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RESUMO 

 

A pesquisa envolveu assuntos referentes ao tratamento dado à sucessão do 

companheiro(a)  pelo art. 1790 do código civil de 2002. Aborda temas relativos ao tratamento 

Constitucional concedido à união estável, bem como a concorrência sucessória do companheiro 

na forma do artigo 1790 do Código Civil, seja esta concorrência com filhos comuns, com 

descendentes só do autor da herança ou com outros parentes sucessíveis. Aborda, ainda, a 

possível inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil e os projetos de reforma legal. 

Buscou-se através deste trabalho evidenciar a desigualdade no tratamento concedido pelo 

Código Civil vigente à união estável em relação ao casamento, tendo em vista a proteção estatal 

outorgada a ambos os institutos pela Constituição Federal de 1988. 

 

Palavras-chave: Sucessão causa mortis. Sucessão do companheiro. Art. 1790 do CC. 

Inconstitucionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The research involved issues relating to the treatment given to the succession of the 

common-law partner by the article 1790 of the Civil Code of 2002. Covers themes relating to 

the treatment accorded to the Constitution to common-law marriage as well as competition 

succession common-law partner in accordance with article 1790 of the Civil Code, competition 

with common children, with descendants only common-law partner and from other relatives 

successors. It also discusses the possible unconstitutionality of art. 1790 of the Civil Code and 

the projects of legal reform. Sought up through this work highlight the unequal treatment 

accorded by Civil Code in force at the common-law marriage compared to marriage, in view 

state protection granted to both institutions by the Constitution of 1988. 

 

 

Key words: Succession cause of death. Succession of common-law partner. Article 1790 of the 

CC. Unconstitutionality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

 INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 10 

1 AS ENTIDADES FAMILIARES E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 

BREVE HISTÓRICO DO DIREITO SUCESSÓRIO DO COMPANHEIRO(A) 

SOBREVIVENTE............................................................................................................ 

 

 

12 

2  A SUCESSÃO DO COMPANHEIRO NO NOVO CÓDIGO CIVIL: ANÁLISE 

DO ART.1790 .................................................................................................................. 

 

20 

2.1    OS BENS ABRANGIDOS PELA SUCESSÃO....................................................................... 21 

2.2      CONCORRÊNCIA DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE COM OS DESCENDENTES............... 22 

2.3 CONCORRÊNCIA DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE COM OUTROS PARENTES 

SUCESSÍVEIS........................................................................................................................ 

 

27 

2.4     A PROBLEMÁTICA QUANTO AO TERMO "TOTALIDADE DA HERANÇA"........................... 33 

2.5    O COMPANHEIRO E A RELAÇÃO COMO HERDEIRO NECESSÁRIO .................................... 35 

3  A POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.1790 DO CÓDIGO 

CIVIL DE 2002 ................................................................................................................ 

 

39 

3.1    A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL......................................................................... 39 

3.2   A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL...................................................................... 41 

4  PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO LEGAL E REFORMAS NO SISTEMA 

SUCESSÓRIO DO COMPANHEIRO.......................................................................... 

 

49 

CONCLUSÕES................................................................................................................ 53 

REFERÊNCIAS............................................................................................................... 55 



10 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A união estável é uma forma familiar que vem ganhando crescente aceitação na 

sociedade, exigindo do ordenamento jurídico, assim como no caso das demais transformações 

sociais, modificações para que possa adequar-se à nova realidade prática das relações humanas. 

Tida como uma Carta Magna inovadora, a Constituição de 1988 apresentou diversas 

transformações no que concerne ao direito de família, entre eles considerável abrangência de 

direitos às outras formas familiares, como o caso da união estável, no intuito de aproximá-la da 

tradicional instituição que é o casamento, concedendo-lhe proteção do Estado. 

Contudo, apesar das inovações trazidas no âmbito constitucional, o Código Civil 

editado1 quatorze anos após a Carta Magna não se demonstrou adequado aos entendimentos 

elencados pelo legislador constitucional, de maneira que a legislação sucessória dispôs no art. 

1790 do Código Civil tratamento diferenciado ao concedido pela Constituição, ora legislando 

com desatenção à disposições constitucionais, ora deixando lacunas para temas antes 

contemplados pela legislação. 

Assim, o artigo 1790 do Código Civil regula, em seu caput e incisos, quais serão os bens 

sobre os quais recairá a sucessão, qual a quota a ser recebida pelo companheiro supérstite nas 

diversas hipóteses: na concorrência com descendentes, comuns ou exclusivos, com os demais 

parentes sucessíveis e, ainda, no caso de inexistência de outros parentes beneficiados pela 

sucessão. 

Esta monografia visa então analisar os direitos sucessórios do companheiro(a) através 

de elementos intrínsecos e extrínsecos do artigo 1790 do Código Civil, o qual trata da sucessão 

na união estável. 

O problema a ser levantado envolve os elementos trazidos no bojo do próprio artigo 

1790 e também alguns fatores relativos à sua sistematização no âmbito do Código Civil, de 

                                                             

 

1 A Lei 10.406 foi publicada em janeiro de 2002, porém o projeto do novo Código esteve no Congresso Nacional 

desde 1973, tendo sido reconstruído diversas vezes.  

http://www.infoescola.com/direito/codigo-civil-brasileiro/
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maneira a possibilitar se há compatibilidade do dispositivo que regula a sucessão da união 

estável com a Constituição e seus princípios. 

Ressalta-se que o art. 1790 reúne diversos aspectos a serem analisados, uma vez que 

condensa a regulamentação para variadas hipóteses que podem ocorrer na sucessão do 

companheiro(a).  

Ademais, além das controvérsias relativas à própria redação do dispositivo que regula a 

vocação hereditária do companheiro(a), há também aspectos externos passíveis de serem 

incluídos na análise, como o fato de toda regulamentação afeta à união estável estar em apenas 

um artigo, ou ainda a localização em que foi inserido o dispositivo e o espaço que ele ocupa no 

próprio Código Civil. 

Assim, a sistematização do tema no código civil, os fatores de ordem topográfica, e o 

conteúdo do artigo permitem partir a uma análise mais complexa envolvendo todos estes 

aspectos, caracterizada por possíveis inconstitucionalidades - formal e material - envolvendo o 

dispositivo.  

Dessa forma, a existência de controvérsias em relação à sucessão na união estável, 

permite o questionamento se o artigo 1790 do Código Civil, que trata de tal sucessão, garante 

o cumprimeto da proteção conferida pelo Estado à família na Constituição Federal de 1988. 

Portanto, este trabalho visa analisar as questões controvertidas relativas à sucessão do 

companheiro(a), prevista no artigo 1790 do Código Civil, de maneira que passa a apresentar 

em seus capítulos um estudo de cada inciso do dispositivo, bem como da maneira como foi 

inserido o artigo no sistema civil codificado e, ampliando-se a comparação, como se dá sua 

composição com as disposições constitucionais. 
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1. AS ENTIDADES FAMILIARES E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: BREVE 

HISTÓRICO DO DIREITO SUCESSÓRIO DO COMPANHEIRO(A) SOBREVIVENTE 

 
 

O conceito de família carrega consigo forte relatividade mostrando-se em contínua 

modificação, renovando-se a cada alteração do ponto de referência do indivíduo e suas relações 

na sociedade. 

Para compreensão completa do conceito de cada entidade familiar é necessário, ainda, 

considerar o momento histórico e o sistema normativo vigente à época da conceituação. Todos 

esses fatores permitem uma melhor compreensão de como a união estável foi ganhando 

reconhecimento como entidade familiar, deixando de ser tratada como relação ilícita e imoral e 

passando a receber proteção do Estado, assim como outras formas de família. 

Como preleciona Gustavo Tepedino 

 

 
a dignidade da pessoa humana, alçada pelo art. 1º, III, da Constituição Federal, a 

fundamento da República, dá conteúdo à proteção da família atribuída ao Estado pelo 

art. 226 do mesmo texto maior: é a pessoa humana, o desenvolvimento de sua 

personalidade, o elemento finalístico da proteção estatal, para cuja finalização devem 

convergir todas as normas de direito positivo, em particular aquelas que disciplinam 

o direito de família, regulando as relações mais íntimas e intensas do indivíduo social. 

De se abandonar, portanto, todas as posições doutrinárias que, no passado, 

vislumbraram em institutos do direito de família uma proteção supra-individual, seja 

em favor de objetivos políticos, atendendo a ideologias autoritárias, seja por 

inspiração religiosa.2 

 

 

Assim, tem-se que a Constituição Federal de 1988 trouxe em seu bojo um conceito de 

família muito mais abrangente, ampliando o entendimento anterior do ordenamento brasileiro. 

Em seu art. 226, §3º, a Carta Magna apresenta a seguinte previsão: 

 

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

(...) 

                                                             

 

2 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, p. 394. 
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§ 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem 

e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento. 

 

 

Dessa forma, a Carta Magna de 1988 passou a reconhecer a união estável como entidade 

familiar, passando a resguardar vários direitos em relação à este tipo de relação familiar. 

Arnold Wald destaca que "somente a partir desse momento é que se começa a perceber 

que a relação fundada na união estável deve ser encarada de forma análoga àquela de uma 

família constituída pelos laços do matrimônio"3. 

Diante desta inovação constitucional, Gustavo Tepedino, utilizando-se das palavras de 

Carlos Alberto Menezes Direito, destaca os efeitos gerados a partir da aproximação das 

entidades familiares:  

 

 
com a nova disciplina constitucional, o que se tratava como sociedade concubinária, 

produzindo efeitos patrimoniais, com lastro nas regras da sociedade de fato, do 

Código Civil, passa ao patamar da união estável, reconhecida constitucionalmente 

como entidade familiar e, como tal, gozando da proteção do Estado, legitimada para 

os efeitos das regras do direito de família. Assim, não se deve mais falar em 

concubinato, em sociedade de fato. São termos que devem ser arquivados (...) como 

consequência, o tratamento de todas as questões relativas À união estável deve ser nas 

varas especializadas de família, não mais nas varas cíveis. Com isso, também, estão 

superadas tanto a necessidade de prova de esforço comum, como a indenização por 

serviços domésticos. No primeiro caso, é de ser reconhecida a comunhão de bens 

adquiridos na sua constância e, no segundo caso, deve ser facultado o pensionamento.4  

 

 

Apesar das grandes transformações trazidas pela Constituição Federal de 1988 que 

reconheceu a união estável como entidade familiar, deve-se ressaltar, contudo, que o legislador 

Constitucional não pretendeu equiparar totalmente a situação jurídica dos companheiros com a 

dos cônjuges, a relação solene com o mais solene ato jurídico. Isso fica claro a partir da leitura 

do §3º também do art. 2265 da Carta Magna. 

Logo, apesar do reconhecimento da relação familiar, percebe-se que foi atribuído pelo 

legislador constitucional o dever de facilitar a conversão da união estável em casamento. Então,  

 

 
se as duas figuras estivessem igualadas, não faria sentido dizer que a lei deve facilitar 

a conversão da união estável em casamento. Não se pode converter uma coisa em 

                                                             

 

3 WALD, Arnold. Direito Civil: direito das sucessões, vol. 6, p. 109 
4 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, p. 404. 
5 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 3º - Para efeito da proteção do 

Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

sua conversão em casamento.” 
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outra, a menos que sejam desiguais: se já são iguais, é desnecessária - e inconcebível 

- a conversão6.  

 

 

Assim, à relação de união estável aplicam-se os efeitos jurídicos próprios da família, 

mas não todos os efeitos jurídicos decorrentes do ato solene consubstanciado no casamento, 

“cujo substrato axiológico vincula-se ao estado civil e à segurança que as relações sociais 

reclamam, não podem se aplicar à união estável por diversidade de ratio”7. 

Portanto, é notável que o constituinte buscou não diferenciar, para efeito da proteção do 

Estado, a entidade familiar constituída no casamento daquela constituída espontaneamente 

pelos companheiros, não fundada no matrimônio. Dessa Forma a união estável, apesar de não 

restar completamente equiparada ao casamento, alcançou reconhecimento como entidade 

familiar, o que representa imenso ganho em relação à proteção de seus direitos. 

A evolução doutrinária, jurisprudencial e legislativa do tratamento jurídico das 

entidades familiares tidas como "extramatrimoniais" no Brasil, embora conturbada e nada 

linear, pode ser entendida, como classifica Gustavo Tepedino, considerando-se três fases 

distintas:  

 

 
a) a primeira tem início com a rejeição pura e simples do concubinato, estigmatizado 

pelo Código Civil de 1916 como relação adulterina, culminando com a sua 

assimilação pela jurisprudência no âmbito do direito obrigacional, produzindo efeitos 

que impedissem o enriquecimento injustificado de um dos concubinos em detrimento 

do outro. b) em seguida, delineia-se nitidamente a relevância atribuída pelo legislador 

especial ao concubinato (desde que não adulterino), não mais como vida ilícita em 

comum, sendo-lhes atribuído efeitos jurídicos na esfera assistencial, previdenciária, 

locatícia, etc. Pode-se considerar esta fase como ingresso do concubinato no direito 

de família. c) A terceira fase, finalmente, compreende a tutela constitucional das 

entidades familiares não fundadas no matrimônio, admitindo o art. 22, §3º, formas 

familiares não fundadas no casamento8. 

 

 

Assim, a aceitação da união estável como entidade familiar ocorreu de forma gradual, 

primeiramente afastando-se a ilicitude antes relacionada à esta relação e, posteriormente, 

conferindo-lhe direitos até finalmente completar-se a tutela constitucional desta forma familiar. 

