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RESUMO 
 
O presente trabalho diz respeito ao direito sucessório do companheiro sobrevivente à luz da 

proteção constitucional conferida às entidades familiais. O Código Civil de 2002 sedimentou 

uma posição inferior ao companheiro quando comparada ao cônjuge, visto que elencou o 

convivente na quarta classe na ordem da vocação hereditária, limitando a abrangência do direito 

sucessório aos bens adquiridos onerosamente durante a união estável. O artigo 1.790 do CC 

evidencia um retrocesso, estabelecendo um sistema desigual, diverso do previsto nas 

legislações anteriores, quais sejam: as Leis 8.971/94 e 9.278/96, que eram mais justas e 

avançadas. Com isso, este estudo busca demonstrar o papel realizado pelo Supremo Tribunal 

Federal na concretização dos direitos fundamentais, mediante a equiparação do companheiro 

ao cônjuge para fins sucessórios, através da declaração da inconstitucionalidade do artigo 1.790 

do Código Civil. 

 

Palavras-Chave: Direito das Sucessões, União Estável, Casamento, Família, 

Inconstitucionalidade. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

The presente work concerns the law of succession of the surviving partner in the ligth of the 

constitucional protection to families. The Civil Code of 2002 solidified a lower position for the 

partner compared to the spouse since enumerated the partner in the fourth class in the legal 

order of hereditary by limiting the coverage the law of succession acquired costly during stable 

union. The article 1.790 of the CC shows a setback, establishing an unequal system, different 

from that envisaged in previous legislation, namely: Laws 8.971/94 and 9.278/96, which were 

more just and advanced. Therefore, this study seeks to demonstrate the role played by the 

Federal Supreme Court in the realization of fundamental rights, through the equalization of the 

partner to the spouse for inheritance purposes, by the declaration of unconstitutionality of article 

1.790 of the Civil Code. 

 

Key-words: Law of Succession, Stable Union, Marriage, Family, Unconstitutionality. 
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INTRODUÇÃO 

  

A formação da entidade familiar sofreu modificações expressivas com o decorrer do 

tempo, acompanhando a dinâmica fática das relações inseridas na sociedade, visto que as 

realidades existentes remetem à promoção do afeto e da dignidade de seus membros para além 

de uma tutela formal engessada, tal qual o matrimônio. Nesse contexto, a Constituição Federal 

de 1988 significou um marco em relação à ampliação da cidadania e aos direitos humanos, 

perante a elevação da figura do afeto como elemento norteador das relações familiares, 

rompendo suas estruturas patriarcais e hierarquizadas 

 O direito sucessório está intimamente ligado à continuação da entidade familiar a qual 

remonta à ideia de propriedade, consubstanciada pelo patrimônio e pela herança. Com isso, a 

propriedade é tida como forma de manutenção e perpetuidade do poder da família, resultando 

como consequência natural, a restrição na ordem de vocação hereditária.  

 No âmbito do presente trabalho, o companheiro é compreendido como aquele em união 

estável com outro indivíduo tanto em um relacionamento heterossexual quanto homossexual, 

diante da imprescindibilidade do tratamento igualitário e digno à todos, previsto na Lei Maior, 

independentemente da orientação sexual, conforme julgamento da ADI n. 4.227 e a ADPF n. 

132.1 Ressalta-se ainda que, de acordo com recente decisão do Conselho Nacional de Justiça, 

os Cartórios são proibidos de realizar escrituras públicas de relações poliafetivas, limitando-se 

ao registro das relações fundadas na união estável entre dois indivíduos, formando um casal. 2 

A base deste estudo é centrada, principalmente, no exame da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal nos autos dos Recursos Extraordinários 878.694 e 646.721 quanto à 

equiparação da união estável ao casamento para fins sucessórios. O Supremo Tribunal Federal 

julgou esses Recursos Extraordinários em regime de repercussão geral, declarando a 

inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil o qual disciplina a sucessão do 

companheiro em união estável de maneira distinta daquela outorgada ao cônjuge pelo artigo 

1.829 do mesmo diploma legal. 

                                                           
1 BRASIL, STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4277 DF, Relator: Ministro Ayres Britto. Data 
de Julgamento: 04.05.2011. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132.   Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635> Acesso em 28 de 
abril de 2018. 
2 AGÊNCIA CNJ DE NOTÍCIAS, Cartórios são proibidos de fazer escrituras públicas de relações 
poliafetivas, Brasília, 2018. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87073-cartorios-sao-
proibidos-de-fazer-escrituras-publicas-de-relacoes-poliafetivas>. Acesso em 29 de junho de 2018. 
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No primeiro capítulo, há uma breve abordagem histórica e conceitual acerca dos 

institutos do casamento e da união estável, pautando a transformação da proteção sucessória do 

cônjuge e do companheiro no ordenamento jurídico brasileiro. Com o objetivo de analisar a 

problemática de maneira mais apurada, o Direito Sucessório foi situado na perspectiva do 

direito-civil-constitucional. 

Perante a atribuição de importância constitucional às entidades familiares, todo o 

ordenamento jurídico infraconstitucional deve adaptar-se aos princípios constitucionais, em 

especial à dignidade da pessoa humana, promovendo a constitucionalização do direito civil e 

do direito sucessório. A dignidade humana é colocada no patamar principiológico na 

Constituição da República de 1988, com caráter fundamental, de modo a irradiar por todo o 

ordenamento jurídico, no sentido de orientar a elaboração, a interpretação e a aplicação das 

demais normas. 

O segundo capítulo trata sobre o papel do Supremo Tribunal Federal diante da omissão 

legislativa, pautando quais instrumentos jurídicos são pertinentes em casos de verificação de 

inconstitucionalidade. Assim, com o intuito de perceber a importância da atuação da Suprema 

Corte na garantia e proteção dos direitos fundamentais, examina-se os papéis exercidos por este 

órgão, de maneira a suprir possíveis questionamentos acerca da observância dos preceitos 

legais. 

A despeito da Suprema Corte já ter consolidado o instituto da união estável igual ao 

instituto do casamento para efeitos patrimoniais e por existir previsão constitucional nesse 

sentido, verificou-se a necessidade de examinar a matéria infraconstitucional no que concerne 

à previsão distinta dos direitos sucessórios conferida ao companheiro em relação ao cônjuge. 

Dessa forma, o terceiro capítulo elucida aspectos conceituais relevantes do direito 

sucessório pertinentes ao tema, bem como analisa e compara os artigos 1.790 e 1.829 do Código 

Civil de 2002 de maneira a expor as inúmeras discussões iniciadas sobre sua aplicabilidade no 

contexto fático, diante de seus termos incongruentes. Nessa ocasião, examina-se 

eminentemente o Recurso Extraordinário 878.694 – objeto do presente estudo – expondo o caso 

que lhe deu origem, as fases do processo, os votos dos Ministros, bem como as manifestações 

realizadas no julgamento do referido Recurso. 

Nesse sentido, indaga-se em que medida a jurisprudência do Superior Tribunal Federal 

sobre a equiparação da sucessão do companheiro em união estável ao casamento confere 

segurança jurídica em sua aplicabilidade no âmbito do direito sucessório aos companheiros 

sobreviventes. Para isso, é fundamental que se alcance um planejamento sucessório, a fim de 

atender os interesses do núcleo familiar nos limites previstos em lei. 
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1. DA FORMAÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR E SUA EFICÁCIA JUDICIAL  

 

A Constituição ora vigente, promulgada em 05 de outubro de 19883, traz a pluralidade 

dos arranjos familiais na sociedade brasileira, através da ampliação do conceito de família e da 

abrangência de sua proteção pelo Estado. Como reflexo do aspecto social, a instituição familiar 

está sujeita à influência de fatores externos e com isso sofre constantes transformações oriundas 

da dinâmica das relações interpessoais. 

O princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III da CRFB) é consagrado 

como valor principal da nova ordem constitucional, norteador das demais normas e parâmetro 

de atuação do Estado. Nessa conjuntura, a família moderna consiste em instrumento para se 

alcançar a realização pessoal de seus membros, sob o prisma dos valores morais, éticos e 

sociais, ratificando a influência do ideal da dignidade humana. 

A mais considerável mudança pela qual passou a família foi a valorização do elemento 

afetivo nas relações familiares. Dessa maneira, elucida Pietro Perlingieri que o juízo de valor 

de uma entidade familiar não diz respeito exclusivamente às relações sanguíneas, mas, também 

àquelas afetivas que se estampam em uma comunhão espiritual e de vida.4 

O reconhecimento das uniões livres e informais como entidade familiar pela 

Constituição de 1988 foi um divisor de águas no âmbito do direito civil, representando a 

ascensão do valor jurídico do afeto como elemento fundamental à constituição da família. 

Entretanto, a legislação infraconstitucional não acompanhou integralmente esses 

avanços conquistados, sobretudo, em relação ao direito sucessório com a promulgação do 

Código Civil de 2002, conforme será abordado ao longo deste capítulo.  

Previamente, insta destacar a justificativa pautada no relatório final do projeto do 

Código Civil de 2002 acerca do direito das sucessões pelo Deputado Ricardo Fiuza: 

 
As diretrizes imprimidas à elaboração do Projeto, fiéis nesse ponto às regras 
constitucionais e legais vigorantes, aconselham ou, melhor dizendo, impõem 
um tratamento diversificado, no plano sucessório, das figuras do cônjuge 
supérstite e do companheiro sobrevivo, notadamente se ocorrer qualquer 
superposição ou confusão de direitos à sucessão aberta. Impossibilitado que 
seja um tratamento igualitário, inclusive por descaracterizar tanto a união 

                                                           
3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 22 de 
abril de 2018. 
4 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional, trad. 
Maria Cristina de Cicco, Rio de Janeiro: Renovar, 1997, 3ª edição, p. 244 apud NEVARES, Ana Luiza 
Maia. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade constitucional, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004. p 7. 
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estável – como instituição-meio – quanto o casamento – como instituição-fim 
– na conformidade do preceito constitucional. A natureza tutelar da união 
estável constitui, na verdade, uma parcial correção da desigualdade 
reconhecida no plano social e familiar, desde que atentemos ser o casamento 
mais estável do que a estabilidade da convivência duradoura. Nulidades, 
anulabilidade, separação, divórcio, figuras indissoluvelmente ligadas ao 
enlace matrimonial, desaparecem, ou transparecem por analogia, ou se 
reduzem numericamente, quando transpostas para o relacionamento estável.5 

 

O argumento trazido pelo relator do projeto elucida uma percepção discriminatória ao 

rotular a união estável como instituição meio e o matrimônio como instituição fim, 

hierarquizando os institutos. Essa afirmação tem como fundamento a previsão constitucional, 

em seu artigo 226, §3º, de que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. 

Todavia, a assertiva de que a união estável não é igual ao casamento ficou fragilizada 

diante das constantes decisões do Poder Judiciário equiparando ambos os institutos no âmbito 

do direito sucessório. Ao longo deste trabalho, será exposto e analisado como ocorreu a quebra 

de paradigma em relação à essa concepção, isto é, a conjuntura em que se deu o reconhecimento 

da união estável como entidade familiar fim e não mais como instituição meio, mediante a 

análise da transformação da jurisprudência, essencialmente, do Tribunal Superior e da Suprema 

Corte. 

 

1.1. A conjugalidade a partir da vigência do Código Civil de 1916 

 

O advento da República no Brasil instituiu o Estado laico, mas, na prática, não significou 

uma ruptura total com o poder e as disposições da Igreja Católica. Desse modo, em muitos 

momentos e aspectos da regulação das relações familiares, conjugais e de parentesco, as 

pressões da Igreja definiram a baixa permeabilidade do Estado às demandas dos movimentos 

sociais de caráter liberal.  

Até depois da promulgação do Código Civil de 1916, perdurou a ideia de instituição 

familiar constituída, exclusivamente, através do casamento indissolúvel, de modelo patriarcal 

e hierarquizado, com viés sagrado, evidenciando a influência dos modelos de família romana e 

canônica.  

                                                           
5 BRASIL, Relatório Geral. Comissão Especial do Código Civil de 2002. Volume 01. Parecer final às 
emendas do senado federal ao projeto de lei da câmara nº118, de 1984, que institui o Código Civil. 
Relator Geral: Deputado Ricardo Fiuza. 2000.  Disponível em < https://bit.ly/2KTGGnr > Acesso em 
18 de maio de 2018. 
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As relações extramatrimoniais tiveram um longo caminho até atingir o seu 

reconhecimento como entidade familiar e alcançar sua devida proteção jurídica. A união 

prolongada entre indivíduos, sem a constituição do matrimônio, foi historicamente intitulada 

como concubinato, o qual não era reconhecido como família e refletia a conotação pejorativa 

que este dispunha diante da sociedade.  

Por concubinato puro entende-se como a convivência duradora entre dois indivíduos, 

sem impedimentos decorrentes de outra união, a exemplo dos solteiros, viúvos, separados de 

fato ou judicialmente e divorciados. Por sua vez, concubinato impuro consiste na convivência 

desleal e adulterina em relação a outra união de fato existente. 

Em relação aos direitos dos integrantes dessas relações extramatrimoniais, era nula a 

doação feita pelo cônjuge adúltero ao seu concubino (art. 1.177 do CC/1916), o qual não tinha 

o direito de ser beneficiário de seguro de vida (art. 1.474 do CC/1916), tampouco ser 

contemplado em testamento (art. 1.719, III do CC/1916).6 

Ao longo dos anos, a jurisprudência passou a reconhecer à companheira alguns direitos 

tais como: indenização por serviços domésticos, comparando à relação de trabalho, bem como 

a possibilidade de sua inscrição como dependente na esfera previdenciária.  

Nesse seguimento, ainda sob a vigência do Código Civil de 1916, a união entre duas 

pessoas sem casamento passou a ser tratada como uma sociedade de fato, gerando efeitos 

obrigacionais, de acordo com o que dispõe o enunciado da Súmula 380 do STF: “Comprovada 

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

partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”.7 

Outrossim, foi a Constituição de 1988 que constatou a união estável como entidade 

familiar, curvando-se à nova realidade social, dispondo em seu artigo 226, a previsão da família 

matrimonializada –  decorrente do casamento (§1º) -, informal – decorrente da união estável 

(§3º) – e monoparental – formada pelo vínculo existente entre um dos genitores e seus filhos 

(§4º). Evidenciando, assim, uma concepção plural de família em que destaca os vínculos 

afetivos como elementos norteadores na sua formação, para além do casamento. 

