.971/94 e 9.278/96. 

 

O novo instituto não agradou muita gente, BACOVIS (2006, p. 20) declara que o 

concubinato foi igualado ao casamento, veja-se: “Alguns chegaram ao exagero de 

afirmar que os concubinatos passariam a ter mais direitos que os casamentos. 

Entretanto, a doutrina e a jurisprudência se encarregaram de mostrar que um e outro 

instituto são realidades diferentes apesar dos pontos em comum”. 

 

Assim, antes da Constituição de 1988, em caso de dissolução da união estável o 

companheiro mais necessitado, geralmente era a mulher, deveria recorrer à justiça 

do trabalho e formalizar o pedido de pensão codificada por “serviços prestados”, ou 

provar que contribuiu onerosamente pela aquisição dos bens do casal. 

 

O artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988 reconheceu a união 

estável como uma entidade familiar, no seu texto afirmando que a família merece 

especial proteção do Estado e as formas de famílias ali previstas são aquelas que 

decorrem do casamento, da união estável e a família monoparental. 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988 até o vocábulo foi alterado, antes não 

havia o termo convivente ou companheiro, o termo era pejorativo chamando-se de 

amasiado ou juntado. 

 

No ano de 1994, foi aprovada a Lei 8.971/94. Essa legislação trouxe para o 

companheiro o direito a pedir alimentos, porém, para ter direito a receber esses 

alimentos precisavam-se ter no mínimo cinco anos de convivência, a lei trouxe ainda 

a possibilidade de o companheiro sobrevivente participar da sucessão da herança 

deixada pelo companheiro de cujus.  
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Assim o companheiro sobrevivente usufruía da quarta parte da herança se 

houvessem filhos comuns ou da metade da herança se houvessem ascendentes e 

somente recebia a totalidade desses bens se não houvesse outro herdeiro 

sucessivo. 

 

No ano de 2002, com a entrada em vigor do novo Código Civil, o artigo 1.790 

ganhou destaque por ter tratado do companheiro como um herdeiro especial. 

 

 

 

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGISLATIVOS DO CONCUBINATO NO 

BRASIL 

 

 

A primeira proposta ou projeto de Lei que o Governo Imperial apresentou à 

Assembléia Legislativa Geral solicitando a regularização do matrimônio correu em 

19/07/1858, conforme descreve TOTVARAD (2006, p. 53). 

 

Foi uma consequência da provocação ocasionada pelo acontecimento do 
casamento de Margarita Kerth e Schopp, por ter o Bispo do Rio de Janeiro 
declarado, por simples despacho, írrito e nulo o matrimônio celebrado há 
anos publicamente porquanto ambos eram protestantes. 
Aquela autoridade religiosa em justificação do seu procedimento tomou por 
base a circunstância de não ter sido contraído o matrimônio protestante 
conforme as prescrições do Concílio Trindentino; e sobre a base de um 
atendimento semelhante da Igreja que reconhecia como válido e legítimo o 
matrimônio contraído conforme o rito protestante e sofismando. 

 

 

Pelo ocorrido passou-se a exigir decretação de uma lei que coibisse qualquer 

pretexto para reiteração de tamanho absurdo. 

 

Quando a discussão do projeto de lei ia passar para a tribuna do corpo legislativo, o 

Ministro Paranaguá apresentou Emenda Substitutiva o que fez mudar, 

repentinamente, a sua base e a tendência da solução. 

 

Da Emenda resultava que a lei brasileira em relação ao matrimônio entre pessoas 

que seguiram religiões diferentes da do Estado não conhecia a possibilidade de 
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crime de adultério, pois a qualificação desse crime pressupunha ofensa, não contra 

os efeitos civis, mas sim contra a honestidade, unidade, fidelidade, mútua 

legitimidade e validade do matrimônio. 

 

A praxe forense e os tribunais do Brasil faziam extensivos os efeitos civis do 

matrimônio para as pessoas que viviam unidas com a fama de casados ou em 

matrimônio putativo, aquele celebrado indevidamente, mas de boa-fé. 

 

O projeto de Lei apresentado pelo Governo Imperial bem como a Emenda 

Substitutiva não foi aprovado. Explica-se a resistência encontrada no fato de que os 

cargos eletivos, bem como os demais ocupantes de cargos públicos, serem 

preenchidos somente por aqueles que professassem religião católica e porque 

vigorava o dogma de que o contrato matrimonial para os católicos não podia existir 

separado do caráter sacramental, único, legítimo e válido, e que sem o caráter 

sacramental a tal união somente existia como mero concubinato. 

 

Assim, ao Estado brasileiro não seria permitido equiparar a concubina à esposa, 

pois que violaria com isso o Estatuto da Família. 

 

 

 

1.2 REGISTRO DO PRIMEIRO ACÓRDÃO SOBRE A EQUIPARAÇÃO DA 

CONCUBINA À ESPOSA LEGÍTIMA 

 

 

Em ordem cronológica, o Instituto dos Marítimos foi o primeiro a enfileirar-se entre os 

órgãos de seguridade social no Brasil e garantir que até mesmo a amásia pudesse 

ser inscrita como beneficiária, sendo considerado para época como um marco 

legislativo. 

 

Em fase do preconceito da época as expressões “determinada pessoa”, “autorizada 

pessoa”, “autorizada lei”, também abrangia a companheira, porém, com esse título, 

mas como alguém que se abrigasse sob a proteção do segurado à falta de parentes 

com direito à herança. 
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A concubina do segurado podia receber a metade da pensão, mas nunca 

ostentando posição de igualdade com a esposa do associado, ou concorrendo com 

os filhos deste. 

 

BACOVIS (2006, p. 67) relata: 

 

O marco legislativo de amparo à concubina foi sem dúvida o Decreto 24.637 
de 10 de julho de 1934, § 20 que dispunha que eram equiparados aos 
legítimos os filhos naturais e à esposa a companheira mantida pela vítima, 
que haviam sido declarados na carteira profissional. 