Segundo Caio Mario, a expressão concubinato não foi completamente abolida, mas se 

tornou mais restrita, uma vez que: 

 

 

                                                             

 

6 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, p. 406. 
7 ibidem, p. 408 
8 ibidem, pp. 395-396. 
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com a reforma da legislação civil, já não mais soa adequado aquele título, se 

considerarmos que o recente diploma traçou clara linha divisória entre as figuras da 

união estável - entendida como aquela ' entre o homem e a mulher, configurada na 

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

constituição de família' (art. 1723) - e do concubinato, este último a traduzir 'relações 

não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar' (art. 1727)9.  

 

 

Logo, as inovações trazidas ao sistema que regula as relações entre companheiros 

tornaram necessária também uma mudança terminológica, abolindo-se o termo concubinato 

quando a finalidade for fazer referência às relações de união estável. 

Em relação à legislação civil, o Código de 1916 apenas reconhecia o matrimônio como 

forma de entidade familiar. Nesta legislação não houve previsão a respeito de direito sucessório 

em favor do companheiro, mas desde o advento da Lei nº 8971/94 passou a ser previsto no 

ordenamento jurídico brasileiro o direito à herança em favor do companheiro sobrevivente. 

Isto posto, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e o tratamento 

igualitário concedido à união estável, competia ao legislador elaborar lei que regulamentasse 

os aspectos dessa relação, o que foi feito através da Lei nº 8971/94 (Lei do Concubinato), Lei 

nº 9278/96 (Lei dos Conviventes) e em seguida o tratamento dado pelo Código Civil de 2002. 

Cabe destacar que, em relação às mudanças quanto aos direitos sucessórios dos 

companheiros após as mudanças trazidas pela atual Carta Magna, Maria Berenice Dias se 

posiciona com a seguinte análise histórica:  

 

 
Mesmo com o advento da norma constitucional, que reconheceu a união estável como 

entidade familiar (CF 226§3º), a jurisprudência resistiu em conceder direito 

sucessório aos companheiros. (...) Foi somente com o advento da legislação que 

regulou a norma constitucional que a união estável foi admitida como família, com 

direitos sucessórios iguais ao casamento (Lei 8971/1994 e 9278/1996).10  

 

 

Em relação às sucessões abertas antes da vigência das leis 8971/94 e 9278/96 havia, na 

jurisprudência, quem considerasse herdeira a companheira, aplicando-lhe as regras do Código 

Civil de 1916. Neste sentido a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás abaixo reproduzida: 

 

 
UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA. HERDEIRA. 1. Provada à saciedade a 

existência a existência de união estável, id est entidade familiar, com aparência de 

matrimônio, que só se dissolveu com a morte do companheiro, sem deixar 

descendentes ou ascendentes, a companheira tem hoje proteção constitucional, ex vi 

do art. 226 da Lei Maior, e direito a perceber a totalidade dos bens deixados pelo de 

                                                             

 

9 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, pp. 161-162 
10 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões, p. 65. 



 

 

16 

cujus, porquanto ela contribuiu direta e indiretamente para a formação e manutenção 

do patrimônio. 2. Inventário requerido por colateral. Considera-se írrito o processo de 

inventário aberto por irmão do de cujus,quando, in casu, sucessora é a companheira 

do extinto e segundo o art. 1611 do Código Civil ela é quem tem legitimidade para 

tal, na ausência de descendentes ou ascendentes. 

(Acórdão unânime da 1ª Turma da 2ª Câmara do Tribunal de Justiça de Goiás, na 

Apelação Cível nº 32.341/188.) 

 

 

Diante deste contexto, no período anterior ao Código Civil de 2002, o sistema 

implementado pela Lei nº 8971/94 determinava que o companheiro sobrevivente tinha direito 

à herança, independentemente do momento da aquisição (gratuito ou oneroso).  

Além disso, pode-se dizer que com o advento da Lei nº 9278/96 existia tratamento igual 

na sucessão entre cônjuges e na sucessão entre companheiros de maneira que, segundo 

preleciona Guilherme Calmon, tal tratamento deveria ter sido mantido "para dar efetividade ao 

comando constitucional contido no art. 226, caput, da Constituição Federal"11. 

Ainda quantos às leis regulamentares posteriores à Constituição de 1988, Orlando 

Gomes destaca: 

 

 
É bom notar que a lei n. 9.278/96 não substituiu a lei. 8.971/94, mas apenas a revogou 

em parte, naquilo que instituiu alguma norma diferente e incompatível com que antes 

fora disciplinado pela última lei. O certo, porém, é que a lei n. 9.278/96 não regulou 

inteiramente a matéria tratada pela lei n. 8.971/94 e somente em um ou outro ponto 

tratou de objeto que já havia sido cogitado por esta última. Nesses pontos de conflito 

e incompatibilidade é que terá ocorrido a parcial revogação da lei n. 8.971/9412. 

 

 

A Lei nº 8.971/9413 foi a primeira a regulamentar a união estável no Brasil, disciplinando 

sobre o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão. Além dessa lei, o parágrafo único 

do art. 7º14 da Lei 9278/96, que disciplina também o §3º do art. 226 da Constituição Federal, 

dispõe igualmente acerca de um importante direito sucessório dos companheiros, o direito real 

de habitação15. 

                                                             

 

11 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito civil: sucessões, p. 27 
12 GOMES, Orlando. Direito de família, p. 48 
13 Destaque-se que as leis nº 8.971/94 e nº 9278/96 foram tacitamente revogadas uma vez que o Código Civil de 

2002 passou a regular as matérias abrangidas nessas leis. Resta, porém, controvérsia acerca da revogação do 

parágrafo único do art. 7º da Lei nº 9278, entendendo parte da doutrina que o Código Civil não revogou tal artigo, 

permanecendo ele vigente e concedendo direito de habitação ao companheiro supérstite. 
14 “Art. 7°  (...) 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”. 
15 Maria Helena Diniz define o direito real de habitação como o “direito real temporário de ocupar gratuitamente 

casa alheia, para moradia do titular e de sua família”. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol.4: 

direito das coisas, p. 447 
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Historicamente o legislador apenas impunha restrições aos companheiros. Até a entrada 

em vigor da Lei nº 8.971/94 nenhuma norma cuidava dos casos de sucessão envolvendo 

companheiros. Esta ausência normativa muitas vezes gerava diversas injustiças para o 

companheiro sobrevivente, pois  

 

 
não sendo o brasileiro afeto à celebração de testamento, muitas vezes o companheiro 

sobrevivente acabava por não ter direito à meação, principalmente se não tinha como 

comprovar haver colaborado com seu esforço para aquisição de patrimônio comum16.  

 

 

De acordo com inciso III do art. 2º17 da Lei nº 8.971/94, o companheiro sobrevivente 

poderia receber a totalidade da herança quando o de cujus não tivesse descendentes nem 

ascendentes, figurando em terceiro lugar na vocação hereditária, ocupando a posição que o 

Código Civil de 1916 reconhecia ao Cônjuge, tratando as duas entidades familiares com 

igualdade.  

Por outro lado, havendo descendentes ou ascendentes, o companheiro sobrevivente 

herdava como se fosse cônjuge viúvo quando o regime de casamento não fosse o da comunhão 

universal, adaptando-se também tal situação tanto ao Código Civil de 1916 quanto à 

Constituição Federal de 1988. 

Outro instrumento que regulamentava as relações entre companheiros era a Súmula 380 

do Supremo Tribunal Federal, que dispunha: “Comprovada a existência de sociedade de fato 

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

pelo esforço comum.” Segundo Arnold Wald, a referida súmula, aliás,  

 
 

pode ser aplicada ainda hoje para dar guarida aos casos em que não haja união estável 

(“concubinato puro”, isto é, ausência de impedimentos para o casamento), mas mera 

união concubinária (“concubinato impuro”, ou seja, quando há impedimentos para o 

casamento), porquanto a lei não regulamenta tal situação18. 
 

 

O art. 9º19 da Lei nº 9.278/96 trouxe ainda importante inovação uma vez que as 

demandas envolvendo sucessão de companheiros passaram a ser apreciadas em juízo de Vara 

                                                             

 

16 WALD, Arnold. Direito Civil: direito das sucessões, p. 109 
17 “Art. 2º (...) III - na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito à 

totalidade da herança”. 
18 WALD, Arnold. Direito Civil: direito das sucessões, p. 109 
19 “Art. 9° Toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o 

segredo de justiça.” 
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de Família em vez de tramitar em juízo de Vara Cível, o que em nada se adequava ao contexto 

implementado pela Constituição Federal desde sua promulgação em 1988.  

Além disso, ao regulamentar o art. 226, §3º da Constituição Federal de 1988, a Lei 

9278/96 submeteu os companheiros a deveres específicos (respeito e consideração mútua, 

assistência moral e material recíproca, guarda e sustento e educação de filhos comuns), o que 

também passaria a ser previsto do Código Civil de 2002, em seu art. 1724. 

Antes do advento do Código Civil de 2002, o entendimento que prevalecia no Superior 

Tribunal de Justiça quanto às uniões estáveis dissolvidas antes da Lei 9278/96 era no sentido 

de que o concubinato por si só não gerava partilha, sendo necessário que existisse patrimônio 

constituído por esforço comum. A ementa do REsp nº1648-RJ20 esclarece que  

 

 
Daí não se segue, entretanto, que indispensável seja direta essa contribuição para 

formar o patrimônio. A indireta, ainda que eventualmente restrita ao trabalho 

doméstico, poderá ser o bastante. Entretanto, havendo o acórdão negado tivesse a 

autora colaborado, de qualquer forma, para o acréscimo patrimonial, não se pode 

reconhecer existente sociedade de fato.  

 

 

Em outra decisão da mesma corte, a ementa21 destacava que  

 

 

quanto à formação do patrimônio comum, em si, o concubinato não faz nascer os 

mencionados efeitos patrimoniais, pois a companheira ou concubina para cobrá-los 

tem que provar que dessa convivência more uxorio nasceu uma sociedade de fato e, 

assim, surge a possibilidade de partilha de bens, desde que adquiridos como resultado 

de um esforço comum dela e de seu companheiro. 

 
 

Apesar de tal entendimento, a Lei nº 9278/96 estabelecia uma presunção22 de patrimônio 

comum quanto aos bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável, em seu art. 

5º23, seguindo o art. 3º24 da Lei nº 8971/94. 

                                                             

 

20 REsp nº1648-RJ, ac. un. da 3ª Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DIU de 16.4.1990 
21 Ac. un. 3ª Turma do STJ, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DIU de 10.12.1990. 
22 Em relação à presunção estabelecida nos dispositivos mencionados, há divergência doutrinária se seria 

presunção absoluta ou relativa. 
23 "Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união 

estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a 

ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. §1° Cessa a presunção 

do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início 

da união. §2° A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, salvo estipulação 

contrária em contrato escrito”. 
24  “Art. 3º Quando os bens deixados pelo(a) autor(a) da herança resultarem de atividade em que haja colaboração 

do(a) companheiro, terá o sobrevivente direito à metade dos bens”. 
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Assim, é notável como a implementação do atual Código Civil em 2002 ocasionou 

diversas mudanças no sistema normativo, passando a regular a sucessão do(a) companheiro(a) 

por meio de seu art 1790, que contém previsões que geraram tanto situações de tratamento 

diferenciado em relação à sucessão dos cônjuges, como situações que configuram retrocesso 

em relação à regulamentação da sucessão na união estável antes em vigor. 
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2  A SUCESSÃO DO COMPANHEIRO NO NOVO CÓDIGO CIVIL: ANÁLISE DO 

ART.1790  

 

 

Considerando a integração do instituto da união estável como entidade familiar, aceita 

socialmente e já protegida pelo ordenamento jurídico, o Código Civil de 2002 trouxe 

regulamentação da sucessão do companheiro(a) no caput e incisos de seu artigo 1790: 

 

 

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. 

 
 

Toda a regulamentação acerca da sucessão relacionada a esta entidade familiar foi 

apresentada em apenas um artigo e tal dispositivo merece análise específica não apenas das 

previsões contidas em cada um de seus incisos, mas também em relação à posição em que o 

artigo foi inserido no próprio código civil. 

Em relação topografia do dispositivo, a crítica se dá em relação à localização do artigo 

no Capítulo denominado "Disposições Gerais", do Título "Da sucessão em geral", e não no 

capítulo que trata da ordem de vocação hereditária. 

Quanto ao aspecto substancial do dispositivo, o legislador civil colocou no caput a 

previsão de quais bens serão abrangidos pela sucessão, desenvolvendo em cada inciso as quotas 

relativas ao companheiro supérstite em hipóteses específicas de concorrência: com filhos 

comuns, com descendentes só do autor da herança, com outros parentes sucessíveis e, no último 

inciso, na hipótese de ausência de parentes sucessíveis. 
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A respeito do dispositivo em análise, Zeno Veloso destaca que "o art. 1790 do Código 

Civil modifica completamente a sucessão entre companheiros, se comparado com a legislação 

até então em vigor - Leis nº 8971/94 e 9278/96 -, e não havia razão para mudança de atitude tão 

radical do legislador"25. 

A posição do doutrinador, acompanhada pela grande maioria da doutrina, dá ensejo à 

diversas críticas a respeito das previsões literais do artigo e de sua sistematização junto ao 

Código Civil em vigor e às previsões constitucionais, aspectos que serão analisados a seguir. 

 

 

2.1 OS BENS ABRANGIDOS PELA SUCESSÃO 

 

 

A análise do caput do art. 1790 do Código Civil permite determinar sobre quais bens 

recai o direito do companheiro de suceder: “Art. 1.790. A companheira ou o companheiro 

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

estável (...)” 

Observando-se tal dispositivo, verifica-se que a sucessão do companheiro é limitada aos 

bens adquiridos na vigência da união estável de forma onerosa. 

Cabe então destacar duas hipóteses: aquela em que há contrato regulando a união estável 

e determinando regime de bens diferente do convencional e a hipótese de ausência de contrato, 

quando vigora o regime de comunhão parcial de acordo com o art. 172526 do Código Civil.  