Nesse sentido, aponta a Ministra Nancy Andrighi, em importante julgado:  

 
A quebra de paradigmas do Direito de Família tem como traço forte a 
valorização do afeto e das relações surgidas da sua livre manifestação, 

                                                           
6 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4º edição revista, atualizada e ampliada – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015. P.16. 
7  BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Enunciado da Súmula 380. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2482> Acesso em 15 
de maio de 2018. 
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colocando à margem do sistema a antiga postura meramente patrimonialista 
ou ainda aquela voltada apenas ao intuito de procriação da entidade familiar. 
Hoje, muito mais visibilidade alcançam as relações afetivas, sejam entre 
pessoas de mesmo sexo, sejam entre o homem e a mulher, pela comunhão de 
vida e de interesses, pela reciprocidade zelosa entre os seus integrantes. Deve 
o juiz, nessa evolução de mentalidade, permanecer atento às manifestações de 
intolerância ou de repulsa que possam porventura se revelar em face das 
minorias, cabendo-lhe exercitar raciocínios de ponderação e apaziguamento 
de possíveis espíritos em conflito. A defesa dos direitos em sua plenitude deve 
assentar em ideais de fraternidade e solidariedade, não podendo o Poder 
Judiciário esquivar-se de ver e de dizer o novo, assim como já o fez, em 
tempos idos, quando emprestou normatividade aos relacionamentos entre 
pessoas não casadas, fazendo surgir, por consequência, o instituto da união 
estável. A temática ora em julgamento igualmente assenta sua premissa em 
vínculos lastreados em comprometimento amoroso.8 

 

Assim, é possível vislumbrar, através da Constituição de 1988, em seu artigo 226 e seus 

parágrafos, que a união estável é um dos arranjos familiais com a mesma proteção dada ao 

casamento, não sendo permitida a hierarquia entre os institutos. Isso corrobora com o fato de 

que a concepção de família influenciada pelo direito romano e o direito canônico, perde força 

para uma família pautada na solidariedade, amor e respeito entre seus membros, não importando 

o modo como se construirá. 

Cumpre examinar os aspectos históricos e conceituais de ambos os institutos dentro do 

contexto brasileiro, principalmente, a partir do Código Civil de 1916 e das leis 

infraconstitucionais posteriores até o advento do Código Civil de 2002. A partir dessa análise, 

identificam-se as questões controvertidas no âmbito do direito sucessório que serão abordadas 

no capítulo 3. 

 

1.1.1 Do Casamento 

 

No final do século XIX, uma nova era política e social surge no país, diante do ideal da 

separação dos poderes e da laicização do Estado, com o objetivo de retirar o controle da Igreja 

Católica sobre os atos e relações da sociedade em geral. Entretanto, o contexto fático evidenciou 

que não houve um rompimento total com o ordenamento da Igreja Católica, posto que a família 

patriarcal, hierarquizada, indissolúvel e centralizadora continuou como parâmetro de realidade 

à época.  

                                                           
8  STJ, REsp 1.026.981/RJ, 3.ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.02.2010, DJe 23.02.2010. 
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ> Acesso em 18 de maio de 2018. 
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Nesse cenário, a instituição do Código Civil de 1916, pela Lei 3.071, de 1916, 

representou as características da família à época, conforme elucida Orlando Gomes: 

 
O Código refletia ao tempo de sua elaboração, a imagem da família patriarcal 
entronizada num país essencialmente agrícola, com insignificantes 
deformações provenientes das disparidades da estratificação social. Sob 
permanente vigilância da Igreja, estendida às mais íntimas relações conjugais 
e ao comportamento religioso, funcionava como um grupo altamente 
hierarquizado, no qual o chefe exercia os seus poderes sem qualquer objeção 
ou resistência, a tal extremo que se chegou a descrevê-la como um agregado 
social constituído por um marido déspota, um mulher submissa e filhos 
aterrados.9 

  
A acepção de família foi tida como sinônimo de casamento indissolúvel até a Emenda 

nº 9 de 28 de junho de 1977 que baniu do texto constitucional a indissolubilidade do casamento 

por meio da aprovação da Lei nº 6.515/1977- Lei do Divórcio, visto que o matrimônio sempre 

esteve ligado culturalmente à religiosidade, como forma de alicerce da instituição familiar. 

Essas alterações na legislação civil foram essenciais para a mudança de paradigma em relação 

ao direito de família.  

A Lei do Divórcio disciplinou sobre o fim do vínculo matrimonial, essencialmente, 

através de dois caminhos: o da separação judicial – dissolvendo a sociedade conjugal, mas não 

o casamento - e o divórcio – extinguindo o vínculo conjugal do casamento. 

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 66/2010 foi promulgada e tornou possível 

o pedido de divórcio sem a prévia necessidade da separação judicial ou de fato. Desde então, 

não se fez mais necessária a prova do lapso temporal de um ano da separação judicial ou de 

corpos para a sua conversão em divórcio ou do prazo de dois anos da separação de fato para 

que seja decretado o divórcio direto. 

 Segundo Paulo Lôbo: “o casamento é um ato jurídico negocial, solene, público e 

complexo, mediante o qual um homem e uma mulher constituem família por livre manifestação 

de vontade e pelo reconhecimento do Estado”.10 

 Não há um consenso na doutrina acera da natureza jurídica do casamento, com isso, 

substancialmente são três as correntes doutrinárias quanto ao tema: a) Teoria institucionalista: 

segundo essa tese, o casamento é uma instituição social; b) Teoria contratualista: segundo essa 

visão, o casamento é um contrato de natureza especial com regras próprias de formação; c) 

                                                           
9 GOMES, Orlando. O novo direito de família. Porto Alegre: Fabris, 1984, p. 64. 
10 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código Civil anotado. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Porto Alegre: 
Síntese, 2004. apud TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 7. Ed. 
Ver., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 792. 
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Teoria mista ou eclética: segundo essa corrente, o casamento é uma instituição quanto ao 

conteúdo e um contrato especial quanto à formação.11 

 A maioria da doutrina é adepta à teoria mista ou eclética, uma vez que o casamento 

incorpora, como caráter de contrato, a manifestação de vontade das partes ao o que é 

previamente estabelecido na lei, evidenciando o caráter institucional. Essa acepção se mostra a 

mais completa acerca do tema, visto que engloba tanto o aspecto volitivo quanto o institucional. 

 Assim sendo, o principal elemento característico do casamento é a manifestação do 

consentimento dos nubentes perante o Estado e, a partir disso, derivam os efeitos do ato 

matrimonial, estabelecidos em lei. Com isso, configura-se um contrato especial, posto que 

possui regras de constituição e princípios específicos que, previamente, não existem no campo 

contratual, por exemplo, o princípio da liberdade de escolha, como exercício da autonomia 

privada (artigo 1.513 do Código Civil) – salvo os impedimento matrimonias -  e o princípio da 

comunhão plena de vida, regido pela igualdade dos cônjuges (artigo 1.511 e 1.565 do Código 

Civil).12 

 

1.1.2. Da União Estável 

 

O marco inicial para a análise do instituto da união estável se dá com o seu 

reconhecimento como entidade familiar pela Constituição Federal de 1988, a qual previu ainda 

que a lei deve facilitar a sua conversão em casamento. Diante disso, duas conclusões poderiam 

ser retiradas: a primeira é que a união estável e o casamento seriam categorias distintas, visto 

que entidades iguais não podem ser transformadas uma na outra; a segunda é que não existe 

hierarquia entre os institutos, posto que apenas consistem em entidades familiares diferentes.13 

Posteriormente, a legislação infraconstitucional se manifestou a fim de atribuir 

instrumentalidade ao reconhecimento constitucional conferido à união estável. A Lei 

8.971/199414 estabeleceu normas sobre o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão. 

                                                           
11 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 7. Ed. Ver., atual e ampl. 
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 792. 
12 TARTUCE, Flávio. ibidem, p. 793. 
13  LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva. 2008 p. 151; SIMÃO, José Fernando. Efeitos 
patrimoniais da união estável. Direito de Família no Novo Milênio. Estudos em homenagem ao 
Professor Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2010. p. 351 apud TARTUCE, Flávio. Manual 
de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 7. Ed. Ver., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: Método, 2017. p. 862. 
14 BRASIL. Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994. Regula o direito dos companheiros a alimentos e 
à sucessão. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8971.htm> Acesso em 07 de 
maio de 2018. 
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No entanto, essa lei, em seu artigo 1º, apenas reconheceu como união estável a relação entre 

pessoas solteiras, judicialmente separadas, divorciadas ou viúvas, excluindo os separados de 

fato, demonstrando um viés preconceituoso. O mesmo artigo da referida lei dispôs ainda como 

condição para o reconhecimento da união estável o prazo mínimo de cinco anos de convívio, 

salvo se sobrevier a existência de filhos, como se tais requisitos purificassem a relação.  

Ademais, no artigo 2º assegurou ao companheiro sobrevivente o usufruto sobre parcela 

dos bens do de cujus, concorrendo com os demais herdeiros na ordem de vocação hereditária e, 

na hipótese de inexistirem descendentes e de ascendentes, o companheiro teria direito à 

totalidade de herança.  

Com efeito, a Lei 8.971/1994 representou um grande avanço para os direitos dos 

companheiros sobreviventes, visto que foi a primeira lei ordinária que tratou sobre os seus 

direitos sucessórios, apesar do cunho discriminatório dado ao não englobar as relações 

constituídas em caso de separação de fato. 

A Lei 9.278/199615 surgiu para regular o §3º do artigo 226 da Constituição de 1988, 

especificando os requisitos para a configuração da união estável, quais sejam: convivência 

duradoura, contínua e pública com o objetivo de constituir família. Nessa mesma lei, os direitos 

e deveres dos companheiros foram especificados e a meação do patrimônio adquirido durante 

a união foi tratada como direito ao companheiro sobrevivente. 

Em suma, companheiro e cônjuge ocupavam a mesma posição na ordem de vocação 

hereditária, seguidamente dos descendentes e dos ascendentes e detinham tanto o direito de 

usufruto quanto o direito real de habitação. 

Com a promulgação do Código Civil de 2002, as referidas leis ordinárias foram 

incorporadas substancialmente em relação aos requisitos da união estável, aos seus deveres, à 

proteção patrimonial, ao direito a alimentos e aos direitos sucessórios, estes últimos totalmente 

remodelados.16 

Em uma tentativa de matrimonialização da instituição da união estável, o artigo 1.724 

se inspirou parcialmente no que já existia no artigo 2º, da Lei 9.278/96 e estabeleceu para os 

companheiros os deveres de lealdade, respeito e assistência, de guarda, sustento e educação dos 

filhos. 

                                                           
15 BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Regula o § 3° do art. 226 da Constituição Federal. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9278.htm> Acesso em 07 de maio de 2018. 
16 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 7. Ed. Ver., atual e 
ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 863. 
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De maneira ilustrativa, o artigo 1.723, caput, do Código Civil de 2002 repetiu o 

conceito de união estável previsto no artigo 1º da Lei 9.278/1996. Vejamos: “Art. 1.723. É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada 

na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição 

de família”. 

Nota-se que os requisitos supramencionados são abertos e genéricos, evidenciando 

uma verdadeira cláusula geral na configuração do instituto, diligenciando a análise do caso 

concreto.17 Sendo assim, são elencados como pressupostos para a caracterização da união 

estável: 

I. Notoriedade 

Significa que os companheiros devem tratar-se como se casados fossem em seu 

ambiente social, transmitindo à sociedade a aparência de vida comum, de forma que o 

relacionamento não seja clandestino e secreto. Com isso, satisfatório para a caracterização da 

união estável é que o relacionamento seja reconhecido no círculo social do casal, 

independente de registro.  

II. Continuidade 

O relacionamento entre os companheiros deve ser contínuo, sem os vazios de 

relacionamento esporádicos o que, todavia, não quer dizer que eventual rompimento da 

relação com posterior retomada seja suficiente para desconfigurar a união estável. O que se 

pretende com tal exigência é diferenciar tal instituto daqueles relacionamentos eventuais 

como o namoro. 

III. Estabilidade 

Assim como a própria denominação menciona, a união reconhecida 

constitucionalmente como entidade familiar deve ser estável e prolongar-se no tempo, ainda 

que o Código Civil não estipule um prazo mínimo. 