 

ANDRADE (1943, p. 17) registra o primeiro acórdão proferido no Processo 2.693/42, 

que cristalizou o entendimento de comparar a companheira à mulher legítima para 

fins previdenciários desde que não houvesse beneficiários necessários: 

 

Embora não seja casado, tem o segurado direito a receber o auxílio-
naturalidade. Esse direito se baseia na equiparação do filho natural ao 
legítimo, e da “companheira” à esposa. 
 
Vistos e relatados estes autos em que Moacyr Porciúncula Cáceres recorre 
do ato do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários que lhe 
negou o pleiteado auxílio-natalidade, sob alegação de não ser casado 
aquele segurado: 
 
Considerando que, já na tradição do direito civil, através de seus mais altos 
espíritos, se definia tendência a reconhecer a igualdade jurídica dos filhos 
naturais e legítimos, como veio a se cristalizar nos artigos 423 e 424 do 
Código Civil, e inclusive, no artigo 126 da Constituição Federal de 10 de 
novembro; 
 
Considerando que essa tendência reagia contra preceitos que, muitas vezes 
diferia aos filhos expiação dos delitos pelos quais podiam responder; 
Considerando que a posse do estado de casado, more uxório, do 
recorrente, caracteriza situação de fato, cujos elementos deverão ser tidos 
em conta, para apreciação jurídica consequente; 
 
Considerando que já o artigo 20, § 4º, da Lei de Acidentes do Trabalho, 
decreto nº 24.637, de 1934, equiparou os filhos naturais aos filhos legítimos, 
mediante simples inscrição em Carteira Profissional, denotando o 
verdadeiro espírito da legislação social; 
 
Considerando que em vários julgados, o Conselho Nacional do Trabalho 
concedeu benefício à companheira, quando não concorressem beneficiários 
necessários, equiparando-a, para tais efeitos, à mulher legitima; 
 
Considerando que, na espécie, a concessão pedida de auxílio-natalidade, 
se baseia na equiparação do filho natural ao legítimo, que a lei civil 
reconhece à mulher companheira, que a jurisprudência vem firmando, em 
casos especificamente determinados; 
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Considerando que, em face da jurisprudência citada, o que pretende o 
interessado está enquadrado no artigo 143 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto 5.493, de 09.04.1940, como opinou a procuradoria (fls.35): 
 
Resolvem os membros da Câmara de Previdência Social, por unanimidade, 
dar provimento ao presente recurso. 
 
 
Rio de Janeiro, 15.05.1942 – Luiz M. Ribeiro Gonçalves, presidente. – Djacir 
Lima Menezes, relator. 

 

Neste sentido, pode-se concluir que a interpretação da situação jurídica da 

companheira, conforme se lê no acórdão há mais de meio século, guarda correlação 

com a norma constitucional insculpida no artigo 226, §3º da atual Constituição 

Federal, porquanto, naquela época equiparou-se concubina à esposa para fins 

previdenciários, tão somente, enquanto que a vigente CF reconheceu como entidade 

familiar a união estável entre homem e mulher para fins de proteção do Estado. 
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2 CONCUBINATO E DA UNIÃO ESTÁVEL – TRAÇO DIFERENCIAL 

 

 

AMARO cita decisão proferida pelo desembargador Humberto Pinto Rogers, no ano 

de 1997, para descrever as complexas situações criadas pela convivência social fora 

do casamento. 

 

Esta é uma luta de séculos. O concubinato aspira à assimilação, primeiro, e 
à subjugação, em seguida, sobre o matrimônio legal; pretende recuperar, 
nas transformações do Direito moderno e sob o manto do princípio da 
igualdade civil, proclamado pela Revolução Francesa, o assento que teve 
na Roma imperial e que perdeu pela influência do Cristianismo. E não se 
pode negar que o concubinato algumas vitórias obteve na legislação 
comparada. Desde há muito, o Direito escocês tem reconhecido o 
concubinato como uma das formas de matrimônio irregular e no moderno 
Direito russo a assimilação é completa; o matrimônio legal e o matrimônio 
de fato produzem iguais efeitos. (AMARO apud ROGERS, 1977, p. 97). 

 

 

TEIXEIRA (1993, p. 97) ensina que: “Por muito tempo e até a última década, o 

concubinato foi um assunto que alguns civilistas excluíram dos seus estudos, 

alegando ser juridicamente irrelevante, enquanto outros preferiram tratar da matéria 

no Direito das Obrigações”. 

 

SAHM discorre que: 

 

Àquela união mais ou menos constante entre homem e mulher sem o 
matrimônio civil regular, reconhece-se mais de uma acepção 
primordialmente para distinguir a ideia de ocultação, clandestina, daquela 
situação que expressa atitude ostensiva de manutenção, notoriedade, 
respeito recíproco e engajamento moral, cuja comunhão de vidas pode dar 
causa à comunhão de interesses. Nesses sentidos, as normas sociais, 
trabalhistas e previdenciárias atribuíram a denominação companheira à 
concubina ou concubinária que se apresenta à sociedade como casada, em 
contraposição à amante, mulher dos encontros velados a que se refere 
igualmente grande número de julgados dos nossos Tribunais. (SAHM, 2002, 
p.523). 

 

Neste sentido, verifica-se que a autora apresenta ainda a classificação dada ao 

concubinato pela época, veja-se: “distingue fundamentalmente o concubinato em 

duas espécies: o natural e o espúrio. O natural é aquela união entre duas pessoas 

livres e desimpedidas; o espúrio, quando ambas ou apenas uma delas está 

legalmente impedida de casar-se”. (SAHM, 2002, p. 530). 
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Ao longo da história não se pode afirmar que haja, em matéria de concubinato, uma 

jurisprudência que sirva de paradigma para todas as situações que o caracterizam, 

mas, ao longo do tempo, se consolidou o entendimento de que os direitos deveriam 

nascer das uniões extra matrimoniais consolidadas sob o signo da seriedade, ou 

seja, da intenção de se conviver como se casados fossem os envolvidos e sem as 

características de relação adulterina. 

 

Em relação a partilha de bens, seja com direito à meação, seja em proporções 

desiguais, partilhando-se só os bens do esforço comum, o entendimento é 

pacificado. 

