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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objeto primordial a análise do caso concreto que ensejou o Recurso 

Extraordinário número 878.964, responsável por equiparar os regimes sucessórios do cônjuge 

e do companheiro, consolidando, consequentemente, o caráter instrumental e socioafetivo de 

família. Para tanto, utilizou-se do método de estudo de caso, destrinchando os votos dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal com o intuito de compreender as mudanças referentes 

à evolução do conceito de família perante o direito e a sociedade e a evolução doutrinária e 

legislativa concernentes ao tema. Desta forma, o capítulo um aborda como era deferida a 

sucessão para o companheiro, conforme as disposições do artigo 1790 do Código Civil, e 

como se dava a sucessão para o cônjuge, regulamentada pelo artigo 1829 do referido 

dispositivo legal. Destaca-se, no segundo capítulo, a importância da formação do precedente 

dos tribunais mineiros, decorrente da arguição do incidente de inconstitucionalidade número 

1.0512.06.032213-2, na ratificação do entendimento favorável à constitucionalidade do artigo 

1.790 do Código Civil de 2002 e, por esta razão, conivente com a distinção entre os regimes 

sucessórios atinentes ao casamento e à união estável. No terceiro capítulo é apresentado um 

exame pormenorizado do Recurso Extraordinário supramencionado, enfocando os 

fundamentos que nortearam as decisões de cada Ministro, no intento de antecipar uma 

possível tendência, levando-se em conta o atual posicionamento de seus membros, no que diz 

respeito às futuras jurisprudências emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).  

 

Palavras-chave: Direito das Sucessões. Direito de Família. União Estável. Casamento. 

Recurso Extraordinário. STF. Regimes Sucessórios. Entidades Familiares. Companheiro. 

Cônjuge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is the analysis of the concrete case that led to Extraordinary 

Appeal number 878.964, which is responsible for equating the succession regimes of the 

spouse and partner, thus consolidating the instrumental and socio-affective character of the 

family. For this purpose, the case study method was used, breaking the votes of the Ministers 

of the Federal Supreme Court in order to understand the changes regarding the evolution of 

the concept of family before the law and society; the doctrinal and legislative evolution 

concerning the theme. In this way, chapter one discusses how succession was granted to the 

companion, according to the provisions of article 1790 of the Civil Code, and how succession 

was given to the spouse, regulated by article 1829 of said legal provision. In the second 

chapter, the importance of the formation of the precedent of the mining courts, due to the 

allegation of the unconstitutionality issue number 1.0512.06.032213-2, is confirmed in the 

ratification of the favorable understanding of the constitutionality of article 1,790 of the Civil 

Code of 2002 and, this reason, conniving with the distinction between succession regimes 

pertaining to marriage and stable union. The third chapter presents a detailed examination of 

the aforementioned Extraordinary Appeal, focusing the foundations that guided the decisions 

of each Minister, in an attempt to anticipate a possible trend, taking into account the current 

position of its members, regarding future jurisprudence issued by the Federal Supreme Court 

(STF). 

 

 

 

Keywords: Succession Law. Family right. Stable union. Marriage. Extraordinary Appeal. 

FSC. Successive Regimes. Family Entities. Companion. Spouse. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

Não obstante a Constituição Federal de 1988 (CF/88) tenha como princípios 

norteadores de sua elaboração a dignidade da pessoa humana e a igualdade entre os 

indivíduos, certo é que alguns dispositivos que compõem o sistema jurídico brasileiro não 

foram capazes de acompanhar as inovações por ela propostas. É o caso, por exemplo, do 

Código Civil de 2002. 

Em razão disto, embora os princípios constitucionais apontem para uma valorização 

do ser, ao invés do ter, bem como da essência, em detrimento das formas, o CC/2002, em 

flagrante incompatibilidade com os referidos preceitos, foi infeliz ao estabelecer distinções 

entre entidades familiares, promovendo uma maior proteção dos direitos de uma e relegando a 

outra à situações de extrema injustiça e vulnerabilidade. 

Sabe-se que, por muito tempo, o casamento foi imposto como único instituto a partir 

do qual era possível formar uma família, caso o indivíduo desejasse receber a tutela estatal. 

Qualquer outra disposição que ameaçasse a tradicional configuração familiar do matrimônio 

era vista com maus olhos pelo Estado e, até mesmo, pela sociedade. Por este motivo, não 

havia a possibilidade do divórcio, tampouco do reconhecimento dos filhos havidos fora do 

casamento, os ditos ilegítimos, o que mostra, claramente, o caráter patriarcal, autoritário e 

discriminatório deste modelo. 

Todavia, a sociedade foi se modificando, e novos arranjos familiares foram surgindo e 

ganhando espaço. Apareceram as famílias constituídas a partir da união estável, da união 

homoafetiva, as formadas por apenas um dos pais e seus descendentes, chamadas de 

monoparentais, ou mesmo aquelas formadas sem a presença dos genitores, mas, tão somente, 

por tios, primos e avós, denominadas anaparentais, como também o poliamor.  

Em meio à essa nova realidade, que atingia, cada vez mais, um maior número de 

pessoas, começou a ser exigido do Judiciário uma resposta às lacunas existentes quanto à 

proteção e garantia dos direitos desses núcleos singulares, uma vez que o legislador originário 

não fora capaz de antever e tutelar as particularidades e complexidades dessas situações. 

É neste contexto que, através do método de análise de caso, estudou-se o caso concreto 

que originou o Recurso Extraordinário objeto do presente estudo, e as razões que ensejaram a 

companheira em comento a provocar a justiça até as suas últimas instâncias a fim de obter 

uma solução equânime e satisfatória aos seus anseios, ainda que isto significasse alterar, 

definitivamente, os conceitos que, até então, regiam o direito das famílias e das sucessões.  
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Nesta conjuntura, o objetivo deste trabalho é fazer reflexões a respeito de quais valores 

justificariam a prevalência de uma família sobre a outra, e se tal raciocínio se harmonizaria 

com as propostas da Constituição de 1988; repensar qual seria o limite da literalidade de uma 

norma quando observado que, apesar de o significado semântico dispor de uma maneira, a 

análise sistemática do texto e dos demais regramentos apontarem para uma flagrante 

incompatibilidade teleológica. 

Por oportuno, a presente tese tem, também, o fim de ponderar acerca dos prós e dos 

contras de se permitir que o Judiciário opere mudanças na seara legislativa, uma vez que o 

espaço para tais alterações deveria ser o Congresso Nacional, contrabalanceando-se tal falto 

com a urgente necessidade com a qual os indivíduos pleiteiam uma tutela que a legislação não 

é capaz de prover, dada a velocidade com a qual a sociedade se transforma, em contraste com 

a morosidade do processo legislativo. 

Do mesmo modo, operam-se divergências quanto ao fato de a referida intervenção 

trazer benefícios ou, a despeito de suas boas intenções, acabar interferindo na autonomia do 

indivíduo ao fazer suposições sobre escolhas pessoais e que dizem respeito, tão somente, à 

vida privada de cada um.  

Por outro lado, compete ao Judiciário analisar os casos concretos e efetivar um 

tratamento isonômico aos cidadãos, promovendo uma igualdade não apenas formal, mas, 

também, material, o que significa levar em consideração que nem todos possuem o mesmo 

nível de informação e acesso à justiça. 

 É por este motivo que deve-se proceder com a máxima cautela a fim de saber 

diferenciar as situações em que a pessoa exerceu seu livre arbítrio e optou por algo espontânea 

e inequivocamente, de outros contextos em que o indivíduo age premido pelo costume, pela 

simplicidade do ato, pela comodidade, pela falta de acesso, ignorando a relevância e as 

consequências jurídicas de sua escolha.  

Conforme será possível perceber a partir da leitura deste trabalho, o Supremo Tribunal 

Federal mostrou-se sensível à esta nova conjuntura e preocupado não apenas em garantir o 

bem-estar e a dignidade dos cidadãos, como também em assegurar uma decisão justa, 

razoável e proporcional, condizente com as especificidades dos diversos modelos de entidades 

familiares que permeiam a sociedade contemporânea. 

Foi assim que operou-se grande transformação na área do Direito de Família e das 

Sucessões: eliminaram-se os tratamentos discriminatórios e iníquos, tipicamente relacionados 

a formalidades e consanguinidade, em prol de privilegiar o critério socioafetivo, estendendo, 

dessa maneira, aos diversos núcleos familiares, os mesmos níveis de respeito, dignidade e 
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proteção, uma vez que todos perseguem os mesmos fins, quais sejam, os de alcançar o 

desenvolvimento e a realização pessoal de seus membros a partir dos laços de afeto, da 

cooperação mútua, do respeito e da solidariedade. 
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CAPÍTULO I 

1. OS DIREITOS SUCESSÓRIOS DO COMPANHEIRO ANTES DA DECISÃO 

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 878.694 

 

A Constituição brasileira de 1988 trouxe inúmeras inovações, sendo certo que, para o 

presente trabalho, importante se faz destacar a ampliação concernente ao conceito de família, 

estendendo, desta forma, às uniões informais, bem como às monoparentais, a tutela que, antes, 

recaía, apenas, sob as uniões matrimoniais. Por sua vez, mesmo com a igualdade pretendida 

pelo texto constitucional, pode-se verificar que o Código Civil de 2002 apresentava 

diferenciações e impropriedades no tocante à sucessão fixada para o cônjuge em comparação 

à fixada para o companheiro. 

Partindo, primeiramente, desta observação constitucional, alguns estudiosos do Direito 

de Família1 começaram a expor suas teses no sentido de que a sucessão do companheiro, em 

contraste com a sucessão do cônjuge, fixada no Código Civil (CC), acabava ferindo princípios 

basilares da Carta Magna, quais sejam, o da dignidade da pessoa humana e o da afetividade. 

Inclusive, para a autora Maria Berenice Dias2, tal afronta acabaria contribuindo para a 

imposição de um perfil de família profundamente atrelado ao casamento, com valores 

patriarcais, patrimoniais, hierarquizados e heterossexuais, situação que não mais se adequaria 

à realidade do país.  

Dentro desse contexto social, o Direito Sucessório passou a refletir, também, sobre o 

princípio da afetividade no direito das famílias, atrelando o seu estudo à premente necessidade 

de se atender ao princípio constitucional de igualdade. Desse modo, tornou-se extremamente 

relevante a discussão acerca da inferioridade com a qual o companheiro era tratado, no 

Código Civil de 2002, quando comparado ao cônjuge, no capítulo referente às sucessões.  

Dito isto, para que se possa elucidar melhor tais disparidades, passar-se-á à análise das 

regras aplicadas à sucessão legal do cônjuge e do companheiro fixadas no Código Civil de 

                                                                 
1 Cumpre destacar algumas das referências em Direito de Família que embasaram o presente estudo: GAMA, 

Guilherme Calmon Nogueira da; GUERRA, Leandro dos Santos. Função Social da Família. Revista Brasileira 

de Direito de Família, Porto Alegre, v. 8, n. 39, p. 154-169, Dez./Jan., 2007, p. 155;  MADALENO, Rolf. 

Curso de Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 66; NEVARES, Ana Luiza Maia. Os 

Direitos Sucessórios do Cônjuge e do Companheiro no Código Civil de 2002: Uma Abordagem à Luz do Direito 

Civil-Constitucional. Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, v. 8, n. 36, p. 139-69, Jun/Jul., 

2006, p. 144; TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 397. 

FACHIN, Luiz Edson; PIANOVSKI, Carlos Eduardo, A dignidade humana no direito contemporâneo: uma 

contribuição à crítica da raiz dogmática do neopositivismo constitucionalista. Revista Trimestral de Direito 

Civil, vol.35, p. 108, jul/set. 2008. BARROSO, Luís Roberto. Aqui, lá e em todo lugar: a dignidade humana no 

direito contemporâneo e no discurso transnacional. Revista dos Tribunais, vol. 919, p. 127, maio/2012. 
2 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
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2002: no tocante à sucessão do cônjuge o referido dispositivo legal o qualifica como herdeiro 

necessário, conforme se depreende da leitura dos artigos 1845 (“Art. 1845. São herdeiros 

necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”) e 1829, inciso III, ambos do 

Código Civil de 2002, a saber:  

 

  

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 colaterais3. 

 

 

Ressalte-se, entretanto, que o art. 1830 do Código Civil, traz a ressalva de que, estando 

os cônjuges separados judicialmente ou de fato há mais de dois anos ao tempo da morte de um 

destes, não seria reconhecido, ao sobrevivente, o direito sucessório, exceto se comprovado 

que a impossibilidade de convivência não se deu por sua culpa. 

Neste sentido, é importante destacar que os herdeiros necessários para o Código Civil 

são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, excluído, portanto, do rol, o companheiro. 

Para melhor ilustrar a consequência disto, vale citar a fundamentação do voto do ilustre 

Ministro Luís Roberto Barroso, no Recurso Extraordinário número 878.684, que dispõe da 

seguinte maneira: 

 

 

O regime sucessório no país envolve a ideia de proteção em dois graus de 

intensidade. O grau fraco aplica-se à parte disponível da herança, em relação à qual 

o sucedido tem liberdade para dispor, desde que respeitados os requisitos legais para 

sua manifestação de vontade. Quanto a essa parte, a lei tem caráter supletivo, 

conferindo direito de herança aos herdeiros vocacionados somente no caso de 

inexistir testamento. Já o grau forte refere-se à parte indisponível da herança (a 

chamada legítima), que corresponde à metade dos bens da herança que a lei impõe 

seja transferida a determinadas pessoas da família (os herdeiros necessários), que só 

deixarão de recebê-la em casos excepcionais também previstos em lei. Sobre essa 

parcela, o sucedido não tem liberdade de decisão, pois se trata de norma cogente. 