IV. Ânimo ou objetivo de constituir família 

Trata-se de elemento subjetivo imprescindível, posto que é essencialmente necessário 

que haja entre os conviventes a intenção real de constituir família. Conforme elucidado por 

Maria Helena Diniz: “o que importa é que nessa convivência haja afeição recíproca, 

comunhão de interesses, conjugação de esforços em benefício do casal e da prole, se houver, 

respeito e assistência moral e material, ou seja, companheirismo”.18 

                                                           
17 TARTUCE, Flávio. ibidem, p. 863. 
18 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito de família, Volume 5. 22ª edição, 
São Paulo: Saraiva, 2007, p.361.  
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Ademais, através do estudo de julgados acerca dos requisitos para a constituição da 

união estável, foram observados alguns aspectos que merecem destaque:  

a) não há a previsão de prazo mínimo para a constituição da união estável, demandando 

a análise das circunstâncias do caso concreto19;  

b) a lei não exige prole comum entre os companheiros para a constituição da união 

estável20;  

c) não há a exigência de coabitação dos companheiros para a caracterização do instituto, 

conforme enunciado da Súmula 382 do STF que trata do concubinato e é aplicado ao caso de 

união estável21; 

d) não há qualquer requisito formal obrigatório para a configuração da união estável, a 

exemplo de uma escritura pública entre os conviventes ou de uma decisão judicial de 

reconhecimento22; e 

e) o artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, estabelece que não será possível a constituição 

de união estável se presentes os impedimentos ao casamento previstos no artigo 1.521, com 

exceção das hipóteses em que o relacionamento se estabeleça entre pessoas casadas, mas já 

separadas de fato ou judicialmente.23 

                                                           
19 TJSP, Apelação com Revisão 570.520.5/4, Acórdão 3543935, São Paulo, 9.ª Câmara de Direito 
Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 04.03.2009, DJESP 30.04.2009. Disponível em 
<http://www.tjsp.jus.br/> Acesso em 19 de maio de 2018. 
20  TJMG, Acórdão 1.0024.02.6527002/001, Belo Horizonte, 1.ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo 
Guimarães Andrade, j. 16.08.2005, DJMG 26.08.2005. Disponível em < http://www.tjmg.jus.br/portal-
tjmg/>   Acesso em 20 de maio de 2018. 
21 STJ, REsp 275.839/SP, 3.ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 
j. 02.10.2008, DJe 23.10.2008. No mesmo sentido, estabelece a premissa 2, publicada na Edição 50 da 
ferramenta Jurisprudência em Teses, que “A coabitação não é elemento indispensável à caracterização 
da união estável”. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ> Acesso em 10 de maio de 
2018. 
22 Entendeu Luís Roberto Barroso que “não constitui requisito legal para concessão de pensão por morte 
à companheira que a união estável seja declarada judicialmente, mesmo que vigente formalmente o 
casamento, de modo que não é dado à Administração Pública negar o benefício com base neste 
fundamento. (…). Embora uma decisão judicial pudesse conferir maior segurança jurídica, não se deve 
obrigar alguém a ir ao Judiciário desnecessariamente, por mera conveniência administrativa. O 
companheiro já enfrenta uma série de obstáculos decorrentes da informalidade de sua situação. Se ao 
final a prova produzida é idônea, não há como deixar de reconhecer a união estável e os direitos daí 
decorrentes” (STF, Mandado de Segurança 330.008, Distrito Federal, julgamento em 3 de maio de 
2016). 
23 TJRS, Acórdão 70035099621, Santo Augusto, 8.ª Câmara Cível, Rel. Des. Claudir Fidelis Faccenda, 
j. 10.06.2010, DJERS 21.06.2010; TJMG, Apelação Cível 1.0003.01.0016305/0011, Abrecampo, 1.ª 
Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Guimarães Andrade, j. 09.02.2010, DJEMG 12.03.2010; Disponível 
em: <http://www.tjrs.jus.br/site> TJSP, Acesso em 10 de maio de 2018. TJSP, Apelação 
994.07.0139460, Acórdão 4266183, Sorocaba, 1.ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Eduardo 
Razuk, j. 15.12.2009, DJESP 08.03.2010. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/> Acesso em 10 de 
maio de 2018. 



22 
 

Nota-se, então, a diferença quanto à forma de instituição da união estável e do 

casamento. O casamento, por ser uma união precedida de formalidades, uma vez realizado, por 

si só constitui a família e produz seus efeitos jurídicos. Já a união estável, por ser informal, 

precisa cumprir os requisitos substanciais supramencionados para que tenha seu 

reconhecimento jurídico como entidade familiar.  

Já em relação à outorga uxória, está se faz necessária para garantir a eficácia do negócio 

jurídico apenas no caso de autorização de um dos cônjuges, a exigência não se aplica para a 

união estável, conforme dispõe as teses firmadas pelo STJ: 

6) A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia 
total da garantia (Súmula n. 332/STJ); 
7) A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia 
total da garantia (Súmula n. 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, 
ocultando seu estado civil de casado; 
8) A fiança prestada por fiador convivente em união estável, sem a outorga 
uxória do outro companheiro, não é nula, nem anulável.24 

O argumento trazido por Ricardo Fiuza no relatório final do projeto do Código Civil de 

2002 de que a união estável é uma instituição meio e o matrimônio instituição fim, perante a 

previsão constitucional de que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento 

cai por terra, visto que a diferença entre os institutos se dá apenas pela forma de constituição e 

pela necessidade de outorga uxória. 

Certo é que a informalidade própria da união estável acaba gerando mais insegurança 

em relação ao seu reconhecimento para efeitos patrimoniais e eficácia em relação à terceiros, 

mas a facilitação de sua conversão em casamento deve ser entendida apenas como uma 

faculdade aos companheiros que pretendem dar mais segurança jurídica à relação afetiva.25 

Portanto, a viabilidade de conversão dos institutos não pode ser utilizada como 

justificativa para tratamentos discriminatórios ilegítimos entre cônjuges e conviventes no 

âmbito do direito sucessório. 

 

1.2. A família como aspecto que define as relações no direito sucessório 

 

O parâmetro das composições familiares no Brasil mudou substancialmente nas últimas 

décadas. Os indivíduos casam-se cada vez mais tarde e separam-se com mais frequência. A 

                                                           
24  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça – Jurisprudência em Teses, Edição n. 101. Da Fiança. 
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp> Acesso em 04 de junho de 2018. 
25 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina civil-constitucional das relações familiares. In: TEPEDINO, 
Gustavo. Temas de Direito Civil. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 358. 
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conquista da atual posição das mulheres na sociedade foi um fator essencial para a quebra de 

paradigma na acepção de entidade familiar. Mais mulheres são chefes de família, o que significa 

que mais mulheres são as principais provedoras da casa e que mais mães criam seus filhos 

sozinhas. Elas têm em média menos filhos do que antes e as crianças, em um número cada vez 

maior, crescem em ambientes domésticos que são construídos através do afeto, 

independentemente dos padrões impostos.26 

Como consequência do novo aspecto axiológico constitucional a partir da valorização 

do ser humano, a despatrimonialização do direito civil, mais precisamente, do direito de família, 

afastou a concepção de entidade familiar tendo como núcleo a produção econômica, de maneira 

que a ideia de satisfação pessoal de seus membros ganhou destaque e relevância. 

Destarte, a função social e demais valores constitucionais prevaleceram às relações 

patrimoniais e isso se refletiu no direito sucessório. A ideia nuclear consiste na aplicação do 

direito, de maneira que seja direcionada ao alcance dos direitos fundamentais da dignidade da 

pessoa envolvida na concorrência sucessória em detrimento dos interesses econômicos 

presentes e oriundos desse procedimento. 

 A atual ordem constitucional evidencia o reflexo do princípio da dignidade da pessoa 

humana através de normas direcionadas ao aspecto das relações familiares adotando uma nova 

ordem de valores, caracterizando-se pelo valor jurídico da afetividade e pela busca da 

felicidade. Assim, é possível observar o caráter eudemonista das famílias contemporâneas, isto 

é, a busca da felicidade como a principal motivação dos valores morais familiais.27 

Frente a esse cenário, onde a igualdade e o respeito se consolidam, os elementos trazidos 

pelo conservadorismo tiveram que ser despojados. Com isso, antigas concepções como: 

superioridade do homem em relação à mulher, filhos ilegítimos e o matrimônio como única 

forma legítima de se constituir família foram afastadas do âmbito do direito. A família passa a 

ser fundada como uma comunidade pautada no afeto e respeito, garantindo igualdade entre os 

seus membros. 

 A Carta Magna, ao elevar a união estável à categoria de entidade familiar em seu artigo 

226, §3º, manifestou a intenção de tratar a união estável e o matrimônio de forma isonômica, 

de maneira que toda a legislação ordinária deve pautar-se nesse direcionamento. Entretanto, 

não foi o que se observou com a promulgação do Código Civil de 2002 o qual tratou sobre a 

                                                           
26 BIROLI, Flávia. Família: Novos Conceitos. Coleção O que saber. Fundação Perseu Abramo. São 
Paulo, 2014, p. 24 
27 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Aula inaugural ministrada aos 17 de fevereiro de 
2014 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Caderno de Pós-Graduação em Direito, 
Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, n.26, 2014. 
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união estável e o casamento de maneira distinta no que concerne à ordem de vocação hereditária 

no direito sucessório. 

Nesse sentido, Maria Berenice Dias sustenta que o legislador precisa ser fiel ao 

tratamento isonômico garantido na Constituição, não podendo estabelecer diferenciações ou 

revelar preferências.28 Corroborando com tal premissa, Lenio Streck afirma que nenhum texto 

resultante do constituinte originário pode sofrer retrocesso que lhe confira alcance jurídico 

social inferior ao que tinha originariamente, promovendo involução ao estado pré-

constituinte.29  

É nesse contexto que o Judiciário, através de seus atores, dispõe de um papel essencial 

para conter esses retrógados reflexos ao enunciar julgados reiterando a importância da 

hermenêutica a ser realizada em relação às normas infraconstitucionais, compatibilizando-as 

com a regra inscrita no comando constitucional. Com isso, a jurisprudência se revela 

fundamental para a identificação do conteúdo e dos contornos que as relações interpessoais 

possuem quando vinculadas à noção de função social da família. 

Essencialmente, foi o que ocorreu com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 

878.694/MG, o qual firmou a tese em repercussão geral de inconstitucionalidade do tratamento 

diferenciado dado no âmbito do direito sucessório ao companheiro sobrevivente em relação ao 

cônjuge sobrevivente, previsto no artigo 1.790 do CC – objeto do presente trabalho. 

 

  

                                                           
28 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4º edição revista, atualizada e ampliada – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 77. 
29  STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 8. Ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009, p. 97. apud. DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4º edição revista, 
atualizada e ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 77. 
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2. O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DIANTE DA OMISSÃO 
LEGISLATIVA   
 

A Constituição de 1988 representa a transição de um Estado autoritário para um Estado 

democrático de direito, propiciando um longo período de estabilidade institucional da história 

republicana do Brasil. Trata-se do produto da fusão de duas ideias, as quais produziram o 

modelo do constitucionalismo democrático: constitucionalismo e democracia, que foram 

devidamente conceituadas por Luís Roberto Barroso: 

  
Constitucionalismo significa Estado de direito, poder limitado e respeito aos 
direitos fundamentais. Democracia, por sua vez, traduz a ideia de soberania 
popular, governo do povo, vontade da maioria. O constitucionalismo 
democrático, assim, é uma fórmula política baseada no respeito aos direitos 
fundamentais e no autogoverno popular. E é, também, um modo de 
organização social fundado na cooperação de pessoas livres e iguais.30 

 

A Carta Magna, ao conferir expressamente a competência elementar do Supremo 

Tribunal Federal como guardião da Constituição, em seus artigos 101 a 103, ressaltou a 

imprescindibilidade do papel desse órgão no âmbito do sistema político-jurídico brasileiro. 

O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e sua função é, 

essencialmente, manter e preservar a Constituição (art. 102, caput, CF/88). Sua composição é 

de onze Ministros, sendo necessário que todos sejam brasileiros natos, conforme artigo 12, §3º, 

inciso IV da Lei Maior, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos 

de idade, detentores de notável saber jurídico e reputação ilibada, e nomeados pelo Presidente 

da República, mediante aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, de acordo com o 

artigo 101 e seu parágrafo único da Carta Magna.31  

Para compreender a relevância da expansão da atuação desse Tribunal na proteção e 

efetividade dos direitos fundamentais, especialmente, diante da omissão legislativa, faz-se 

necessária a análise dos dois papéis desempenhados pelo órgão: o contramajoritário e o 

representativo. Dessa maneira, será possível suprir eventuais questionamentos e rebater 

possíveis críticas relacionados à questão da violação da separação dos poderes. 

 

 

                                                           
30 BARROSO, Luís Roberto. “O Constitucionalismo Democrático no Brasil: Crônica de um sucesso 
imprevisto”. Disponível em: < https://bit.ly/2MVvT9V >. Acesso em 24 de abril de 2018. 
31BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Institucional. Secretaria de Documentação. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfInstitucional>. Acesso em 23 
de abril de 2018. 
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2.1. Os princípios da separação dos poderes  

 

No modelo político da separação dos poderes, as funções exercidas pelo Estado são 

divididas e delineadas em órgãos distintos e independentes, cada qual com sua área de 

competência que, em regra, são indelegáveis. Entretanto, há situações de controle recíproco 

entre esses poderes, para evitar que um poder se sobreponha aos demais e para permitir que um 

órgão limite a atuação dos outros, o que a doutrina denominou como sistema de freios e 

contrapesos (checks and balances).32 

 A Constituição de 1988, em seu artigo 2º, prevê a separação dos poderes em: Executivo, 

Legislativo e Judiciário e estabelece expressamente os princípios da independência e harmonia 

entre eles. Esse modelo de sistematização dos poderes foi idealizado por Montesquieu, que 

concebeu a separação das funções do Estado em três esferas distintas.  

Há ainda a previsão constitucional da separação dos poderes como cláusula pétrea, em 

seu artigo 60, §4º, inciso III, ou seja, sua aplicabilidade não pode ser afastada, pois trata-se de 

uma característica essencial do Estado Democrático.  

 O pensamento de Montesquieu, através de sua obra clássica O Espírito das Leis, de 

1748, figurou e delimitou a dinâmica da teoria da separação dos poderes como um sistema 

político tripartite composto pelo poder Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e 

harmônicos entre si. Ao primeiro corresponderia a prerrogativa de fazer as leis; ao segundo de 

executar as resoluções públicas de julgar as demandas e conflitos entre particulares, e ao 

terceiro, a aplicação das leis e resoluções geradas ao julgar as demandas e conflitos entre 

particulares.33  

 A previsão dos princípios da separação dos poderes na Constituição de 1988 retrata a 

dinâmica da atuação dos Poderes de maneira que estes são independentes e harmônicos entre 

si, o que nos remete ao chamado “sistema de freios e contrapesos” supramencionado. 

 Decorrente do sistema checks and balances, tem-se a disposição das funções típicas e 

atípicas de cada Poder do Estado. As funções típicas seriam aquelas principais de cada um: 

legislar, administrar e julgar. Já as funções atípicas seriam precípuas de outro Poder que, de 

alguma forma, são exercidas pelos demais poderes. 

                                                           
32 MARTINS, Flávio. Curso de Direito Constitucional – 1ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017. p. 1309. 
33 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O Espírito das leis. Tradução Pedro Vieira Mota. 
São Paulo: Ediouro, 1987, p. 172 
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 A título exemplificativo, alguns mecanismos de “freios e contrapesos” são previstos 

constitucionalmente por meio do poder de veto exercido pelo Presidente da República aos 

projetos de lei (art. 66, §1º da CRFB); do controle das contas públicas pelo Congresso Nacional 

(arts. 70 e 71 da CRFB); e do controle que o Judiciário exerce sobre atos públicos que violam 

a Constituição ou as leis. 