 

Resta reconhecer como fato incontroverso que a jurisprudência fixou entendimento 

sólido em torno da formação patrimonial não admitindo enriquecimento sem causa. 

 

Os direitos decorrentes dos relacionamentos concubinários foram se consolidando 

somente a partir de certas situações que não causavam nenhum repúdio na 

consciência coletiva. 

 

A preocupação com a família oriunda do concubinato ganhou foros de importância 

somente a partir da vigência da CF de 1988, melhor dizendo, a família que 

caracterizou a estabilidade da união. 

 

A rigor, o Estado passou a reconhecer não a família oriunda do concubinato, mas, 

sim, a oriunda da união estável. 

 

 

 

2.1 A UNIÃO ESTÁVEL COMO INSTITUIÇÃO JURÍDICA 

 

 

A união estável está regulamenta na Lei 9.278/96 e também pelo artigo 1.723 do 

Código Civil, e consiste no animus de duas pessoas em constituir família. 

 

MIAILLE (1998, p. 98) apresenta a característica da união estável, veja-se: 
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Um conjunto coerente de normas jurídicas relativas a um mesmo objeto, 
abrangendo uma série de relações sociais unificadas pela mesma função. 
Este conjunto de normas pode assumir a figura de uma organização ou de 
aparelho; assim a administração, a justiça, a universidade ou a segurança 
social. É, aliás, muitas vezes neste sentido orgânico que é entendimento o 
termo instituição. 

 

O autor ensina ainda: 

 

Uma instituição forma um todo, relativamente coerente para um objeto 
dado: o casamento, a propriedade, a eleição política, mas também a 
expropriação por motivo de utilidade pública, o exercício ou o Conselho de 
Estado constituem outras tantas instituições. Formando unidade, cada uma 
dessas instituições está submetida a uma certa lógica que lhe justifica tanto 
a sua criação como o seu funcionamento. O casamento monogâmico 
correspondente a uma dada ideia da família conjugal, das relações com as 
crianças, da atividade econômica comum, etc. (MIAILLE, 1998, p. 100). 

 

Ao contrário do concubinato, a união estável é uma instituição, porquanto, possui um 

conjunto de regras que a regulam.  

 

Conforme dito no tópico anterior, a Constituição Federal de 1988 dispôs sobre a 

União Estável, mas não a igualou ao casamento, cada um desses institutos tem 

suas particularidades, suas regras, cumprindo efeitos diversificados, além dos 

direitos e deveres particulares de cada um. 

 

As situações que dão características a união estável estão relacionadas na lei nº 

9.278 de 1996, sendo elas: convivência duradoura, pública e contínua, de um 

homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. 

 

DINIZ (2002, p. 322) amplifica um pouco essas características, veja-se: 

 

Para que se configure a união estável, é mister a presença de elementos 
essenciais tais como: 1) diversidade de sexo; 2) ausência de matrimônio 
civil válido e de impedimento matrimonial entre os conviventes; 3) 
notoriedade das afeições recíprocas, afirmando não se ter união estável se 
os encontros forem furtivos ou secretos, embora haja prática reiterada de 
relações sexuais; 4) honorabilidade, reclamando uma união respeitável 
entre os parceiros; 5) fidelidade entre os parceiros, que revela a intenção de 
vida em comum; 6) coabitação, uma vez que o concubinato deve ter a 
aparência de casamento e 7) participação da mulher no sustento do lar 
como administradora e também provedora. 

 

Já VENOSA (2006, p. 46), apresenta cinco fundamentos da união estável:  
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a) Estabilidade da união, como transcurso de razoável prazo;  
b) Continuidade da relação, complementar à estabilidade;  
c) Diversidade de sexos, posto que necessário o intuito de gerar prole;  
d) A publicidade da convivência e; e) o objetivo de constituição de família. 

 

Todavia, RIZZARDO (2006, p 892), apresenta outros fundamentos:  

 

a) Affectiosocietatisfamiliar;  
b) a posse do Estado de casado;  
c) notoriedade do relacionamento;  
d) conduta apropriada aos conviventes;  
e) dever de fidelidade;  
f) habitação comum;  
g) convivência more uxório;  
h) comunidade de leito;  
i) continuidade da união;  
j) dependência efetiva de um companheiro ou convivente em relação ao 
outro, e;  
k) continuidade de período de duração. 

 

Cita-se, portanto, os de maior relevância para o estudo. 

 

 

 

2.2 DIVERSIDADE DE SEXOS 

 

 

Antes mesmo de adentrar nas condições que dão características á união estável, 

vale dizer que a natureza afetiva do vínculo entre pessoas do mesmo sexo em nada 

se diferencia das uniões heterossexuais, merecendo ser identificadas como união 

estável. 

 

As relações entre indivíduos do mesmo sexo, ainda que não estabelecidas na 

Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, fazem jus à proteção 

jurídica.  

 

Nesse sentido, MORAES (2011, p. 24) explica que o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana garante que qualquer ser humano seja tratado com 

dignidade, honra e respeito às suas convicções pessoais, veja-se: “Os direitos e 

garantias fundamentais são inerentes à personalidade humana, e afasta a noção de 
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predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da 

liberdade individual”.  

 

A inexistência de norma que regulamente as uniões homoafetivas faz com que estas 

sejam classificadas como entidades familiares no âmbito do Direito das Famílias. O 

caput do art. 226 é consequentemente, cláusula geral de inclusão, não sendo 

admissível excluir qualquer entidade que preencha os requisitos de afetividade, 

estabilidade e sensibilidade. 

 

 

 

2.3 CONVIVÊNCIA 

 

 

Já foram demonstradas as mudanças ocorridas nas famílias com o passar do tempo 

desde as cidades romanas e gregas até os dias de hoje, essas modificações foram 

incorporadas no sistema jurídico brasileiro. 

 

Vale lembrar ainda, que as características necessárias para caracterizara união 

estável são convivência duradoura, pública e contínua estabelecida com o objetivo 

de constituição de família. 