Apenas se não houver herdeiros necessários, não haverá legítima, e, portanto, o 

sucedido poderá dispor integralmente de sua herança. Esse regime impositivo 

                                                                 
3 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 1ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002. 
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justifica-se justamente pela necessidade de assegurar aos familiares mais próximos 

do sucedido um patamar de recursos que permita que preservem, na medida do 

possível, o mesmo padrão existencial até então desfrutado4. 

 

 

Retomando, assim, a sucessão do cônjuge sobrevivente, observa-se que concorrerá 

com os descendentes, na forma fixada na lei, e caso não haja descendentes, com os 

ascendentes e, por fim, não havendo descendentes ou ascendentes herdará, sozinho, os bens 

do cônjuge falecido, uma vez que esgotados os herdeiros necessários.  

Ao contrário, o companheiro, como não elencado no rol de herdeiros necessários, 

ainda que na ausência destes, não herda os bens do de cujus em sua totalidade, concorrendo, 

portanto, com os demais herdeiros facultativos (colaterais até o quarto grau). 

 No que concerne à sucessão do cônjuge sobrevivente com os descendentes herdeiros, 

cumpre mencionar que há divergências doutrinárias a respeito da interpretação do inciso I do 

art. 1829, anteriormente mencionado, de modo que, para uma melhor análise, cumpre 

observar as elucidações do autor Flávio Tartuce5,  de modo que, a primeira consideração 

atinente ao tema chama a atenção para a intenção do legislador, qual seja, a de separar meação 

e herança, de modo que restaria vedado ao cônjuge, ser, concomitantemente, herdeiro e 

meeiro. 

Prosseguindo com suas explanações, o conceituado doutrinador introduz a segunda 

pontuação, concernente ao fato de que seria praticamente impossível o falecido não deixar 

nenhum bem particular, o que abriria um questionamento acerca da grande probabilidade de 

inocorrência, na prática, da hipótese trazida pela parte final do inciso I. 

Finalmente, seu terceiro apontamento versa sobre o Enunciado nº 270 do CJF/STJ, da 

III Jornada de Direito Civil, que traz o posicionamento de que, quando se fala em 

concorrência do cônjuge com os descendentes, tendo sido adotado o regime da comunhão 

parcial de bens, estamos nos referindo aos bens particulares. Dispõe o enunciado supracitado: 

 

 

O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência 

com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação 

convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou 

participação final nos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em 

                                                                 
4 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 878.694. Recorrente: Maria de Fatima 

Ventura. Recorrido: Rubens Coimbra Pereira. Ministro Relator Luís Roberto Barroso. Julgado em 10/05/2017. 

Supremo Tribunal Federal. 2017. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4744004>. 

Acesso em: 30 abr. 2018. 
5 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 5ª ed. São Paulo: Método, 2015, p. 1070. 
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que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser 

partilhados exclusivamente entre os descendentes6. 

 

 

Desta forma, depreende-se que, o cônjuge que foi casado com o autor da herança sob o 

regime da comunhão parcial de bens apenas concorrerá com os filhos à herança no que diz 

respeito aos bens particulares; quanto ao patrimônio comum, terá direito à sua parte da 

meação, sendo o restante dividido apenas entre os filhos. 

 Embora o tema seja controvertido, insta salientar que este é o entendimento da 

maioria dos doutrinadores do Direito de Família e Sucessões, tais como Christiano Cassettari, 

Eduardo de Oliveira Leite, Giselda Hironaka, Gustavo Nicolau, Jorge Fujita, José Fernando 

Simão, Maria Helena Daneluzzi, Mário Delgado, Rodrigo da Cunha Pereira, Rolf Madaleno, 

Sebastião Amorim, Euclides de Oliveira, Zeno Veloso e Flávio Tartuce. 

Há, ainda, como dito, parte da doutrina que defende que o cônjuge sobrevivente, na 

comunhão parcial, deveria concorrer tanto aos bens comuns quanto aos particulares; e um 

terceiro posicionamento, este isolado, pertencente a Maria Berenice Dias, de que a 

concorrência entre o cônjuge e os descendentes só ocorreria quanto aos bens comuns.  

Outro ponto a ser observado faz referência à existência de filhos comuns e/ou não 

comuns do casal. Na primeira hipótese, qual seja, a de haver somente filhos comuns, caberá 

ao cônjuge no mínimo um quarto da herança, segundo o disposto no art. 1832 do Código 

Civil: 

 

 

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. 7 

 

 

 Quanto à segunda hipótese, embora imperem divergências doutrinárias a respeito da 

situação em comento, entende-se que, havendo descendentes híbridos (ainda que estes 

também concorram com outros descendentes) terá, o cônjuge, cota igual às deles. Frise-se que 

tais controvérsias acabam gerando incertezas e inseguranças quanto ao assunto. 

Situação que também merece destaque é a concernente à ausência de descendentes, 

oportunidade na qual são chamados a concorrer os ascendentes de primeiro grau. Neste caso, 

                                                                 
6 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. III Jornada de Direito Civil. 2016. Disponível em: 

<http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-

Coedi/jornadascej/III%20JORNADA%20DE%20DIREITO%20CIVIL%202013%20ENUNCIADOS%20APRO

APROV%20DE%20NS.%20138%20A%20271.pdf/view>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
7 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 1ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002. 
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o mínimo resguardado ao cônjuge é de um terço da herança, fato que, ao contrário do que 

ocorre na concorrência com os descendentes, independe do regime de bens adotado, 

consoante a inteligência do art. 1837, a saber: “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”8.  

Ainda, com relação à concorrência apenas com ascendentes, ressalte-se que, se houver 

apenas um ascendente de primeiro grau ou ascendentes de grau superior, caberá ao cônjuge 

sobrevivente a metade da herança, de modo que a outra parte será dividida por linha de 

ascendência dentro de um mesmo grau, de acordo com o elucidado no §2º do art. 1836: 

 

 

Art. 1836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em 

concorrência com o cônjuge sobrevivente.  

§1º Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem 

distinção de linhas;  

§2º Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha 

paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna9. 

 

 

Por fim, não havendo descendentes nem ascendentes, dispõe o art. 1838: “Em falta de 

descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente”10. 

Assim, a herança pertencerá, em sua totalidade, ao cônjuge sobrevivente, conforme exposto 

anteriormente, contemplando, dessa maneira, os princípios da dignidade da pessoa humana e 

da afetividade.  

Da mesma forma, quanto ao direito real de habitação, restou consignado que o cônjuge 

viúvo poderia habitar o imóvel enquanto vivesse, independentemente do regime de bens, da 

sua participação na herança e do início de novo relacionamento, conforme previsto no art. 

1831, do Código Civil. 

Encerradas as observações a respeito da sucessão do cônjuge, cumpre analisar, agora, 

as disposições do Código Civil acerca da sucessão do companheiro: note-se que, logo no 

início, já é possível perceber a diferenciação no tratamento dos institutos quando se verifica a 

localização da regra sucessória referente à união estável, uma vez que não se encontra no 

Título II, atinente à sucessão legítima. Este descuido do legislador, na opinião de parte da 

                                                                 
8 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 1ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002. 
9 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 1ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002. 
10 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 1ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002. 
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doutrina, abriria margem para indagar se o companheiro seria ou não considerado herdeiro 

necessário. 

Outro tópico criticado faz alusão ao fato de o art. 1790 limitar a sucessão do 

companheiro aos bens adquiridos a título oneroso durante a vigência da união estável, 

restando clara a confusão feita pelo legislador a respeito de sucessão e meação. Veja-se o 

conteúdo do referido artigo: 

 

 

Art. 1790. 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 herança11. 

 

 

 Em consonância com o previamente explanado, na sucessão do cônjuge, a depender 

do regime de bens escolhido, como, por exemplo, na comunhão parcial, seria possível que 

este concorresse com os descendentes aos bens particulares (art. 1829, I); todavia, ao 

companheiro não assistia semelhante direito, ainda que à união estável se aplicasse o regime 

de bens supracitado (inexistindo contrato escrito estipulando de maneira diversa), por força do 

art. 1725, do CC, cujo conteúdo faz alusão à aplicação do regime de comunhão parcial de 

bens nos casos de união estável, salvo em havendo contrato escrito. Desta forma, por muito 

tempo debateu-se o motivo de, em uma mesma situação (concorrência aos bens particulares 

na comunhão parcial), ser excluído o direito ao companheiro e garantido o direito ao cônjuge. 

Consequência também atrelada à referida limitação é a concernente à hipótese de o 

companheiro ser o único herdeiro existente: a redação do artigo abre espaço para que se 

chegue à absurda conclusão de que deverá concorrer com o Estado pelos demais bens, 

considerados vacantes. Embora tal posicionamento seja minoritário na doutrina, certo é que 

representa clara evidência da disparidade existente no trato dos direitos sucessórios do 

cônjuge e do companheiro. 

Já no que diz respeito à concorrência do companheiro com os filhos comuns, aduz o 

inciso I do artigo supramencionado que teria direito a uma cota equivalente à que for 

                                                                 
11 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 1ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002. 
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atribuída, por lei, ao filho. Cabe destacar que, ao contrário do disposto para o cônjuge, não 

ficaria resguardado ao companheiro o mínimo de um quarto da herança.  

Na hipótese de o companheiro concorrer com prole pertencente apenas ao de cujus, 

dispõe o inciso II do art. 1790, do CC, que caberia a ele metade do que coubesse a cada um 

dos filhos e, havendo descendência híbrida, entende-se que deveria haver uma conjugação dos 

incisos I e II.  

Desse modo, considerando a incompatibilidade existente entre ambos os regramentos, 

a cota à qual faria jus o companheiro precisaria ser igual à dos filhos comuns, mas, ao mesmo 

tempo, corresponder à metade da cota dos filhos não comuns. Tal situação não poderia 

ocorrer, uma vez garantida a igualdade entre os quinhões dos filhos comuns e não comuns 

pelo princípio constitucional da isonomia entre os filhos. Em razão disso, depreende-se que 

dever-se-ia prevalecer o inciso I, dividindo-se igualmente a herança entre todos. 

O inciso III do referido artigo trazia um comando legal que, para muitos 

doutrinadores, desprestigiava totalmente os princípios constitucionais da afetividade e da 

dignidade da pessoa humana, na medida em que chamava à sucessão do falecido os parentes 

até 4º grau, muitas vezes pessoas distantes do de cujus ou que nem o conheceram.  

Certo é que o inciso acima aludido destinava aos parentes supracitados dois terços da 

legítima, mais a totalidade dos bens particulares, restando ao companheiro, pessoa mais 

próxima do falecido e que compartilhou toda a vida com ele, apenas um terço da herança, 

correspondente aos bens adquiridos onerosamente na constância da união. 

Finalmente, o inciso IV arrematava a situação de extrema vulnerabilidade e 

inferioridade à qual estava submetido o companheiro e que já foi acima contemplada. Ocorre 

que, embora dispusesse que, não havendo parentes sucessíveis, o companheiro devesse herdar 

a totalidade dos bens, grande polêmica se instaurou no que tangia ao destino a ser dado aos 

bens que não tivessem sido adquiridos na constância da união a título oneroso, ou seja, os 

bens obtidos a título gratuito e que fossem exclusivos do autor da herança. 

 Mais uma vez, não há unanimidade doutrinária acerca do assunto, de modo que a 

situação é tratada de acordo com o regramento trazido pelo art. 1.844, segundo o qual: “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”. 

Dessa forma, embora o posicionamento dominante esteja em consonância com o 

dispositivo supratranscrito, no sentido de que tais bens só passariam ao domínio do Estado na 
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ausência de cônjuge, companheiro ou outro herdeiro, existem correntes que defendem a 

concorrência do companheiro com o Estado. 

O direito real de habitação foi mais um ponto controvertido e díspar em razão de o 

Código Civil de 2002 não ter regulamentado tal situação para o companheiro, a despeito do 

art. 1831 consagrar expressamente esta garantia ao cônjuge. A omissão gerou controvérsias 

concernentes à intenção do legislador. Os que são favoráveis à manutenção deste direito 

sucessório se amparam no Enunciado nº 117 do CJF/STJ, da I Jornada de Direito Civil, 

segundo o qual:  

 

 

O direito real de habitação deve ser estendido ao companheiro, seja por não 

ter sido revogada a previsão da Lei nº 9.278/1996, seja em razão da 

interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art. 6.º, caput, da 

CF/198812. 

 

 

Na visão da maioria dos doutrinadores, tais como Sílvio Venosa e Flávio Tartuce, os 

argumentos de que não houve revogação expressa da lei, bem como da prevalência da 

garantia constitucional de moradia (art. 6º, CF/1988) merecem prosperar ante aqueles que 

alegam que, tendo em vista que o Código Civil regula por completo a sucessão do 

companheiro, a referida lei teria sido revogada tacitamente, não estendendo a este, portanto, o 

direito real de habitação.  