Desse modo, se não houver contrato escrito entre as partes determinando regime de bens 

específico para a união estável, o companheiro supérstite, por força da comunhão parcial, 

quando do falecimento de seu companheiro, participará da sucessão em relação aos bens 

adquiridos a título oneroso na constância da união estável, em concorrência com os 

descendentes, ascendentes e colaterais do convivente falecido, ressalvado, ainda, seu direito à 

meação. 

A regra de sucessão dos companheiros, portanto, foi explicitada por Tartuce e Simão 

como: 

 

 
quanto aos bens em que há meação, o companheiro também será herdeiro. Sobre os 

bens em que não há meação, o companheiro também não terá direitos sucessórios. 

                                                             

 

25 Código Civil comentado. Coordenação de Regina Beatriz Tavares da Silva, p. 1955. 
26 Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, 

no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 
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Como se nota, as regras diferem completamente das previstas para a sucessão do 

cônjuge, razão pela qual há julgados entendendo pela inconstitucionalidade do 

dispositivo relativo à união estável27. (grifo do autor) 
 

 

Apesar da situação mais comum ser a da inexistência de contrato entre os companheiros, 

deve-se ressaltar que a existência desse acordo de vontades determinando regime de bens 

diferente do convencional pode acarretar diferenças em cada caso para as questões decorrentes 

da meação, não sendo suficiente para alterar a norma sucessória. 

Sendo assim, a determinação em contrato de regime de bens da união estável diferente 

do convencional – comunhão parcial - possui efeitos apenas perante a meação dos bens, não 

alterando as regras sucessórias, nem gerando impacto sobre a previsão do caput do art. 1790 do 

Código Civil. 

Zeno Veloso apresenta sua crítica à previsão:  

 

 
Restringir a incidência do direito sucessório do companheiro sobrevivente aos bens 

adquiridos onerosamente pelo de cujus na vigência da união estável não tem nenhuma 

razão, não tem lógica alguma e quebra todo o sistema, podendo gerar consequências 

extremamente injustas: a companheira de muitos anos de um homem rico, que possuía 

vários bens à época em que iniciou o relacionamento afetivo, não herdará coisa 

alguma do companheiro se este não adquiriu outros bens durante o tempo da 

convivência. Ficará essa mulher - se for pobre - literalmente desamparada, mormente 

quando o falecido não cuidou de beneficiá-la em testamento28. 

 

 

2.2 CONCORRÊNCIA DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE COM OS DESCENDENTES 

 

 

Tendo o caput do art. 1790 especificado os bens abrangidos pela sucessão do 

companheiro, os incisos deste artigo passam a tratar das hipóteses de concorrência do 

companheiro supérstite com algumas classes de herdeiros. 

O inciso I do dispositivo regulamente a hipótese em que o companheiro(a) supérstite 

concorra com filhos comuns: 

 

 

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; 

 

                                                             

 

27 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v. 6: direito das sucessões, p. 213 
28 VELOSO, Zeno. Direito hereditário do cônjuge e do companheiro. p. 233 
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A expressão “filhos comuns” refere-se aos descendentes do de cujus com o companheiro 

supérstite. Neste caso, havendo apenas filhos comuns, o companheiro terá direito à quota igual 

à de seus filhos. 

Considerando que o caput do art. 1790 restringe a participação do companheiro aos bens 

adquiridos onerosamente na vigência da união estável, é notável que apenas sobre estes bens se 

aplicará a concorrência do companheiro supérstite com os  filhos comuns. 

Carlos Roberto Gonçalves observa ter havido um equívoco do legislador no emprego 

da palavra "filhos", "quando a finalidade precípua da norma é regular a concorrência do 

companheiro com os descendentes. Tanto assim que no inciso II foi corretamente empregada 

esta ultima palavra"29. 

Assim, a compatibilização do inciso I com o inciso II poderia se dar mediante 

interpretação extensiva e sistemática, considerando como se utilizado o termo "descendentes". 

De acordo com estas observações foi aprovada durante a III Jornada de Direito Civil, 

promovida pelo Conselho de Justiça Federal em dezembro de 2004, o seguinte enunciado30: 

"Aplica-se o inciso I do art. 1790 também na hipótese de concorrência do companheiro 

sobrevivente com outros descendentes comuns e não apenas na concorrência com filhos 

comuns". 

Além desta irregularidade quanto ao termo "filhos" é importante destacar que, em 

comparação com a norma de sucessão do cônjuge, não houve a reserva da quarta parte da 

herança do companheiro sobrevivente.  

Pela regra aplicável à sucessão entre entes casados, nos casos em que o cônjuge 

supérstite estiver concorrendo apenas com descendentes comuns (dele e do de cujus), terá o 

benefício de que seu quinhão nunca será inferior a um quarto da herança: 

 

 
Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao 

cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser 

inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. 

 

 

Segundo entendimento da doutrina majoritária, esta norma se justifica pela circunstância 

natural de que os mais velhos morrem antes dos mais novos, de maneira que o cônjuge, ao 

                                                             

 

29 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, vol. 7: direito das sucessões, p. 193 
30 Enunciado nº 266 CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil. 
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morrer, retransmitiria aos descendentes comuns o quinhão que lhe coube, desfazendo, portanto, 

eventual prejuízo decorrente da quota diferenciada. 

Segundo Giselda Hironaka, 

 

 
A maneira escolhida pelo legislador para redigir o art. 1832 não deixa nenhuma dúvida 

acerca da intenção de se dar tratamento preferencial ai cônjuge sobrevivo, quando se 

trata de concorrência com descendentes do de cujus que sejam também seus 

descendentes, exatamente lhe reservando esta quarta parte da herança, como quinhão 

mínimo a herdar, por concorrência com aqueles. Observe-se que o legislador não fez 

idêntica referência para a hipóteses distinta, vale dizer, de serem os herdeiros com 

quem concorre o cônjuge sobrevivo, descendentes exclusivos do falecido. Logo, esta 

foi, sem dúvida, a opção do legislador brasileiro – a de privilegiar o cônjuge 

concorrente com a reserva da quarta parte da herança, apenas no caso de concorrência 

com herdeiros dos quais ele fosse ascendente31. 
 

 

Ocorre que, independentemente da justificativa aplicável à previsão desta quota mínima, 

o que cumpre destacar é a ausência de tal previsão para a sucessão do companheiro, que não foi 

beneficiado pelo legislador com a parcela mínima resguardada em relação à seus filhos, o que 

revela tratamento desigual na regulamentação da sucessão das duas entidades familiares. 

Ainda tratando da concorrência com descendentes, o inciso II do artigo 1790 preleciona 

sobre a concorrência do companheiro supérstite com descendentes só do autor da herança: 

 

 

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: 

(...) 

II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do 

que couber a cada um daqueles; 

 

 

Aqui percebe-se que o legislador manteve, em relação à união estável, a inconveniente 

distinção entre filhos exclusivos — aqueles que são filhos apenas do autor da herança — e filhos 

comuns, trazida em relação ao cônjuge supérstite no art. 183232 do Código Civil de 2002.  

Tal distinção, além de ser alvo de crítica em relação ao princípio da igualdade entre os 

filhos, trazido pela Constituição Federal de 198833, torna-se um problema ainda mais complexo 

                                                             

 

31 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Morrer e Suceder: passado e presente da transmissão 

sucessória concorrente, p.372. 
32 “Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos 

que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos 

herdeiros com que concorrer.”  
33  Art. 227, § 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
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quando da ocorrência de casos que envolvem filiação híbrida, ou seja, há concorrência 

sucessória entre companheiro supérstite, filhos comuns do companheiro e do de cujus e filhos 

exclusivos do de cujus. 

A filiação híbrida é uma das mais complicadas problemáticas do direito sucessório 

porque há diversas teorias que pretendem solucionar a questão e o código civil foi omisso em 

relação a esta situação específica. 

Para Silvio de Salvo Venosa34, Guilherme Calmon Nogueira da Gama35 e parte da 

doutrina, na hipótese de filiação híbrida, o inciso I do art. 1790 deve ser aplicado e o 

companheiro supérstite terá quota igual a dos filhos.  

Segundo argumentam os defensores desse posicionamento, o artigo não afirma que o 

inciso I se aplica se só concorrer com filhos comuns, o que permitiria sua aplicação às hipóteses 

de filiação híbrida. Segundo argumenta Aldemiro Rezende Dantas Júnior: 

 

 
A nós parece que, no caso, se deva aplicar o inciso I, que atribui ao companheiro 

sobrevivente quota igual à que for destinada a cada um dos filhos, sendo que três 

razões nos impelem à adoção da prevalência do mencionado inciso: 

a) posicionamento topográfico da norma, pois se o legislador, em primeiro lugar, 

apresentou a regra que prevê a igualdade na distribuição do patrimônio, fê-lo porque 

deu preferência à igualdade entre as quotas; 

b) o inciso I se refere à concorrência com filhos comuns, e não a concorrência só com 

filhos comuns, por isso que não exclui a possibilidade de, além dos filhos comuns, 

haver os que sejam exclusivos do falecido; 

c) a aplicação do inciso I é a que torna mais equilibrada e justa a divisão sucessória, 

melhorando um pouco a situação do companheiro, que já foi extremamente 

prejudicada pela insensibilidade do legislador, como vimos acima36. 

 

 

Por outro lado, há autores como Giselda Hironaka37 e Zeno Veloso38 que entendem que 

essa primeira teoria é menos benéfica aos filhos, defendendo então que, para a proteção dos 

descendentes, em caso de filiação híbrida, o companheiro só teria direito à metade do quinhão 

que for atribuído a cada filho (art. 1790, II).   

Ou seja, a segunda teoria defende a aplicação do inciso II do artigo 1790 nas hipóteses 

de filiação híbrida. Neste sentido, Giselda Hironaka destaca: 

 

 

                                                             

 

34 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões, p. 121. 
35 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito civil: sucessões, p. 47-48. 
36 JÚNIOR, Aldemiro Rezende Dantas. Sucessão no casamento e na União Estável in Temas atuais de Direito e 

Processo de Família, p. 597 . 
37 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Temas Atuais de Direito e Processo de Família, p.510. 
38 VELOSO. Zeno. Do Direito Sucessório dos Companheiros,  p.245. 
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(...) nesta hipótese (...) privilegiar-se-iam os filhos em detrimento do companheiro 

sobrevivo, que seria dito, sob todos os aspectos, como não ascendente de nenhum dos 

herdeiros, recebendo então, apenas a metade do que aqueles herdariam. Por outro lado, 

na primeira proposta formulada, o companheiro sobrevivente acabaria por ser 

privilegiada, na medida em que participaria da herança recebendo quota 

absolutamente equivalente às quotas atribuíveis aos descendentes de qualquer 

grupo39. 

 

 

Entretanto, ainda há quem defenda uma terceira solução, que propõe uma composição 

entre as duas hipóteses anteriores, através de uma fórmula aritmética. Conforme ensina Maria 

Berenice Dias, a “Fórmula Tusa: é a média ponderada que aumenta a participação do 

convivente quanto maior for o número de filhos comuns. No caminho inverso, diminui a 

participação do convivente na medida em que é maior o número de filhos exclusivos do de 

cujus.40” 

Giselda Hironaka ressalta que “seja qual for a formulação ou critério que se escolha, 

contudo, a verdade é que parece impossível conciliar, do ponto de vista  matemático, as 

disposições dos incisos I e II, deste artigo 1.790.41”. 

Assim, os incisos I e II do art. 1790 do Código Civil de 2002 regulam a concorrência 

sucessória do companheiro supérstite com descendentes, porém é notável o tratamento 

diferenciado, de maneira que Giselda Hironaka assevera: 

 

 

parece mesmo não haver fórmula matemática capaz de harmonizar a proteção 

dispensada pelo legislador ao companheiro sobrevivo (fazendo-o receber o mesmo 

quinhão dos filhos que tenha tido em comum com o autor da herança) e aos herdeiros 

exclusivos do falecido (fazendo-o herdar o dobro quanto dispensado ao companheiro 

que sobrevier)42. 

 

 

Por fim, o Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto como relator na Arguição de 

Inconstitucionalidade no Recurso Especial Nº 1.135.354 - PB (2009/0160051-5), destaca: 

 

 

cumpre dizer também que os incisos I e II encerram odioso tratamento discriminatório 

aos próprios filhos, a depender se são filhos comuns dos companheiros ou se somente 

do falecido, ou seja, se havidos da união estável ou não. 

Por outro lado, a pretexto de se conferir tratamento diferenciado ao companheiro 

supérstite, comparativamente ao cônjuge, o legislador acabou por conferir tratamento 

discriminatório aos próprios filhos. 

Na medida em que a companheira, quando concorrer com filhos só do falecido, recebe 

quota-parte diferente da que receberia se fosse cônjuge (independentemente se maior 

                                                             

 

39 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Temas Atuais de Direito e Processo de Família, p. 510. 
40 DIAS, Maria Berenice. Manual de Sucessões, p. 176 
41 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Temas Atuais de Direito e Processo de Família, p. 509 
42 ibidem, p. 509. 
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ou menor essa quota), consequentemente também os filhos, nessa mesma 

circunstância, receberão quinhão hereditário diferenciado, a depender se concorrem 

com o companheiro do seu genitor falecido ou com o cônjuge deste. (STJ – 4ª Turma 

AI no REsp 1135354 PB 2009/0160051-5  - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Data de 

Jugamento: 24/05/2011 Dje 02/06/2011) 

 

 

2.3 CONCORRÊNCIA DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE COM OUTROS PARENTES SUCESSÍVEIS 

 

 

O inciso III do art. 1790 prevê regulamentação para os casos de concorrência do 

companheiro com outros parentes sucessíveis: 

 

 

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: 

(...) 