 

Ocorre que o intuito de conviver de forma more uxório, como marido e mulher, não 

vem sendo mais exigência pelos tribunais brasileiros para comprovação da união 

estável, tão pouco, a existência de filhos na relação.  

 

Diante das atuais mudanças que a sociedade vem sofrendo é bem comum e normal 

encontrar casais residindo em casas diferentes. Nesse diapasão, nossos Tribunais 

de Justiça tem proferido decisões citando a súmula 382 do STF, que reconhece as 

mudanças havidas nas sociedades e tem reconhecido a um longo período que 

esses casais são sim conviventes e assim possuem direitos e deveres contidos na 

união estável. 



24 

 

 

Sendo assim, pode-se concluir que é possível haver a configuração da união estável 

mesmo que o casal não resida embaixo do mesmo teto, tendo o legislador a 

obrigação de analisar caso a caso. 

 

 

 

2.4 ESTABILIDADE 

 

 

A continuidade confere à união a necessária estabilidade do relacionamento, que 

não fica sujeito à insegurança de frequentes rupturas e interrupções da convivência, 

tornando-se, por isso mesmo, duradouro e estável. Para a configuração da união 

estável protegida pelo ordenamento constitucional, exige-se, primordialmente, que o 

relacionamento ostente estabilidade e que, por conseguinte, seja contínuo, ou seja, 

sem interrupções e sobressaltos, pressupondo-se, ainda, a publicidade e o essencial 

objetivo de constituição de família, traduzido na comunhão de vida e de interesses, 

além da ausência de impedimentos ao casamento ou, ao menos, que os conviventes 

estejam separados de fato dos seus anteriores cônjuges. Nos estritos termos do 

artigo 1.724 do Código Civil de 2002, “as relações pessoais entre os companheiros 

obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e 

educação dos filhos”, contexto esse em que a doutrina destaca, como consequência 

do dever de lealdade e do objetivo de comunhão de vida, o dever de fidelidade a ser 

observado entre os pares para a configuração e proteção da entidade familiar. 

 

 

 

2.5 PUBLICIDADE 

 

 

É preciso que a relação, para que seja considerada união estável, seja pública. Isso 

significa que a relação não pode ser clandestina e que o casal precisa ser 

reconhecido socialmente como marido e mulher. 
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2.6 CONTINUIDADE 

 

 

A relação também precisa ser contínua, sem entrecortes por outras relações. Outro 

critério é que seja duradoura, um quesito bastante subjetivo já que não há prazo 

mínimo para a caracterização da união estável. Há casais que vivem em união 

estável e nem têm consciência disso. 
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3 REGIME DE BENS DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

Ao reconhecer o instituto da união estável, a CF/88 fez com que seus efeitos 

jurídicos fossem reconhecidos. 

 

A união estável pode existir de duas formas; de fato, aquela que não tem nenhum 

tipo de escritura ou qualquer tipo de documento ou a de direito aquela que é 

documentada. 

 

A Lei 9.278/96 estabelece, em seu artigo 5º, que os bens móveis e imóveis 

adquiridos na constância da união estável pertencem a ambos os conviventes. 

Também estabelece o artigo 1.725 do CC que o regime da união parcial de bens é 

aplicado na união estável quando não houver contrato escrito. 

 

Na união estável de fato, o regime obrigatoriamente será equiparado ao da 

comunhão parcial de bens, ou seja, os bens adquiridos pelo casal onerosamente na 

constância da união estável devem ser partilhados na porção de 50% para cada 

convivente em caso de dissolução. Agora, se a união estável for declarada, é 

necessário que o casal escolha qual o tipo de regime de bens quer adotar, sendo 

eles, separação de bens, comunhão parcial de bens ou comunhão total. 

 

Vale destacar ainda, que os bens obtidos por um dos conviventes por doação ou 

herança na constância da união estável não serão repartidos, como estabelecido no 

regime de comunhão parcial.  

 

Já com relação às benfeitorias feitas no imóvel que pertence unicamente a um dos 

conviventes, estas devem ser partilhadas. 

 

É certo que quando as pessoas constituem a união estável, não pretendem dissolvê-

la. Contudo, é cada vez maior o número de casais que se separam. Portanto, nada 

mais razoável do que tomar cuidados antes e durante a convivência para não passar 

por aborrecimentos no futuro.  
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Os comprovantes dos investimentos feitos pelos companheiros durante a união 

estável devem ser guardados, assim como os documentos que identificam a origem 

dos recursos. Além de facilitar a partilha dos bens do casal em eventual dissolução, 

esses comprovantes serão úteis em caso de conflito com os herdeiros do 

companheiro falecido. 
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4 DO DIREITO SUCESSÓRIO 

 

 

Quando se fala em sucessão, a primeira coisa que vem a cabeça é a transmissão de 

bens, que implica em um adquirente de valores, que substitua o antigo titular. 

 

Ocorre que o direito sucessório vai bem além da simples transmissão de bens, este 

é um ramo do direito civil, ao qual, em decorrência da morte do autor da herança, 

cabe a responsabilidade pela transferência do patrimônio ativo e passivo, bem assim 

dos direitos e obrigações do de cujus, a seus sucessores.  

 

Nesse sentido FARIAS discorre: 

 

Volvendo a visão para o particular de uma relação jurídica (e lembrando que 
toda relação jurídica, necessariamente, é composta de um sujeito, de um 
objeto e de um vínculo entre eles), observa-se que o sujeito ou o objeto 
podem, eventualmente, sofrer uma substituição por outro sujeito ou por 
outro objeto. É exatamente o fenômeno sucessório. A sucessão, assim, é a 
substituição do sujeito ou do objeto de uma relação jurídica. (FARIAS; 
ROSENVALD, 2016, p. 30). 

 

VENOSA (2008, p. 15) esclarece que: “Quando o conteúdo e o objetivo da relação 

jurídica permanecem os mesmos, mas mudam os titulares da relação jurídica, com a 

substituição, diz-se que houve uma transmissão no direito ou na sucessão”. 

 

CAHALI (2003, p. 24) apresenta o direito das sucessões como: “O conjunto de 

regras e princípios jurídicos que regem a passagem de titularidade do patrimônio de 

alguém que deixa de existir aos seus sucessores”. 