   

2.2. Como suprir a omissão legislativa sem ferir o sistema de freios e contrapesos? 

 

No âmbito do direito constitucional, há dois paradigmas distintos que caracterizam a 

estrutura de seus respectivos sistemas jurídicos: a common law e a civil law. Em suma, esses 

sistemas foram surgindo, historicamente, conforme os contextos fáticos e as práticas jurídicas 

de cada país.  

A common law é o modelo originado na Inglaterra através do qual os precedentes 

judiciais são uma fonte do direito mais relevantes do que a própria lei escrita, fazendo com que 

o Judiciário tenha maior expressão no âmbito jurídico. Já nos Estados Unidos, antiga colônia 

da Inglaterra e de cujo direito sofreu forte influência, o equilíbrio dos poderes prevaleceu, diante 

do receio dos norte-americanos em relação às ambições do Poder Legislativo. Nesse sentido, 

Paulo Gustavo Gonet Branco afirma: 

Na República norte-americana, em que os dois poderes fundamentais do 
Estado procediam da mesma fonte de legitimidade, o voto popular, abriu -se 
margem à discussão de outro problema, que somente ocupará os europeus em 
um posterior momento histórico – a questão da proteção das minorias. 
Reparou -se que esse objetivo exigia que os limites dos poderes estivessem 
bem delineados em um documento vinculante, insuscetível de ser alterado 
pelas mesmas maiorias contra as quais as limitações eram dispostas.34 

Nesse cenário, o valor normativo da Constituição é reconhecido como documento de 

maior relevância na ordem jurídica, de maneira a impor limites aos poderes do Estado e a 

garantir os direitos fundamentais. Essa supremacia da Carta Magna gerou as condições 

necessárias para o controle jurisdicional, isto é, interpretação e aplicação da norma 

constitucional aos casos concretos pelo Poder Judiciário. Sustentando, assim, a doutrina do 

judicial review, um dos elementos mais relevantes do constitucionalismo moderno. 35 

                                                           
34  MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo 
Gustavo Gonet Branco. – 12. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2017. p.561. 
35 Consideram-se como princípios fundamentais do constitucionalismo moderno, além da supremacia 
da Constituição, a soberania popular, os direitos fundamentais e o postulado do governo limitado, a que 
se ligam os princípios da separação de poderes, a independência do Judiciário e a responsabilidade 
política dos governantes, princípios acolhidos pioneiramente pela Declaração de Direitos da Virgínia de 
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Já a civil law é o paradigma formado na Europa continental, que foi profundamente 

influenciado pelo direito romano-germânico, e que tem como fonte primária a lei, de forma que 

o Poder Legislativo é a autoridade máxima na sua construção. Com isso, a concepção 

racionalista do direito é predominante nesse modelo, isto é, o desenvolvimento lógico de 

conceitos abstratos sustentado pelo o direito positivado. 

Tradicionalmente, o modelo da civil law prevaleceu no âmbito do direito brasileiro. 

Entretanto, cada vez mais esse paradigma está perdendo espaço para o modelo do common law, 

diante de um cenário de transição constitucional, o qual consiste na transferência de 

competências e funções que incumbiam somente aos Poderes Executivo e Legislativo passam 

a pertencer também ao Poder Judiciário.36 

Com efeito, a jurisdição constitucional designa a aplicação da Constituição por juízes e 

tribunais. Tal aplicação poderá ser direta, quando a norma constitucional disciplina, por si só, 

determinada situação fática, ou indireta, situação em que a Constituição serve de referência para 

atribuição de sentido à norma infraconstitucional ou de parâmetro para sua validade. Nesse 

último caso, aplica-se o controle de constitucionalidade, que é, portanto, uma das formas de 

exercício da jurisdição constitucional. Para que esse controle ocorra, é necessária a presença de 

dois requisitos: rigidez constitucional e supremacia da norma constitucional, de maneira que o 

fundamento principal desse controle seja a proteção dos direitos fundamentais.37  

Em um breve apanhado histórico, pode-se afirmar que o controle de constitucionalidade 

surgiu nos Estados Unidos – tradição da common law – através do caso Marbury vs Madison 

(1803) em que Marshall, membro da Suprema Corte Americana, declarou uma norma 

inconstitucional - negando sua aplicação - ao afirmar que é próprio da atividade jurisdicional 

interpretar e aplicar a lei. Cabe ressaltar que esse controle não foi previsto na Constituição norte-

americana, à época e com isso, a Corte procurou demonstrar que a atribuição decorreria 

logicamente do sistema. Essa decisão gerou resultados que merecem destaque, quais sejam: a 

supremacia da Constituição; a nulidade da norma inconstitucional; e o Poder Judiciário como 

intérprete final da Constituição. 

Desta feita, observa-se três grandes problemáticas na transplantação do controle de 

constitucionalidade em países da tradição da civil law: a nulidade da norma declarada 

inconstitucional com efeitos ex tunc, ou seja, que irão retroagir; o controle difuso, posto que 

                                                           
1776 (cf. Horst Dippel, Modern constitucionalism, an introduction to a history in need of writing, The 
Legal History Review, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, v. 73, p. 154 -155, 2005). 
36  CASAGRANDE, Cássio. Notas realizadas nas aulas da disciplina Teoria Constitucional, 
ministradas pelo Professor Cássio Casagrande, UFF, Niterói -RJ, segundo semestre de 2014. 
37 Idem. 
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todo e qualquer juiz pode declarar uma norma inconstitucional; e o caráter vinculante das 

jurisprudências. Esses tópicos são considerados problemáticos porque afetam a segurança 

jurídica – um dos maiores princípios da civil law.  

Posteriormente, por meio da Constituição austríaca de 1920, Hans Kelsen introduziu um 

novo modelo de controle de constitucionalidade – paradigma que acabou servindo de inspiração 

aos países da tradição da civil law. Kelsen defendia que o controle de constitucionalidade não 

seria, propriamente, uma atividade judicial, mas sim uma função constitucional caracterizada 

como uma atividade legislativa negativa. Dessa forma, os três problemas supramencionados 

estariam superados, por meio da criação de um Tribunal Constitucional – órgão político- cuja 

atuação se restringe a declarar se uma norma é inconstitucional ou não, com efeitos ex nunc, ou 

seja, os efeitos valerão somente a partir daquela decisão. 

A formação do Estado Constitucional de Direito se deu após a Segunda Guerra Mundial 

e foi se aperfeiçoando pelo século XX, pela necessidade de reaproximar o Direito e a Moral em 

razão da nítida violação de direitos fundamentais no decorrer da guerra. Com isso, a dignidade 

da pessoa humana tornou-se um dos grandes consensos éticos do mundo ocidental, 

materializado em convenções internacionais, tratados, declarações de direitos e constituições. 

Sendo assim, a subordinação da legalidade a uma Constituição rígida é a característica 

central do modelo institucional supramencionado, visto que a validade das leis já não depende 

apenas da forma de sua produção, mas também da efetiva compatibilidade de seu conteúdo com 

as normas constitucionais, às quais se reconhece a imperatividade típica do direito. Outrossim, 

a ciência do Direito tem um papel crítico e indutivo em relação à atuação dos Poderes do Estado, 

de maneira que a jurisprudência passa a desempenhar novas tarefas, dentre as quais se incluem 

a competência ampla para invalidar atos legislativos ou administrativos e para interpretar 

criativamente as normas jurídicas à luz da Constituição.38 

A Constituição de 1988 manteve e consolidou o sistema misto de controle de 

constitucionalidade e isso resultou em algumas consequências práticas atinentes ao tema, tais 

como: a introdução de mecanismos de controle da inconstitucionalidade por omissão, como a 

ação direta com esse objeto, conforme o artigo 103, §2º, e o mandado de injunção, a teor do de 

dispõe o artigo 5º, LXXI, bem como a limitação do recurso extraordinário às questões 

constitucionais, de acordo com o artigo 102, III do referido diploma legal. 

                                                           
38  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo – 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 266/267. 
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As modalidades de controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro 

são: político ou judicial; preventivo ou repressivo; difuso ou concentrado; e por via incidental 

ou por via principal.  

No que concerne ao controle político, este é exercido tanto pelo Poder Executivo quanto 

pelo Poder Legislativo e é considerado preventivo, em regra, pois incide em projetos de lei, ou 

seja, antes da promulgação da lei. O Poder Executivo o faz por meio do veto – por interesse 

público e por inconstitucionalidade – e o Poder Legislativo por meio de comissões. Já no 

controle judicial, há uma análise das normas infraconstitucionais sobre as normas 

constitucionais em que a decisão final sobre a validade da norma examinada é do Poder 

Judiciário. Esse controle possui caráter repressivo, pois atua em uma norma que está em vigor 

no ordenamento jurídico.39 

Em relação ao controle concentrado, este é aquele exercido por um único órgão ou por 

um número limitado de órgãos criados especificamente para esse fim, diante da propositura de 

uma ação por via principal. A Constituição de 1988 elenca um rol de legitimados para propor 

o controle por via principal. Insta destacar que o controle concentrado possui efeito erga ommes, 

isto é, atinge todos os indivíduos. O controle difuso é aquele em que todo e qualquer juiz ou 

tribunal pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma por meio da apreciação de um 

caso concreto – controle incidental, normalmente, invocado pelo autor e réu e, em regra, possui 

efeito inter partes. 40 

Com efeito, cumpre discorrer sobre duas espécies de inconstitucionalidade que são: 

material e formal. A espécie material ocorre quando o conteúdo da norma infraconstitucional 

está em desacordo com a Constituição vigente. Já a de caráter formal é verificada quando o 

procedimento adotado na formulação da norma é incompatível com o devido procedimento 

legislativo previsto na Constituição.41 

Diante da coexistência de decisões contraditórias acerca da mesma questão de mérito 

no âmbito da atuação da função jurisdicional, houve embasamento para a aplicação da súmula 

vinculante e da repercussão geral, a fim de dar concretude aos direitos de maneira isonômica. 

Tal fato sinaliza a aproximação do modelo brasileiro com o judicial review, em que o Poder 

Judiciário possui grande influência. 

                                                           
39  CASAGRANDE, Cássio. Notas realizadas nas aulas da disciplina Teoria Constitucional, 
ministradas pelo Professor Cássio Casagrande, UFF, Niterói -RJ, segundo semestre de 2014. 
40 Idem. 
41 Idem. 
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A Emenda Constitucional nº45/04 42permitiu ao Supremo Tribunal Federal, de ofício ou 

por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões 

sobre a matéria constitucional, aprovar súmula que terá efeito vinculante em relação aos demais 

órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública, a partir de sua publicação na impressa 

oficial, além de proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista em lei.  

Como mecanismo de celeridade e controle da atividade jurisdicional, a repercussão 

geral é um instrumento processual previsto constitucionalmente que possibilita ao Supremo 

Tribunal Federal selecionar os recursos extraordinários a serem analisados, conforme os 

critérios de relevância social, econômica, jurídica ou política.  

Com isso, no âmbito do controle difuso, em se tratando de matéria de natureza 

constitucional, é possível que essas ações cheguem ao Supremo Tribunal Federal por meio do 

Recurso Extraordinário quando presentes os requisitos da demonstração da Repercussão Geral 

das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, §3º da CRFB), bem como a existência 

de prequestionamento pelo Tribunal a quo sobre a matéria suscitada.  

 Como mencionado, a Corte Suprema desempenha dois papéis distintos e contrapostos. 

O primeiro é intitulado pela doutrina como contramajoritário e consiste na atribuição de 

declarar a inconstitucionalidade de leis – de decisões majoritárias feitas pelo Congresso 

Nacional - e de atos do Poder Executivo – cujo chefe foi eleito pela maioria absoluta dos 

cidadãos - em nome da Constituição, da proteção da democracia e dos direitos fundamentais. 

O segundo papel é apelidado de representativo por tratar sobre o atendimento pelo Supremo 

Tribunal Federal das demandas sociais que não foram correspondidas no tempo necessário pelo 

Congresso Nacional.43 

O cenário de descrença na política, especialmente em relação ao Poder Legislativo, cria 

as condições necessárias para a expansão do Judiciário, gerando uma crescente judicialização 

das políticas públicas. Nessa lacuna, fruto da crise de funcionalidade do Congresso Nacional, a 

maior instância do Poder Judiciário tem produzido decisões, tidas como ativistas, no âmbito de 

inúmeras questões de grande repercussão moral, econômica e social. Exemplos simbólicos são: 

extensão do regime da união estável às uniões homoafetivas44; interrupção de gravidez de feto 

                                                           
42 BRASIL, Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm> Acesso em 15 de maio 
de 2018. 
43  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo – 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 446/447. 
44  STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277, Rel. Min Celso de Mello. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635> Acesso em 04 de 
maio de 2018. 
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anencéfalo45; equiparação sucessória entre o casamento e a união estável, reconhecendo-se a 

inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil.46 

Nesse contexto, cabe diferenciar conceitualmente judicialização de ativismo judicial. 

Segundo Luís Roberto Barroso, “judicialização significa que questões relevantes do ponto de 

vista político, social ou moral estão sendo decididas pelo Judiciário”.47 Entretanto, o limite 

dessa prática pode ser observado como judicialização ou ativismo, conforme o grau de atividade 

do órgão. Com isso, Luís Roberto Barroso afirma: 

A judicialização ampla, portanto, é um fato, uma circunstância decorrente do 
desenho institucional brasileiro, e não uma opção política do Judiciário. 
Fenômeno diverso, embora próximo, é o ativismo judicial. O ativismo é uma 
atitude, é a deliberada expansão do papel do Judiciário, mediante o uso da 
interpretação constitucional para suprir lacunas, sanar omissões legislativas 
ou determinar políticas públicas quando ausentes ou ineficientes.48 

Assim, tem-se que o ativismo judicial se expande na proporção que os outros Poderes 

se retraem, evidenciando, assim dois aspectos do ativismo: o positivo, posto que atende às 

demandas sociais não acolhidas pelos órgãos competentes para tal e o negativo, visto que 

revelam que as instâncias políticas previstas constitucionalmente para tanto não funcionam de 

maneira satisfatória.  