III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança;” 

 

 

Provavelmente este é o inciso mais contestado da regulação sucessória trazida no art. 

1790, isto porque entende-se por “outros parentes sucessíveis” os ascendentes e os colaterais 

até o quarto grau, e é justamente a concorrência com colaterais, contrariamente à disciplina 

atribuída ao cônjuge, que gera maior debate. 

Sobre a concorrência com os ascendentes, Maria Berenice Dias ensina que:  

 

 

Quando a concorrência se dá com ambos os genitores do falecido, cada um deles 

recebe 1/3 e mais a integralidade dos bens particulares do filho falecido. Na 

concorrência com só um dos pais, este fica com 2/3, e o companheiro permanece 

somente com a terça parte dos aquestos. Mesmo quando os ascendentes forem de 

graus mais distantes (avós ou bisavós do falecido), permanece igual o direito do 

companheiro, independente do número de ascendentes43. 

 

 

Assim, quando o companheiro supérstite concorrer com o pai e a mãe do falecido, fará 

jus à terça parte da herança. Por outro lado, se concorrer apenas com um dos pais ou com 

ascendentes mais distantes do de cujus, como avós ou bisavós, também herdará a mesma quota 

de um terço, situação diferenciada em comparação à do cônjuge supérstite44 que, na mesma 

posição, herdaria metade do acervo hereditário.  

                                                             

 

43 DIAS, Maria Berenice. Manual de Sucessões, p. 181. 
44 art. 1.837 CC/2002: “Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança; 

caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau”. 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21120937/arguicao-de-inconstitucionalidade-no-recurso-especial-ai-no-resp-1135354-pb-2009-0160051-5-stj
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Além dos ascendentes, são também considerados “outros parentes sucessíveis” os 

colaterais até o quarto grau45, como o irmão, o tio, o sobrinho, o tio-avô e o primo do falecido. 

Isso significa que o companheiro concorrerá com parentes mais remotos do de cujus, e ainda 

será menos beneficiado que estes, tendo em vista que a sua quota é limitada a um terço da 

herança. 

Neste ponto a diferença de tratamento sucessório entre cônjuges e companheiros ganha 

maior destaque, pois, como prevê o art. 183846 do Código Civil de 2002, o cônjuge supérstite 

não concorre com colaterais, recebendo sozinho a herança nos casos de ausência de ascendentes 

e descendentes.  

Além disso, o art. 183947 do Código Civil demonstra que apenas nos casos de ausência 

do cônjuge é que serão chamados os colaterais à sucessão, o que torna descabida a previsão 

trazida no art. 1790 para o companheiro supérstite. 

Logo, é um tanto desproporcional a ideia de que um parente de quarto grau do falecido, 

como um primo, por exemplo, além de herdar integralmente os bens adquiridos antes da união 

estável e os obtidos a título gratuito, faça jus a dois terços dos bens adquiridos de forma onerosa 

durante a união estável; enquanto o companheiro fará jus tão somente a um terço desses bens. 

Há na jurisprudência julgados que reconhecem a inconstitucionalidade apenas do inciso 

III do art. 1.790, ao prever que o companheiro recebe um terço da herança na concorrência com 

ascendentes e colaterais até quarto grau. Nesse sentido: 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPANHEIRO 

SOBREVIVENTE. DIREITO À TOTALIDADE DA HERANÇA. PARENTES 

COLATERAIS. EXCLUSÃO DOS IRMÃOS DA SUCESSÃO. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 1790, INC. III, DO CC/02. INCIDENTE DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 480 DO CPC. Não se aplica a regra contida 

no art. 1790, inc. III, do CC/02, por afronta aos princípios constitucionais da dignidade 

da pessoa humana e de igualdade, já que o art. 226, § 3º, da CF, deu tratamento 

paritário ao instituto da união estável em relação ao casamento. Assim, devem ser 

excluídos da sucessão os parentes colaterais, tendo o companheiro o direito à 

totalidade da herança. Incidente de inconstitucionalidade argüido, de ofício, na forma 

do art. 480 do CPC. Incidente rejeitado, por maioria. Recurso desprovido, por 

maioria". (TJRS, Agravo de instrumento n. 70017169335, Porto Alegre, Oitava 

Câmara Cível, Rel. Des. José Ataídes Siqueira Trindade, julgado em 08/03/2007, 

DJERS 27/11/2009, pág. 38). Concluindo do mesmo modo: TJSP, Agravo de 

instrumento n. 654.999.4/7, Acórdão n. 4034200, São Paulo, Quarta Câmara de 

                                                             

 

45 art. 1.592 CC: “São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um 

só tronco, sem descenderem uma da outra.” 
46 art. 1.838 CC: “Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge 

sobrevivente”. 
47 art. 1.839 CC: “Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no art. 1.830, serão chamados 

a suceder os colaterais até o quarto grau”. 
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Direito Privado, Rel. Des. Teixeira Leite, julgado em 27/08/2009, DJESP 23/09/2009 

e TJSP, Agravo de instrumento n. 609.024.4/4, Acórdão n. 3618121, São Paulo, 

Oitava Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Caetano Lagrasta, julgado em 

06/05/2009, DJESP 17/06/2009. 

 

 

Giselda Hironaka coloca a concorrência do companheiro sobrevivente com parentes 

sucessíveis distantes como um dos grandes defeitos do dispositivo que trata da sucessão dos 

companheiros: 

 

 

o art. 1790 do CC ainda apresenta outros defeitos e desequilíbrios, quando comparado 

ao art. 1829 do CC, por exemplo, o fato de ter colocado em ordem vocatória 

privilegiada os parentes colaterais do falecido, favorecendo-os antes do próprio 

companheiro de vida e de afeto daquele que, agora, é o autor da herança48. 

 

 

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento 

de um caso em que a união estável se constituiu antes da entrada em vigor do código civil, foi 

no sentido de deixar de aplicar o texto da lei civil para adequar o caso concreto ao que realmente 

seria justo, inclusive, declarando a inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil de 2002: 

 

 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPANHEIRO 

SOBREVIVENTE. DIREITO À TOTALIDADE DA HERANÇA. COLATERAIS. 

EXCLUSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. A decisão agravada está correta. 

Apenas o companheiro sobrevivente tem direito sucessório no caso, não havendo 

razão para permanecer no processo as irmãs da falecida, parentes colaterais. A união 

estável se constituiu em 1986, antes da entrada em vigor do novo código civil. Logo, 

não é aplicável ao caso a disciplina sucessória prevista nesse diploma legal, mesmo 

que fosse essa a legislação material em vigor na data do óbito. Aplicável ao caso é a 

orientação legal, jurisprudencial e doutrinária anterior, pela qual o companheiro 

sobrevivente tinha o mesmo status hereditário que o cônjuge supérstite. Por essa 

perspectiva, na falta de descendentes e ascendentes, o companheiro sobrevivente tem 

direito à totalidade da herança, afastando da sucessão os colaterais e o estado. Além 

disso, as regras sucessórias previstas para a sucessão entre companheiros no novo 

código civil são inconstitucionais. Na medida em que a nova lei substantiva rebaixou 

o status hereditário do companheiro sobrevivente em relação ao cônjuge supérstite, 

violou os princípios fundamentais da igualdade e da dignidade. Negaram provimento. 

(Agravo de Instrumento n. 7000.95.24612, julgado pela 8ª Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova. Julgado em 18/11/2004) 

 

 

Em outra oportunidade, o mesmo tribunal firmou este entendimento para que se 

assegurasse igualdade de tratamento entre cônjuge e companheiro, reforçando a ideia de que 

mesmo com o Código Civil de 2002 vigente na data do óbito, sua aplicação deveria ser afastada: 

 

                                                             

 

48 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Morrer e Suceder: passado e presente da transmissão 

sucessória concorrente, p. 377. 



 

 

30 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DA 

COMPANHEIRA. ABERTURA DA SUCESSÃO OCORRIDA SOB A ÉGIDE DO 

NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE DA NOVA LEI, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 1.787. HABILITAÇÃO EM AUTOS DE IRMÃO DA FALECIDA. CASO 

CONCRETO, EM QUE MERECE AFASTADA A SUCESSÃO DO IRMÃO, NÃO 

INCIDINDO A REGRA PREVISTA NO 1.790, III, DO CCB, QUE CONFERE 

TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE COMPANHEIRO E CÔNJUGE. 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. Não se pode negar que tanto à 

família de direito, ou formalmente constituída, como também àquela que se constituiu 

por simples fato, há que se outorgar a mesma proteção legal, em observância ao 

princípio da eqüidade, assegurando-se igualdade de tratamento entre cônjuge e 

companheiro, inclusive no plano sucessório. Ademais, a própria Constituição Federal 

não confere tratamento iníquo aos cônjuges e companheiros, tampouco o faziam as 

Leis que regulamentavam a união estável antes do advento do novo Código Civil, não 

podendo, assim, prevalecer a interpretação literal do artigo em questão, sob pena de 

se incorrer na odiosa diferenciação, deixando ao desamparo a família constituída pela 

união estável, e conferindo proteção legal privilegiada à família constituída de acordo 

com as formalidades da lei. Preliminar não conhecida e recurso provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70020389284, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 12/09/2007) 

 

 

O Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto como relator na Arguição de 

Inconstitucionalidade no Recurso Especial Nº 1.135.354 - PB (2009/0160051-5), destaca: 

 

 

não bastasse a longa cadeia concorrencial, quando os indigitados colaterais são 

chamados a concorrer com o companheiro, tocar-lhes-ão dois terços da herança, 

aquinhoando o companheiro sobrevivente o terço remanescente.  

É apenas na falta de parentes colaterais do de cujus que o companheiro receberá a 

totalidade dos bens adquiridos na constância da união, disposição que, praticamente, 

eliminou a possibilidade de um convivente em união estável receber a universalidade 

dos bens deixados pelo falecido, porquanto é pouco provável que alguém morra e não 

deixe um primo, um sobrinho ou um “tio-avô”. 

É dizer, se, por exemplo, o companheiro sobrevivente chegar a concorrer com um 

cunhado seu (irmão do falecido) ou com um primo do de cujus, tocarão ao 

companheiro 33,33% da herança constituída por bens comuns, ao passo que ao 

colateral os 66,66% restantes. 

(STJ – 4ª Turma AI no REsp 1135354 PB 2009/0160051-5  - Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão – Data de Jugamento: 24/05/2011 Dje 02/06/2011) 

 

 

Neste ponto, Silvo Venosa destaca que o art. 1790 “não garantiu alcance social, 

sociológico e jurídico dignos, ferindo, por vez, o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana”49. 

Assim, observa-se que o inciso III do art. 1790 ao incluir os colaterais na concorrência 

sucessória com o companheiro, criou regulamentação totalmente diferenciada da dada ao 

cônjuge que, segundo prevê o art. 1829 do Código Civil, não concorre com parentes colaterais: 

 

 

                                                             

 

49 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões, p. 134 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21120937/arguicao-de-inconstitucionalidade-no-recurso-especial-ai-no-resp-1135354-pb-2009-0160051-5-stj
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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. 

 

Carlos Roberto Gonçalves, assim como boa parte da doutrina, afirma que a ampliação 

da concorrência do companheiro supérstite, incluindo parentes colaterais, é um retrocesso, uma 

vez que: 

 

 

A regulamentação ora comentada constitui, sem dúvida, um retrocesso no critério do 

anterior sistema protetivo da união estável, que situava o companheiro em terceiro 

lugar na ordem de vocação hereditária, recebendo a totalidade da herança na falta de 

descendentes e de ascendentes do falecido50. 

 

 

A argumentação pelo retrocesso se justifica tendo em vista o inciso III do art. 2º da Lei 

nº8971/94 que regulamentava a matéria antes do Código Civil de 2002, prevendo que não 

haveria concorrentes ao companheiro supérstite na falta de ascendentes e descendentes, situação 

que o art. 1790 do Código Civil de 2002 modificou completamente:  

 

 
Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão do(a) 

companheiro(a) nas seguintes condições: 
[...]    

III - na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a) sobrevivente terá 

direito à totalidade da herança. 
 

 

Maria Berenice Dias acompanha a crítica ressaltando que 

 

 

O companheiro só faz jus à integralidade da herança quando não há nenhum outro 

herdeiro legítimo (CC 1790 IV). Basta a existência, por exemplo, de um único primo 

para a herança se transferida a ele. A sorte é que o primo não fica com tudo. Em face 

do direito de concorrência, o companheiro recebe um terço da herança e dois terços 

ficam com o parente colateral de quarto grau (CC 1790 III). O resultado da aplicação 

desta regra é totalmente absurda, pois gera o enriquecimento injustificado dos 

parentes em detrimento do companheiro51. 

 

 

                                                             

 

50 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, vol. 7: direito das sucessões, p. 197 
51 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões, p. 70. 
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Além disso, a doutrinadora continua sua crítica dizendo que “ainda bem que a 

jurisprudência vem deferindo a integralidade da herança ao companheiro sobrevivente e 

afastando os colaterais da sucessão” . 

Neste sentido, vale mencionar que há posicionamentos que sustentam a equiparação dos 

direitos sucessórios do companheiros àqueles decorrentes do matrimônio: 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPANHEIRO 

SOBREVIVENTE. DIREITO À TOTALIDADE DA HERANÇA. COLATERAIS. 

EXCLUSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. A decisão agravada está correta. 

Apenas o companheiro tem direito sucessório no caso, não havendo razão para 

permanecer no processo as irmãs da falecida, parentes colaterais. (...) Além disso, as 

regras sucessórias previstas para a sucessão entre companheiros no novo código civil 

são inconstitucionais, na medida em que a nova lei substantiva rebaixou o status 

hereditário ao companheiro sobrevivente em relação ao cônjuge supérstite, violou os 

princípios fundamentais da igualdade e dignidade. 