 

ALMEIDA (2009, p. 07) amplia ainda mais as características do direito sucessório 

explicando que: “A sucessão é a continuação de uma relação jurídica por outrem no 

lugar de um sujeito que já veio a falecer”. 

 

A sucessão de forma mais simples nada mais é que a transferência dos bens de 

forma total ou parcial do de cujus, em prol daqueles que são estabelecidos em lei 
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para sucedê-lo ou então, conforme a sua expressa vontade realizada através de um 

testamento. 

 

Portanto, o direito das sucessões vem a ser o conjunto de normas que disciplinam a 

transferência do patrimônio de alguém, após a sua morte, ao herdeiro em virtude de 

lei ou testamento. 

 

 

 

4.1 FORMAS DE SUCESSÃO 

 

 

De acordo com LEITE (2010, p. 76): 

 

O princípio basilar que fundamenta o direito das sucessões é conhecido 
como droit de saisine ou simplesmente princípio da saisine, de origem 
germânica que chegou até nós através do Direito francês, o qual estabelece 
que o próprio de cujustransmite automaticamente e imediatamente, aos 
seus sucessores a herança. 

 

A capacidade para suceder se destina a analisar aqueles que têm aptidão para o 

recebimento de bens deixados pelo extinto. Se o direito hereditário se prestar a 

realizar a transmissão da herança, é preciso que verifique aqueles que estarão 

capacitados a recebê-la. 

 

Nesse sentido, afirma TARTUCE (2013, p. 39, 40): 

 

O art. 1.798 do Código Civil traz a regra geral dos legitimados a suceder na 
sucessão legítima. Assim, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou 
já concebidas no momento da abertura da sucessão. Desta forma, será 
necessário observar a data do óbito e verificar, à época, aqueles 
capacitados a adir a herança (nascidos e concebidos). 

 

A regra do art. 1.798 do Código Civil deve ser estendida aos embriões formados 

mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, abrangendo, assim, a vocação 

hereditária da pessoa humana a nascer cujos efeitos patrimoniais se submetem às 

regras previstas para a petição da herança. 
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4.2 SUCESSÃO LEGÍTIMA 

 

 

Sabe-se que nos casos que envolvem ausência, nulidade, anulabilidade ou 

caducidade do testamento, consequentemente ocorre a sucessão legítima que é 

resultante da lei, conforme previsto nos artigos 1786 e 1788 do Código Civil. 

 

Segundo PAGE apud FARIAS; ROSENVALD, 2016, p. 254), tem-se: 

 

A sucessão legítima é chamada de testamento tácito ou sucessão ab 
intestato (sem testamento) porque decorre da norma legal, 
independentemente de qualquer declaração volitiva do autor hereditatis, 
beneficiando, por ordem preferencial, as pessoas previamente 
contempladas no Código Civil (art. 1.829) e que, muito provavelmente, ele 
gostaria de transmitir o seu patrimônio. Daí a conhecida frase do jurista 
belga Henri de Page de que a sucessão legítima “é um testamento-modelo, 
o testamento do homem racional”. 

 

Dessa forma, quando não foi feito um testamento pelo de cujus, deve-se obedecer à 

ordem daquele que possuem a vocação hereditária, conforme determina o artigo 

1.829 do Código Civil, in verbis:  

 
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.  
VI – aos colaterais 

 

Corroborando com o posicionamento acima citado, tem-se a explicação de 

RODRIGUES (2012, p. 93):  

 

Se o defunto, por exemplo, deixou de fazer testamento, seu patrimônio, por 
força da lei, irá a seus descendentes; inexistindo descendentes, aos seus 
ascendentes não havendo nem descendentes nem ascendentes, ao 
cônjuge; à falta daqueles parentes e de cônjuge, aos colaterais até o quarto 
grau [...]. Nota-se que a transmissão da herança aos sucessores se efetua 
sem manifestação de última vontade do falecido, mas decorrente da lei.  

 

Importante salientar que a transmissão da herança ocorre de forma automática no 

momento do falecimento do indivíduo.  
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Os herdeiros podem tomar posse dos bens posteriormente á abertura da sucessão, 

tal ato é denominado como Princípio da Saisine, que se faz presente no artigo 1.784 

do Código Civil, que assim prescreve: “Artigo 1.784 – Aberta a sucessão, a herança 

transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. 

 

Insta dizer que a sucessão legítima é regulamentada pelo Código Civil, e esta ocorre 

quando não há testamento.  

 

Quando ocorre o falecimento de uma pessoa e esta não deixa testamento ou não há 

disposição de última vontade em relação aos bens em seu nome, deve ocorrer a 

sucessão. No entanto, deve ser observada a classe de herdeiros, ou seja, uma 

exclui a outra e deve ter preferência aquela mais próxima (DINIZ, 2012).  

 

 

 

4.3 SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA 

 

 

Como sugere o próprio nome, sucessão testamentária é a transmissão da herança 

por meio de testamento. Ocorre quando houve manifestação de vontade da pessoa, 

claro que enquanto viva estava elegendo quem deseja que fique com o seu 

patrimônio depois de sua morte. A sucessão legítima é a regra e a testamentária, a 

exceção (DINIZ, 2012, apud DIAS, 2014, p. 115). 

 

De acordo com o artigo 1.857 do Código Civil vigente, tem-se o conceito de 

testamento: 

 

Art. 1.857 – Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade 
dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.  
§ 1º – A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no 
testamento.  
§ 2º – São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, 
ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. (BRASIL, 2015, p. 
282). 
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Segundo VENOSA (2010, p.175): “o agente capaz de testar tem legitimidade ativa 

para o testamento. Aquele que pode receber por testamento tem legitimidade 

passiva testamentária”. 

 

De acordo com o Código Civil, pode-se notar que as disposições testamentárias são 

patrimoniais, entretanto, o testamento pode versar sobre cláusulas extrapatrimoniais, 

que podem ser: o reconhecimento de um filho, a nomeação de um tutor para um 

filho menor ou determinações sobre o seu funeral (LÔBO, 2009). 