Cabe acrescentar que a jurisprudência também não é pacífica quanto ao assunto, ainda 

que predominem decisões favoráveis à manutenção do direito em favor do companheiro, tais 

quais, STJ, REsp. 821.660/DF, 3.ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 14.06.2011, v.u.; TJSP, 

Agravo de Instrumento 990.10.007582- 9, Acórdão 4569452, Araçatuba, 1.ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. De Santi Ribeiro, j. 29.06.2010, DJESP 28.07.2010; TJRS, 

Apelação Cível 70029616836, Porto Alegre, 7.ª Câmara Cível, Rel. Des. André Luiz Planella 

Villarinho, j. 16.12.2009, DJERS 06.01.2010, p. 35; TJDF, Recurso 2006.08.1.007959-5, 

Acórdão 355.521, 6.ª Turma Cível, Rel.ª Des.ª Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJDFTE 

13.05.2009, p. 145; TJSP, Apelação 573.553.4/2, Acórdão 4005883, Guarulhos, 4.ª Câmara 

de Direito Privado, Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, j. 30.07.2009, DJESP 16.09.2009; TJSP, 

Apelação com Revisão 619.599.4/5, Acórdão 3692033, São Paulo, 6.ª Câmara de Direito 

                                                                 
12 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. I Jornada de Direito Civil. 2016. Disponível em: 

<http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/enunciados-aprovados-da-i-iii-iv-e-v-jornada-de-direito-

civil/compilacaoenunciadosaprovados1-3-4jornadadircivilnum.pdf/view>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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Privado, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 18.06.2009, DJESP 14.07.200913, como se vê a partir 

da transcrição de algumas ementas abaixo:  

 

 

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO 

CÔNJUGE SUPÉRSTITE. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. SITUAÇÃO JURÍDICA 

MAIS VANTAJOSA PARA O COMPANHEIRO QUE PARA O CÔNJUGE. 

EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. 1.- O Código Civil de 1916, com a 

redação que lhe foi dada pelo Estatuto da Mulher Casada, conferia ao cônjuge 

sobrevivente direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da 

família, desde que casado sob o regime da comunhão universal de bens. 2.- A Lei nº 

9.278/96 conferiu direito equivalente aos companheiros e o Código Civil de 2002 

abandonou a postura restritiva do anterior, estendendo o benefício a todos os 

cônjuges sobreviventes, independentemente do regime de bens do casamento. 3.- A 

Constituição Federal (artigo 226, § 3º) ao incumbir o legislador de criar uma 

moldura normativa isonômica entre a união estável e o casamento, conduz também o 

intérprete da norma a concluir pela derrogação parcial do § 2º do artigo 1.611 do 

Código Civil de 1916, de modo a equiparar a situação do cônjuge e do companheiro 

no que respeita ao direito real de habitação, em antecipação ao que foi finalmente 

reconhecido pelo Código Civil de 2002. 4.- Recurso Especial improvido. (STJ – 

REsp: 821.660 DF 2006/0038097-2, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 14/06/2011, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ e 

17/06/2011). 14 

 

UNIÃO ESTÁVEL E DIREITO REAL DE HABITAÇÃO - Decisão agravada que 

garantiu ao companheiro o direito real de habitação - Correção - União estável 

incontroversa - Imóvel utilizado pelo casal como moradia - Preenchidos os 

requisitos do parágrafo único do artigo 7º da Lei n° 9.278/96, não revogado pelo 

Novo Código Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP – AG: 

990100075829 SP, Relator: De Santi Ribeiro, Data de Julgamento: 29/06/2010, 1ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2010). 15 

 

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO REAL DE 

HABITAÇÃO ASSEGURADO A UMA DAS CONDÔMINAS.  

1. O direito real de habitação, assegurado pela Lei Civil (CC, art. 1.831 e art. 7º da 

Lei 9278/96) oportunamente invocado pela ré em sua contestação, é causa 

impeditiva do direito da apelante, verdadeiro óbice legal à extinção do condomínio 

postulada na inicial. 

2. O direito à moradia – alçado à categoria de direito social garantido 

constitucionalmente (art. 6º da CF) – consagra o instituto do direito real de 

habitação, tanto em favor dos cônjuges como dos companheiros, e se sobrepõe ao 

direito de propriedade da apelada. 

3. Oportuna a correção da sentença apenas para suspender a condenação nas verbas 

sucumbenciais atribuídas à litigante beneficiária da AJG. 

Precedentes.  

                                                                 
13 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 5ª ed. São Paulo: Método, 2015, p. 1083. 
14 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Terceira Turma. Recurso Especial nº 821660. Recorrente: Nafsica 

Pappas e outros. Recorrido: Gloria Moraes Detzortzis. Ministro Relator Sidnei Beneti. Julgado em 14/11/2011. 

Jus Brasil. 2011. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21115301/recurso-especial-resp-

821660-df-2006-0038097-2-stj?ref=juris-tabs>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 1ª Câmara de Direito Privado. Agravo de Instrumento nº 

990100075829. Agravante: Espólio de Ana Francisco. Agravado: O Juízo. Relator De Santi Ribeiro. Julgado em 

29/06/2010. Jus Brasil. 2010. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15011085/agravo-de-

instrumento-ag-990100075829-sp?ref=juris-tabs>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS – AC: 70039973078 RS, 

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 24/02/2011, Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/03/2011). 16 

 

União estável – Pretensão de reconhecimento da união vivenciada posteriormente ao 

casamento, com a divisão do bem pertencente ao companheiro falecido – Imóvel 

adquirido antes da união e que já foi, inclusive, objeto de partilha quando da 

separação do casal – Inteligência do art. 1.790 do CC – Devolução pela companheira 

da metade dos valores sacados da conta poupança do “de cujus“, após sua morte, aos 

herdeiros – Reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel que servia 

de moradia para a família [art. 7º, parágrafo único da Lei 9.278/96], afastada a 

condenação da autora nos eventuais alugueres recebidos pelo imóvel do falecido – 

Provimento, em parte, do recurso da autora, negado ao do Espólio–réu. (TJSP – 

Apelação Cível nº 573.553.4/2 – Guarulhos – 4ª Câmara de Direito Privado – Rel. 

Des. Ênio Santarelli Zuliani – DJ 30.07.2009).17 

 

 

Resta claro, portanto, que a falta de isonomia no trato dos direitos sucessórios entre o 

cônjuge e o companheiro resultava em uma insegurança jurídica que prejudicava gravemente 

a efetiva tutela de um modelo familiar que é muito recorrente na sociedade contemporânea. A 

ausência de consenso, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, agravava ainda mais o 

cenário de desigualdade uma vez que, os casos que chegavam ao judiciário ganhavam, a 

depender do entendimento do tribunal, diferentes soluções.  

Nesse contexto, os debates acerca da inconstitucionalidade do art. 1790 foram 

ganhando relevância e um dos posicionamentos que predominava nos julgados era o atinente 

à inconstitucionalidade apenas do inciso III, concernente à concorrência do companheiro com 

ascendentes e colaterais até quarto grau: os conviventes eram claramente desprestigiados em 

comparação àqueles que optavam por contrair matrimônio, uma vez que lhes cabia somente 

um terço da herança, ao passo que, se casados fossem, teriam direito à metade de todos os 

bens. 

Havia, ainda, os que defendiam a inconstitucionalidade total do artigo em razão deste 

lesar os direitos sucessórios do companheiro; os que optavam pela suspensão do processo até 

que o Órgão Especial do Tribunal emitisse sua opinião à respeito da inconstitucionalidade; 

outros que opinavam que o artigo representava afronta à Constituição, mas não por privilegiar 

o cônjuge, mas sim a companheira. 

                                                                 
16 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. 8ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 70039973078. 

Apelante: Nara Costa Campezzato. Apelado: Oracildes Silva Fagundes. Relator Luiz Felipe Brasil Santos. 

Julgado em 24/02/2011. Jus Brasil. 2011. Disponível em: < https://tj-

rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22929055/apelacao-civel-ac-70039973078-rs-tjrs?ref=juris-tabs>. Acesso em: 

30 abr. 2018. 
17 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 4ª Câmara de Direito Privado. Apelação Cível nº 573.553.4/2. 

Apelante: S. C. B. Apelado: Espólio de R. H. B. Julgado em 30/07/2009. 26º Tabelionato de Notas. 2011. 

Disponível em: < https://www.26notas.com.br/blog/?p=2949>. Acesso: 30 abr. 2018. 
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 Por último, outro recorrente ponto de vista dizia respeito à alegação de 

inconstitucionalidade sob o fundamento de que a Carta Magna não equiparou a união estável 

ao casamento, tendo, tão somente, reconhecido a relação como entidade familiar, motivo pelo 

qual o tratamento diferenciado e privilegiado dispensado aos direitos sucessórios do cônjuge 

não oferecia qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 

Por todo o exposto, o Supremo Tribunal Federal, impelido pela extrema relevância da 

controvérsia jurídico-constitucional explicitada, bem como pela premente necessidade de 

garantir à sociedade decisões equânimes, justas e que ofertassem uma tutela efetiva dos 

direitos sucessórios tanto dos que contraíam matrimônio, como dos que optavam por manter 

união estável, reconheceu a repercussão geral do tema no Recurso Especial nº 878.964, fato 

que será amplamente debatido nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO II 

2. A ORIGEM DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 878.694: O INCIDENTE 

DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.0512.06.032213-2 E O INÍQUO 

PRECEDENTE MINEIRO 

 

É de conhecimento geral que, atualmente, a união estável e o casamento possuem, 

praticamente, os mesmos efeitos perante a justiça. Entretanto, nem sempre foi assim: apenas 

recentemente, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil, 

companheiro e cônjuge tiveram seus direitos sucessórios equiparados, eliminando, dessa 

forma, diferenciações que acabavam por criar situações de extrema disparidade e injustiça. 

Antes de analisar o Recurso Extraordinário nº 878.694, responsável por grande 

inovação no direito de família e no direito das sucessões, é importante conhecer o que 

desencadeou tamanho sentimento de iniquidade, a ponto de levar aqueles cujos direitos foram 

lesados a provocarem o Judiciário. De algum modo a sociedade objetivava uma resposta que 

fizesse jus ao “novo”, e cada vez mais recorrente modelo familiar brasileiro, muito mais 

focado na intenção de constituir uma família do que na forma pela qual esta se constitui.  

Neste contexto, é interessante acompanhar o caso concreto que ensejou o referido 

Recurso Extraordinário (RE) para que, assim, seja possível fazer uma abordagem ampla a 

respeito da distinção que outrora existira entre o regime sucessório para os cônjuges e para os 

companheiros.  

Tratava-se de litígio no qual figuraram como partes a companheira sobrevivente, Sr.ª 

Maria de Fatima Ventura, e um dos irmãos do falecido, o Sr. Rubens Coimbra Pereira. A 

controvérsia versava a respeito da concessão ou não da totalidade da herança do de cujus à 

companheira, uma vez que a consequência de tal decisão determinaria se o parente colateral 

seria ou não incluído na sucessão, tratada, originariamente, na Apelação Cível de número 

10439091037481001, que tramitou perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais18. 

A sentença de primeiro grau concedeu a totalidade da herança à Sr.ª Maria de Fatima 

Ventura, argumentando que aplicar o Código Civil de 2002 ao caso concreto em questão 

representaria um retrocesso aos direitos sucessórios do companheiro, bem como uma afronta 

aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do tratamento 

isonômico das entidades familiares.  

                                                                 
18 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. 8ª Câmara Cível.  2015. Supremo Tribunal Federal. 

Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4744004>. Acesso 

em: 03 jun. 2018. 
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Ocorre que, discordando de tal conclusão, um dos irmãos do falecido, o já mencionado 

Sr. Rubens Coimbra Pereira, interpôs apelação perante a 8ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, a qual, em observação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula 

Vinculante nº 10, remeteu os autos à Corte Superior do referido Tribunal, uma vez que, 

embora concordasse que a distinção feita pelo art. 1790 era ilegítima, poderia, apenas, com 

base no procedimento da reserva de plenário, suscitar incidente de inconstitucionalidade.  

Todavia, antes mesmo que o julgamento supracitado fosse iniciado, restou verificada a 

existência de precedente recente, já julgado, de incidente de idêntico objeto (nº 

1.0512.06.032213-2), oportunidade na qual a Corte Superior do TJ-MG fixou o seguinte 

entendimento: 

 

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

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

diferenciado entre cônjuge e companheiro encontra guarida na própria Constituição 

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

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

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

comuns. 

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL N° 

1.0512.06.032213-2/002 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0512.06.032213-2/001 - 

COMARCA DE PIRAPORA - REQUERENTE(S): 6ª CÂMARA CÍVEL TJMG - 

REQUERIDO(A)(S): CORTE SUPERIOR - RELATOR: EXMO. SR. DES. 

PAULO CÉZAR DIAS.19 

 

Dessa forma, embora o juízo a quo tivesse admitido que o tratamento dispensado ao 

companheiro não representava a melhor opção do legislador ordinário, o Órgão Especial do 

TJ supracitado optou pela tese de que a distinção estabelecida entre os regimes sucessórios 

encontrava guarida na própria Constituição Federal, motivo pelo qual, o incidente de 

inconstitucionalidade arguido no caso em tela não fora conhecido.  

Tendo os autos retornado ao local de origem, qual seja, a 8ª Câmara Cível, para 

julgamento do mérito do recurso, esta, impotente frente à decisão da Corte Superior a respeito 

da constitucionalidade do art. 1790, deu provimento à apelação para limitar o direito 

sucessório da companheira nos termos do inciso III do referido artigo. 

 Com a sentença reformada, restou consignado que à companheira caberia apenas um 

terço dos bens adquiridos onerosamente durante a existência da união estável, excluindo-se os 

                                                                 
19 CORTE SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Incidente de Arguição de 

Inconstitucionalidade Cível nº 1.0512.06.032213-2. Requerente: 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais. Recorrido: Corte Superior. Relator: Desembargador Paulo Cézar Dias. Julgado em 28/03/2012. 