(TJRS, Agravo de Instrumento nº 70009524612, 8ª CC, Des. Rel. Rui Portanova, 

julgamento em 18.11.2004) 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPANHEIRO 

SOBREVIVENTE. DIREITO À TOTALIDADE DA HERANÇA. PARENTES 

COLATERAIS. EXCLUSÃO DOS IRMÃOS DA SUCESSÃO. Inaplicabilidade do 

art. 1790, inc. III, do CC/02, por afronta aos princípios constitucionais da dignidade 

da pessoa humana e de igualdade, já que o art. 226, §3º, da CF, deu tratamento 

paritário ao instituto da união estável em relação ao casamento. Assim, devem ser 

excluídos da sucessão os parentes colaterais, tendo o companheiro o direito à 

totalidade da herança, incidente de inconstitucionalidade arguido, de ofício, na forma 

do art. 480 do CPC. Incidente rejeitado por maioria. Recurso desprovido, por maioria. 

(TJRS, Agravo de Instrumento nº 70017169335, 8ª CC, Rel. Des. José Ataídes 

Siqueira Trindade, julg. em 08.03.2007) 

 

 

Contudo, há também decisões em sentido contrário, entendendo que as diferenças 

trazidas pelo artigo 1790 não chegariam a caracterizar inconstitucionalidade, apesar de poderem 

ser consideradas injustas: 

 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO ABERTA APÓS A 

VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO DA 

COMPANHEIRA EM CONCURSO COM IRMÃOS DO OBITUADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 1790, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO. DIREITO A UM 

TERÇO DA HERANÇA. INOCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

Não há choque entre o código e a constituição na parte enfocada, a norma do art. 226, 

§3º da Constituição Federal não equiparou a união estável ao casamento nem tão 

pouco dispôs sobre regras sucessórias. As disposições do código civil sobre tais 

questões podem ser consideradas injustas, mas não contém eiva de 

inconstitucionalidade. Reconhecimento dos colaterais como herdeiros do 'de cujus'. 

Provimento do recurso. 

(TJRJ, Agravo de Instrumento nº 2003.002.14421, 18ª CC, Des. Rel. Marcus Faver, 

julg. em 16.03.2004) 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. 

DIREITO DA COMPANHEIRA NA SUCESSÃO DO EX-COMPANHEIRO. 

APLICAÇÃO DO ART. 1790, III DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE OUTROS 

PARENTES SUCESSÍVEIS, QUAIS SEJAM, OS COLATERAIS. ARGUIÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1790, SOB O 

ARGUMENTO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTE UNIÃO ESTÁVEL E 

CASAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. O §3º do art. 226 da Constituição Federal 

apenas determina que a união estável entre o homem e a mulher é reconhecida, para 

efeito de proteção do Estado, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento, o que evidencia que casamento e união estável são conceitos 

e realidades jurídicas distintas, razão pela qual não constitui afronta à constituição o 

tratamento dado ao companheiro na nova legislação civilista. (..) Desprovimento do 

recurso. 

(TJRJ Agravo de instrumento nº 2003.002.16474, 8ª CC, Des. Rel. Odete K. de Souza, 

julg. em 19.04.2005) 

 

 

Diante deste quadro, apesar da polêmica a respeito da inconstitucionalidade do 

dispositivo, é inegável a existência de contradição entre a escolha do legislador em beneficiar 

todos os parentes do falecido em detrimento do companheiro. Segundo defende Sílvio 

Rodrigues, 

 

 

nada justifica colocar-se o companheiro sobrevivente numa posição tão acanhada e 

bisonha na sucessão da pessoa com quem viveu pública, contínua e duradouramente, 

constituindo uma família, que merece tanto reconhecimento e apreço, e que é tão 

digna quanto a família fundada no casamento52. 

 

 

Zeno Veloso explicita também que  

 

 

a lei não está imitando a vida, nem está em consonância com a realidade social, 

quando decide que uma pessoa que manteve a mais íntima e completa relação com o 

falecido, que sustentou com ele uma convivência séria, sólida, qualificada pelo 

animus de constituição de família, que com o autor da herança protagonizou, até a 

morte deste, um grande projeto de vida, fique atrás de parentes colaterais dele, na 

vocação hereditária. O próprio tempo se incumbe de destruir a obra legislativa que 

não segue os ditames do seu tempo, que não obedece às indicações da história e da 

civilização53. 

 

 

2.4 A PROBLEMÁTICA QUANTO AO TERMO “TOTALIDADE DA HERANÇA” – ART. 1790, IV 

 

 

O ultimo inciso do art. 1790 do Código Civil de 2002 trata da hipótese de ausência de 

outros parentes sucessíveis em concorrência com o companheiro supérstite: 

                                                             

 

52 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões, p. 70. 
53 Código Civil comentado / coordenadora Regina Beatriz Tavares de Silva, p. 1955. 
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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: 

(...) 

IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 

 

 

Há quem entenda que, na falta de parentes sucessíveis, o companheiro sobrevivente teria 

direito apenas à totalidade da herança no que tange aos bens onerosamente adquiridos na 

vigência da união estável, como preleciona o art. 1790 do Código Civil de 2002, de maneira 

que o restante do patrimônio do de cujus pertenceria ao Poder Público. 

Maria Helena Diniz faz menção a este posicionamento em sua obra, reproduzindo as 

palavras de Zeno Veloso, um dos defensores desta corrente, pela qual  

 

 

a 'totalidade da herança', mencionada mo inciso IV do art. 1790, é da herança que o 

companheiro sobrevivente está autorizado a concorrer. Mesmo em caso extremo de o 

falecido não ter parentes sucessíveis, cumprindo a determinação do caput do art. 1790, 

o companheiro sobrevivente só vai herdar os bens que tiverem sido adquiridos 

onerosamente na vigência da união estável. Se o de cujus possuía outros bens, 

adquiridos antes de iniciar a convivência, ou depois, se a título gratuito, e não podendo 

esses bens integrar a herança do companheiro sobrevivente, passarão para o 

Município ou para o Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, 

ou à União quando situados em Território Federal (art. 184454). 

 

 

Quanto à esta possibilidade, Maria Helena Diniz questiona "se o Município, o Distrito 

Federal ou a União só é sucessor irregular55  da pessoa que falece sem deixar herdeiro, como 

se poderia admitir que receba parte do acervo hereditário concorrendo com herdeiros sui generis 

(sucessor regular), que seria o companheiro?"56. 

Assim, na hipótese de herança vacante "configura-se uma situação de fato em que ocorre 

a abertura da sucessão, porém não existe quem se intitule herdeiro”57.  

Logo, por não existir herdeiro ou sucessor regular é que o Poder Público entraria como 

sucessor irregular, o que faz com que Maria Helena Diniz discorde do posicionamento de Zeno 

Veloso, defendendo então que  

 

                                                             

 

54 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 6: direito das sucessões, p. 149. 
55 Sucessão irregular, segundo Maria Helena Diniz, se dá nos casos, admitidos em lei, em que há variação da ordem 

de vocação hereditária, ou seja, em que não se aplica o princípio de que a existência de herdeiro de uma classe 

exclui da sucessão os herdeiros da classe subsequente. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 

6: direito das sucessões, p. 133-134. 
56 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 6: direito das sucessões, p. 150. 
57 idem. 
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não havendo parentes sucessíveis, ou tendo havido renúncia destes, o companheiro 

receberá a totalidade da herança no que atina aos adquiridos onerosa e gratuitamente 

antes ou durante a união estável, recebendo, portanto, todos os bens do de cujus, que 

não irão ao Município, Distrito Federal ou À união, por força do disposto no art. 1844, 

1ª parte, do Código Civil, que é uma norma especial (relativa à herança vacante), 

sobrepondo-se ao art. 1790, IV (norma geral sobre sucessão do companheiro). Isto 

seria mais justo, pois seria inadmissível a exclusão do companheiro sobrevivente, que 

possuía laços de afetividade com o de cujus, do direito à totalidade da herança dando 

prevalência à entidade pública. Se assim não fosse, instaurar-se-ia no sistema jurídico 

uma lacuna axiológica. Aplicando-se o art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, 

procura-se a solução mais justa, amparando o companheiro sobrevivente58. 

 

 

Neste sentido, tem-se que o Poder Público só participará da sucessão quando não houver 

mais sucessores regulares, ou na hipótese em que todos que se enquadram nesta categoria 

tenham renunciado, como prevê o próprio art. 1844 do Código Civil:  

 

 
Art. 1.844. Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente algum 

sucessível, ou tendo eles renunciado a herança, esta se devolve ao Município ou ao 

Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando 

situada em território federal.  
 

 

Portanto, apenas na hipótese de não haver outros parentes sucessíveis ou terem 

renunciado é que o companheiro supérstite terá direito à totalidade da herança descabida a 

hipótese de concorrência com o Estado. 

 

 

2.5 O COMPANHEIRO E A RELAÇÃO COMO HERDEIRO NECESSÁRIO  

 

 

Entende-se por herdeiros necessários aqueles herdeiros que não podem ser afastados da 

sucessão pela simples vontade do sucedido. Nas palavras de Giselda Hironaka, são pessoas as 

quais é reservado o “direito a uma parcela mínima – equivalente à metade – do monte 

hereditário, não podendo ser privado dessa quota por vontade exclusiva do autor da herança, 

salvo nos casos taxativamente admitidos por lei”59. 

                                                             

 

58 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 6: direito das sucessões, p. 150. 
59 HIRONAKA. Giselda Maria Fernandes Novaes. Morrer e Suceder: passado e presente da transmissão 

sucessória concorrente, p. 353. 
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Segundo o art. 1.845 do Código Civil de 2002, “são herdeiros necessários os 

descendentes, os ascendentes e o cônjuge”. 

O legislador civil instituiu uma nova ordem de vocação hereditária que traz o cônjuge 

concorrendo tanto na primeira quanto na segunda classe dos chamados a suceder, tornando 

indubitável a inclusão do cônjuge na classe dos herdeiros obrigatórios, conforme o disposto no 

art. 1829 do Código Civil de 2002. 

Porém, apesar das mudanças efetuadas em relação ao Código Civil de 191660 

determinando a posição do cônjuge na ordem de vocação hereditária, o legislador civil perdeu 

a oportunidade de prever, de forma expressa, tal proteção também para o companheiro 

supérstite, já que garantiu a este, por força do art. 1.790 do Código Civil, a concorrência com 

os filhos do de cujus; na falta destes, com os ascendentes e colaterais do mesmo; e, por fim e 

na falta de parentes sucessíveis, o recolhimento do total da herança.  

Tal ordem de vocação em muito se assemelha à ordem de vocação do cônjuge supérstite, 

de maneira que a proteção da legítima deveria ter sido estendida também ao companheiro 

supérstite, conforme destaca Giselda Hironaka, 

 

 

Apesar dessas benéficas modificações em favor do cônjuge – que detém, agora, 

também a qualidade de herdeiro necessário -, é certo que o legislador perdeu excelente 

oportunidade de descrever proteção, expressamente, também a favor do companheiro 

supérstite61.  
 

 

Assim, surge a controvérsia, a medida que o companheiro não consta como herdeiro 

necessário no rol do art. 1.845 do Código Civil, mas também não figura como herdeiro 

facultativo, cuja previsão está no art. 1850 do Código Civil 

O herdeiro que não é necessário, chamado facultativo, é também uma espécie do gênero 

herdeiro legítimo, porém, diferente do herdeiro necessário, o herdeiro facultativo pode ser 

afastado da herança mediante testamento que não o contemple.  

O Código Civil de 2002 dispõe sobre herdeiros facultativos em seu art. 1.850, no 

entanto, tal dispositivo elenca como passíveis de exclusão da herança por testamento a terceiro 

                                                             

 

60 Antes da entrada em vigo do Código Civil de 2002, a ordem de vocação hereditária estava prevista no art. 1.603 

do Código Civil de 1916 da seguinte forma: “A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - Aos 

descendentes. II - Aos ascendentes. III - Ao cônjuge sobrevivente. IV - Aos colaterais. V - Aos Estados, ao Distrito 

Federal ou a União. V - aos Municípios, ao Distrito Federal ou à União”. 
61 HIRONAKA. Giselda Maria Fernandes Novaes. Morrer e Suceder: passado e presente da transmissão 

sucessória concorrente, p. 354. 
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apenas os colaterais, não fazendo referência ao companheiro como passível de exclusão na 

mesma hipótese: “Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha 

de seu patrimônio sem os contemplar”. 

Assim, a ausência de expresso dispositivo legal que defina a classe sucessória do 

companheiro, bem como da localização do artigo 1.790 no Código Civil em capítulo das 

disposições gerais dos Direitos das Sucessões, afastado da ordem de vocação hereditária 

prevista no artigo 1.829, abre margem à ampla discussão e interpretações contraditórias. 

A doutrina majoritária, como Orlando Gomes62 e Guilherme Calmon63, entende que o 

companheiro não foi erigido à categoria de herdeiro necessário, tendo em vista que a norma 

trazida no art. 1845 exclui em sua literalidade quaisquer outros sucessores que não os previstos 

naquele rol. Dessa forma,  

 

 
não haveria herança necessária senão em favor daqueles ali explicitamente 

mencionados. Além disso, por se tratar de norma que cerceia a liberdade de testar, sua 

interpretação deveria ser, em princípio, restritiva: o testador estaria sujeito a respeitar 

a legítima apenas quando tivesse qualquer daqueles herdeiros, e não na presença de 

outros64. 