 

Assim determinam os artigos 1.857, 1.609 e 1.634, ambos do Código Civil: 

 

Artigo 1.857 – [...] 
§ 2º – São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, 
ainda que o testador somente a elas se tenha limitado.  
 
Art. 1.609 – O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 
irrevogável e será feito:  
[...]  
III – por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;  
[...]  
Art. 1.634 – Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação 
conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos 
filhos:  
[...] 
IV – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior;  
[...]. (BRASIL, 2015, p. 282). 

 

O testamento deve respeitar as mesmas características de um negocio jurídico, 

assim, deve ser respeitado o que consta no artigo 104 do Código Civil: 

 

Art. 104 – A validade do negócio jurídico requer: 
I – agente capaz;  
II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;  
III – forma prescrita ou não defesa em lei. (BRASIL, 2015, p. 165). 

 

Com base nos artigos 1860 e 1861, ambos do Código Civil verificam-se as pessoas 

capazes de testar e de não testar: 

 

Art. 1.860 – Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-
lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único – Podem testar os 
maiores de dezesseis anos. 
 
 Art. 1.861 – A incapacidade superveniente do testador não invalida o 
testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência 
da capacidade. (BRASIL, 2015, p. 282). 
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Em relação ao artigo 1.861 do Código Civil, que trata da incapacidade do testador, 

observa-se que se o testador se tornar incapaz após ter redigido seu ato, o 

testamento é considerado válido, entretanto se no momento do ato o testador era 

incapaz, o testamento é considerado nulo e a sua nulidade não tem revogação. 

 

 

 

4.4 LEGITIMIDADE PARA SUCEDER 

 

 

O Código Civil traz em seu artigo 1798 os legitimados para sucessão, veja-se: “Art. 

1798, CC, Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no 

momento da abertura da sucessão”. (BRASIL, 2015, p. 278). 

 

Ao analisar o artigo acima citado, verifica-se que o diploma legal estabelece que os 

legitimados para sucessão são aqueles que foram nascidos ou concebidos no 

momento da abertura da secessão. 

 

O artigo 1.799 do mesmo diploma legar indica outras pessoas, além das existentes 

ou já concebidas quando da abertura da sucessão. Veja-se: 

 

Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamado 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. (BRASIL, 2015, p. 278). 

 

Diante do exposto entende-se que é essencial que as pessoas indicadas pelo 

testador estejam vivas ao abrir-se a sucessão. Se vier a falecer antes da abertura, a 

disposição testamentária será ineficaz.  

O inciso II do artigo permite que a deixa testamentária beneficie “as pessoas 

jurídicas”; para que esse beneficio por testamento seja válido, é necessário que a 

empresa exista.  
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A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição 

do ato constitutivo no respectivo registro. Se, porventura, forem beneficiadas sem 

possuir o devido registro não possuirão vocação hereditária, direcionado aos 

herdeiros legítimos o que lhe fora deixado. Antes da inscrição, não passam de 

meras sociedades de fato ou sociedades não personificadas. 

 

Nesse sentido GONÇALVES (2012) esclarece: 

 

O que não se pode admitir é que a deixa testamentária seja atribuída a uma 
pessoa jurídica ainda não existente nem mesmo embrionariamente, exceto 
no caso expresso da fundação. Se já existe uma pessoa jurídica em 
formação, existe sujeito de direito para assumir o patrimônio. Da mesma 
forma que, para o nascituro, haverá alguém para zelar por seus bens até 
seu nascimento com vida.  

 

Dessa forma, entende-se que a pessoa jurídica tem de existir, ter personalidade no 

momento da abertura da sucessão, com exceção das fundações expressamente 

mencionadas em lei. 
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5 DA SUCESSÃO ENTRE COMPANHEIROS 

 

 

Conforme já dito no tópico segundo da presente pesquisa antes, da regulamentação 

legal da união estável, os companheiros não tinham direito a herança do convivente 

falecido. 

 

Devido aos costumes e preconceitos estabelecidos pela época, a união estável 

somente veio a ser reconhecida com a CF/88, que passou a tratar os companheiros 

com olhar mais cuidadoso, especialmente em relação aos direitos patrimoniais. 

 

Pouco a pouco a legislação e a jurisprudência começaram a dar a atenção devida ao 

novo instituto, outorgando-lhe a proteção do Estado, o que foi um grande passo no 

sentido de garantir o direito sucessório dos companheiros. 

 

DIAS (2008, p. 69), faz algumas considerações sobre o conceito de herança e 

meação, e critica a forma em que o legislador estabeleceu a sucessão para os 

companheiros. 

 

É que a herança se constitui da meação do falecido sobre os aquestos e 
mais os seus bens particulares e os recebidos por herança. No mesmo 
instante que se garantiu ao companheiro o direito de sucessão de forma 
restrita somente à metade dos bens conquistados durante a constância da 
união estável, o legislador, infelizmente, se equivocou de tal forma que 
confundiu na letra da lei a diferença meação e herança, confundindo esses 
dois institutos. 

 

DIAS (2008, p. 149) explica ainda que: 

 

Na concorrência sucessória com os descendentes, a fração a ser recebida 
por cônjuges e companheiros só é igual em uma única hipótese: quando 
todos os herdeiros são filhos seus, e isso se o número deles não for 
superior a três. Tanto o cônjuge como o companheiro herdam como se 
filhos fossem. A herança é dividida por cabeça entre o sobrevivente e os 
herdeiros. Assim, sendo um filho, a herança é dividida com o seu genitor. 
Sendo dois os filhos, eles ficam com dois terços da herança, e o cônjuge e o 
companheiro com um terço. O mesmo ocorre se forem três os filhos: cada 
um recebe uma quarta parte. O tratamento igualitário termina aí. 
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O legislador ao invés de equiparar em matéria sucessória a união estável com o 

casamento, criou um sistema isolado, o que vem causando inúmeras dúvidas para a 

população, neste caso o companheiro nem é equiparado ao cônjuge e também as 

regras sucessórias estabelecidas não foram claras. A Lei 9.278/96 que deveria 

preencher as lacunas existentes na legislação anterior, qual seja, Lei 8.271/94, não 

o fez, apenas atribuiu o direito real de habitação ao companheiro supérstite. 