Juliana e Fernanda Gontijo Advocacia e Consultoria das Famílias e Sucessões. Disponível em: 

<http://www.gontijo-familia.adv.br/incidente-de-inconstitucionalidade-direito-de-familia-uniao-estavel-

sucessao-companheiro-sobrevivente-art-1-790-inciso-iii-do-codigo-civil/>. Acesso em: 03 jun. 2018. 
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bens particulares do falecido. O restante, dois terços da totalidade dos bens, mais os bens 

particulares, seriam destinados aos irmãos do de cujus, parentes colaterais, conforme a ementa 

que segue: 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. 

DIREITOS SUCESSÓRIOS DA COMPANHEIRA. ARTIGO 1.790, III, DO 

CÓDIGO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO 

ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO DIREITO DE A 

COMPANHEIRA SOBREVIVENTE HERDAR TÃO SOMENTE OS BENS 

ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL, EM 

CONCORRÊNCIA COM OS PARENTES COLATERAIS DE SEGUNDO GRAU, 

EXCLUÍDOS, PORTANTO, OS BENS PARTICULARES. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1) O Órgão Especial deste Tribunal reconheceu a 

constitucionalidade do art. 1.790, quando do julgamento do Incidente de nº 

1.0512.06.0322313-2/002, por entender que o ordenamento jurídico constitucional 

não impede que a legislação infraconstitucional discipline a sucessão para os 

companheiros e os cônjuges de forma diferenciada, visto que respectivas entidades 

familiares são institutos que contêm diferenciações. 2) A teor do inciso III do art. 

1790 do Código Civil, na falta de descendentes e ascendentes, o companheiro faz jus 

tão somente a um terço dos bens adquiridos onerosamente na constância da união 

estável a título de herança, pois concorre com os colaterais até quarto grau, devendo 

ser excluídos sua participação como herdeiro dos bens particulares do de cujus20. 

 

 

Inconformada com tal parecer, a companheira interpôs Recurso Especial e 

Extraordinário, ambos inadmitidos no TJ-MG. No STF, embora inadmitido em sua origem 

sob o argumento de que a controvérsia não teria natureza constitucional, foi provido, após 

agravo, convertendo-se em Recurso Extraordinário. Como base de sua defesa, a recorrente 

alegou que o regime sucessório estabelecido para a companheira pelo art.1790 do Código 

Civil configurava clara ofensa ao dever estatal de proteção à família (art. 226, §3º, da 

CF/1988) e ao princípio da igualdade de tratamento entre os diferentes modelos de entidades 

familiares existentes. 

A parte recorrida, por sua vez, insistiu na constitucionalidade do art. 1790, respaldada, 

como visto, pela jurisprudência da Corte Superior do Tribunal de Minas Gerais e pela 

aquiescência da Procuradoria Geral da República, que reiterou a premissa de que, embora a 

Constituição reconheça a união estável como entidade familiar, ela não a equipara ao 

casamento, razão pela qual a opção por um ou outro modelo diz respeito à autonomia privada 

dos contraentes.  

                                                                 
20 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. 8ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 10439091037481001. 

Apelante: Maria de Fatima Ventura. Apelado: Rubens Coimbra Pereira e outros. 2015. Supremo Tribunal 

Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4744004>. Acesso 

em: 03 jun. 2018. 
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De acordo com este raciocínio, argumentava-se que, se podendo converter a união 

estável em casamento e tendo esta conversão facilitada pela própria Carta Magna, os 

companheiros não o faziam, é porque não desejavam que as regras do matrimônio se 

aplicassem às particularidades de sua vida conjunta.  

Para uma melhor compreensão acerca do posicionamento dos tribunais do Estado de 

Minas Gerais, mostra-se de grande relevância o exame do incidente de inconstitucionalidade 

supramencionado, qual seja, o de nº 1.0512.06.032213-2, tanto por ter sido o responsável pela 

consolidação do entendimento favorável à constitucionalidade do art. 1790, uniformizando as 

decisões concernentes ao tema naquela região, como por refletir as principais justificativas 

que fomentavam a controvérsia.  

Quanto ao aludido incidente, ressalte-se que, mesmo antes da discussão do mérito, 

houve proposição de preliminar de suspensão do julgamento, perante a Corte Superior do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que contava com a presidência do 

Desembargador Cláudio Costa e relatoria do Desembargador Paulo Cézar Dias.  

Sucedeu-se que, trazendo para o conhecimento dos demais julgadores um outro caso, 

de semelhante objeto, em que atuara como relator, o Des. Armando Freire chamou a atenção 

para a existência da mesma divergência, tendo ele sido favorável ao argumento de que, 

embora a Carta Magna equiparasse a união estável ao casamento, a sucessão e a partilha 

deveriam ser regidas pelo Código Civil, com fulcro no art. 1790.  

Dando seguimento ao seu relato, o ilustre desembargador mencionou que, 

contrariamente ao seu ponto de vista, o Des. Alberto Vilas Boas, revisor do caso em comento, 

posicionou-se no sentido de afastar a incidência do artigo supramencionado, aduzindo o 

desrespeito ao princípio da igualdade pela clara diferenciação existente entre cônjuge e 

companheiro, defendendo a aplicação do art. 1829 como meio mais justo de se efetivar a 

justiça.  

Eis, então, que o Des. Eduardo Andrade, prezando pela prudência e pela cautela, 

suscitou a preliminar de suspensão do recurso, uma vez que similar litígio aguardava 

apreciação pela Corte Especial do STJ e, sendo assim, mais razoável seria que esperassem a 

solução da controvérsia atinente à constitucionalidade ou não do art. 1790, pelo referido 

órgão. 

 Assim, a exemplo do aludido desembargador no caso acima relatado e, tendo em vista 

que o STJ ainda não emitira parecer final sobre a questão, o Des. Armando Freire levantou 

preliminar de suspensão do recurso, a fim de aguardar o julgamento do incidente de 

inconstitucionalidade dos incisos III e IV do artigo supracitado, arguido no bojo do Recurso 
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Especial nº 1135354 – PB, uma vez que, segundo o seu entendimento, caberia ao Superior 

Tribunal de Justiça a interpretação de lei federal. 

Todavia, o relator do incidente de inconstitucionalidade em análise, Des. Paulo Cézar 

Dias, não vislumbrou necessidade de sobrestar o julgamento do feito, rejeitando a proposta 

preliminar e aduzindo que, conforme as inúmeras decisões proferidas pelos diversos tribunais 

que trataram a matéria, não haveria inconstitucionalidade manifesta no art. 1790, inciso III, do 

Código Civil.  

 Além da justificativa supramencionada, um dos argumentos utilizado para embasar a 

negativa, utilizado pelo Des. Maurício Barros, versava sobre o momento de interposição do 

Recurso Especial, dispondo no sentido de que a suspensão do feito apenas se configura na 

hipótese de interposição futura do recurso, não se aplicando ao presente feito. 

Uma segunda reflexão, apresentada pelo Des. Almeida Melo, fazia alusão à 

equivocada atribuição de competência ao STJ para analisar matéria constitucional, situação 

apenas permitida, tecnicamente, quando este exerce jurisdição originária. Concluiu expondo 

que, no caso em tela, a decisão do STJ não teria qualquer repercussão, uma vez que, contra a 

sentença proferida por eles, Corte Superior do TJ/MG, caberia, tão somente, recurso 

extraordinário perante o STF.  

Rejeitada a proposição de sobrestamento do feito, passou-se à análise do mérito, tendo 

o relator do recurso em questão, Des. Paulo Cézar Dias, iniciado o seu voto reconhecendo a 

relevância da matéria e estabelecendo, como ponto de partida para suas reflexões, o fato de 

que, embora o Código Civil de 2002 equiparasse a união estável ao casamento quanto à 

escolha do regime de bens, o mesmo não ocorrera no que dizia respeito às questões 

sucessórias.  

Segundo ele, o referido dispositivo legal disciplina claramente que o companheiro 

sobrevivente, ao contrário do cônjuge, herda apenas os bens adquiridos onerosamente na 

constância da união, os ditos comuns, excluídos, portanto, os bens particulares e os obtidos a 

título gratuito. Ademais, na ausência de descendentes e ascendentes, não teria direito à 

totalidade da herança na hipótese de concorrência com outros parentes sucessíveis, a despeito 

do que acontece na sucessão do cônjuge, mas, tão somente, a um terço. É o que se depreende 

a partir da leitura dos seguintes artigos: 

 

 

Art. 1790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, 

quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas 

condições seguintes: 
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I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por 

lei for atribuída ao filho; 

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

que couber a cada um daqueles; 

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

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

 

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

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado 

este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação 

obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão 

parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; 

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 

III - ao cônjuge sobrevivente; 

IV - aos colaterais. 

 

Art. 1.832 - Em concorrência com os descendentes (artigo 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 quem 

concorrer. 

 

Art. 1.837 - 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. 

 

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

inteiro ao cônjuge sobrevivente. 

 

 

Dito isto, inicia ponderação concernente ao fato de a diferenciação no trato dos 

direitos sucessórios do companheiro e do cônjuge ferir ou não os princípios constitucionais da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, bem como o disposto no art. 226, §3º, da 

Constituição Federal, a saber: 

 

 

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

§1º O casamento é civil e gratuita a celebração.  

§2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§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.  

§4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes21. 

 

 

Argumenta que a distinção que enseja toda esta controvérsia não representa qualquer 

afronta à Carta Magna, em razão de ser cristalina a intenção do legislador em facilitar a 

conversão da união estável em casamento, o que demonstra que o intuito da lei era manter o 

matrimônio como principal instituto do Direito de Família.  

                                                                 
21 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso 

em: 03 jun. 2018. 
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Corrobora tais alegações citando trechos de obras como o Curso de Direito 

Constitucional, de autoria de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, segundo o qual, "(...) a própria 

Constituição Federal ainda prefere à união estável o casamento. De fato, manda que a lei 

venha a 'facilitar sua conversão em casamento22". No mesmo sentido, recomenda, ainda, a 

lição de Maria Helena Diniz: 

 

 

(...) Em momento algum a norma constitucional colocou a união estável no mesmo 

patamar do casamento; este foi até mesmo priorizado. Realmente, se com 

a união estável, os conviventes tiverem os mesmos deveres e direitos, qual seria a 

motivação para efetuar aquela conversão? Se as pessoas vivem em união estável, o 

fazem para escapar das obrigações matrimoniais. Deveria o Estado, então atribuir-

lhe os mesmos efeitos do casamento? Se ao optar pela união estável, os conviventes 

expressam o livre exercício da liberdade de não aderir ao matrimônio, o art. 226, 

§3º, da Constituição Federal apenas cria a função estatal de proteger o 

companheirismo como entidade familiar, editando, p. ex., normas sobre subvenção 

familiar para aquisição de casa própria ou assistência educacional e de promover o 

incentivo de sua conversão em casamento, apontando procedimentos rápidos e 

eficazes para tanto23. 

 

 

 

Anexa, também, à sua fundamentação, julgados que reiteram a ideia de que a opção 

pela forma de constituição da entidade familiar é de responsabilidade exclusiva dos 

contraentes, como, por exemplo, a pronúncia do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios, bem como do emérito Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

respectivamente: 

 

 

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, 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. (AI - Arguição de Inconstitucionalidade nº. 

2010002004631-6 - Relator Desembargador OTÁVIO AUGUSTO)24. 

                                                                 
22 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 35ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, 

pp. 374 e 375. 
23 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 5º volume. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 370. 
24 CORTE SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. 

Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 2010002004631-6. Relator: Desembargador Otávio 



31 
 

 

 

 

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. 

SUCESSÃO. 

A Constituição da República não equiparou a união estável ao casamento. Atento à 

distinção constitucional, o Código Civil dispensou tratamento diverso ao casamento 

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

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

companheiro está disciplinado no art. 1790 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. 1725 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. (Arguição de 

Inconstitucionalidade nº. 70029390374 - Relatora para o acórdão Desembargadora 

MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA)25. 

 

 

A fim de atestar seu ponto de vista, cita, ainda, a fundamentação utilizada pela 

Relatora do acórdão acima transcrito, Desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza, no 

momento em que proferira seu voto quanto ao já mencionado Incidente de 

Inconstitucionalidade nº 70029390374: 

 

 

Na lição de Barbosa Moreira, 'a norma do § 3º (do art. 116), de maneira alguma 

atribui ao homem ou à mulher, em união estável, situação jurídica totalmente 

equiparada à de homem casado ou à de mulher casada. Ao admitir-se tal 

equiparação, teria desaparecido por completo a diferença entre união estável não 

formalizada e o vínculo matrimonial. Isso, porém, é insustentável à luz do próprio 

texto: se as duas figuras estivessem igualadas, não faria sentido estabelecer que a lei 

deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Não é possível converter 

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

inconcebível a conversão'. 

O Código Civil de 2002 atento à distinção constitucional entre casamento 

e união estável dispensou-lhes tratamento diverso em inúmeros dispositivos, como, 

por exemplo, no direito sucessório. 

Segundo Eduardo de Oliveira Leite, 'O novo Código, em manifesto esforço, repita-

se, procura guindar a união estável ao patamar do casamento civil (art. 226, § 1º); ao 

menos nos seus dois grandes efeitos patrimoniais, isto é, no que diz respeito 

a alimentos e no direito sucessório. E o faz com largueza de espírito no art. 1.790. 

Sem incidir, porém, em excessos que só uma doutrina dominada por excessiva 

ideologia populista justificaria. O novo Código o faz com cuidado, com cautela, com 

bom senso, qualidades perfeitamente encontráveis na proposta do constituinte de 

1988'. 