 

 

No entanto, parte dos doutrinadores, como Maria Berenice Dias, entende que o 

companheiro só não seria herdeiro necessário por uma falha do legislador, que o teria 

prejudicado ao deixar de incluir os companheiros do rol do art. 1845: 

 

 

No atual Código Civil o cônjuge foi promovido à condição de herdeiro necessário (CC 

1.845), mas o companheiro não. O cônjuge ocupa terceiro lugar na ordem de vocação 

hereditária. O seu direito é garantido, faz jus à legítima, ou seja, à metade do acervo 

que integra a herança. Assim, quando do falecimento de um dos cônjuges, na ausência 

de descendentes ou ascendentes, a herança obrigatoriamente é transmitida ao 

sobrevivente. O companheiro na união estável não goza do mesmo privilégio. É 

simplesmente herdeiro legítimo e não herdeiro necessário (CC 1.790). Como herdeiro 

facultativo pode imotivadamente ser excluído da sucessão (CC 1.850)65. 

 

 

Assim, a maior parte da doutrina entende que o companheiro não seria herdeiro 

necessário. No entanto, alguns autores, como Maria Berenice Dias, ressaltam também que isto 

seria uma falha do legislador, mantendo a sucessão da união estável ainda em posição 

                                                             

 

62 Gomes, Orlando.Sucessões, p. 71  
63 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito civil: sucessões, p. 152. 
64 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, p. 177. 
65 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões, p. 68. 
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inadequada no ordenamento civil quando considerada a previsão constitucional que garante 

proteção equiparada tanto pra companheiro como para cônjuges.  

Ressalte-se que, se o companheiro for considerado herdeiro necessário, por equiparação 

ao tratamento conferido ao cônjuge, lhe será assegurado o direito de participar sempre da 

herança, de modo que o de cujus só poderá dispor por testamento de metade de seus bens. 

Isto ocorre porque, por lei, a outra metade dos bens deverá ficar reservada para os 

herdeiros necessários, constituindo a legítima, sendo parcela indisponível da herança, como 

preleciona o art.1846 do Código Civil de 2002: “Pertence aos herdeiros necessários, de pleno 

direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima”. 

Porém, como a maior parte da doutrina e jurisprudência entende que o companheiro não 

é herdeiro necessário, prevalece para o companheiro supérstite a consequência de, como 

herdeiro facultativo, poder ser excluído da sucessão por disposição testamentária, sem ter 

direito à legítima. Neste sentido,  

 

 

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. FAMÍLIA. UNIÃO 

ESTÁVEL. SUCESSÃO. A CR não equiparou a união estável ao casamento. Atento 

à distinção constitucional, o Código Civil dispensou tratamento diverso ao casamento 

e à união estável. Segundo o Código Civil, o companheiro não é herdeiro necessário. 

Aliás, nem todo cônjuge sobrevivente é herdeiro. O direito sucessório do companheiro 

está disciplinado no art. 1.790 do CC, cujo inciso III não é inconstitucional. Trata-se 

de regra criada pelo legislador ordinário no exercício do poder constitucional de 

disciplina das relações jurídicas patrimoniais decorrentes de união estável. Eventual 

antinomia com o art. 1.725 do Código Civil não leva a sua inconstitucionalidade, 

devendo ser solvida à luz dos critérios de interpretação do conjunto das normas que 

regulam a união estável. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE 

JULGADO IMPROCEDENTE, POR MAIORIA. (TJRS, Tribunal Pleno, Rel. Des. 

Leo Lima, Inc. de Inconstitucionalidade nº70029390374, julg. 09.11.09.) 

 

 

Diante do exposto, fica claro que o sistema jurídico brasileiro não chegou a uma resposta 

definitiva quanto à questão do companheiro ser ou não herdeiro necessário. Apesar de alguns 

autores se posicionarem no sentido de que seria um erro o companheiro ser considerado 

herdeiro facultativo, a maioria opta pela interpretação literal do art. 1845 do Código Civil 

vigente, possivelmente aguardando que uma mudança na lesgislação esclareça a questão. 
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3. A POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.1790 DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002 

 
 

3.1 A POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

 

 

O histórico do art. 1790 do Código Civil de 2002 revela que ele carrega consigo 

inúmeros problemas, sendo o mais grave, abordado por muitas decisões judiciais e abrangente 

parte da doutrina, o da inconstitucionalidade. 

O primeiro aspecto a ser analisado sobre a possível inconstitucionalidade do artigo 1790 

é o formal, uma vez que tal dispositivo foi inserido na Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil de 2002) através de emenda apresentada no Senado Federal, tendo a redação do 

dispositivo sido alterada na Câmara dos Deputados.  

A possível inconstitucionalidade formal teria se dado devido a um vício no processo 

legislativo do Código Civil. De acordo com o procedimento previsto constitucionalmente para 

aprovação de uma lei ordinária, após a votação do projeto de lei na casa iniciadora, no caso a 

Câmara dos Deputados, passa a ser votado pela casa revisora e, caso esta casa apresente emenda 

ao projeto votado, tal modificação deve ser novamente votada pela casa de origem. 

Segundo Giselda Hironaka, o dispositivo  

 

 

só foi inserido no texto do Projeto de Código Civil por força da Emenda nº358, 

apresentada pelo Senador Nelson Carneiro. Antes dele, nada constava (...) 

acompanhando a análise feita por Zeno Veloso, a emenda foi claramente inspirada no 

Projeto de Código Civil elaborado por Orlando Gomes nos idos da década de 1960 do 

século XX, anteriormente, portanto, à equalização entre casamento e união estável, 

constitucionalmente garantida. Por isso, o dispositivo do Projeto que resultou nesse 

art. 1790 é de feição extremamente retrógrada, se comparado à legislação antes 

sumariada.66 

 

 

                                                             

 

66 HIRONAKA. Giselda Maria Fernandes Novaes. Morrer e Suceder: passado e presente da transmissão 

sucessória concorrente, p. 376. 
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Guilherme Calmon sustenta, também, que houve excesso na alteração da redação feita 

pela Câmara dos Deputados, quando da revisão das emendas senatoriais: 

 

 

A despeito das críticas de ordem topográfica quanto à colocação do preceito  na 

estrutura do CC, há problemas de suma gravidade, beirando as raias da  

inconstitucionalidade. A redação do art. 1790, CC, resultou de mudança feita  no 

âmbito da Câmara dos Deputados (na condição de casa Revisora das Emendas 

senatoriais), e é certo que houve excesso na alteração da redação,  porquanto não 

houve qualquer legislação no período de 1975 a 2001 que tenha estabelecido que 

somente haveria direito sucessório de propriedade em  favor do companheiro 

supérstite relativamente aos bens adquiridos na  constância do companheirismo. Desse 

modo, por haverem sido extrapolados os limites da autorização concedida pela 

Resolução CN 1/2000, é oportuno considerar a presença de inconstitucionalidade 

formal (e parcial) do art.  1790, CC, quanto à referência “aos bens adquiridos na 

vigência da união  estável.67 

 

 

Ocorre, portanto, que a mudança feita na Câmara dos Deputados teria ultrapassado os 

limites da atuação como casa revisora, resultando em excesso de alteração da redação do 

dispositivo, caracterizando então a referida inconstitucionalidade. 

Além disso, mesmo que se considerasse a possibilidade de adequação do texto do 

projeto às leis já então vigentes, como facultado pela Resolução 01/2000 do Congresso 

Nacional, a inserção feita na Câmara não correspondia a qualquer norma legal vigente antes do 

novo Código Civil. 

Guilherme Calmon destaca ainda as já citadas críticas de ordem topográfica, como o 

fato da sucessão do companheiro ter sido tratada em dispositivo isolado, totalmente dissociado 

do capítulo III do Título II do Livro V do Código Civil, que trata da ordem de vocação 

hereditária na sucessão legítima. Para o doutrinador 

 

 
a circunstância de o dispositivo ter sido introduzido durante tramitação do projeto não 

é motivo justificado ou razoável para que a matéria tivesse sido tratada em parte 

estranha à ordem de vocação hereditária. O correto seria ter incluído o companheiro 

no próprio art. 1829 CC e não acrescer mais um dispositivo ao texto do Código.68 

 

 

Giselda Hironaka demonstra também sua crítica em relação ao local de inserção do 

dispositivo que trata da sucessão dos companheiros, destacando que  

 

 
 

                                                             

 

67 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito civil: sucessões, p. 26 
68 Idem. 
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a escolha do locus para sua inserção foi extremamente desastrosa, uma vez que não 

está, o sistema sucessório dos que viveram sob união estável, acolhido pelo 

dispositivo que abrigou a ordem de vocação hereditária (art. 1829 do CC), mas 

encontra-se instalado fora do Título destinado à Sucessão Legítima, no Título 

destinado à Sucessão Geral, no Capítulo das Disposições Gerais69. 

 

 

Por fim, sobre o dispositivo como um todo, Silvio Venosa posiciona-se no sentido de 

que 

 

 

A impressão que o dispositivo transmite é de que o legislador teve rebuços em 

classificar a companheira ou companheiro como herdeiros, procurando evitar 

percalços e críticas sociais, não os colocando definitivamente na disciplina da ordem 

de vocação hereditária70. 

 

 

Assim, o mais adequado seria que o artigo que trata da sucessão do companheiro 

estivesse localizado no Título II do Livro V do Código Civil, que trata da sucessão legítima e 

não no capítulo das disposições gerais da sucessão em geral como foi inserido. 

 

 

3.2 A POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

 

 

Quanto à possível inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil, tem-se que o 

debate evocado pela doutrina e pelos tribunais refere-se principalmente à adequação do 

dispositivo do Código Civil à disposição do art. 226, §3º da Constituição Federal, que prevê: 

 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...)§3º. Para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

 

 

A partir de tal dispositivo entende-se que união estável e casamento são entidades 

distintas, pois, caso se tratassem de entidades idênticas, não teria a Constituição previsto a 

possibilidade de conversão da união estável em casamento. 

Quanto a esta identificação usualmente utiliza-se das palavras do ilustre professor José 

Carlos Barbosa Moreira, em decisão proferida ainda como Desembargador do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 

                                                             

 

69 HIRONAKA. Giselda Maria Fernandes Novaes. Morrer e Suceder: passado e presente da transmissão 

sucessória concorrente, p. 376. 
70 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões, p. 161 
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[...] as medidas protetoras porventura adotadas pelo Estado em benefício da família 

devem aproveitar também às uniões não formalizadas, mas estáveis, entre homem e 

mulher as quais se consideram, para esse fim, como “entidades familiares”. Daí a 

supor que a norma atribui ao homem ou à mulher, partícipe de união estável, situação 

jurídica totalmente equiparada à de homem casado ou mulher casada, medeia boa 

distância. Se as duas figuras estivessem igualadas, não faria sentido dizer que a lei 

deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Não se pode converter uma 

coisa em outra, a menos que sejam desiguais: se já são iguais, é desnecessária – e 

inconcebível – a conversão. (Embargos Infringentes nº 178-90, IV Grupo de Câmaras 

Cíveis do TJRJ) 

 

 

Seguindo a tese de que o Constituinte teria considerado o cônjuge e o companheiro 

como figuras jurídicas diferentes, tendo em vista a previsão constitucional de que, apesar da 

igual proteção estatal que lhes foi conferida, a lei deve facilitar a conversão da união estável em 

casamento, revelando assim desigualdade entre os institutos, encontra-se na jurisprudência  

entendimentos pela constitucionalidade do art. 1790: 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. PARTICIPAÇÃO DA 

COMPANHEIRA NA SUCESSÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS 

ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. 

EXCLUSÃO DOS BENS PARTICULARES. APLICAÇÃO DO ART. 1790 DO CC. 

CONSTITUCIONALIDADE. (…) 2. Embora sejam ambas entidades familiares, 

casamento e união estável são figuras jurídicas distintas, distinção essa feita pela 

própria Constituição ao proclamar que para efeito da proteção do Estado, é 

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

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento (art. 226, §3º). Ora, não haveria 

de estabelecer facilidade para conversão de um instituto em outro, se o Constituinte 

não os considerasse figuras jurídicas diferentes. 3. A constitucionalidade do art. 1790 

do Código Civil foi proclamada pelo Órgão Especial deste Tribunal, quando do 

julgamento da incidente de inconstitucionalidade nº 70029390374, decisão que, nos 

termos do art. 211 do Regimento Interno desta Corte, desfruta de força vinculante 

interna no âmbito deste Tribunal. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS 

– Oitava Câmara Cível - Agravo de Instrumento n. 70040781395 – Rel. Des. Luiz 

Felipe Brasil Santos - Julgado em 24.02.2011). 

 

 

Aqui cabe destacar que apesar da constituição ter previsto esta facilitação da conversão 

entre as duas entidades familiares, não se pode afirmar a existência de hierarquia entre as 

famílias resultantes do casamento e as resultantes da união estável.  

Neste sentido, o Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto como relator na Arguição 

de Inconstitucionalidade no Recurso Especial Nº 1.135.354 - PB (2009/0160051-5), afirma que 

“a união estável, todavia, não rende ensejo a um estado civil de passagem, como um degrau 

inferior que, em menos ou mais tempo, cederá vez ao casamento. A união estável pode – se 

assim desejarem os conviventes – converter-se em casamento”. 
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Assim, a facilitação de conversão trazida no art. 226 da Constituição, não significa uma 

diferenciação entre classes de entidades familiares, como preleciona Gustavo Tepedino 

 

 

[...] Daí igualmente o porquê da determinação ao legislador ordinário no sentido de 

facilitar a conversão em casamento das uniões estáveis (art. 226, § 3º). Ou seja, quis 

o constituinte que o legislador ordinário facilitasse a transformação (do título de 

fundação) formal das entidades familiares, certo de que, com o ato jurídico solene do 

casamento, seriam mais seguras as relações familiares. 