 

 

 

5.1 CONCORRÊNCIA DO COMPANHEIRO NA UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

A inserção do artigo 1790 no CC/02 causou muita polêmica entre os operadores do 

direito, pois muitos acreditavam que a sucessão entre os companheiros deveria ter 

sido incluída no do art. 1.829 CC, que trata sobre a Sucessão legítima, se encontra 

nas disposições gerais do Capítulo I do que trata da sucessão em geral, conforme 

descreve HIRONAKA (2004, p. 505): 

 

O artigo 1.790 tenha de ficar no capítulo que regula a ordem da vocação 
hereditária, mas este é um problema menor. O artigo 1.790 merece censura 
e critica severa porque é deficiente e falha, em substância, significa um 
retrocesso evidente, representa um verdadeiro equívoco. 

 

Entretanto, conforme o caput art. 1.790 CC, a sucessão dos companheiros limita-se 

aos bens adquiridos durante a vigência da União Estável, desde estes bens sejam 

adquiridos onerosamente.  

 

Desta forma, deve-se analisar quais os bens que serão a título de concorrência, 

observando os demais bens, com aqueles adquiridos por doação, herança, fato 

eventual, entre outros, sobre os quais incidirá na norma do art. 1.829 e seguintes do 

atual Código Civil. 

 

 

 

5.1.1 CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES COMUNS 
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De acordo com o inciso I do art. 1.790 CC, se o companheiro sobrevivente irá 

concorrer com filhos comuns, deverá receber a mesma quota igual aos seus filhos, 

ou seja, o companheiro sobrevivente herdará em partes iguais aos dos filhos. 

 

Nessa hipótese do inciso I art. 1.790 CC, o companheiro sobrevivente participará da 

meação do patrimônio, e também este será herdeiro em relação à metade que 

pertencia ao companheiro. 

 

 

 

5.1.2 CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES DO AUTOR DA HERANÇA 

 

 

Na forma do inciso II do art. 1.790 CC, se estabelece que o companheiro 

sobrevivente irá concorrer só com descendentes do autor da herança, e que deverá 

o patrimônio ser dividido a metade do que couber cada um deles. Entretanto, quanto 

aos bens particulares, somente os descendentes não comuns receberão.  

 

A norma do art. 1.790 II CC era injusta com relação ao companheiro sobrevivente, 

pois neste caso, se fosse em relação ao casamento, o cônjuge iria receber 1/4 da 

cota igual aos dos filhos não comuns, conforme art. 1.829 I CC. O companheiro 

ainda concorre com parcela ínfima, em relação ao cônjuge. 

 

 

 

5.1.3 CONCORRÊNCIA EM CASO DE FILIAÇÃO HÍBRIDA 

 

 

Agora explicar-se-á a hipótese de filiação híbrida (em que concorre com 

descendentes comuns e não comuns), bem como a hipótese em que concorre com 

os demais parentes do falecido (art. 1790, III). 

 

A filiação híbrida seria uma das mais complicadas e problemáticas situações trazidas 

pelo Código Civil brasileiro, no tocante ao direito sucessório. 
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Isso porque são diversas as teorias que tentam solucionar a questão. Se realizarmos 

apenas uma interpretação literal do dispositivo, chegamos à conclusão que é 

defendida por VENOSA pela qual, na hipótese de filiação híbrida, aplicamos o inciso 

I do art. 1.790/CC, e a companheira terá quota igual à dos filhos. Isso porque, o 

artigo não afirma que o inciso I se aplica na hipótese de concorrer apenas com filhos 

em comum. Não exige a lei esta exclusividade que restringiria a aplicação do inciso. 

Esse é também o entendimento de Cahali. 

 

Por outro lado, como a primeira teoria é menos benéfica aos filhos, parte da doutrina 

entende que para a proteção dos descendentes, em caso de filiação híbrida, o 

companheiro só teria direito à metade do quinhão que for atribuído a cada filho (art. 

1790, II). Esse é o entendimento de Venosa. 

 

No caso de situações de filhos comuns e não comuns dos conviventes, a quota 

equivalente entre companheiros e descendentes, já que o inciso II presumiria que 

fossem descendentes exclusivos os únicos da espécie, como visto acima, e a 

desigualdade de quinhões dos herdeiros descendentes perante a companheira seria 

proibida em face do disposto no artigo 227, § 6º, da CF, e pelo artigo 1.596 do 

Código Civil de 2002, segundo o qual “os filhos, havidos ou não da relação do 

casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações [...]’’. 

 

O grande problema da teoria é que gera uma desigualdade entre os filhos ferindo os 

ditames constitucionais. Estes autores entendem ser ela inaplicável e que a teoria 

melhor seria a da aplicação do inciso I do artigo 1.790. 

 

 

 

5.1.4 CONCORRÊNCIA COM OUTROS PARENTES SUCESSÍVEIS 

 

 

O art. 1.790 III do Código Civil refere-se que o companheiro sobrevivente deverá 

concorrer com outros parentes sucessíveis, ou seja, os colaterais até o quarto grau. 
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Em outras palavras, pode-se dizer que o companheiro sobrevivente concorre com 

parentes sucessíveis do de cujos em relação aos bens onerosos adquiridos na 

constância da união estável, entretanto aos bens particulares estes deverão ser 

divididos entre os demais parentes, sem participação do companheiro. 

 

No ordenamento jurídico atual, o companheiro sobrevivente concorrerá com 

parentes distantes, que é injusto, aquele que deu boa parte de sua vida a dedicação 

do outro, vindo a disputar com primo que este poderá não ter nenhuma intimidade 

de com o autor da herança e ainda sim herdará maior parte do patrimônio, deixando, 

o companheiro sobrevivente à mercê da má elaboração do legislador do art. 1.790 e 

seus incisos. 
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6 NOVA JURISPRUDÊNCIA 

 

 

Em 10 de maio de 2017 o STF finalizou o julgamento que discutia a equiparação 

entre cônjuge e o companheiro nas questões sucessórias, foi um julgamento de 

recurso extraordinário com repercussão geral, onde o resultado desse julgamento foi 

a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, que trazia de forma 

diferenciada as questões sucessórias dos companheiros e dos cônjuges. 