Perante essa conjuntura, diversas críticas e questionamentos surgem em relação à 

expansão da Corte, especialmente, se o ativismo seria a resposta correta para a crise de 

representatividade no Brasil. Seria esse ativismo judicial uma clara afronta à Separação dos 

Poderes, através da usurpação da função legislativa, como por diversas vezes apontou o Juiz 

Antonin Scalia, da Suprema Corte dos Estados Unidos, para desqualificar essa prática (cf. voto 

vencido no caso Romer v. Evans, 1996); ou verdadeira necessidade constitucional permitida 

pelo sistema de freios e contrapesos em face da finalidade maior de garantir a plena supremacia 

e efetividade das normas constitucionais?49 

                                                           
45 STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54, Rel. Min. Marco Aurélio. Disponível 
em <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/adpf54audiencia.pdf> 
Acesso em 25 de abril de 2018. 
46  STF, Recurso Extraordinário 878.694/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Disponível em < 
https://bit.ly/2MZu4Zz> Acesso em 25 de abril de 2018. 
47 BARROSO, Luís Roberto. “O Constitucionalismo Democrático no Brasil: Crônica de um sucesso 
imprevisto”. Disponível em: < https://bit.ly/2MVvT9V >. Acesso em 26 de abril de 2018. 
48Idem. 
49 MORAES, Alexandre de; Direito constitucional / Alexandre de Moraes. – 33. ed. rev. e atual. até a 
EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017. 
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A partir dessas questões, cumpre ressaltar que a expansão do Poder Judiciário se dá, 

sobretudo, em conjunturas fáticas em que o Poder Legislativo não atua. Corroborando com tal 

premissa, Luís Roberto Barroso elucida que: 

(...) o problema brasileiro atual não é excesso de judicialização, mas escassez 
de boa política. Nesse cenário, imaginar que a solução esteja em restringir o 
papel do Judiciário é assustar-se com a assombração errada. O que o país 
precisa é restaurar a dignidade da política, superando o descrédito da 
sociedade civil, particularmente em relação ao Legislativo. É hora de diminuir 
o peso do dinheiro, dar autenticidade aos partidos e atrair vocações. Enquanto 
não vier a reforma política necessária, o STF terá de continuar a desempenhar, 
com intensidade, os dois papéis que o trouxeram até aqui: o contramajoritário, 
que importa em estabelecer limites às maiorias; e o representativo, que 
consiste em dar uma resposta às demandas sociais não satisfeitas pelas 
instâncias políticas tradicionais. 50 

Cabe destacar a advertência feita pelo Ministro Celso de Mello, ao recordar que as 

práticas de ativismo judicial, embora moderadamente desempenhadas por esta Corte em 

momentos excepcionais, tornam-se uma necessidade institucional, quando os órgãos do Poder 

Público se omitem ou retardam, excessivamente, o cumprimento de obrigações a que estão 

sujeitos por expressa determinação do próprio estatuto constitucional, ainda mais se tiver 

presente que o Poder Judiciário, tratando-se de comportamentos estatais ofensivos à 

Constituição, não pode se reduzir a uma posição de pura passividade.51 

A constitucionalização do Direito provoca um impacto relevante sobre os ramos 

jurídicos, principalmente, no direito civil. Esse efeito se dá pela absorção de princípios e regras 

que repercutem sobre as relações privadas, tais como: a função social da propriedade, igualdade 

entre cônjuges, novas formas de entidade familiar reconhecidas, de forma que o princípio da 

dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º da Constituição de 1988, aufere um papel de 

protagonismo no âmbito político-jurídico.52 

Como consequência, esse redirecionamento dos direitos tem como resultado a 

possibilidade da atuação judicial sobre tais matérias a fim de garantir a proteção e efetividade 

dos direitos fundamentais previstos na Carta Magna. 

                                                           
50 BARROSO, Luís Roberto. “O Constitucionalismo Democrático no Brasil: Crônica de um sucesso 
imprevisto”. Disponível em: < https://bit.ly/2MVvT9V >. Acesso em 26 de abril de 2018. 
51 MELLO, Celso. Discurso proferido pelo Ministro Celso de Mello, em nome do Supremo Tribunal 
Federal, na posse do Ministro Gilmar Mendes na presidência da Suprema Corte do Brasil em 
23.04.2008. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discursoCMposseGM.pdf> Acesso em 01 
de maio de 2018. 
52  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo – 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 397/398. 
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Nessa esteira, Alexandre de Moraes elucida a diretriz para a problemática suscitada 

através da ponderação entre concepções: 

O bom senso entre a “passividade judicial” e o “pragmatismo jurídico”, entre 
o “respeito à tradicional formulação das regras de freios e contrapesos da 
Separação de Poderes” e “a necessidade de garantir às normas constitucionais 
a máxima efetividade” deve guiar o Poder Judiciário, e, em especial, o 
Supremo Tribunal Federal na aplicação do ativismo judicial, com a 
apresentação de metodologia interpretativa clara e fundamentada, de maneira 
a balizar o excessivo subjetivismo, permitindo a análise crítica da opção 
tomada, com o desenvolvimento de técnicas de autocontenção judicial, 
principalmente, afastando sua aplicação em questões estritamente políticas, e, 
basicamente, com a utilização minimalista desse método decisório, ou seja, 
somente interferindo excepcionalmente de forma ativista, mediante a 
gravidade de casos concretos colocados e em defesa da supremacia dos 
Direitos Fundamentais.53 

Logo, para que o projeto constitucional seja consubstanciado, de maneira a tutelar 

integralmente a dignidade da pessoa humana, é necessário que o Direito Civil seja interpretado 

à luz da Constituição Federal de 1988. Nessa perspectiva, a análise da transformação do 

posicionamento jurisprudencial em relação ao instituto da união estável no âmbito do direito 

sucessório, objeto do presente trabalho, se faz relevante na medida em que auxiliará na 

compreensão dos atuais efeitos sucessórios para os companheiros sobreviventes. 

  

                                                           
53 MORAES, Alexandre de; Direito constitucional / Alexandre de Moraes. – 33. ed. rev. e atual. até a 
EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017. 
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3. OS EFEITOS SUCESSÓRIOS DO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL E DO 
CASAMENTO 
  

 O presente capítulo irá abordar as questões controvertidas no âmbito do direito 

sucessório relacionadas ao tratamento diferenciado em relação ao cônjuge previsto no Código 

Civil. Essa distinção causou instabilidade no ordenamento jurídico frente às insatisfações e aos 

entendimentos diversos, principalmente porque a legislação infraconstitucional não 

acompanhou os avanços estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 pertinentes ao tema.  

   

3.1. Aspectos conceituais acerca do direito sucessório 

 

O direito sucessório é um ramo que se deriva das regras próprias do direito de família, 

pois está intimamente relacionado à continuação da entidade familiar por meio da transmissão 

de bens necessários à subsistência e ao desenvolvimento do indivíduo. A singular proteção 

concedida aos institutos familiais evidencia a permeabilidade dos princípios e valores 

constitucionais em ambas as áreas do direito. 

A manutenção dos bens é um eficiente meio de preservação da propriedade privada, 

visto que, em geral, os membros da família resguardam os bens comuns.54 Por isso, existem 

correntes doutrinárias que defendem que o direito sucessório constitui um prolongamento 

natural da família.55  

Contudo, em respeito à manifestação da vontade, essa tese não é absoluta, visto que a 

sucessão pode ainda se dar por meio de testamento - definido como um ato personalíssimo 

unilateral, gratuito, solene e revogável - o qual irá produzir efeitos e consequências jurídicas 

com a morte do autor da herança, observando os limites previstos em lei. O elemento familiar 

é definido pelo parentesco e o elemento individual é caracterizado pelo exercício da autonomia 

e liberdade em realizar o testamento. 

A garantia do direito de propriedade (artigo 5º, XXII da CRFB), a garantia do direito de 

herança (artigo 5º, XXX da CRFB), o princípio da proteção da tutela especial à família (artigo 

226, caput, da CRFB) e o princípio da solidariedade (artigo 3º, inciso I da CRFB) são 

fundamentos constitucionalmente previstos pertinentes ao direito da sucessão. 

                                                           
54 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4º edição revista, atualizada e ampliada – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 29. 
55 QUEIROGA, Antônio Elias de. Curso de direito civil. Direito das sucessões. 2. Ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2012, p.2 apud DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4º edição revista, atualizada e 
ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 31. 
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Suceder quer dizer substituir, isto é, tomar o lugar do outro.56 Em sentido geral e vulgar, 

suceder é a sequência de fatos, ora ligados por uma relação de causa, ora conjuntos por outras 

relações.57  

O momento da abertura da sucessão se dá com o “droit de saisine” – transmissão ficta 

– que traz o imediatismo da transmissão dos bens, cuja posse e propriedade passam diretamente 

da pessoa falecida aos seus herdeiros, de maneira que não há nenhuma fase intermediária nesse 

processo. Com isso, há uma sub-rogação pessoal de pleno direito, visto que o sujeito ativo da 

relação jurídica patrimonial é automaticamente substituído por força de lei ou por vontade do 

falecido, dentro dos limites impostos na legislação.58 

A partir da morte do autor da herança, seu patrimônio se transmite de forma integral a 

seus herdeiros, ainda que este seja constituído apenas de bens móveis ou bens incorpóreos. 

Desse modo, enquanto não houver a partilha, a herança é considerada um bem imóvel 

indivisível, por força do artigo 80, inciso II do CC, a qual pertence aos coerdeiros como se 

condôminos fossem, conforme prevê o parágrafo único do art. 1.791 do CC.59 

Nesse cenário, é possível vislumbrar os pressupostos para a abertura da sucessão, quais 

sejam, a morte do autor da herança, a sobrevivência dos beneficiários e a existência de 

patrimônio ativo a ser transmitido. A partir disso, o patrimônio do falecido - intitulado de 

herança - se transmite aos herdeiros legítimos ou testamentários, se houver testamento. 

Cabe elucidar que herança e meação são institutos diversos e não se confundem, de 

maneira que o primeiro decorre do direito sucessório e o segundo pertence ao direito de família. 

Conforme afirma Zeno Veloso, a herança é transmitida aos sucessores conforme previsões 

legais (sucessão legítima) ou a vontade do testador (sucessão testamentária), em razão da morte 

do autor da herança. Já a meação decorre de uma relação patrimonial existente em vida a partir 

do casamento ou da união estável entre os interessados, aplicada conforme o regime de bens 

adotado.60 

                                                           
56 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4º edição revista, atualizada e ampliada – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 34. 
57 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Sucessões, Rio de Janeiro. Freitas Bastos, 1997. P.15. apud DIAS, 
Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4º edição revista, atualizada e ampliada – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 34. 
58 PIMENTEL, Fernanda Pontes. Notas realizadas nas aulas da disciplina Direito das Sucessões 
ministradas pela Professora Fernanda Pontes Pimentel, UFF, Niterói – RJ, primeiro semestre de 2017. 
59 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4º edição revista, atualizada e ampliada – São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 116.  
60 VELOSO, Zeno. Do direito sucessório dos companheiros. p. 286. apud DIAS, Maria Berenice; 
PEREIRA, Rodrigo da cunha (coords.). Direito de família e o novo Código Civil. 4 ed. Belo Horizonte. 
Del Rey, 2005. p. 235-251. 
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O Código Civil de 2002 dispõe sobre o instituto da quota legítima em seus artigos 

1.789 e 1.846 que consiste na reserva de metade da herança aos herdeiros necessários, quais 

sejam, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, impedindo que estes restem 

desamparados patrimonialmente, em virtude da morte ou da vontade do autor da herança. 

Esses dispositivos consagram os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e 

de proteção à família. 

Com efeito, a dissolução da sociedade conjugal, bem como da união estável acarretam 

a falta de legitimidade para suceder. Nessa situação, o autor da herança faleceu sem deixar 

cônjuge ou companheiro sobrevivente e, com isso, estes são excluídos da sucessão do ex-

consorte. 

Os primeiros passos a serem superados para se alcançar a devida vocação hereditária 

- ordem de prioridade na escolha de quem vai assumir a herança - compreende em averiguar 

o estado civil do autor da herança e o regime de bens em que foi estabelecido na eventual 

união estável ou casamento, bem como a qualificação dos descendentes em relação àquele os 

quais com eles concorrerá. 

O artigo 1.725 do Código Civil prevê que se aplicam as regras do regimento de 

comunhão parcial à união estável, desde que os companheiros não estipulem outra forma para 

reger as suas relações patrimoniais através de contrato escrito. Quanto ao casamento, o mesmo 

regime de bens incidirá quando não houver convenção entre os cônjuges por outra disposição 

dentro das previsões legais. Destaca-se que em caso de convenção nula ou ineficaz, conforme 

artigo 1.640 do Código Civil, o regime de comunhão parcial de bens vigorará. Além disso, 

nas hipóteses previstas no artigo 1.64161 do mesmo diploma, o regime de comunhão da 

separação de bens passa a ser obrigatório. 

O regime da comunhão parcial de bens é definido como aquele em que ficam excluídos 

da comunhão de bens pertencentes aos cônjuges antes do casamento e em que ficam incluídos 

na comunhão os adquiridos de forma onerosa posteriormente ao casamento. 

Entretanto, devido ao tratamento distinto dado pelo legislador à sucessão do 

companheiro supérstite, a origem dos bens do autor da herança era elemento necessário para 

definir o acervo hereditário que cabe ao convivente, é o que será analisado durante este 

capítulo. 

                                                           
61  BRASIL, Código Civil de 2002: Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no 
casamento: I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração 
do casamento; II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; III - de todos os que dependerem, para casar, 
de suprimento judicial 
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3.2. Do direito real de habitação 

 

Uma outra questão controvertida pertinente à sucessão do companheiro é o direito real 

de habitação sobre o imóvel do casal, visto que o Código Civil de 2002 não o consagra de 

maneira expressa. Apesar da omissão do legislador, o entendimento pela manutenção do 

direito real de habitação prevalece nos julgados relacionados ao tema. 