Não pretendeu, com isso, o constituinte criar famílias de primeira e segunda 

classes, já que previu, pura e simplesmente, diversas modalidades de entidades 

familiares, em igualdade de situação. Pretendeu, ao contrário, no sentido de oferecer 

proteção igual a todas as comunidades familiares, que fosse facilitada a transformação 

do título das uniões estáveis, de modo a que a estas pudesse ser estendido o regime 

jurídico peculiar às uniões formais71. (grifei) 

 

 

Apesar das controvérsias a respeito da aproximação das entidades familiares, tem-se que 

mesmo na hipótese de não estarem completamente igualadas não se elimina ainda toda a 

discussão e os argumentos pela inconstitucionalidade do dispositivo. Isso porque há argumentos 

tanto pela inconstitucionalidade formal do dispositivo, quanto a material.  

Em relação ao vício material, há argumentos tanto pelo fato do art. 1790 ter retirado 

direitos dos companheiros existentes até a promulgação do Código Civil72, quanto pelo 

tratamento diferenciado conferido pelo dispositivo, uma vez que entidades familiares tão 

parecidas, ambas com direito garantido pela Carta Magna, deveriam ter previsões equiparadas 

para situações equivalentes e não quotas diferenciadas em situações completamente iguais, 

como ocorre no ordenamento jurídico atual. 

Em relação à possível inconstitucionalidade, parte da jurisprudência se posiciona 

defendendo a constitucionalidade do artigo 1790, não aceitando que qualquer de seus incisos 

configurariam afronta à Carta Magna: 

 

 

CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

ARTIGO 1.790, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO DO 

COMPANHEIRO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO AO CÔNJUGE 

SUPÉRSTITE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO EQUIPARADA AO CASAMENTO PELA 

CONSTITUIÇÃO. ARTIGO 226, §3º, DA CF. ARGUIÇÃO REJEITADA. 

- EMBORA O LEGISLADOR CONSTITUINTE TENHA RECONHECIDO A 

UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O HOMEM E A MULHER COMO ENTIDADE 

FAMILIAR, NÃO A EQUIPAROU AO CASAMENTO DE MODO A ATRAIR A 

UNIFICAÇÃO DO REGIME LEGAL ACERCA DO DIREITO SUCESSÓRIO, 

                                                             

 

71 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina civil-constitucional das relações familiares, pp. 57-58 
72 Como exemplo, pode-se citar o art. 2º da Lei 8971/94, que garantia a totalidade da herança ao companheiro na 

ausência de descendentes e ascendentes, bem como o art. 7º, parágrafo único da Lei nº 9278/96, que previa direito 

real de habitação ao companheiro, não assegurado expressamente pelo Código Civil de 2002. 
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HAJA VISTA A OBSERVAÇÃO FINAL NO TEXTO CONSTITUCIONAL DA 

NECESSIDADE DE LEI PARA A FACILITAÇÃO DE SUA CONVERSÃO EM 

CASAMENTO - ARTIGO 226, §3º, DA CF. 

- NÃO INCIDE EM INCONSTITUCIONALIDADE O TRATAMENTO 

DIFERENCIADO CONFERIDO PELO ARTIGO 1790, INCISO III, DO CÓDIGO 

CIVIL, ACERCA DO DIREITO SUCESSÓRIO DO COMPANHEIRO 

SOBREVIVENTE EM RELAÇÃO AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUANTO À 

CONCORRÊNCIA DAQUELE COM OUTROS PARENTES SUCESSÍVEIS DO 

DE CUJUS. 

- ARGUIÇÃO REJEITADA. UNÂNIME. (TJDFT – Conselho Especial – AI n. 

00046316920108070000 – Rel. Des. Otávio Augusto – Julgado em 18.08.2010. 

 

 

Em relação ao argumento de inconstitucionalidade pela extinção de direitos 

preexistentes, parte da doutrina afirma que o art. 1790 do Código Civil é materialmente 

inconstitucional porquanto, como defende Arnold Wald,  

 

 

no lugar de dar especial proteção à família fundada no companheirismo (CF, art. 226, 

caput, e §3º), ele retira direitos e vantagens anteriormente existentes em favor dos 

companheiros [...] o correto seria cuidar, em igualdade de condições às pessoas dos 

cônjuges, a sucessão em favor dos companheiros73. 

 

 

O tema, portanto, despertou intenso debate doutrinário e jurisprudencial uma vez que o 

legislador de 2002 alterou a ordem de vocação hereditária prevista em lei pretérita (Lei n. 

8.971/94), criando um sistema, para os companheiros, diverso daquele previsto para os cônjuges 

casados. 

Giselda Hironaka defende a equalização da situação jurídica das duas entidades 

familiares, posicionando-se no sentido de que o "art. 1790 do CC é inconstitucional, uma vez 

que trata desigualmente situações equipolentes e equalizadas pela ordem constitucional, como 

é o caso das entidades familiares oriundas do casamento e da união estável."74 

Entendendo também pela inconstitucionalidade, os Juízes da Vara de Família e 

Sucessões do interior de São Paulo traçaram enunciados, no ano de 2006, em evento organizado 

pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo e com o apoio de 

Associação de Magistrados de São Paulo, in verbis: 

 

 

49. O art. 1.790 do Código Civil, ao tratar de forma diferenciada a sucessão legítima 

do companheiro em relação ao cônjuge, incide em inconstitucionalidade, pois a 

Constituição não permite diferenciação entre famílias assentadas no casamento e na 

                                                             

 

73 WALD, Arnold. Direito Civil: direito das sucessões, p. 115 
74 HIRONAKA. Giselda Maria Fernandes Novaes. Morrer e Suceder: passado e presente da transmissão 

sucessória concorrente, p. 377. 
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união estável, nos aspectos em que são idênticas, que são os vínculos de afeto, 

solidariedade e respeito, vínculos norteadores da sucessão legítima. 

 

50. Ante a inconstitucionalidade do art. 1.790, a sucessão do companheiro deve 

observar a mesma disciplina da sucessão legítima do cônjuge, com os mesmos direitos 

e limitações, de modo que o companheiro, na concorrência com descendentes, herda 

nos bens particulares, não nos quais tem meação. 

 

51. O companheiro sobrevivente, não mencionado nos arts. 1.845 e 1.850 do Código 

Civil, é herdeiro necessário, seja porque não pode ser tratado diferentemente do 

cônjuge, seja porque, na concorrência com descendentes e ascendentes, herda 

necessariamente, sendo incongruente que, tornando-se o único herdeiro, possa ficar 

desprotegido. 

 

52. Se admitida a constitucionalidade do art. 1790 do Código Civil, o companheiro 

sobrevivente terá direito à totalidade da herança deixada pelo outro, na falta de 

parentes sucessíveis, conforme o previsto no inciso IV, sem a limitação indicada na 

cabeça do artigo. 

 

 

Assim, para a maioria dos doutrinadores, o argumento de que as normas sucessórias 

previstas para os companheiros confere tratamento desigual em relação às normas previstas 

para os cônjuges  não descaracterizaria a inconstitucionalidade, tendo em vista a necessidade 

de um tratamento protetivo equivalente para a união estável, que se configura como entidade 

familiar com os mesmos laços afetivos que ligam os cônjuges para a formação de uma família, 

argumentando Zeno Veloso, ainda, que 

 

 

se a família, base da sociedade, tem especial proteção do estado; se a união estável é 

reconhecida como entidade familiar; se estão praticamente equiparadas às famílias 

matrimonializadas e as famílias que se criaram informalmente, com a convivência 

pública contínua e duradoura entre um homem e uma mulher, a discrepância entre a 

posição sucessória do cônjuge supérstite e do companheiro sobrevivente, além de 

contrariar o sentimento e as aspirações sociais, fere e maltrata, na letra e no espírito, 

os fundamentos constitucionais75. 

 

 

O Ministro Luis Felipe Salomão em seu voto na citada Arguição de 

Inconstitucionalidade76, posiciona-se pela inconstitucionalidade parcial, referente apenas aos 

incisos III e IV do art. 1790, vez que  

 

 

o estabelecimento, pelo art. 1.790, incisos III e IV, do Código Civil de 2002, de uma 

ordem de vocação hereditária para a união estável diferenciada daquela prevista para 

o casamento (art. 1.829) atenta contra a Constituição Federal de 88, especialmente 

                                                             

 

75 Código Civil comentado / coordenadora Regina Beatriz Tavares de Silva, p. 2013 
76 (STJ – 4ª Turma AI no REsp 1135354 PB 2009/0160051-5 - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Data de 

Jugamento: 24/05/2011 - Dje 02/06/2011) 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21120937/arguicao-de-inconstitucionalidade-no-recurso-especial-ai-no-resp-1135354-pb-2009-0160051-5-stj
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contra o art. 226 – que concedeu a mesma especial proteção estatal a todas as famílias 

lá previstas –, e o caput do art. 5º -, porquanto concede tratamento desigual à união 

estável exatamente onde esta se iguala ao casamento, que é nos vínculos afetivos 

decorrentes das relações familiares. 

Ademais, é também desigual e discriminatório o fato de o companheiro receber apenas 

um terço da herança partilhável, ao passo que ao colateral tocam os dois terços 

restantes. 

A bem da verdade, a pretexto de se conferir tratamento diferenciado à união estável, 

acabou o legislador conferindo tratamento discriminatório às famílias a partir dela 

estabelecidas. 

 

 

Ainda em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão cita o parecer do Subprocurador-

Geral da República Maurício Vieira Bracks, que opinou também pela proclamação da 

inconstitucionalidade dos incisos III e IV do art. 1.790 do Código Civil, para que, no caso 

concreto, se afastasse a exigência de o recorrente nomear e qualificar todos os parentes 

colaterais até o quarto grau do companheiro falecido. O membro do Parquet, apoiado em 

doutrina especializada, expos que 

 

 

nada justifica o retrocesso advindo dos referidos incisos do artigo 1.790 do Código 

Civil de 2002, sobretudo quando se considera que após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, cujo artigo 226, caput e parágrafo 3º, reconheceu e resguardou a 

união estável "como entidade familiar merecedora de especial proteção do Estado, a 

legislação infraconstitucional regulamentadora já vinha buscando ampliar essa 

equalização do companheiro ao cônjuge ". 

 

 

Acompanhando a crítica direta aos incisos III e IV do art. 1790 do Código Civil, Zeno 

Veloso ressalta as discrepâncias da concorrência do companheiro supérstite com parentes 

colaterais ou ainda com o Estado, argumentando que: 

 

 
No direito sucessório brasileiro já estava consolidado e quieto o entendimento de que, 

na falta de parentes em linha reta do falecido, o companheiro sobrevivente devia ser 

o herdeiro, afastando-se os colaterais e o Estado. [...] 

Na sociedade contemporânea, já estão muito esgarçadas, quando não extintas, as 

relações de afetividade entre parentes colaterais de quarto grau (primos, tios-avós, 

sobrinhos-netos). Em muitos casos, sobretudo nas grandes cidades, tais parentes mal 

se conhecem, raramente se encontram. E o atual Código Civil brasileiro, que começou 

a vigorar no Terceiro Milênio, resolve que o companheiro sobrevivente, que formou 

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

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

Temos de convir: isso é demais! Para tornar a situação mais grave e intolerável, 

conforme a severa restrição do caput do art. 1.790, que foi analisado acima, o que o 

companheiro sobrevivente vai herdar sozinho não é todo o patrimônio deixado pelo 

de cujus, mas apenas o que foi adquirido na constância da união estável e a título 

oneroso. 

Haverá alguma pessoa, neste País, jurista ou leigo, que assegure que tal solução é boa 

e justa? Por que privilegiar a esse extremo vínculos biológicos, ainda que remotos, em 

prejuízo dos vínculos de amor, da afetividade? Porque os membros da família 

parental, em grau longínquo, devem ter preferência sobre a família afetiva (que em 

tudo é comparável à família conjugal) do hereditando?[...] 
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Se a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado; se a união estável é 

reconhecida como entidade familiar; se estão praticamente equiparadas as famílias 

matrimonializadas e as famílias que se criaram informalmente, com a convivência 

pública e duradoura entre homem e a mulher, a discrepância entre a posição sucessória 

do cônjuge supérstite e a do companheiro sobrevivente, além de contrariar o 

sentimento e as aspirações sociais, fere e maltrata, na letra e no espírito, os 

fundamentos constitucionais.77 

 

 

Em relação ao tratamento diferenciado, há tanto hipóteses que podem privilegiar quanto 

as que podem prejudicar o companheiro supérstite em comparação ao cônjuge sobrevivente. 

No entanto, há mais situações prejudiciais ao companheiro, o que faz com que o debate em 

torno da constitucionalidade do art. 1790 do Código Civil esteja sempre em destaque, conforme 

assevera Maria Helena Diniz: 

 

 

há desigualdade de tratamento sucessório entre cônjuge e companheiro sobrevivo, 

pois aquele é, em certos casos, herdeiro necessário privilegiado, podendo concorrer 

com descendente, se preencher certas condições, ou com ascendente do falecido. O 

convivente, não sendo herdeiro necessário, pode ser excluído da herança do outro, se 

ele dispuser isto em testamento (arts. 1845, 1846 e 1857), pois só tem direito à sua 

meação quanto aos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. A 

relação matrimonial na seara sucessória prevalece sobre a estabelecida pela união 

estável, pois o convivente sobrevivente, não sendo equiparado constitucionalmente ao 

cônjuge, não se beneficiará dos mesmos direitos sucessórios outorgados ao cônjuge 

supérstite, ficando em desvantagem. Não poderia ter tratamento privilegiado, porque 

a disciplina legal da união estável em natureza tutelar, visto que a Constituição Federal 

a considera como entidade familiar apenas para fins de proteção estatal, (...). Dá-se 

uma solução humana ao amparar o convivente após o óbito do companheiro, 

presumindo-se sua colaboração na formação do patrimônio do autor da herança78. 