De pronto, cabe referir que o artigo 1845 do Código Civil apenas instituiu herdeiro 

necessário o cônjuge, verbis: "São herdeiros necessários os descendentes, os 

                                                                                                                                                                                                        
Augusto. Julgado em 01/06/2010. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php/%3Fn_link%3Drevista_artigos_leitura%26artigo_id%3D11926%26revista_cader

no%3D6?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17982&revista_caderno=14 >. Acesso em: 03 jun. 2018.  
25 CORTE SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Incidente de Arguição de 

Inconstitucionalidade Cível nº 70029390374. Requerente: 8ª Câmara Cível. Requerido: Órgão Especial. 

Relator: Desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza. Julgado em 09/11/2019. Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://www.mprs.mp.br/adins/incidente/2009/processos/571/>. Acesso 

em: 03 jun. 2018. 
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ascendentes e o cônjuge". Ou seja, o companheiro não é herdeiro necessário. Não 

consta, portanto, o companheiro na ordem de vocação hereditária do rol do artigo 

1820 do Código Civil. 

(...) 

O tratamento distinto entre cônjuge e companheiro não padece de qualquer 

inconstitucionalidade. 

Aliás, conforme sinalado acima, tratou, também, distintamente, o Código Civil, ao 

efeito sucessório, os cônjuges, conforme o regime de bens. 

O legislador ordinário valeu-se do seu poder constitucional para tratar 

diferentemente as distintas situações jurídicas. Portanto, o artigo 1790, inciso III, do 

Código Civil - que disciplina a sucessão em caso de união estável - não padece de 

vício de inconstitucionalidade. 

(...) 

A esse propósito, Eduardo de Oliveira Leite afirma que 'o caput do artigo 1.790 

sublinha a diferença, desejada pelo constituinte de 1988, existente entre casamento 

e união estável, reafirmando que o (a) companheiro (a) participará da sucessão do 

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

Independentemente de qualquer consideração de caráter axiológico sobre o teor da 

disposição e da intenção do legislador de estabelecer limites entre as duas realidades, 

o fato é que o mesmo deixou suficientemente claro que a pretensão ao direito 

sucessório decorre exclusivamente do patrimônio adquirido onerosamente pelos 

companheiros. Situação inferior à do casamento onde a regra geral continua sendo a 

de considerar a mulher como meeira do patrimônio comum do casal. O privilégio da 

meação, pois, fica ressaltado, ainda uma vez, no texto infraconstitucional, a afastar 

qualquer exegese equivocada que pretenda visualizar na união estável igualdade no 

casamento. 

O cônjuge (casado, pois, e submetendo-se a regime legal determinado pela lei civil) 

é meeiro. O (a) companheiro (a) não o é e só terá direito à sucessão do (a) outro (a) 

nas condições estabelecidas pela lei. O cônjuge, independentemente de qualquer 

participação na aquisição de bens (basta considerar as disposições relativas ao 

regime da comunhão universal de bens, plenamente em vigor) é sempre meeiro. O 

companheiro não, e sua eventual inserção no mundo sucessório fica na dependência 

da efetiva participação (que lhe competirá provar em juízo) na aquisição onerosa dos 

bens. 

Sutil nuance que reforça o eco do legislador atual, em impecável releitura do texto 

constitucional, a repetir a ratio que permeia o escopo inquestionável do constituinte 

de 1988.26 

 

 

Arremata sua justificativa sustentado que o tratamento não igualitário dispensado à 

união estável em detrimento daquele conferido ao casamento seria uma consequência do 

respeito à autonomia da vontade dos que por ela optaram. Defende tal perspectiva frisando o 

fato de que os herdeiros colaterais não são considerados universais (necessários), de modo 

que o autor da herança é livre para nomear, em testamento, seu/sua companheiro(a) como 

herdeiro(a) universal, dispondo, assim, dos seus bens particulares e da sua meação relativa ao 

patrimônio comum. Conclui manifestando-se pela rejeição do incidente, face à evidente 

constitucionalidade do art. 1790, inciso III, do Código Civil. 

Insistindo na constitucionalidade do referido artigo, bem como advogando a favor das 

distinções existentes entre casamento e união estável aqui aludidas, entendeu o Des. Armando 

                                                                 
26 CORTE SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Incidente de Arguição de 

Inconstitucionalidade Cível nº 70029390374, pp. 13 a 16. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 

Disponível em: <https://www.mprs.mp.br/adins/incidente/2009/processos/571/>. Acesso em: 03 jun. 2018. 
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Freire, quanto ao mérito da questão, por manter seu voto em conformidade com o do Relator, 

concordando que o tratamento desigual, objeto do litígio, encontrava guarida na própria 

Constituição, não havendo óbice que impedisse a atribuição, pelo legislador 

infraconstitucional, de diferentes regramentos ao direito sucessório de entidades familiares 

distintas, em exercício regular e legítimo de seu poder legiferante. 

 Por fim, ratifica suas ponderações explicando que, conforme aduz o ilustre ex-

ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, a garantia estatal concedida ao 

instituto da união estável “não esgota sua normatividade no texto constitucional”, uma vez 

que, "é o legislador ordinário que dará densidade normativa ao instituto, respeitando-se, 

entretanto, o chamado núcleo essencial da garantia" (RE 203030/SP) e, ainda, que, o anseio 

pela "total equiparação da união estável, como entidade familiar, ao casamento, já foi 

rechaçado por esta Corte no julgamento do MS 21.449, rel. min. Octávio Gallotti". 

Nestes termos, o presente Incidente de Inconstitucionalidade foi julgado improcedente 

por maioria dos votos, tendo, tão somente, dois desembargadores entendido pela procedência 

do pleito para considerar o art. 1790 inconstitucional: os Senhores Desembargadores Alvim 

Soares e Edilson Fernandes. 

 O primeiro, Des. Alvim Soares, em adiantamento ao seu voto, trouxe relevante 

ponderação: o revoltante fato de que, levando-se em conta uma mesma situação - a morte do 

companheiro/cônjuge na ausência de ascendentes e descendentes - o companheiro supérstite 

seria consideravelmente prejudicado em relação ao cônjuge sobrevivente, uma vez que teria 

sua participação na herança reduzida ao ponto de os colaterais até quarto grau, parentes que, 

muitas vezes, tiveram pouco ou nenhum convívio com o de cujus, herdarem maior quinhão, 

em clara discriminação à pessoa que foi indispensável e esteve intimamente ligada à 

construção/consolidação da vida do falecido. 

Desenvolve seu raciocínio repudiando a inexplicável iniquidade no trato de situações 

tão semelhantes, em evidente desrespeito aos arts. 5º, caput; e 226, §3º da Constituição da 

República. Observa que não se pode considerar a família formada pela união de fato (união 

estável) inferior à família formada pela união de direito (casamento), razão pela qual a não 

impugnação da norma discriminatória reproduziria um tratamento moralista e antiquado 

outrora dispensado, pela sociedade, à união estável, respaldado exclusivamente por critérios 

religiosos, o que não condiz com a realidade do nosso Estado laico.  

Encerra suas considerações ressaltando que o princípio de maior importância, pilar da 

nossa Carta Magna, é o da dignidade da pessoa humana, consoante a inteligência do art. 1º, 

inciso III, do texto legal. Sob esta ótica, prestigiar o simples ato civil, o casamento, ao invés 
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da intenção que o motiva, qual seja, a de constituir família (assim como ocorre na união 

estável), é valorizar a forma acima do conteúdo. 

Seguindo o caminho ostentado pelo Des. Alvim Soares, o Des. Edilson Fernandes 

também julgou procedente o pleito para impugnar o regramento trazido pelo art. 1790, 

discordando que tal disposição tenha fundamento de validade quando interpretada 

sistematicamente junto aos artigos constitucionais supramencionados.  

Por oportuno, reforçou a necessidade de se resguardar os vínculos de afeto, 

solidariedade e respeito, os verdadeiros pilares da família, e não a forma pela qual esta se 

constitui, conforme colocado pelo doutrinador Mauro Antonini: 

 

A Constituição dá preferência ao casamento porque o modo como é formado confere 

maior segurança jurídica aos nubentes, em termos de prova do enlace, do regime de 

bens, da data da constituição; o que não significa que possa a lei aviltar a família 

constituída pela união estável, para forçar os companheiros a se casarem. Nos 

aspectos em que as famílias, oriundas de casamento ou da união estável, são 

semelhantes, como é o caso das relações afetivas que geram, não pode haver 

tratamento legal diferenciado. 

(...) 

Relevante argumento na defesa dessa segunda posição é, após a Constituição de 

1988, mas antes da Lei n. 8.971/94 (que instituiu expressamente em nosso 

ordenamento os direitos sucessórios entre companheiros), ter havido manifestações 

da jurisprudência - não unânime e nem sempre vitoriosa -, segundo as quais, mesmo 

sem lei expressa, bastava a Constituição para se reconhecer direito sucessório ao 

companheiro sobrevivente, equiparando-o por força tão só da Constituição, por 

analogia, ao cônjuge sobrevivente, na terceira classe preferencial da ordem de 

vocação hereditária. Tais decisões reconheceram que, em termos de dignidade, não 

havia distinção entres as famílias oriundas do casamento e da união estável, razão 

pela qual, ainda que sem previsão legal expressa, era possível estender ao 

companheiro sobrevivente os mesmos direitos do cônjuge supérstite27. 

 

 

Fecha sua defesa contrapondo que, ainda que a jurisprudência e a doutrina não sejam 

pacíficas quanto ao assunto, não se pode permitir que o Código Civil se sobreponha à 

isonomia prevista na Constituição e estabeleça diferenciações que apenas atrapalham a 

ampliação e a tutela dos direitos das entidades familiares. 

Diante desta conjuntura, restou configurada a situação responsável pela formação, nos 

tribunais mineiros, do precedente que desencadeou a declaração de inconstitucionalidade do 

art. 1.790 do Código Civil: não lhe sobrando outra alternativa diante de tamanha injustiça, a 

Sr.ª Maria de Fatima Ventura provocou o Judiciário até as últimas instâncias, na esperança de 

proporcionar àqueles que se encontravam em situações tão semelhantes (como era o caso do 

                                                                 
27 ANTONINI, Mauro. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Min. CEZAR 

PELUSO. 4ª ed. São Paulo: Manole, 2005, pp. 2100, 2101.  
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companheiro e do cônjuge sobreviventes) um tratamento equânime e uniforme perante os 

tribunais brasileiros. 

Com isto, esperava-se eliminar, definitivamente, o privilégio de uma entidade familiar 

sobre a outra, que se encontrava barbaramente respaldado pela jurisprudência do Estado de 

Minas Gerais e, também, consolidar o critério afetivo como base primordial do direito de 

família, garantindo o mesmo nível de proteção a todos os modelos familiares existentes, sejam 

eles quais forem, independentemente da forma pela qual foram constituídos. É o que será 

amplamente analisado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 878.694 

 

Depois de explicar como era a situação do cônjuge e do companheiro anteriormente ao 

Recurso Extraordinário número 878.694, e de ilustrar o contexto que o ensejou, a partir de 

uma exposição detalhada do caso concreto originário, impende, agora, analisá-lo 

minuciosamente. Tal momento mostra-se de extrema relevância, uma vez que será possível 

perceber e compreender o caminho, o modo de pensar o Direito, que vem sendo escolhido 

pelo Supremo Tribunal Federal para solucionar questões de tamanha complexidade e ajustá-

las à realidade da sociedade.  

Apenas a título de introdução, cumpre esclarecer que o presente recurso foi presidido 

pela Ministra Carmen Lúcia, tendo como Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, cujo voto 

excepcionalmente fundamentado expôs com maestria a necessidade de os aplicadores do 

Direito o utilizarem, com a máxima prudência e cautela, como meio de tutelar e servir as 

pessoas, e não como instrumento segregador e inflexível às novas particularidades que vão 

surgindo e que o legislador não fora capaz de antever.  

Pois bem, consoante já apresentado nos capítulos anteriores, a Recorrente do caso 

concreto em questão obteve, na sentença de primeiro grau, o direito à totalidade da herança do 

companheiro falecido, ancorada na tese de que aplicar as disposições do art. 1.790 do Código 

Civil de 2002 representaria grave retrocesso no que concerne às vantagens adquiridas, pelas 

leis número 8.971/9428 e 9.278/9629, àqueles que conviveram em união estável; bem como 

uma afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do tratamento 

paritário entre as entidades familiares.  

Todavia, o entendimento firmado pela Corte Superior do Tribunal de Minas Gerais, 

quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.0512.06.032213-2, 

pormenorizado no capítulo dois do presente estudo, acabou por reduzir a participação da 

companheira a um terço dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, atribuindo 

à parte recorrida, parente colateral do de cujus, o restante do patrimônio.  

Apresentado tal relatório, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso introduziu seu 

voto questionando a legitimidade da distinção, para fins sucessórios, entre a família 

constituída pelo casamento e a família constituída a partir da união estável. Estruturou suas 

eruditas ponderações em três partes: a primeira, consistindo em uma delimitação da 

                                                                 
28 Lei nº 8.971 de 29 de dezembro de 1994: Lei que regula o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão;  
29 Lei nº 9.278 de 10 de maio de 1996: Lei que regula o §3º do art. 226 da Constituição Federal de 1988. 
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controvérsia; a segunda, destinada a verificar se o dispositivo impugnado seria ou não 

compatível com a Constituição Federal; e a terceira, reservada para a solução do caso 

concreto. 

Quanto à primeira parte, o Relator considerou importante destacar que, não obstante o 

tema fosse frequentemente levando ao judiciário em todas as regiões do país, cada tribunal 

decidia de uma forma, não havendo uniformidade jurisprudencial: o TJ de São Paulo, por 

exemplo, assim como o TJ de Minas Gerais, entendia pela constitucionalidade30 da norma em 

comento, ao passo que o TJ do Rio de Janeiro sustentava a inconstitucionalidade31. 