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça divulgou a tese nº 8 firmada com 

base nos precedentes sobre a união estável, tendo o seguinte verbete: 8) “O companheiro tem 

direito real de habitação sobre o imóvel no qual convivia com o falecido, ainda que silente o 

artigo 1.831 do atual Código Civil”.62 

No mesmo sentido, o Enunciado n. 117 do Conselho da Justiça Federal do Superior 

Tribunal de Justiça, da I Jornada de Direito Civil: “O direito real de habitação deve ser 

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

em razão da interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art. 6º, caput, da CF/88”.63 

Portanto, vislumbra-se dois argumentos apresentados no referido enunciado. O 

primeiro deles é que não houve a revogação expressa da Lei 9.278/1996 em seu artigo 7º, 

parágrafo único64, parte em que tratava do direito real de habitação. Já o segundo argumento 

é o predomínio do direito supramencionado perante a previsão constitucional do direito à 

moradia, a teor do que dispõe o artigo 6º da Constituição de 1988.65  

 

3.3. Análise e comparação do artigo 1.829 com o artigo 1.790 do atual Código Civil  

Como mencionado, o Código Civil de 2002, ao abordar o direito sucessório, distinguiu 

o tratamento dado ao companheiro supérstite, no artigo 1.790, e ao cônjuge sobrevivente, no 

artigo 1.829.  

                                                           
62  STJ – Jurisprudência em Teses. Edição n. 50. União Estável. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp> Acesso em 04 de junho de 2018. 
63  BRASIL. I Jornada de Direito Civil. Coordenador – Geral: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. 
Enunciado n. 117CJF/STJ. Disponível em <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/758> Acesso 
em 28 de maio de 2018. 
64 BRASIL, Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a 
assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a 
título de alimentos. Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o 
sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, 
relativamente ao imóvel destinado à residência da família. 
65 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 6º São direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 
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Nesse contexto, cabe uma breve análise e comparação entre esses dispositivos: 

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. 

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. 

Salienta-se o fato de que a previsão sobre a sucessão do companheiro sobrevivo 

encontra-se posicionada no capítulo das disposições gerais, no título da sucessão geral, no livro 

do direito das sucessões, em seu artigo 1790, do Código Civil de 2002.  Este artigo deveria estar 

inserido no capítulo da vocação hereditária, no título da sucessão legítima, junto às normas 

relativas aos outros herdeiros. Isso porque o conteúdo desse artigo não dispõe sobre 

regramentos gerais incidentes nas sucessões, e sim estruturações próprias referentes à ordem de 

sucessão hereditária. 

A regra prevista no art. 1.790 do CC restringe a sucessão do companheiro aos bens 

adquiridos de forma onerosa durante a união estável, enquanto na situação de casados os 

cônjuges podem ter direito à meação quanto aos bens comuns e ainda serem herdeiros nos bens 

particulares do autor da herança, conforme dispõe o artigo 1.829 do CC. Neste ponto, o prejuízo 

do companheiro supérstite reside no fato de que é plenamente factível que não tenham adquirido 

bens na constância da união estável e que só existam bens particulares do de cujus. Com isso, 

o companheiro só teria direito aos bens comuns – na meação e na herança- não tendo direito 

aos bens particulares. 

Os incisos do artigo 1.790 do CC estabelecem as regras da concorrência sucessória no 

caso de união estável. Na hipótese de o companheiro concorrer com filhos comuns- havidos 

entre ele mesmo e o falecido- a distribuição ocorreria por quinhões iguais a cada um, conforme 

previsto no inciso I. Entretanto, situação diversa é conferida ao cônjuge, visto que o artigo 

1.832, in fine, do CC dispõe que se este concorrer com os filhos comuns, lhe será reservado, 

pelo menos ¼ da herança.  
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Se o convivente concorrer com descendentes exclusivos de cujus, a partilha se faz na 

proporção de dois para um, sendo do companheiro sobrevivente apenas a metade da porção 

cabível aos filhos do falecido, conforme o inciso II do artigo 1.790 do CC. Todavia, no caso de 

concorrência do cônjuge supérstite com os descendentes não comuns, lhe caberá quinhão igual 

aos que sucederem por cabeça, de acordo com o artigo 1.832, initio, do CC. 

No caso de ausência de descendentes do falecido, o companheiro concorreria com os 

parentes sucessíveis- fossem eles quais fossem, em qualquer classe ou grau- em apenas 1/3 da 

herança. Por exemplo, se concorresse com os pais do falecido, tio-avô ou ainda um parente 

colateral afastadíssimo de quarto grau – com quem talvez o autor da herança sequer mantivesse 

contato – o companheiro receberia um terço, assim como cada um desses parentes sucessíveis. 

O parente colateral do falecido possui posicionamento privilegiado na ordem vocatória, 

possuindo favorecimento antes mesmo do próprio companheiro do de cujus, situação que não 

ocorre com o cônjuge supérstite.  

Segundo a interpretação do inciso IV do artigo 1.790 do CC, o companheiro 

sobrevivente apenas herdaria a totalidade dos bens comuns em hipótese de não existir parentes 

sucessíveis. Perante essa exegese, na hipótese de existir apenas bens particulares e de não 

restarem descendentes, ascendentes, nem parentes colaterais sucessíveis, há ainda a 

possibilidade de a herança ser considerada vacante e ser destinada ao Poder Público, em 

detrimento do companheiro supérstite.  

Através da disposição desse artigo, depreende-se que o companheiro não é considerado 

herdeiro necessário e sim facultativo, isto é, não tem a seu favor a proteção da legítima – 

composta por metade do acervo hereditário do autor da herança - podendo ser preterido por 

força de testamento. 

Logo, verifica-se que o referido dispositivo ao dispor sobre a sucessão do companheiro 

sobrevivente, ocasionou-lhe grave prejuízo, uma vez que lhe subtraiu direitos garantidos por 

leis que antes regulavam a matéria, quais sejam as Leis n. 8.971/94 e 9.278/96, como o direito 

real de habitação e a ordem de vocação hereditária. Desse modo, constata-se um verdadeiro 

retrocesso no âmbito do direito sucessório pertinente àqueles que optaram por conviver em 

união estável. 

Sobre isso, Guilherme Calmon afirma: 

O correto seria cuidar, em igualdade de condições às pessoas dos cônjuges, da 
sucessão em favor dos companheiros. Tal conclusão decorre da constatação 
de que, desde o advento das Leis nº 8.971/94 e 9.278/96, os companheiros e 
os cônjuges passaram a receber igual tratamento em matéria de Direito das 
Sucessões:  ora como sucessores na propriedade, ora como titulares 
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de usufruto legal, ora como titulares de direito real de habitação. Desse modo, 
considerando que, por força de normas infraconstitucionais, desde 1996 existe 
tratamento igual na sucessão entre cônjuges e na sucessão entre companheiros, 
deveria ter sido mantido tal tratamento para dar efetividade ao comando 
constitucional contido no art. 226, caput, da Constituição Federal.66 

 
Sendo assim, é possível observar cinco aspectos que ilustram o dano conferido ao 

companheiro sobrevivente diante desse tratamento diverso: não havia o seu reconhecimento 

como herdeiro necessário; não havia a garantia de quota mínima; na ordem de vocação 

hereditária, ele seria inserido no quarto lugar, depois dos parentes colaterais; existia uma 

limitação no direito concorrente aos bens adquiridos onerosamente na constância da união; não 

lhe era conferido direito real de habitação; e só auferia a totalidade da herança na hipótese de 

não existir nenhum herdeiro.67 

É flagrante a ofensa aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana 

perante essa desigualdade de tratamento sucessório entre cônjuges e companheiros, visto que 

ambas são entidades familiais, tipicamente identificadas, dotadas de relevância jurídica sob o 

viés constitucional da proteção da família, conforme prevê o artigo 226 da Carta Magna. 

Anotam-se consagradas ponderações de doutrinadores acerca do tema: 

 
As famílias são iguais, dotadas da mesma dignidade e respeito. Não há, em 
nosso país, família de primeira classe, de segunda ou terceira. Qualquer 
discriminação, neste campo, é nitidamente inconstitucional. O art. 1790 do 
Código Civil desiguala as famílias. É dispositivo passadista, retrógrado, 
perverso.68 
  
Mais uma vez resta discriminada a relação afetiva oriunda da união estável 
que perde sensível espaço no campo dos direitos que já haviam sido 
conquistados após o advento da Carta Política de 1988, em nada sendo 
modificada a atual redação do novo Código Civil e será tarefa pertinaz da 
jurisprudência corrigir estas flagrantes distorções deixadas pelo legislador 
responsável pela nova codificação civil. 69 
 

                                                           
66 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito civil: sucessões. São Paulo: Atlas, 2003. p. 56. 
67 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4º edição revista, atualizada e ampliada – São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 76.  
68 VELOSO, Zeno. Código Civil comentado 6º ed. São Paulo: Saraiva 2008. p 1.955. apud ALVES, 
Jones Figueiredo. Direito Civil: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência. Sucessão de 
convivente e a inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil, coord. Luis Felipe Salomão, 
Flávio Tartuce – 1 ed. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 760. 
69 MADALENO, Rolf. Direito de família em pauta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 113. 
apud ALVES, Jones Figueiredo. Direito Civil: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência. 
Sucessão de convivente e a inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil, coord. Luis Felipe 
Salomão, Flávio Tartuce – 1 ed. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 761. 
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Dessa forma, é possível verificar a inconstitucionalidade material do artigo 1.790 do 

CC, visto que ao invés de dar especial proteção à família fundada no companheirismo, ele retira 

direitos e vantagens que haviam sido conferidos em favor dos companheiros. Esse argumento 

é pautado na constatação de que, desde o advento das Leis 8.971/94 e 9.278/96, os cônjuges e 

os companheiros detinham o mesmo tratamento no âmbito do direito sucessório, e, por isso, 

deveria ter sido mantido tal abordagem para dar efetividade ao preceito constitucional previsto 

no artigo 226, caput da Constituição Federal.70 

Ademais, Guilherme Calmon sustenta a inconstitucionalidade formal do artigo 1.790 do 

CC, pois o texto original do projeto de lei que foi convertido na Lei 10.406/2002 – Código Civil 

de 2002 – não contemplou o referido artigo.  Tal dispositivo foi acrescentado através da Emenda 

n. 358, apresentada pelo Senador Nelson Carneiro, de maneira que a redação do artigo foi 

alterada na Câmara dos Deputados para evitar o reconhecimento de eventual 

inconstitucionalidade material. Esta redação foi dada pelo Relator da Comissão Especial do 

Código Civil, sob a justificativa de cumprimento da Resolução CN 1/2000, o qual permitiu a 

adequação do texto à Constituição e à legislação posterior ao ano de 1975. Entretanto, os limites 

da autorização concedida pela referida Resolução foram extrapolados, pois não houve qualquer 

legislação no período de 1975 a 2001 que tenha previsto a limitação do direito sucessório do 

companheiro sobrevivente aos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. 

Com isso, o referido autor considera oportuno considerar a inconstitucionalidade formal do 

artigo 1.790 do CC em relação “aos bens adquiridos na vigência da união estável”.71 

Vislumbra-se, portanto, a partir da aplicação das regras previstas nos artigos 1.790 e 

1.829 do Código Civil, uma gama de privilégios concedidos aos cônjuges quando comparados 

aos conferidos aos companheiros pertinentes ao direito sucessório. Essa hierarquização do 

matrimônio frente à união estável perdurou até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 

878.694/MG, em maio de 2017, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 1.790, 

causador de desmedidas desigualdades e controvérsias.  

 

 

 

                                                           
70 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Civil: sucessões. 2ª edição – São Paulo: Atlas, 2007 
– Série Fundamentos Jurídicos. p. 27. 
71 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. ibidem, p. 26. 
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3.4. A tranformação do posicionamento jurisprudencial em relação ao instituto da união 

estável no âmbito do direito sucessório 

 

 De fato, o art. 1.790 do Código Civil de 2002 elucida evidente retrocesso com a 

incidência de orientação legal diversa da Lei 8.971/1994, desmerecendo os direitos 

conquistados pelos companheiros sobreviventes na área do direito sucessório. Desde então, 

essas regras restritivas e distintas para a união estável receberam intensa reação da 

jurisprudência com o intuito de alcançar o tratamento isonômico da entidade familiar 

igualmente protegida constitucionalmente. 

 Apesar do texto da lei, desde a vigência do referido Código Civil, diversas decisões em 

contrário foram verificadas, baseadas, principalmente, nos princípios e valores constitucionais 

pertinentes à proteção da entidade familiar, seja ela qual fosse. 

 Em relação à concorrência do companheiro com outros parentes sucessíveis (artigo 

1.790, inciso III do CC), a jurisprudência de tribunais estaduais indicou decisões em sentido 

diverso do texto legal. Vejamos: 

 
Embargos infringentes. União estável. Sucessão. Companheira sobrevivente. 
Direito à totalidade da herança. Exclusão dos colaterais. Inaplicabilidade do 
art. 1.790, inc. III do Código Civil. Tendo a Constituição Federal em seu art. 
226, §3º, equiparado a união estável ao casamento, o disposto no art. 1.790, 
III, do Código Civil vigente colide com a norma constitucional prevista, 
afrontando princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, 
resguardados na Carta Constitucional, razão para ser negado vigência ao 
disposto legal. À união estável são garantidos os mesmos direitos inerentes ao 
casamento, efeito que se estende ao plano sucessório, mormente no caso em 
exame onde autora e de cujus viveram more uxório por três décadas, obtendo 
o reconhecimento judicial desta união como estável aos fins da C.F. 
Inexistindo descendentes e ascendentes, é da companheira sobrevivente o 
direito à totalidade da herança, excluindo-se os parentes colaterais. Embargos 
infringentes acolhidos. Suscitado incidente de reserva de plenário. (segredo de 
justiça).72 
 
Arguição de inconstitucionalidade. Art. 1.790, III, do CC. Sucessão do 
companheiro. Concorrência com parentes sucessíveis. Violação à isonomia 
estabelecida pela Constituição Federal entre cônjuges e companheiros (art. 
226, §3º). Enunciado da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 
Federal. Incabível o retrocesso dos direitos reconhecidos à união estável. 
Inconstitucionalidade reconhecida. Procedência do incidente.73 

                                                           
72 TJ-RS, Embargos Infringentes nº 70027265545, Quatro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 10.07.2009. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/site/> Acesso em 22 de maio de 2018. 
73 TJ-RJ, Órgão Especial. Arg. Inconstitucionalidade 0032655-40.2011.8.19.0000, Rel, Des. Bernardo 
Moreira Garcez Neto, j. 11.06.2012, DJ 19.06.2012. Disponível em: < http://www.tjrj.jus.br/> Acesso 
em 28 de maio de 2018. 