 

 

Desta forma, são diversos os argumentos relativos à possível inconstitucionalidade do 

art. 1790 do Código Civil, que regula a sucessão do companheiro supérstite, há muito que se 

considerar e relação a tal debate, pois, como assegura Zeno Veloso,  

 

 

as famílias constituídas pelo afeto, pela convivência são merecedoras do mesmo 

respeito e tratamento dados às famílias matrimonializadas. A discriminação entre elas 

ofende, inclusive, fundamentos constitucionais. O companheiro e a companheira 

ficam em situação de extrema inferioridade, quanto à sucessão, diante do marido e da 

mulher. Note-se que a herança que pode caber ao companheiro sobrevivente é limitada 

aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, o que representa uma 

restrição de calado profundo.79  

 

 

                                                             

 

77 VELOSO, Zeno. Do direito sucessório dos companheiros, p. 236. 
78 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 6: direito das sucessões, p. 154. 
79 Código Civil comentado. coordenação de Regina Beatriz Tavares da Silva, p. 1955. 
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Portanto, é rico o debate acerca dos diversos aspectos que tornariam o art. 1790 do 

Código Civil inconstitucional, de maneira que se destaca o argumento pela não prevalência da 

diferença discrepante entre o tratamento sucessório do cônjuge e dos companheiros, tendo em 

vista que são entidades familiares praticamente equiparadas – não em sentido formal, mas em 

sentido material e existencial –, tornando-se necessário então conferir tratamento equivalente 

para situações equivalentes envolvendo estes entes, a fim de se garantir a eficácia dos 

fundamentos constitucionais, principalmente os da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 
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4. PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO LEGAL E REFORMAS NO SISTEMA 

SUCESSÓRIO DO COMPANHEIRO 

 

 

Diante das críticas direcionadas pela doutrina e jurisprudência ao artigo que trata da 

sucessão dos companheiros, cabe destacar os diversos Projetos de Lei propostos com o intuito 

de adequar a redação ao art. 1790 do Código Civil de 2002, buscando alterar as regras 

sucessórias do companheiro, visando, assim, conferir tratamento isonômico em relação ao 

cônjuge. 

O Projeto de lei 6960/2002 está arquivado desde 17/03/2008, mas quando proposto 

objetivava a alteração do artigo 1790 do CC, conferindo-lhe redação mais clara e abrangente. 

No entanto, mesmo com as alterações o dispositivo não passaria ainda a tratar de forma igual a 

sucessão do cônjuge e do companheiro. Segundo esta proposta o artigo passaria a ter a seguinte 

redação: 

 

 

Art. 1790. O companheiro participará da sucessão do outro na forma seguinte:  

I - em concorrência com descendentes, terá direito a uma quota equivalente à metade 

do que couber a cada um deles, salvo se tiver havido comunhão de bens durante a 

união estável e o autor da herança não houver deixado bens particulares, ou se o 

casamento dos companheiros se tivesse ocorrido, observada a situação  existente no 

começo da convivência, fosse pelo regime da separação obrigatória (art. 1641);  

II- em concorrência com ascendentes, terá direito a uma quota equivalente à metade 

do que couber a cada um destes;  

III - em falta de descendentes e ascendentes, terá direito à totalidade da herança.  

Parágrafo único. Ao companheiro sobrevivente, enquanto não constituir nova união 

ou casamento, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, 

o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, 

desde que seja o único daquela natureza a inventariar 

 

 

Após alguns anos foi proposto o Projeto de lei 4944/2005 que, diferentemente do Projeto 

de lei 6960, objetivava modificar os dispositivos do Código Civil estabelecendo direitos 

sucessórios totalmente iguais para cônjuges e companheiros, inclusive disciplinando a sucessão 

das duas entidades familiares em um único dispositivo, o artigo 1829 do Código Civil, de 

maneira que o artigo 1790 restaria revogado. No entanto, este Projeto também já foi arquivado 

desde 22/02/2008. 
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Em seguida foi proposto o Projeto de lei 508/2007 que se encontra “aguardando 

designação de Relator desde 17/02/2011”. Esta proposta busca alterar dispositivos do Código 

Civil, dispondo sobre igualdade de direitos sucessórios entre cônjuges e companheiros de união 

estável, de maneira que o art. 1829 passaria a ter a seguinte redação:  

 

 

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

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

companheiro sobrevivente; 

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

companheiro sobrevivente; 

III – ao cônjuge sobrevivente ou ao companheiro sobrevivente; 

IV – aos colaterais. 

Parágrafo único. A concorrência referida nos incisos I e II dar-se-á, exclusivamente, 

quanto aos bens adquiridos onerosamente, durante a vigência do casamento ou da 

união estável, e sobre os quais não incida direito à meação, excluídos os sub-rogados. 

 
 

Este projeto, assim com o anterior, busca alterar a redação do art. 1829 do Código Civil 

para conferir tratamento único ao cônjuge e ao companheiro, revogando o art. 1790. Ademais, 

esta proposta de redação elimina a concorrência do companheiro com os colaterais e com o 

Poder Público, bem como as diferenças entre a filiação híbrida, comum ou exclusiva na hipótese 

de concorrência do companheiro com descendentes. 

No mesmo ano foi apresentado o Projeto de lei 674/2007, que se encontra “aguardando 

deliberação de recursos desde 15/02/2011”. A proposta busca regulamentar o artigo 226 §3º da 

Constituição Federal, a união estável e instituir o divórcio de fato, eliminando por completo a 

diferença de tratamento sucessório entre o cônjuge e o companheiro: 

 

 

Art.16 - Dissolvida a união estável por morte de um dos consortes o sobrevivente 

participará da sucessão do companheiro como herdeiro necessário. 

§1º- Para efeito de direitos sucessórios o consorte é equiparado, no que couber, a 

figura do cônjuge. 

Art.17- O consorte sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova união, ao 

usufruto do imóvel destinado à residência da família. 

Art. 18- Toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara da 

Família assegurado o segredo de justiça. 

 

 

Já em 2009, foi apresentado o Projeto de lei do Senado 267/2009, que objetiva assegurar 

a ampliação dos direitos civis dos companheiros na união estável. Na Câmara o projeto é 

conhecido como PL-7583/2010 e objetiva assegurar a ampliação dos direitos civis dos 

companheiros na união estável. A situação do projeto é: “Remetido para a Câmara dos 

Deputados onde aguarda parecer”. 

 



 

 

51 

 

Art. 1.829-A. O companheiro participará da sucessão do outro na forma seguinte: 

I - em concorrência com descendentes, terá direito a uma quota equivalente à metade 

do que couber a cada um destes, salvo se havia: 

a) comunhão de bens durante a união estável e inexistiam bens particulares do autor 

da herança; ou 

b) impedimento para o casamento, ou motivo para, se celebrado, reger-se pela 

separação obrigatória de bens (art. 1.641); 

II - em concorrência com ascendentes, terá direito a uma quota equivalente à metade 

do que couber a cada um destes; 

III - em falta de descendentes e ascendentes, terá direito à totalidade da herança. 

Parágrafo único. Ao companheiro sobrevivente, enquanto não constituir nova união 

ou casamento, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, 

o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, 

desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 

 

 

Por fim, a mais recente proposta apresentada é o Projeto de Lei 699/2011. O projeto está 

“Aguardando Designação de Relator desde 27/04/2011”. A proposta busca alterar o Código 

Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, nos seguinte termos: 

 

 
Art. 1.790. O companheiro participará da sucessão do outro na forma seguinte: 

I - em concorrência com descendentes terá direito a uma quota equivalente à metade 

do que couber a cada um destes, salvo se tiver havido comunhão de bens durante a 

união estável e o autor da herança não houver deixado bens particulares, ou se o 

casamento dos companheiros se tivesse ocorrido, observada a situação existente no 

começo da convivência, fosse pelo regime da separação obrigatória (art. 1.641); 

II - em concorrência com ascendentes terá direito a uma quota equivalente à metade 

do que couber a cada um destes; 

III – em falta de descendentes e ascendentes terá direito à totalidade da herança. 

Parágrafo único. Ao companheiro sobrevivente, enquanto não constituir nova união 

ou casamento, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, 

o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, 

desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 

 

 

Percebe-se que estes dois últimos projetos sugerem a mesma redação ao dispositivo, a 

diferença é que o Projeto de Lei 699/2011 altera a redação mantendo o artigo 1790, enquanto o 

Projeto de lei do Senado 267/2009, sugere a criação do art. 1829-A, revogando o art. 1790. 

A proposta do Projeto de lei do Senado 267/2009 criando um novo artigo logo após o 

art. 1829 é vantajosa no sentido que resolveria o problema do deslocamento do art. 1.790 do 

Código Civil que está inserido no Capítulo I (Disposições Gerais) do Título I (Da Sucessão em 

Geral), quando o adequado seria tratar esse tema no Capítulo I (da Ordem da Vocação 

Hereditária) do Título II (Da Sucessão Legítima) do Livro V (Do Direito das Sucessões) do 

Código Civil. 
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Quanto à nova redação proposta pelos dois projetos, o inciso I resolveria o problema da 

filiação híbrida dos incisos I e II do artigo 1790 do CC, não diferenciando os descendentes 

"comuns" e "apenas do autor da herança". 

Outra mudança importante é que os projetos eliminam a concorrência entre o 

companheiro e os parentes colaterais do falecido, o que representa um avanço social tanto por 

conferir, neste sentido, igual tratamento ao que é dado ao cônjuge, como por dar maior 

importância ao elo afetivo que ao consanguíneo. 

Portanto, é notável que todos os projetos já propostos apresentam avanços e recuos 

sociais no que tange à tentativa de adequar os direitos sucessórios do companheiro, sendo, 

necessário maior estudo e reflexão a respeito do tema para se chegar a uma proposta que 

realmente atenda aos anseios sociais e à proteção da família, estando em consonância com os 

direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. 
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CONCLUSÃO 

 
 

A partir da análise dos aspectos dos direitos sucessórios relativos à união estável, nota-

se que o tratamento dispensado pelo Código Civil de 2002 à sucessão do companheiro(a) recebe 

diversas críticas por parte da doutrina.  

Nos dizeres de Guilherme Calmon Nogueira da Gama,  

 

 

o direito das Sucessões deve especialmente servir para a proteção da família 

constituída pelo falecido, nos termos do art. 226, caput, da Constituição Federal e, 

assim, cumprir importante função imposta pelo legislador constituinte de viabilizar a 

maior segurança e justiça no âmbito das relações civis80. 

 

 

Assim, a regulamentação trazida pelo art. 1790 do Código Civil de 2002 gerou uma 

série de debates a respeito da compatibilidade do dispositivo com a previsão constitucional, 

surgindo a partir daí diferentes correntes que defendem desde a constitucionalidade do 

dispositivo até a inconstitucionalidade que, para alguns é parcial, relativa a alguns incisos 

apenas e, para outros contemplaria todo o artigo e, inclusive, a posição em que foi inserido nos 

capítulos da legislação civil. 

Os argumentos pela inconstitucionalidade, portanto, baseiam-se, principalmente, na 

alegação de que o dispositivo retira direitos e vantagens existentes anteriormente em favor do(a) 

companheiro(a) supérstite, no lugar de dar especial proteção à família fundada no 

companheirismo, conforme determinou a Carta Magna. 

Em relação ao posicionamento doutrinário, tem prevalecido o entendimento pela 

inconstitucionalidade, variando de autor para autor o alcance desta inconstitucionalidade no 

dispositivo, de maneira que alguns entendem pela má localização no artigo no Código Civil, 

alguns defendem a inconstitucionalidade total das previsões sucessórias do companheiro e, a 

quase maioria dos juristas concorda com inconstitucionalidade ao menos parcial, atingindo os 

                                                             

 

80 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Concorrência Sucessória à luz dos Princípios Norteadores do Código 

Civil de 2002, p. 24 



 

 

54 

incisos que tornam o tratamento diferenciado mais discrepante em relação ao sistema sucessório 

previsto para os cônjuges.  

Jurisprudencialmente não há um posicionamento dominante, há correntes que optam por 

seguir a letra da lei, considerando que o fato das entidades familiares em questão serem 

diferenciadas justificaria o tratamento totalmente diferente entre as normas de sucessão, 

enquanto há outras correntes que reconhecem como discrepante o tratamento tão diferenciado 

conferido à entidade que apesar de não igualadas, são semelhantes e dignas de igual proteção.  

Logo, apesar do reconhecimento da união estável como entidade familiar, 

constitucionalmente protegida desde 1988, o Código Civil de 2002, ao tratar da sucessão dos 

companheiros, reduziu significativamente seus direitos sucessórios, principalmente no que 

concerne à sua concorrência com os colaterais do de cujus, sofrendo por esta razão inúmeras 

críticas, podendo-se destacar a do Prof. Silvio de Salvo81, que afirma: “O mais moderno Código 

conseguiu ser perfeitamente inadequado ao tratar do direito sucessório dos companheiros”, 

restando clara a indignação dos operadores do direito acerca do assunto. 

Assim, o conjunto de direitos sucessórios do companheiro, quando analisado em relação 

a todo o ordenamento jurídico revela diversos aspectos dissonantes, que tendem a prejudicar 

todo o avanço e direitos conquistados pela família formada por companheiros que, apesar de 

menos formal, tem proteção garantida em igualdade pela Constituição Federal. 

Desta forma, as controvérsias suscitadas demonstram a necessidade de mudanças no 

ordenamento jurídico a fim de adaptar as previsões legais ao sistema, sendo que este é formado 

tanto pelo aspecto formal, legalmente instituído, como pelas tendências sociais e que equilíbrio 

entre as normas e princípios regentes do direito envolvido. 

Diante desta nova tendência de adaptação do sistema, a discussão se art. 1790 do Código 

Civil encontra respaldo com a proteção estatal conferida à família na Constituição Federal de 

1988 ganha destaque, convergindo para possíveis mudanças legais que melhor regulem os 

direitos sucessórios, adequando-se melhor aos princípios constitucionais.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

81 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões, p. 132. 
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