Impende frisar que a questão fora objeto de debate, também, no STJ32 e, até mesmo, 

no próprio STF, porém com aplicação para as uniões homoafetivas33, restando demonstrada a 

urgência com a qual a sociedade pleiteava uma resposta do Judiciário perante a ausência de 

uma tutela efetiva e justa dos direitos daqueles que optaram por conviver em união estável.  

Prosseguindo na elucidação de sua fundamentação, o exímio Ministro inicia reflexão 

acerca da evolução do conceito de família no Direito Sucessório, citando, para tanto, as 

considerações de Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, que defende que a finalidade da 

sucessão no Brasil é transmitir aos herdeiros o patrimônio do ente falecido para que, assim, 

apesar do triste evento, possam permanecer protegidos e unidos, garantindo, dessa forma, a 

perpetuidade da família34.  

A própria disciplina do instituto, ao impor que parte da herança seja dotada de um 

intenso grau de proteção e impedir a livre disposição desta parcela do patrimônio, mostra-se 

uma incontestável evidência de que a intenção do legislador foi assegurar aos entes mais 

próximos do de cujus um padrão de vida que se assemelhe ao que já desfrutavam em sua 

companhia.  

Dito isto, percebe-se que o Direito Sucessório está vinculado ao conceito de família e, 

levando-se em conta a influência religiosa na construção da história do Brasil, é certo dizer 

que tal definição esteve, por muito tempo, relacionado ao matrimônio, tanto que as 

                                                                 
30 TJ-SP, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0434423-72.2010.8.26.0000, j. em 14.09.2011, DJ 11.01.2012. 
31 TJ-RJ, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0019097-98.2011.8.19.0000, j. em 06.08.2012, DJ 03.09.2012. 
32 STJ, Arguições de Inconstitucionalidade suscitadas nos Recursos Especiais nº 1.291.636, 1.318.249 e 

1.135.354. 
33 STF, Arguição de Inconstitucionalidade suscitada no Recurso Extraordinário nº 646.721. 
34 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito sucessório brasileiro: ontem, hoje e amanhã. Revista 

Brasileira de Direito de Família, ano III, nº 12, jan.fev.mar./2002, p. 65. 
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Constituições que precederam a Carta Magna atual asseveravam que a família se constituía 

pelo casamento35. 

O valor atribuído ao referido instituto se justificava pelo modo autônomo pelo qual se 

concebia a família: ela não era enxergada como um meio, um instrumento que oportunizava o 

desenvolvimento de seus membros, mas como um fim a ser protegido pelo Estado, ainda que 

os integrantes que a compunham tivessem que suportar altos custos individuais. 

 Cabe, aqui, lembrar alguns exemplos de situações absurdas constantes no Código 

Civil de 1916, como o fato de ser atribuído apenas ao homem a chefia da família, mediante o 

poder marital (art. 233 do Código Civil de 1916); de a mulher casada ter sua capacidade 

relativizada (art. 6º, II, Parte Geral, CC/1916), uma vez que, enquanto solteira, era 

considerada plenamente capaz; e de o casamento ser indissolúvel, primando pelo suposto bem 

maior da sociedade, ainda que isto significasse que os cônjuges não suportassem mais a vida 

conjugal.  

Ainda neste contexto da concepção jurídica de família constante no Código Civil de 

1916, mostra-se relevante ressaltar mais algumas absurdidades existentes à época, como a 

ideia do débito conjugal, segundo a qual a esposa tinha a obrigação de manter-se sexualmente 

disponível para o marido, ainda que seu consentimento não fosse espontâneo, motivo pelo 

qual a cópula forçada, nestes casos, não era caracterizada como estupro, mas como exercício 

regular de um direito. 

No que dizia respeito às relações de filiação, o cenário também não experimentava 

grandes diferenças: ao pai era conferido o pater poder (art. 380 do CC/1916), sendo-lhe 

permitido impor toda a sorte de castigos severos, uma vez que os filhos eram vistos como 

objeto e não como sujeitos do processo educacional.  

Ademais, não havia igualdade de direitos entre os filhos havidos dentro e fora do 

casamento, motivo pelo qual os últimos, os ditos adulterinos e/ou incestuosos, não podiam ser 

reconhecidos, de acordo com a inteligência do art. 358 do dispositivo legal supramencionado. 

Conforme expõe o renomado Ministro: 

 

 

(...) Estavam condenados a viver sem registro civil que os identificasse de forma 

digna e condizente com a verdade dos fatos, assim como estavam impedidos de 

demonstrar parte essencial de sua individualidade – sua origem e história familiar – 

como se integrassem uma classe inferior de indivíduos. Pagavam o preço de uma 

                                                                 
35 Em termos gerais: Constituição de 1934: art. 144; Constituição de 1937: art. 124; Constituição de 1946: art. 

163; e Constituição de 1967: art. 167 – posteriormente renumerado para art. 175 pela Emenda Constitucional nº 

01/1969. 
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conta que não era sua apenas para que o conceito rígido de família então vigente não 

sofresse abalos.36 

 

 

Por todas essas razões, resta cristalino o quanto este modelo preocupava-se 

unicamente com a preservação da estrutura do matrimônio em detrimento da dignidade, 

felicidade e realização pessoal daqueles que integravam a vida familiar. Prosseguindo em suas 

explanações, aduz que: 

 

 

Não é preciso ir mais longe para se perceber que a tradicional concepção jurídica de 

família, baseada no casamento, tratava a entidade familiar como um fim a ser 

protegido (ainda que a um custo muito alto), e não como um meio para o 

desenvolvimento da personalidade e da dignidade de seus membros. Seus 

integrantes eram muitas vezes forçados a relegar projetos individuais de vida boa a 

um segundo plano, tudo em prol da manutenção de uma dada concepção sobre as 

relações familiares-matrimoniais e sobre o papel do Estado em sua proteção.37 

 

 

 

A evolução da concepção atinente às entidades familiares deu-se durante a segunda 

metade do Século XX, quando outros núcleos, distintos do matrimônio, foram surgindo, 

ancorados, predominantemente, no vínculo afetivo e na intenção de constituição de uma vida 

comum. Era o caso das uniões estáveis, uniões homoafetivas, famílias monoparentais, 

pluriparentais ou anaparentais, modelos responsáveis por romper, pouco a pouco, com a 

rigidez proposta pela vida conjugal oriunda do casamento.  

Esta mudança na sociedade foi acompanhada pela Constituição de 1988 que, 

prudentemente, reconheceu, além da família constituída pelo casamento (art. 226, §1º), a 

formada pela união estável (art. 226, § 3º), bem como a monoparental (art. 226, § 4º), 

entendida como a composta por qualquer dos pais e seus descendentes. Tal fato é resultado de 

um texto legal cuidadosamente elaborado para privilegiar a dignidade da pessoa humana, 

princípio responsável pela ressignificação do conceito de família: agora, ela não é mais um 

fim em si, mas um instrumento pelo qual seus membros sejam capazes de alcançar o 

desenvolvimento pessoal e a realização existencial que almejam. 

Em conformidade com as transformações expostas, o Estado alterou a forma com que 

vinha intervindo nas relações familiares, limitando-se a prestar uma tutela que permitisse aos 

indivíduos a persecução de seus objetivos e daquilo que julgassem necessário à construção de 

uma vida boa, segundo suas convicções pessoais, de modo que qualquer excesso de 

intromissão estatal no âmbito familiar seria, agora, considerado ilegítimo.  
                                                                 
36 STF, Arguição de Inconstitucionalidade suscitada no Recurso Extraordinário nº 878.694, pág. 12. 
37 STF, Arguição de Inconstitucionalidade suscitada no Recurso Extraordinário nº 878.694, pág. 12. 
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Logicamente, a valorização do princípio da dignidade da pessoa humana, tão presente 

na Carta Magna, estendeu esta proteção do Estado que, antes, destinava-se, apenas, às 

famílias formadas pelo casamento, a todos os novos modelos de entidades familiares que 

surgiram, como muito bem evidenciado pelo Ministro Marco Aurélio no julgamento da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132: 

 

 

Revela-se, então, a modificação paradigmática no direito de família. Este passa a ser 

o direito ‘das famílias’, isto é, das famílias plurais, e não somente da família 

matrimonial, resultante do casamento. Em detrimento do patrimônio, elegeram-se o 

amor, o carinho e a afetividade entre os membros como elementos centrais de 

caracterização da entidade familiar. Alterou-se a visão tradicional sobre a família, 

que deixa de servir a fins meramente patrimoniais e passa a existir para que os 

respectivos membros possam ter uma vida plena comum. Abandonou-se o conceito 

de família enquanto ‘instituição-fim em si mesmo’, para identificar nela a qualidade 

de instrumento a serviço da dignidade de cada partícipe38. 

 

 

 

Encerradas as considerações que buscavam delinear a controvérsia, o Relator inicia a 

segunda parte de seu voto, atinente à compatibilidade do regramento trazido pelo art. 1.790 do 

Código Civil de 2002 com a Constituição Federal, defendendo, logo nos primórdios de sua 

fala, que o dispositivo legal supracitado fora incapaz de acompanhar as inovações pretendidas 

pelo texto constitucional. 

 Ignorando as disposições das leis que o precederam e que regulavam, até então, o 

direito sucessório nas uniões estáveis, o Código supramencionado estabeleceu normas 

distintas para o cônjuge e para o companheiro: considerou o primeiro como herdeiro 

necessário, o que, consequentemente, possibilitou o acesso a amplos recursos para que 

conseguisse manter uma vida digna, ao passo que negou ao último o referido status, 

dispensando uma proteção consideravelmente inferior à recebida pelo cônjuge, levando-se em 

conta a mesma situação de vulnerabilidade econômica e psicológica.  

A flagrante disparidade no que tange à disciplina da sucessão para o companheiro 

sobrevivente (art. 1.790, CC/2002) e para o cônjuge supérstite (art. 1.829, CC/2002) foi alvo 

de críticas, também, de conceituados doutrinadores, a exemplo de Zeno Veloso, 

argumentando que a lei não estaria imitando a vida, nem em consonância com a realidade 

social, restando extremamente irrazoável o do fato de 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 

                                                                 
38 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF nº 132 e ADI nº 4277. Ministro Relator Ayres Britto, julgado em 

05 de maio de 2011. 
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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 

hereditária39. 

 

 

Frise-se que o ínclito Ministro Luís Roberto Barroso não nega, em suas elucidações, 

que haja distinção entre os institutos familiares pois, conforme se depreende a partir da leitura 

do art. 226, §3º, da CF/88, anteriormente citado, tanto não são iguais que a lei, apesar de 

reconhecer a união estável, facilita a sua conversão em casamento. Entretanto, o que o ilustre 

Relator questiona é se, a partir da leitura do regramento supracitado, seria possível concluir 

que há a imposição de uma hierarquia, entre as diferentes formas de se constituir uma família, 

que justifique a aplicação de regimes sucessórios diversos.  

Com o intuito de demonstrar a ilegitimidade da hierarquização acima aludida, o 

referido Ministro propõe que a matéria seja analisada através dos meios hermenêuticos de 

interpretação das normas jurídicas, quais sejam, o gramatical, o teleológico, o histórico e o 

sistemático.  

Inicia seus apontamentos ressaltando que no sentido literal do texto, também 

conhecido como semântico, não há diferenciação quanto à proteção estatal que deva ser 

dispensada aos institutos familiares, de modo que não se pode presumir que um seja mais ou 

menos merecedor de tal tutela. Logo, se a Constituição não hierarquizou os modelos de 

família existentes, não poderia, a legislação infraconstitucional, fazê-lo. 

Quanto à interpretação teleológica, focada na concretização do objetivo proposto pela 

norma, apenas corrobora a tese de que inexista qualquer preponderância de uma entidade 

sobre a outra, conforme dispõe o célebre Relator: 

 

 

Parece inequívoco que a finalidade da norma é garantir a proteção das famílias como 

instrumento para a própria tutela de seus membros. Como já se expôs, se o Estado 

tem como principal meta a promoção de uma vida digna a todos os indivíduos, e se, 

para tanto, a família desempenha um papel essencial, é natural concluir que o dever 

estatal de proteção não pode se limitar às famílias constituídas pelo casamento, 

estendendo-se a outras entidades familiares igualmente formadas pelo afeto e pelo 

desejo de comunhão de vida, e igualmente capazes de contribuir para o 

desenvolvimento de seus integrantes. Daí poder-se concluir que a Constituição 

impede a discriminação entre indivíduos unicamente como resultado do tipo de 

entidade familiar que formam. Todos os indivíduos, sejam eles cônjuges ou 

companheiros, têm direito a igual proteção legal.40 

 

 

                                                                 
39 VELOSO, Zeno. Direito Civil. 1ª ed. Belém: Artes Gráficas Perpétuo Socorro, 2018; In: DIAS, Maria 

Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família e o novo código civil. 3ª ed. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2002, p. 241. 
40 STF, Arguição de Inconstitucionalidade suscitada no Recurso Extraordinário nº 878.694, p. 25. 
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Levando-se em conta a interpretação histórica, é possível inferir, a partir do exame dos 

anais da Constituinte de 1987/1988, que o intento do art. 226 não foi promover uma 

discriminação entre os distintos modelos, tanto biológicos, quanto afetivos, de família, mas 

sim abranger e garantir a todos uma igualdade de tratamento. Converge para o mesmo sentido 

a interpretação sistemática, ao situar o dispositivo em comento dentro do contexto normativo 

geral e particular, proporcionando uma harmonia entre o sistema constitucional e os demais 

regramentos a partir da solução de contradições e antinomias.  