 

A conclusão desse julgamento é que não há questões discriminatórias em que se 

possa diferenciar essas partilhas nas questões sucessórias dos cônjuges e dos 

companheiros. Enquanto a Constituição de 1988 trouxe um avanço nessas questões 

dos cônjuges e companheiros, o Código Civil de 2012 trouxe um retrocesso com a 

inclusão do artigo 1.790.  

 

Há quem diga que a fundamentação para este retrocesso iniciou-se entre 1970 e 

1980. A Constituição anterior já trazia de forma mais avançada essas questões de 

cônjuge e companheiro, porém o operador do direito deixou a desejar, ao invés de 

solucionar os litígios, trouxe foi mais problemas. O Ministro Barroso coloca que o 

Código Civil de 2012 trazia uma forma de hierarquização das famílias, onde uma 

família que possui um casamento e outra família que possui união estável, tenham 

mais ou menos direitos iguais, e que de fato a Constituição Federal não admiti 

distinções; sendo necessário então esses ajustes no Código Civil, já os Ministros 

Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski têm pontos de vista diferentes. Eles na 

verdade não votaram a favor da inconstitucionalidade desses artigos, pois eles 

dizem que a Constituição Federal equiparou a situação de família daqueles que 

optaram pela união estável o que não significa que tenham que ter ajustes nessas 

questões sucessórias de partilha de cônjuge e de companheiros. E no fim ficou 

determinado que “no sistema constitucional vigente é inconstitucional a distinção de 

regimes sucessórios entre cônjuge e companheiros, devendo ser aplicado, em 

ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil de 2002’’.  
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A Constituição apenas determina que o legislador não dificulte a conversão de união 

estável em casamento, e que agora os efeitos sucessórios dos cônjuges serão 

iguais ao dos companheiros. De acordo com a norma, a companheira ou o 

companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos 

onerosamente na vigência da união estável, obedecendo quatro condições:  

 

• A primeira delas diz respeito à concorrência com filhos comuns, quando o 

companheiro terá direito a uma cota equivalente à que, por lei, for atribuída ao 

filho;  

• No segundo caso, se concorrer com descendentes só do autor da herança, 

terá a metade do que couber a cada um deles;  

• A terceira condição diz respeito aos outros parentes sucessíveis, quando o 

companheiro terá direito a um terço da herança;  

• Por último, não havendo parentes sucessíveis, o companheiro terá direito à 

totalidade da herança. 

 



42 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No contesto histórico a religião doméstica foi a base de toda a sociedade. O 

casamento na antiguidade era uma ordem natural, pois a prometida teria que possuir 

um dote para se casar; a união que não fosse advinda do casamento era 

considerada concubinato. Com o passar do tempo a sociedade modificou o 

entendimento a respeito do concubinato puro, que passou a ser união estável. 

Também percebe-se a diferença entre união estável e casamento. 

 

Os direitos dos companheiros até a promulgação do Código Civil de 2002 eram 

injustos pois ocupavam o 3° (terceiro) lugar na ordem de vocação hereditária, 

afastando assim os parentes colaterais; ficando evidente que a companheira ficou 

em desvantagens em relação a esposa. 

 

Concorriam com direito ao usufruto legal com descendentes e ascendentes 

conforme art. 2º II da lei 8.971/94, recebendo ¼ do acervo dos bens do de cujos se 

este possuísse filhos comuns ou exclusivos do de cujos; 

 

Para direito real de habitação, a companheira ou companheiro teria direito desde 

que a moradia fosse exclusivamente para residência da família, conforme publicado 

na lei 9.278/96, herdando a totalidade da herança na falta de descendentes e 

ascendentes do de cujos. O (a) companheiro (a) não era herdeiro necessário em 

relação ao de cujos. 

 

Entretanto, com o advento do Código Civil de 2002 os companheiros ficaram em 

situação inferior ao cônjuge, ocorrendo retrocesso nos direitos conquistados. 

 

Antigamente o companheiro não constava na ordem de vocação hereditária, mas 

estava incluído nas disposições gerais no capítulo que rege a sucessão em geral, 

em consequência, não seriam afastados os parentes colaterais. O companheiro 

sobrevivente concorreria com ascendentes, descendentes e colaterais em relação 
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aos bens adquiridos onerosamente na constância da união, cabendo aos 

particulares a exclusão do companheiro (a), da concorrência.  

 

Vemos nessa pesquisa os problemas em relação a companheira (o) e a esposa (o) 

legítima na hora da partilha de bens deixado pelo de cujus, é absurdo ter essa 

distinção, uma vez que o código civil de 2002 no artigo 1.723 reconheceu a união 

estável como entidade familiar. A companheira teria que ter os mesmos direitos na 

hora da partilha desses bens, ou seja, bens particulares deixados pelo falecido (a). E 

em relação a filiação híbrida, no momento da partilha, os filhos comuns e os filhos só 

do autor da herança, teriam que ter os mesmos direitos; essa seria uma forma de 

acabar com os litígios na hora da partilha, então cabe ao aplicador do direito 

solucionar as controvérsias por outros meios. A melhor solução seria dividir de forma 

igualitária os quinhões hereditários entre o companheiro (a) sobrevivente e todos os 

filhos. 

 

Porém como foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil de 

2002, ficou determinado que “no sistema constitucional vigente é inconstitucional a 

distinção de regimes sucessórios entre cônjuge e companheiros, devendo ser 

aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil 

de 2002’’. A reserva sobre a legítima ao companheiro (a), neste caso, o autor da 

herança, não pode dispor livremente mediante testamento de toda parte dos seus 

bens a outras pessoas sem reservar a legítima ao companheiro sobrevivente – o 

companheiro passou a ser herdeiro necessário. 
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