44 
 

 
Inventário. Postulação sucessória do de cujus em detrimento da companheira 
sobrevivente. Descabimento. Necessidade de interpretação extensiva do artigo 
1.839 do CC para garantir o mesmo direito do cônjuge supérstite. Incidência 
do art. 226, §3º da CF e art. 1.725 do CC, mantida decisão que afasta a 
aplicabilidade do art. 1.790 do Código Civil. Recurso não provido.74 

 
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário e partilha. 
Não incidência da regra prevista no artigo 1.790, III, do CC, que confere 
tratamento diferenciado ao companheiro e ao cônjuge. Inconstitucionalidade 
do dispositivo reconhecida pelo órgão especial desta corte. Companheira tem 
direito a totalidade dos bens do de cujus, em não havendo ascendentes e 
descendentes. Exclusão dos herdeiros colaterais. Recurso provido.75 

 

3.4.1. Exame do Recurso Extraordinário N. 878.694/MG 

 

 Em razão da discrepância de tratamento conferido ao companheiro em relação ao 

cônjuge no âmbito do direito sucessório, foi interposto o Recurso Extraordinário nº 878694, 

originado do estado de Minas Gerais, ao Supremo Tribunal Federal cujo relator foi o Ministro 

Luís Roberto Barroso, em que foi reconhecida a sua repercussão geral por unanimidade. 

 O recurso em análise precedeu de um caso em que envolvia um casal que viveu em 

união estável por nove anos. O falecido não possuía descendentes ou ascendentes, apenas 

parentes colaterais, três irmãos, tampouco deixou testamento. Com isso, a companheira 

sobrevivente foi preterida em detrimento dos parentes colaterais, ou seja, ficaria com um terço 

dos bens, em virtude da regra do artigo 1.790 do Código Civil. 

 Em primeira instância, o juízo entendeu que o artigo 1.790 do CC era inconstitucional 

e reconheceu a companheira supérstite como a única herdeira, deferindo a integralidade do 

monte sucessório, aplicando-se por analogia o artigo 1.829 do CC, regra conferida aos cônjuges 

sobreviventes. 

 A parte contrária recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais da decisão proferida 

no primeiro grau. O Tribunal decidiu pela reforma da sentença, tendo em vista que já havia 

pronunciamento anterior nesse sentido, e assim se manifestou pela aplicabilidade do artigo 

1.790 do CC: “o tratamento diferenciado entre cônjuge e companheiro pode não ter sido a 

melhor opção do legislador ordinário, mas encontra guarida na própria Constituição Federal”. 

                                                           
74 TJ-SP, 5ª Câmara de Direito Privado, AI 0033320-27.2012.8.26.00002, Rel. João Francisco Moreira 
Viegas, Data de Julgamento: 25.04.2012. Disponível em: < http://www.tjsp.jus.br/> Acesso em 28 de 
maio de 2018. 
75 TJ-PR – Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11868905 PR 1186890-5 (Acórdão), Relator: 
Mario Helton Jorge, 12ª Câmara Cível, Data da Publicação: DJ: 1360 26.06.2014. Disponível em: 
<https://www.tjpr.jus.br/> Acesso em 22 de maio de 2018 
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Assim, a companheira de cujus só teria direito à 1/3 dos bens adquiridos onerosamente e os 

bens não adquiridos dessa forma ou que fossem de origem particular do falecido seriam 

pertinentes aos parentes colaterais, ou seja, aos irmãos do falecido.76 

 Com isso, a companheira interpôs o Recurso Extraordinário com fundamento na 

violação constitucional de isonomia entre as entidades familiares, afirmando não ser adequada 

a distinção entre a união estável e o casamento. 

O julgamento pelo STF se iniciou e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se 

pelo não provimento do recurso diante do argumento de que a tese de inconstitucionalidade vai 

de encontro à autonomia privada das partes as quais optaram pela união estável nos moldes que 

a lei prevê: “se não há impedimento para o casamento e mesmo assim os conviventes optam 

pela união estável é porque a entendem mais adequada a suas necessidades e anseios ou ainda 

por preferirem ficar livres das regras rígidas impostas pelo casamento”.77 

 Ademais, três amici curiae 78  participaram do julgamento, quais sejam, o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) que 

sustentaram a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC, bem como a Associação de Direito de 

Família e das Sucessões (ADFAS) que pugnou pela constitucionalidade do referido dispositivo. 

 A representante do Instituto Brasileiro do Direito de Família e do Instituto dos 

Advogados Brasileiros tratou da importância da adequação do Código Civil vigente ao atual 

contexto da sociedade, ressaltando que o projeto de lei que deu origem ao referido diploma 

legal procede do ano de 1975, época em que prevalecia uma visão unitária da família, qual seja, 

a constituição familiar oriunda exclusivamente do casamento.  

Alegou ainda que as Leis 8.971/94 e 9.278/96 estabeleciam um tratamento igualitário 

na sucessão do casamento e da união estável, na vigência do Código Civil de 1916. Assim, 

defendeu a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil vigente baseada no princípio 

da vedação ao retrocesso, uma vez que o direito de herança é um direito fundamental previsto 

no artigo 5º, inciso XXX da CRFB. Ademais, a representante do IBDFAM e do IAB destacou 

que o Código de Processo Civil de 2015, legislação mais recente, equipara o cônjuge e o 

companheiro em todos os dispositivos relacionados ao direito de família.  

                                                           
76 BRASIL, Julgamento parcial do RE 878694: a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código 
Civil. Brasília. Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCivil, 2016. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=UxgdcCxwlnc> Acesso em 02 de junho de 2018. 
77 Idem. 
78 “O amicus curiae, expressão latina que significa “amigo da corte” ou “amigo do tribunal”, é a pessoa 
ou entidade estranha à causa, que vem auxiliar o tribunal, provocada ou voluntariamente, oferecendo 
esclarecimentos sobre questões essenciais ao processo”. BECKER, Rodrigo Frantz, Amicus Curiae no 
novo CPC. Disponível em: < https://bit.ly/2MYucZb> Acesso em 04 de junho de 2018. 
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Assim, em virtude da Constituição Federal de que não há hierarquia entre as entidades 

familiares, cabe igual proteção estatal a qual deve ser compreendida à luz do princípio da 

solidariedade familiar. Certo é que a união estável e o casamento são situação diversas, e não 

há discussão quanto a isso. A diferenciação entre os institutos se dá pela estrutura, visto que o 

casamento é ato formal, solene, em que se faz necessário um processo de habilitação para sua 

constituição, já a união estável se constrói de maneira informal, não é necessário qualquer 

documento para o seu reconhecimento judicial. 

De maneira contrária, a representante da Associação do Direito de Família e Sucessões 

manifestou-se no sentido a disposição do art. 1.790 do CC não evidenciou retrocesso, porque 

entende que o matrimônio, apesar de não ser hierarquicamente superior, detém maior segurança 

jurídica no seu início e fim, diferentemente da união estável. Ademais, afirmou que se por acaso 

fosse deferida a equiparação do companheiro ao cônjuge para fins sucessórios, implicaria 

enriquecimento ilícito. 

 Em seguida, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso iniciou seu voto elucidando a 

transformação histórica do conceito de família, diante da sua íntima ligação com o direito 

sucessório. Em sua sustentação destacou a importância do valor jurídico da afetividade na 

constituição das famílias, deixando de lado a visão essencialmente matrimonial, reconhecendo 

a pluralidade das entidades familiares na sociedade. 

À luz dos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da 

vedação ao retrocesso, o voto do Ministro Relator foi pela inconstitucionalidade do art. 1.790 

do CC.  Um dos fundamentos do referido voto foi a ilegitimidade da união estável ao casamento 

para fins sucessórios, pois hierarquizar as entidades familiares seria incompatível com a 

Constituição de 1988. Vejamos: 

 
Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 
Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e 
companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de 
família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as 
famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, 
para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada 
pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre 
entidades familiares é incompatível com a Constituição. 3. Assim sendo, o art. 
1.790 do Código Civil, ao revogar as Leis n.ºs 8.971/94 e 9.278/96 e 
discriminar a companheira (ou companheiro), dando-lhe direitos sucessórios 
bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com 
os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como 
vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade 
de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável 
apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado 
da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja 
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escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em 
repercussão geral, da seguinte tese: ‘No sistema constitucional vigente, é 
inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e 
companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime 
estabelecido no art. 1.829 do CC/2002’79 

 
Outrossim, outra tese sustentada pelo Ministro relator foi a impossibilidade de o art. 

1.790 do CC atribuir menos direitos do que já era conferido aos companheiros sobreviventes 

pelas Leis 8.971/1944 e 9.278/1996, conforme exposto: 

 
Após a Constituição de 1988 e antes da edição do CC/2002, o regime jurídico 
da união estável foi objeto de duas leis específicas, as Leis n.º 8.971, de 
29.12.1994 e n.º 9.278, de 10.02.1996. A primeira delas (Lei n.º 8.971/1994) 
praticamente reproduziu o regime sucessório estabelecido para os cônjuges no 
CC/1916, vigente à época. Desse modo, (i) estabeleceu que o companheiro 
seria o terceiro na ordem sucessória (atrás dos descendentes e dos 
ascendentes); (ii) concedeu-lhe direito de usufruto idêntico ao do cônjuge 
sobrevivente, e (iii) previu o direito do companheiro à meação quanto aos bens 
da herança adquiridos com sua colaboração. Embora esta Lei não tenha 
tornado o companheiro um herdeiro necessário (era apenas herdeiro legítimo), 
tal regramento em nada diferia daquele previsto para o cônjuge, que também 
não era herdeiro necessário no CC/1916. A diferença entre os dois regimes 
sucessórios era basicamente a ausência de direito real de habitação para o 
companheiro. Tal direito era concedido somente aos cônjuges casados sob o 
regime da comunhão universal, apenas enquanto permanecessem viúvos, e, 
ainda assim, só incidia sobre o imóvel residencial da família que fosse o único 
daquela natureza a inventariar. Porém, logo essa diferença foi suprimida. A 
Lei n.º 9.278/1996, ao reforçar a proteção às uniões estáveis, concedeu direito 
real de habitação aos companheiros. E o fez sem exigir o regime de comunhão 
universal de bens, nem que o imóvel residencial fosse o único de tal natureza. 
Ou seja, a legislação existente até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 
previa um regime jurídico sucessório até mesmo mais favorável ao 
companheiro do que ao cônjuge. As leis relativas ao regime sucessório nas 
uniões estáveis foram, portanto, progressivamente concretizando aquilo que a 
CF/1988 já sinalizava: cônjuges e companheiros devem receber a mesma 
proteção quanto aos direitos sucessórios, pois, independentemente do tipo de 
entidade familiar, o objetivo estatal da sucessão é garantir ao parceiro 
remanescente meios para que viva uma vida digna. Conforme já adiantado, o 
Direito Sucessório brasileiro funda-se na noção de que a continuidade 
patrimonial é fator fundamental para a proteção, para a coesão e para a 
perpetuação da família” 80 
 

O indivíduo possui a liberdade de escolha entre constituir ou não uma família e, mais 

do que isso, de optar por qual o tipo de modelo familiar irá adotar. O tratamento desigual entre 

                                                           
79  BARROSO, Roberto. Recurso Extraordinário 878.694 Minas Gerais. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/9/art20160901-05.pdf##LS> Acesso em 05 de junho de 
2018. p. 1. 
80 BARROSO, Roberto. ibidem, p. 9/10. 
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cônjuges e companheiros para fins sucessórios compromete a liberdade de escolha pela forma 

de constituição da família, conforme afirma o ministro Roberto Barroso: 

 
(...) não há dúvida de que a opção de constituir uma família, bem como de adotar 
uma determinada forma de constituição familiar é uma das mais relevantes 
decisões existenciais. Trata-se de uma questão que toca a intimidade de cada 
indivíduo, de sua vontade de seguir (ou não) tradições, crenças e sonhos, e de 
viver sua união segundo a sua própria concepção de vida boa. Porém, quando o 
Código Civil cria regimes sucessórios diversos para os casais casados e para os 
que vivem em união estável, restringe-se inequivocamente a autonomia de optar 
por um ou outro regime. Considerando-se que, na quase totalidade dos casos, o 
companheiro terá menos direitos sucessórios em relação ao cônjuge, o 
ordenamento jurídico impõe um ônus maior às famílias em união estável. 
Assim, acaba-se induzindo quem deseja viver em união estável a adotar o 
modelo do casamento, por receio de que seus parceiros não venham a fazer jus 
ao regime sucessório devido. 81 
 

 Trata-se, portanto, do exercício da autonomia do sujeito através da escolha de como irá 

constituir sua família diante de critérios afetivos e pessoais, de maneira que a autonomia privada 

não existe apenas na seara contratual, mas também sob a ótica familiar. Limitar e diferenciar o 

tratamento entre os institutos para fins sucessório põe em risco essa liberdade de escolha. 

Foi colocado em discussão se a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CC teria como 

consequência a aplicação das antigas leis revogadas, quais sejam, as Leis 8.971/1944 e 

9.278/1996 ou do artigo 1.829 do atual Código Civil. Isto posto, o Relator chegou à conclusão 

de que a solução mais acertada seria aplicar o dispositivo pertinente ao matrimônio, perante a 

transformação das normas de direito civil nesse aspecto, reforçando a proteção estatal aos 

companheiros tanto pela sua elevação à condição de herdeiro necessário, quanto pelos pelo 

tratamento igualitário aos cônjuges.82 

Portanto, a tese firmada em repercussão geral foi: “No sistema constitucional vigente, é 

inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser 

aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. 

 Os Ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Celso de Mello e Cármen 

Lúcia e Luiz Fux acompanharam o Relator. Todavia, o entendimento não foi unânime e o 

Ministro Dias Toffoli pediu vista. Dessa forma, por mais que tenha ocorrido a suspensão da 

sessão de julgamento, em virtude do pedido de vista, a tese da inconstitucionalidade já havia 

alcançado a maioria necessária para ser declarada. 