É por este motivo que, apesar de o referido preceito possibilitar ao legislador 

infraconstitucional a atribuição de regimes diferentes a figuras jurídicas diversas, mostra-se 

imprescindível interpretar conjuntamente os vários artigos que compõem a Carta Magna, em 

consonância com a noção funcional de família que ela propõe:  só é legítimo fazer 

diferenciações que não impliquem a hierarquização de uma entidade familiar em relação à 

outra, devendo, o Estado, garantir uma tutela equânime a todas.  

Dando seguimento a este raciocínio, o insigne Ministro destaca quais distinções seriam 

pertinentes e, portanto, legítimas, levando-se em conta a noção funcionalizada de família, 

consubstanciada na atribuição de um caráter instrumental e focado na promoção da dignidade 

e da realização existencial de seus membros. 

Dessa forma, as diferenciações passíveis de compreensão devem ser inerentes às 

singularidades de cada instituto, como, por exemplo, os requisitos necessários à comprovação 

do casamento e da união estável: para o primeiro, basta a apresentação da certidão 

matrimonial, ao passo que, para o último, é essencial a comprovação da convivência constante 

e prolongada dos companheiros, bem como da presença do animus de constituir família.  

Ressalte-se que o fato de ser possível o registro da união estável em cartório não 

significa dizer que tal documento tenha finalidade constitutiva, uma vez que possui caráter 

meramente declaratório. A razão pela qual recomenda-se o referido registro diz respeito, tão 

somente, à questão da segurança jurídica perante terceiros e perante a própria Administração 

Pública.  

É, também, por causa disso, que a lei facilita a conversão da união estável em 

casamento, sendo certo que, para o sistema jurídico, as formalidades matrimoniais são mais 

convenientes e seguras. Contudo, de maneira alguma tal argumento pode ser utilizado como 

pretexto para atribuir menos respeito ou menos dignidade àqueles que não optem pelo 

matrimônio. A fim de comprovar suas ponderações, o Relator cita, novamente, o julgamento 

da ADPF 132, reproduzindo a fala do Ministro Luiz Fux: 
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Existe razoável consenso na ideia de que não há hierarquia entre entidades. Portanto, 

entre o casamento e a união estável heterossexual não existe, em princípio, distinção 

ontológica; o tratamento legal distinto se dá apenas em virtude da solenidade de que 

o ato jurídico do casamento – rectius, o matrimônio – se reveste, da qual decorre a 

segurança jurídica absoluta para as relações dele resultantes, patrimoniais (como, 

v.g., o regime de bens ou os negócios jurídicos praticados com terceiros) e 

extrapatrimoniais. A união estável, por seu turno, demandará, em muitos casos, a 

produção de outras provas facilmente substituídas, num casamento, pela respectiva 

certidão, mas, como entidades familiares, funcionarão substancialmente do mesmo 

modo41. 

 

 

Diante de tais elucubrações, advoga o Min. Luís Roberto Barroso pela irrazoabilidade 

do legislador em aplicar as disposições do art. 1.790 à sucessão do companheiro em 

detrimento do regramento trazido pelo art. 1.829, concernente à sucessão do cônjuge, uma vez 

que, conforme já demonstrado, encontrar-se-iam na mesma situação.  

Neste ínterim, demonstrado está que o Código Civil de 2002 foi anacrônico e 

perpetrou evidente violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, na 

medida em que promove a desvalorização de uma família perante a outra e impõe limitações 

ilegítimas à autonomia do indivíduo, já que carecem de relevância social e/ou interesse 

estatal. 

Lesa, também, o princípio da proporcionalidade como proibição da proteção 

deficiente, sendo certo que o Estado viola a Constituição quando não presta uma tutela 

adequada e satisfatória aos bens jurídicos relevantes; bem como o da vedação ao retrocesso, 

ao provocar uma involução atinente aos direitos e garantias adquiridos pelas pessoas que 

convivem em união estável, quando da revogação das leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96. 

O abalizado Ministro Luís Roberto Barroso, tendo alcançado a terceira e última parte 

de seu erudito voto, manifestou-se pela inconstitucionalidade do art. 1.790, propondo que a 

lacuna que passara a existir fosse preenchida aplicando-se à sucessão dos companheiros as 

disposições do art. 1.829 do CC/2002, atinente à sucessão do cônjuge, igualando, portanto, os 

regimes sucessórios e considerando-os, ambos, como herdeiros necessários. 

 Encerra suas considerações destacando que, desde que seja mantida a referida 

equiparação como regra geral, nada impede que, futuramente, o legislador venha a criar 

regime distinto, ao qual o companheiro, em pleno exercício de sua autonomia da vontade, 

possa aderir, em vida, mediante acordo escrito.  

Por oportuno, recomenda que seja aplicada a modulação dos efeitos da decisão para 

que apenas os processos judiciais em que ainda não tenha havido trânsito em julgado da 

                                                                 
41 SUPREMO TRIBUNAL FEEDERAL. ADPF nº 132. Ministro Relator Ayres Britto, julgado em 05 de maio 

de 2011. 
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sentença de partilha e as partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura 

pública sejam atingidos, ficando assim consignada a sua resolução: 

 

 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer de forma incidental a 

inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002, por violar a igualdade entre as 

famílias, consagrada no art. 226 da CF/1988, bem como os princípios da dignidade 

da pessoa humana, da vedação ao retrocesso e da proteção deficiente. Como 

resultado, declaro o direito da recorrente a participar da herança de seu companheiro 

em conformidade com o regime jurídico estabelecido no art. 1.829 do Código Civil 

de 2002. 

Assento, para fins de repercussão geral, a seguinte tese: “No sistema constitucional 

vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e 

companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, em ambos 

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

É como voto42. 

 

 

Com o intuito de ratificar o raciocínio do ilustre Relator, vale lembrar uma das 

premissas apresentadas pelo Senhor Ministro Luiz Edson Fachin em seu voto:  de acordo com 

o novo caráter atribuído à definição de família, não há mais espaço para que o Direito 

discipline o assunto sem levar em conta, principalmente, o afeto e a solidariedade presentes 

entre seus membros. 

 É em decorrência disso que mostra-se inadmissível estabelecer discriminações entre 

os diferentes modelos de entidades familiares, raciocínio corroborado pelo brilhante Professor 

Álvaro Villaça Azevedo, expondo que o importante é assegurar a todas as formas de 

constituição familiar o mesmo nível de proteção, sem fazer juízo de valor sobre qual seria o 

mais correto. Nas palavras do sensato mestre: 

 

 

O homem é um ser gregário, que necessita viver em família, cujo modo de 

constituição ele escolhe, firmando-se um costume admitido em sua coletividade, que 

vai transpondo gerações. Esse anseio popular, embora nasça de um contrato 

convivencial, é algo que ultrapassa a noção de instituto jurídico, é um organismo 

institucional, que se fundamenta no Direito Natural. O Direito Humano deve 

intervir, somente, para evitar lesões, locupletamentos indevidos, fazendo reinar a 

responsabilidade, ainda mais fortemente, nas convivências livres. A união estável, 

concubinato puro, não adulterino e não incestuoso, sempre encontrou esse apoio 

institucional, na figura antiga do casamento de fato.43 

 

 

Assim, argumenta o referido Ministro que os efeitos sucessórios pertinentes ao 

casamento devem ser idênticos aos que se aplicam à união estável “porque iguais são as 

relações de conjugalidade na coexistência afetiva que persiste até o fim da vida de um dos 

                                                                 
42 STF, Arguição de Inconstitucionalidade suscitada no Recurso Extraordinário nº 878.694, p. 40. 
43 AZEVEDO, Álvaro Villaça. O direito civil na Constituição, in: MORAES, Alexandre. Os 20 anos da 

Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2009, p. 375. 
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cônjuges e companheiros”44. Não há razão, portanto, para diferenciar, relações que tanto se 

assemelham, uma vez que ambas perseguem o mesmo fim, qual seja, a formação de uma 

família através da comunhão de vida.  

Interessante expor a confissão do Senhor Ministro Teori Zavascki ao apresentar seu 

voto, relatando que, à época em que atuara no STJ, tivera a oportunidade de se manifestar 

acerca do tema em questão, posicionando-se favoravelmente à constitucionalidade do art. 

1.790. Contudo, reconheceu não ser esta a solução correta, convencido pelos argumentos dos 

Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin, de modo que considerou, dessa vez, ser 

inconstitucional o dispositivo supramencionado, nos termos das proposições do Relator. 

Mais um importante acréscimo ao debate foi extraído do voto da Senhora Ministra 

Rosa Weber, ao lembrar dos apontamentos de Maria Berenice Dias45, atinentes à mudança 

quanto ao marco normativo-constitucional do conceito de família, cujo enfoque, hoje, seria o 

afeto presente entre os seus membros:  

 

 

A "cara" da família moderna mudou. O seu principal papel é de suporte emocional 

do indivíduo, em que há flexibilidade e, indubitavelmente, mais intensidade no que 

diz respeito a laços afetivos. Difícil encontrar uma definição de família de forma a 

dimensionar o que, no contexto social dos dias de hoje, se insere nesse conceito. E 

mais ou menos intuitivo identificar família com a noção de casamento, ou seja, 

pessoas ligadas pelo vínculo do matrimônio. Também vem à mente a imagem da 

família patriarcal, o pai como a figura central, na companhia da esposa e rodeados 

de filhos, genros, noras e netos. Essa visão hierarquizada da família, no entanto, 

sofreu com o tempo uma profunda transformação. Além de ter havido uma 

significativa diminuição do número de seus componentes, também começou a haver 

um embaralhamento de papéis. A emancipação feminina e o ingresso da mulher no 

mercado de trabalho levaram-na para fora do lar. Deixou o homem de ser o provedor 

exclusivo da família passando a ser exigida a sua participação nas atividades 

domésticas. O afrouxamento dos laços entre Estado e Igreja acarretou uma profunda 

evolução social e a mutação do próprio conceito de família, que se transformou em 

verdadeiro caleidoscópio de relações que muda no tempo de sua constituição e se 

consolida em cada geração. Começaram a surgir novas estruturas de convívio sem 

uma terminologia adequada que as identifique. Famílias formadas por pessoas que 

saíram de outras relações, sem que seus componentes tenham lugares definidos. Os 

novos contornos da família estão desafiando a possibilidade de encontrar-se uma 

conceituação única para sua identificação. Faz-se necessário ter uma visão pluralista 

da família, abrigando os mais diversos arranjos familiares, devendo-se buscar a 

identificação do elemento que permita enlaçar no conceito de entidade familiar todos 

os relacionamentos que têm origem em um elo de afetividade, independente de sua 

conformação. 

 

 

Por sua vez, o notável Ministro Luiz Fux trouxe, a fim de enriquecer suas 

ponderações, experiências do período em que integrara o Ministério Público e também de 

quando exercera a magistratura de carreira, oportunidades nas quais tivera a chance de 

                                                                 
44 STF, Arguição de Inconstitucionalidade suscitada no Recurso Extraordinário nº 878.694, p. 49.  
45 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
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presenciar a realidade das comarcas do interior. Aduz que o Direito vive para o homem, e não 

o contrário, e, assim sendo, reputa que, atualmente, o que importa é a questão socioafetiva.  

Relata o Ministro supramencionado que, quando atuara como promotor e magistrado 

nas comarcas do interior, constatara que metade do número total das famílias existentes eram 

“espontâneas”, explicando que, muitas vezes, elas não tiveram qualquer acesso a padre ou 

juiz, mas, independentemente disto, construíram, através do amor e do afeto, um lar. 

 Em razão disso, entende que o STF, como fonte formal do Direito e protagonista do 

sistema judge made law, e, tendo em vista restar incontroverso o fato de que havia entre a 

Recorrente e o de cujus uma união estável, tem legitimidade para promover uma tutela efetiva 

e justa ao caso, uma vez que o legislador originário não fora capaz de garantir uma proteção 

equânime e satisfatória. 

O voto do Ministro Relator para dar provimento ao recurso foi acompanhado pelos 

Ministros Luiz Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello e 

Cármen Lúcia, contando com a divergência, apenas, dos Ministros Dias Toffoli e Marco 

Aurélio, ambos defendendo a constitucionalidade do regramento em comento, cujas 

justificativas passarão a ser analisadas nesta ocasião. 

O Senhor Ministro Dias Toffoli, após requisitar a vista dos autos a fim de que pudesse 

refletir melhor e com mais cuidado sobre o tema, iniciou suas conclusões expondo que 

equiparar os regimes jurídicos da união estável e do casamento representaria grave 

desrespeito à autonomia da vontade dos indivíduos. 

 O referido Ministro discorda que a opção legislativa tenha sido injustificada ou 

desarrazoada. Defende que, ao contrário, o legislador originário teria deixado bastante claras 

as razões pelas quais não aplicara, à união estável o mesmo tratamento dispensado ao 

casamento. É o que, segundo ele, se depreende a partir da leitura do parecer final emitido pelo 

Senador José Fogaça, na oportunidade em que foi aprovada, em segundo turno, na Câmara 

dos Deputados, a Subemenda de Redação do Relator Geral nº 56 (Deputado Ricardo Fiúza), 

constante no documento publicado pelo Senado Federal em 2012, sobre a Memória 

Legislativa do Código Civil: 

 

 

É de reconhecer que persiste uma certa desigualdade de tratamento sucessório entre 

os cônjuges no regime matrimonial e entre os companheiros numa união estável. 

Nesse particular, qualquer dos cônjuges pode suceder ao de cujus na categoria de 

herdeiro necessário (art. 1.857), podendo inclusive concorrer, dependendo do regime 

de bens existente, com os ascendentes e até mesmo com os descendentes. (Esta 

Relatoria-Geral permite-se, neste momento, um comentário, ainda que breve, sobre 

guindar-se o cônjuge à categoria de herdeiro necessário, para dizer que discorda 
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dessa orientação. Porém, tendo em vista tratar-se de texto original do projeto, não 

emendado pelo Senado, nada se poderia fazer, a esta altura.).  

(…)  

Rejeitada que seja a emenda senatorial, o companheiro sobrevivente de uma união 

estável não se beneficiará dos mesmos direitos sucessórios atribuídos ao cônjuge 

sobrevivo. Entretanto, aceito que seja o texto emendado, ocorrerá justamente o 

oposto, passando a companheiro a deter maiores direitos sucessórios do que aqueles 

deferidos ao cônjuge.  

Cuide-se, todavia, da necessidade de em matéria de direito sucessório ser 

disciplinada a presença do convivente, no rigor dos efeitos jurídicos decorrentes do 

instituto da união estável, o que perfaz razão relevante para a não supressão da 

emenda.  

Por outro lado, não se pode admitir que o convivente tenha tratamento privilegiado 

em ralação ao cônjuge, mesmo porque este não foi o espírito do constituinte de 

1988. 

 A própria formulação do texto constitucional já é suficientemente elucidativa a esse 

respeito: ‘(...) para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável... 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento’ (CF, art. 226, § 3º).  

É como se a união estável fosse tomada como um caminho para o matrimônio, ou 

quando muito como um matrimônio incompleto, muito embora já constituísse por si 

mesma, nos termos da regra constitucional, uma ‘entidade familiar’. A natureza 

modelar do casamento, sua irrecusável preeminência, reflete-se no Projeto, bastando 

assinalar, a esse respeito, que na área do Direito de Família a disciplina da união 

estável se limita a cinco dispositivos sequenciados (arts. 1.737 e 1.739), e na área do 

Direito das Sucessões é contemplada com um único dispositivo específico (art. 

1.814), além de dois outros aplicáveis tanto aos cônjuges quanto aos companheiros 

(arts. 1.871 e 1.817).  

A comparação que se estabeleça entre os preceitos relativos ao matrimônio e as 

regras disciplinadoras da união estável, constantes do Projeto, demonstra, à primeira 

vista, a superioridade numérica das primeiras em relação às últimas. Somente há 

pouco institucionalizada pela lei civil, a disciplina da união estável tem inegável 

natureza tutelar, e representa o reconhecimento legal de um fato consuetudinário que 

se aproxima do modelo matrimonial.  

A desproporção se evidencia quando se considera a superioridade numérica dos 

dispositivos que tratam do casamento, a título de Disposições Gerais (arts. 1.510 a 

1.515), Capacidade Matrimonial (arts. 1.516 a 1.519), Impedimentos (arts. 1.520 e 

1.521), Causas suspensivas (art. 1.522 e 1.523), Habilitação Matrimonial (arts. 1.554 

a 1.531), Celebração do Casamento (art. 1.532 a 1.541), Provas do Casamento (arts. 

1.542 a 1.546), Invalidade do Casamento (arts. 1.547 a 1.566), Eficácia do 

Casamento (art. 1.567 a 1.573), Dissolução da Sociedade Conjugal (arts. 1.574 a 

1.587), Proteção da Pessoa dos Filhos na Dissolução da Sociedade Conjugal (arts. 

1.588 a 1.595), e Regime de Bens entre os Cônjuges (arts. 1.651 a 1.734), 

totalizando, como se vê, 189 (cento e oitenta e nove) artigos de lei.  

As diretrizes imprimidas à elaboração do Projeto, fiéis nesse ponto às regras 

constitucionais e legais vigorantes, aconselham ou, melhor dizendo, impõem um 

tratamento diversificado, no plano sucessório, das figuras do cônjuge supérstite e do 

companheiro sobrevivo, notadamente se ocorrer qualquer superposição ou confusão 

de direitos à sucessão aberta. Impossibilitado que seja um tratamento igualitário, 

inclusive por descaracterizar tanto a união estável - enquanto instituição-meio - 

quanto o casamento - enquanto instituição-fim - na conformidade do preceito 

constitucional. A natureza tutelar da união estável constitui, na verdade, uma parcial 

correção da desigualdade reconhecida no plano social e familiar, desde que 

atentemos ser o casamento mais estável do que a estabilidade da convivência 

duradoura. Nulidades, anulabilidades, separação, divórcio, figuras indissoluvelmente 

ligadas ao enlace matrimonial, desaparecem, ou transparecem por analogia, ou se 

reduzem numericamente, quando transpostas para o relacionamento estável.  
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Tomamos assim como diretrizes básicas, na caracterização dos direitos sucessórios 

do cônjuge e do convivente, a prevalência da relação matrimonial em confronto com 

o relacionamento estável46. 

 

 

O Ministro supramencionado mostrou-se convicto de que a opção pela união estável 

representa uma livre escolha do indivíduo que deseja uma maior liberdade na sua relação 

familiar e que busca uma menor intervenção do Estado na sua vida privada, discordando das 

alegações de que apenas os mais favorecidos teriam condições de contrair matrimônio, uma 

vez que, segundo ele, a legislação garante, àqueles que atendem aos requisitos legais (art. 

1.512, CC/0247 e legislações estaduais concernentes ao tema), a gratuidade do casamento, 

mencionando, ainda, a frequente ocorrência dos casamentos comunitários. 

Conclui seus apontamentos elucidando que as disposições trazidas pelo Código Civil 

de 2002 tampouco representam um retrocesso quanto à sucessão do companheiro, lhe 

parecendo absolutamente legítimas, uma vez que, em suas palavras: 

 

 

Assim como tantas outras restrições a direitos civis que foram estabelecidas pelo 

novo Código Civil e que foram realizados sob o permissivo constitucional, o 

legislador optou, pelos fundamentos revisitados neste voto, por garantir ao 

companheiro herdeiro, na hipótese de concorrer com os colaterais, o recebimento de 

um terço da herança48. 

 

 

Ademais, adverte que, havendo dúvida quanto à constitucionalidade de uma norma 

jurídica, deve-se aplicar a regra de preferência do in dubio pro legislatore49 e, na hipótese de 

efetivamente existirem motivos que justifiquem a alteração da lei, tal modificação deveria ser 

feita pelo Congresso Nacional, que é o espaço competente para tanto.  Pelos motivos 

expostos, negou provimento ao Recurso Extraordinário nº 878.694. 

Antes que o Senhor Ministro Marco Aurélio pudesse proferir o seu voto, o ilustre 

Relator pediu a palavra a fim de efetuar uma oportuna observação: explica que, sob a ótica do 

Ministro Dias Toffoli, os parentes colaterais, que não viveram com o autor da herança e não 

teriam, portanto, nenhuma relação de proximidade com ele, teriam direito à maior parte do 

patrimônio deixado. Argui que, desta forma, cria-se um “fator totalmente aleatório que 

                                                                 
46 PASSOS, Edilenice; LIMA, João Alberto de Oliveira. Memória Legislativa do Código Civil: Tramitação 

na Câmara dos Deputados: Segundo Turmo. Vol. 4. Brasília: Senado Federal, 2012, p. 72 a 74. 
47 O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.512, parágrafo único, aduz: “Parágrafo único: A habilitação para o 

casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja 

pobreza for declarada, sob as penas da lei”. 
48 STF, Arguição de Inconstitucionalidade suscitada no Recurso Extraordinário nº 878.694, p. 109. 
49 PULIDO, Carlos Bernal. El neoconstitucionalismo a debate. Bogotá: Instituto de Estudios Constitucionales, 

2006, p. 17. 
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beneficia não quem viveu conjugalmente, mas quem está vivendo uma vida a milhares de 

quilômetros de distância, em detrimento da pessoa que viveu com o de cujus anos a fio”50. 

Não obstante as considerações acima reportadas, o Ministro Marco Aurélio 

acompanhou o Ministro Dias Toffoli na divergência, reiterando os argumentos de que a 

própria Constituição não equiparou as entidades familiares, sendo estas distintas, cada qual 

com suas particularidades, sem que isto signifique a superioridade de uma perante a outra, e 

que igualá-las seria desrespeitar a autonomia dos indivíduos, não cabendo ao Judiciário “após 

a escolha legítima pelos particulares, sabedores das consequências, suprimir a manifestação 

de vontade com promoção de equiparações, sob pena de ter-se manifesta violação a um dos 

pilares do Estado Democrático de Direito: o direito à liberdade, à autodeterminação”51. 

Corrobora sua fala recomendando que, caso os companheiros desejem prover, um ao outro, 

benefícios maiores do que aqueles estipulados pela lei, nada impede que utilizem-se do 

testamento para alcançar tais anseios.  

Por fim, encerra sua fundamentação enfatizando ser impróprio converter a entidade 

familiar escolhida, em vida, pelo companheiro falecido, em outra distinta, apenas pela 

suposição de que, na verdade, desejara aderir a regime jurídico diverso, levando-se em conta 

as supostas vantagens patrimoniais. Agir desta maneira, segundo o referido Ministro, seria 

incompatível com a autodeterminação da pessoa, uma vez que se estaria permitindo a revisão 

após o óbito. Assim, a exemplo do Senhor Ministro Dias Toffoli, também entendeu pelo 

desprovimento do recurso em análise, aderindo à tese da constitucionalidade do regime 

sucessório disposto no artigo 1.790 do Código Civil. 

Arrematando a discussão concernente ao tema 809 da repercussão geral, o Tribunal, 

por maioria e nos termos do voto do Ministro Relator, vencidos os Ministros Dias Toffoli, 

Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, deu provimento ao recurso para reconhecer de forma 

incidental a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 e determinou a aplicação do 

regramento contido no art. 1.829 do referido dispositivo legal, tanto para o cônjuge, quanto 

para o companheiro. 

 Tal resultado permite antever o futuro das decisões provenientes da instância máxima 

do Judiciário brasileiro, pelo menos no que diz respeito à formação da família:  como foi 

possível constatar, os pareceres encontram-se cada vez mais focados em garantir às pessoas 

uma vida digna e equânime, abandonando os olhares conservadores e moralistas de outrora. 

Agora, não são mais as formas de constituição que importam, mas sim a essência do núcleo 

                                                                 
50 STF, Arguição de Inconstitucionalidade suscitada no Recurso Extraordinário nº 878.694, p. 117. 
51 STF, Arguição de Inconstitucionalidade suscitada no Recurso Extraordinário nº 878.694, p. 126. 
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familiar, cujos pilares são, de acordo com as exigências da sociedade contemporânea, o afeto 

e a solidariedade.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo procurou analisar o caminho percorrido pelo Judiciário brasileiro a 

fim de encontrar uma maneira de ajustar a lei às transformações sociais, suprindo as lacunas 

que vão surgindo na medida em que os contextos e necessidades dos indivíduos vão 

mudando. Como a legislação não consegue acompanhar esse dinamismo, mostrou-se 

interessante compreender a importância do aplicador do Direito em realizar, com a devida 

cautela e prudência, essa atualização. 

 A partir da exploração de um único caso concreto, foi possível destrinchar a história 

do Direito de Família e do Direito Sucessório brasileiros, observando o deslocamento do eixo 

principal dessas disciplinas mudar de uma instituição tradicionalmente vista como um fim a 

ser protegido pelo Estado, que era o casamento, para enfocar o sentimento que justifica a 

união entre as pessoas, pouco importando o modelo segundo o qual se constituirá esta vida 

conjunta, bem como se a família dali originada estará ligada unicamente por laços biológicos 

ou não. 

Por oportuno, mostrou-se proveitoso para a discussão relembrar os comportamentos e 

pensamentos que serviram de molde para formar uma base jurídica que, apesar de ter sido 

construída a partir de uma sociedade com contextos fáticos, necessidades e valores 

completamente diferentes, acaba por influenciar a vida das pessoas, muitas vezes de uma 

maneira negativa, até os dias atuais. 

Neste ínterim, restou clara a importância de um Judiciário receptivo quanto aos 

anseios daqueles que a ele recorrem, comprometido em proporcionar uma tutela que não 

apenas reproduza a lei, mas que também harmonize os regramentos ultrapassados com as 

peculiaridades e especificidades que vão surgindo com o passar do tempo, afinal, o Direito 

deve ser utilizado em prol do homem, e não o contrário. 

A partir dos debates expostos, foi possível refletir acerca da relevância dos valores 

consolidados na Constituição de 1988, como o da dignidade da pessoa humana, o da 

igualdade, o da vedação ao retrocesso, e o da proibição à proteção deficiente, uma vez que, 

através deles, busca-se, primeiramente, garantir o bem-estar e a proteção de todos os 

indivíduos e, assim, eliminar tratamentos discriminatórios, bem como oportunizar uma justiça 

proporcional, razoável e equânime.  

 Foi graças a esta postura que as distinções que ainda se interpunham entre os 

diferentes tipos de entidades familiares, privilegiando umas em detrimento de outras e criando 
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situações de extrema injustiça e desrespeito, foram eliminadas, concedendo a todas os 

mesmos direitos e o mesmo nível de proteção.  

Dessa forma, consolida-se o fim ao qual a Carta Magna, ao dispor sobre a família, se 

propõe: o de promover a todos os núcleos familiares uma vida digna e assegurar a tutela de 

seus direitos. Assim, ratifica-se a máxima contemporânea de que não mais importa a maneira 

pela qual as entidades familiares se constituem, mas sim a intenção, o afeto e a solidariedade 

que ensejam a união seus membros.  
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