                                                           
81 BARROSO, Roberto. ibidem, p. 20. 
82 BAROSSO, Roberto. ibidem, p. 25. 
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 Em seu voto-vista, o Ministro Dias Toffoli sustentou que o artigo em questão “não 

hierarquizou o casamento em relação à união estável, mas acentuou serem eles formas diversas 

de entidades familiares, nos exatos termos da exegese do art. 226, § 3º, da Constituição 

Federal”. 83  Afirmou ainda que é necessário que seja respeitado o poder de escolha dos 

indivíduos que decidem por se submeter a um ou outro regime, com o risco de se ameaçar a 

liberdade daqueles que optam pela informalidade conferida à união estável, observando o 

direito fundamental à liberdade dos integrantes da entidade familiar. Logo, para o Ministro, não 

caberia ao Poder Judiciário modificar o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, através de 

projeto realizado pelo Poder Legislativo. 

 O debate foi retomado em março de 2017 quando o Ministro Dias Toffoli abriu a 

divergência baseando-se na autonomia da vontade, bem como no respeito à liberdade de escolha 

dos indivíduos. Em seguida, mais uma vez, o julgamento foi suspenso diante do pedido de vista 

do Ministro Marco Aurélio. 

 Somente em maio de 2017, o julgamento do Recurso Extraordinário n. 878.694/MG foi 

concluído e o Supremo Tribunal Federal deslegitimou o tratamento diferenciado previsto no 

Código Civil de 2002 em relação ao cônjuge e ao companheiro no âmbito do direito sucessório.  

Nessa mesma oportunidade, o Ministro Marco Aurélio solicitou que Recurso 

Extraordinário n. 646.721/RS, sob sua relatoria, fosse apregoado para julgamento, visto que 

tratava sobre questão constitucional semelhante, qual seja, a inconstitucionalidade do artigo 

1.790 do CC, mas em sucessão de união estável homoafetiva. O referido recurso foi provido e 

recebeu tese idêntica ao do Recurso Extraordinário n. 878.694/MG, nos termos do voto do 

Ministro Roberto Barroso. 

Nesse contexto, cumpre colacionar o voto do Ministro Roberto Barroso: 

 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer de forma 
incidental a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002, por violar a 
igualdade entre as famílias, consagrada no art. 226 da CF/1988, bem como os 
princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso e da 
proteção deficiente. Como resultado, declaro o direito da recorrente a 
participar da herança de seu companheiro em conformidade com o regime 
jurídico estabelecido no art. 1829 do Código Civil de 2002.84 

 

                                                           
83 TOFFOLI, Dias. Voto-vista do Recurso Extraordinário 878.694 Minas Gerais, Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE878694.pdf> Acesso em 22 de maio de 
2018. 
84  BARROSO, Roberto. Recurso Extraordinário 878.694 Minas Gerais. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/9/art20160901-05.pdf##LS> Acesso em 05 de junho de 
2018. p. 26. 
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Isto posto, a aplicabilidade do art. 1.829 do CC importa no deslocamento do 

companheiro supérstite da condição de herdeiro facultativo à posição de herdeiro necessário, 

conferindo o mesmo status atribuído ao cônjuge sobrevivo, conforme artigo 1.845 do mesmo 

diploma legal. Ademais, o companheiro passará a concorrer apenas com descendentes e 

ascendentes, afastando os colaterais, conforme disposto no art. 1.838 do CC. 

Com a finalidade de resguardar a segurança jurídica, a modulação dos efeitos da decisão 

foi estabelecida de maneira a ser aplicável apenas para inventários judiciais sem trânsito em 

julgado da sentença de partilha, e inventários extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada 

escritura pública. 

Evidentemente, a discussão que surge é saber, ao certo, qual o real alcance da 

equiparação sucessória proferida pela Suprema Corte. Nesse sentido, recentemente, a VIII 

Jornada de Direito Civil foi promovida pelo Centro de estudos Judiciários do Conselho da 

Justiça Federal que resultou na aprovação do Enunciado 641 envolvendo o tema em questão: 

 
ENUNCIADO 641 – Art. 1.790: A decisão do Supremo Tribunal Federal que 
declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil não importa 
equiparação absoluta entre o casamento e a união estável. Estendem-se à união 
estável apenas as regras aplicáveis ao casamento que tenham por fundamento 
a solidariedade familiar. Por outro lado, é constitucional a distinção entre os 
regimes, quando baseada na solenidade do ato jurídico que funda o casamento, 
ausente na união estável.85 

 
Sendo assim, é possível concluir que a equiparação conferida ao companheiro em 

relação ao cônjuge pelo Supremo Tribunal Federal através do julgamento do Recurso 

Extraordinário n.878.694 MG - declarando a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código 

Civil – se limita ao direito sucessório, não se estendendo à equiparação absoluta dos institutos. 

Conforme já apontado, ambos os institutos se diferenciam pela maneira em que se 

constituem. O casamento consiste em instituto extremamente formal, o qual precede de 

solenidades legais. Já a união estável traduz-se como uma união entre dois indivíduos que não 

necessita de procedimentos formais para sua constituição, apenas a observância dos requisitos 

já mencionados, que comprovem a real intenção do casal em formar uma família, sendo assim, 

instituto informal que existe no plano fático. 

 

                                                           
85 BRASIL, VIII Jornada de Direito Civil. Enunciado 641. Coordenador Geral: Ministro Raul Araújo. 
Enunciado 641 CJF. Disponível em < https://bit.ly/2sbtxLc > Acesso em 08 de junho de 2018.  
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3.5. A necessidade do planejamento sucessório 

 

Predomina na sociedade brasileira uma grande resistência ao diálogo quando o assunto 

pautado é a morte. Perante isso, apenas poucas pessoas estabelecem o destino e endereçamentos 

de seus bens para depois de seu falecimento. As incongruências e a falta de esclarecimento em 

relação ao tema são fatores determinantes para o aumento da incompreensão sobre a 

importância do planejamento sucessório. Com essa postura passiva, o processo sucessório se 

torna ainda mais desgastante financeiramente e emocionalmente, promovendo conflitos entre 

os herdeiros e a deterioração do acervo patrimonial tendo em vista o grande lapso temporal do 

procedimento.  

Com o intuito de atender os interesses do núcleo familiar, observando os limites 

previstos em lei, a adoção de providências e de instrumentos jurídicos para a realização do 

planejamento sucessório são fundamentais. Diante da escolha pela programação sucessória 

patrimonial, haverá um liame entre o Direito e a Economia, de maneira que os institutos 

jurídicos a serem utilizados estarão relacionados com questões da economia.  

Segundo Giselda Hironaka, a perspectiva institucionalista da família cede aspiração à 

felicidade. E, diante da pluralidade dos modelos de família existentes na sociedade devem ser 

criados novos olhares no Direito em relação ao tratamento jurídico, essencialmente, no que diz 

respeitos à sucessão, de maneira que seja aplicado nesses novos arranjos familiares.86 

Dessa forma, planejamento sucessório é conceituado como procedimento que tem como 

objetivo contornar a sucessão imposta por lei, prevalecendo o desejo do autor da herança o qual 

possui o direito de escolher quem herdará seu patrimônio, dentro dos limites da lei. Portanto, 

trata-se de atividade preventiva que possui o intuito de adotar procedimento com relação ao 

destino do patrimônio após a morte do titular dos bens.87 

Neste tópico, de maneira alguma, pretende-se esgotar as possibilidades e instrumentos 

para se alcançar a programação sucessória, pois fugiria ao objetivo central do presente estudo. 

Com isso, busca-se a apresentação de conceitos e exemplos práticos dos benefícios dessa 

prática, ainda, tão incomum na sociedade brasileira. 

                                                           
86 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Planejar é preciso: planejamento sucessório para 
as novas famílias. Instituto Brasileiro de Direito de Família, Belo Horizonte, n. 10, abr. 2014 apud 
DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4º edição revista, atualizada e ampliada – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 393. 
87 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4º edição revista, atualizada e ampliada – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 394. 
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Um planejamento sucessório patrimonial eficaz advém de um íntimo conhecimento das 

preferências, desejos e preocupações do autor da herança, sendo a forma mais prática e menos 

conflituosa de dispor seu patrimônio durante a vida. 

Em relação aos objetivos, diversos são os motivos pelos quais deve-se realizar o plano 

sucessório, sendo as hipóteses mais comuns:  a destinação racional e a preservação de bens; a 

preservação da atividade empresarial familiar; a liberação célere de recursos e ativos; a 

prevenção de discussões sucessórias e de disputa pela herança; bem como a proteção de 

herdeiros ou terceiros.  

Quanto aos limites do planejamento sucessório patrimonial, há o direito do herdeiro 

necessário, proteção da legítima; as alterações familiares que podem decorrer do procedimento; 

as modificações legislativas ou interpretativas do Direito Sucessório, Familiar e Tributário; e 

as mutações significativas na quantidade de bens e no valor dos ativos que se têm disponíveis. 

O testamento é a forma mais conhecida de se planejar a sucessão que possui eficácia 

apenas depois da morte do autor da herança. Esse instituto exige diversas formalidades e 

limitações, dentre elas a imprescindibilidade de resguardar a legítima dos herdeiros necessários, 

conforme previsto no Código Civil.88 

Há ainda a possibilidade de doação com reserva de usufruto que consiste na conservação 

do usufruto para o titular e transfere a nu-propriedade aos herdeiros. Com isso, com a morte do 

titular do bem, consolida-se o domínio em favos dos herdeiros, hipótese em que é dispensado 

o processo de inventário.89 

A hipótese de constituição de holdings – sociedades juridicamente independentes que 

controlam outras sociedades empresariais através da compra de suas ações em quantidade 

suficiente para tal. Ademais, a holding objetiva solucionar questões atinentes à herança, 

podendo indicar especificamente os sucessores da sociedade, bem como atingir uma melhor 

administração dos bens móveis e imóveis, evitando conflitos sucessórios.90  

Sendo assim, a holding familiar facilita a sucessão hereditária e a administração dos 

bens, além de reduzir a carga tributária que incide no momento da abertura da sucessão, sem 

contar com a dispensa do pagamento de taxa judiciária e honorários advocatícios. Esta 

modalidade requer um estudo específico e aprofundado que será objeto de uma posterior 

pesquisa. 

                                                           
88 DIAS, Maria Berenice. ibidem, p.395. 
89 DIAS, Maria Berenice. ibidem, p.396. 
90  TEXEIRA, João Alberto Borges. Holding Familiar. Disponível em: < 
https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=661> Acesso em 02 de julho de 2018. 
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As alternativas apresentadas neste tópico possuem amparo legal e devem observar as 

limitações impostas pela legislação pertinente. O planejamento sucessório permite a divisão 

justa de bens, reduz custos e evita eventuais litígios entre os herdeiros. Em meio a tantas 

incongruências e inseguranças que o direito sucessório possui, planejar a partilha do patrimônio 

é uma forma de assegurar a vontade do autor de herança. 
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CONCLUSÃO 
  

Indiscutivelmente, as relações familiares vêm sofrendo uma série de alterações ao longo 

dos anos e o Direito, através das leis e da jurisprudência, deve acompanhar essa transformação 

de maneira a garantir a proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos. 

Um importante passo dado em relação aos princípios constitucionais da dignidade 

humana e da proteção à família foi o reconhecimento da união estável como entidade familiar 

pela Constituição Federal de 1988, afastando o pressuposto do matrimônio como única 

constituição legítima de família. A partir disso, o aspecto afetivo na configuração da família 

ganhou destaque, reflexo das modificações das relações interpessoais na sociedade. 

As Leis 8.971/94 e 9.278/96 regulamentaram sobre o direito sucessório do companheiro 

conferindo a mesma disciplina dada ao cônjuge no Código Civil de 1916. Entretanto, o artigo 

1.790 do Código Civil de 2002 tratou do tema de maneira injusta e desigual ao dispor de um 

regime sucessório distinto para os companheiros, não mantendo correspondência com a 

concepção de proteção do Estado em relação à união estável. 

Com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 878.694/MG pelo Supremo Tribunal 

Federal, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil vigente. O voto 

do Ministro Relator do referido recurso foi pautado na observância do princípio da vedação ao 

retrocesso, visto que a união estável havia sido equiparada ao casamento em fins sucessórios 

pelas leis anteriores supramencionadas e depois voltou a ser tratada de maneira discriminatória 

pelo atual Código Civil, em detrimento de preceitos constitucionais. Com isso, esse julgamento 

está em consonância com o cumprimento da dignidade da pessoa humana e da liberdade dos 

indivíduos para constituírem o núcleo familiar da maneira que lhes couberem. 

 A defesa pela constitucionalidade do referido artigo pauta-se na ideia de o mesmo 

tratamento dado do cônjuge para o companheiro significaria enriquecimento ilícito mostra-se 

infundada, visto que colocar membros colaterais até quarto grau antes do companheiro, que em 

sua maioria permanece até o último dia ao lado de seu companheiro, seria injusto e 

discriminatório. 

Com efeito, é possível afirmar que o companheiro ocupa a mesma posição do cônjuge 

na ordem de vocação hereditária, qual seja, no terceiro lugar na linha de sucessão, excluindo os 

colaterais.  Ademais, concorrerá com descendentes e ascendentes quanto aos bens particulares 

do falecido, da mesma forma que o cônjuge, sendo aplicáveis as regras do artigo 1.829 do CC 

quanto ao direito sucessório do companheiro. 
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A questão que foi levantada durante a elaboração do presente estudo foi em que medida 

a decisão pela inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil em repercussão geral pelo 

Supremo Tribunal Federal garante a segurança jurídica para os companheiros sobreviventes. 

Existe um liame entre a prática e o que é estabelecido pelos instrumentos do direito e é neste 

cenário que surge a importância do planejamento sucessório. 

O planejamento sucessório busca alcançar correspondência com a vontade do autor da 

herança na forma de dispor de seu patrimônio em vida, perante as frequentes disputas 

desgastantes oriundas de partilhas e processos de inventário, além da morosidade judicial que, 

muitas vezes, provoca perdas financeiras aos sucessores. Com isso, planejar a sucessão é 

conferir segurança jurídica e financeira da família, dentro dos limites previstos na lei. 
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