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RESUMO 

 

A presente monografia tem por objetivo o estudo da concorrência sucessória do 
companheiro na união estável. Faz-se uma análise da união estável e sua evolução 
até o seu reconhecimento, pela Constituição Federal de 1988, como entidade 
familiar, bem como a sua regulamentação através das Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96 
e do Código Civil de 2002. Analisa-se o polêmico artigo 1.790 do Código Civil, que 
limita a sucessão dos companheiros aos bens adquiridos onerosamente na vigência 
da união estável e estabelece que o companheiro sobrevivente participará da 
sucessão juntamente com os descendentes, ascendentes e até mesmo os colaterais 
até o quarto grau. Faz-se também uma análise sobre a possível concorrência do 
cônjuge sobrevivente separado de fato com o companheiro do falecido e sobre a 
inconstitucionalidade do artigo 1.790. Por fim, faz-se menção ao Projeto de Lei 
508/2007, sugerido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM – que 
visa modificar as disposições do Código Civil sobre igualdade de direitos 
sucessórios entre cônjuges e companheiros de união estável. 
 
Palavras-chave: Concorrência sucessória, União Estável, Companheiros, Artigo 
1.790. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The present work aims to study the partners inheritance concurrency in a domestic 
partnership. It analyzes the domestic partnership and its evolution until it is 
recognized by Brazilian Constitution of 1988 as a family entity, as well as its 
regulation by 8.971/94 and 9.2780/96 Acts, and Brazilian Civil Code of 2002. It 
analyzes the controversial Civil Code's Section 1.790, which establishes that partners 
inheritance is limited to the goods acquired during the domestic partnership, and the 
surviving partner competes to ascendant, descendant and even fourth-degree 
collateral family members in inheritance order. It also analyzes the possibility of 
concurrence involving the surviving partner separated from the deceased partner, 
and discusses the Constitutional validity of Civil Code's Section 1.790. Eventually, it 
refers to the Bill 508/07 proposed by IBDFAM (Brazilian Family Law Institute), which 
intends to change Civil Code rules concerning equality of inheritance rights between 
partners and spouses in domestic partnership. 
 
Key words: Inheritance concurrency, domestic  partnership, partners, article 1790 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho versa sobre a União Estável e o Direito Sucessório dos 

Companheiros. É feita uma análise do tema, analisando a evolução jurídica do 

assunto no direito brasileiro. Isso não significa que se pretenda esgotar a matéria, já 

que o tema proposto é muito vasto. 

A união livre de pessoas sempre existiu e sempre existirá. Entretanto, essas 

relações nem sempre foram protegidas. O Código Civil de 1916 não regulou essas 

entidades, pelo contrário, criou mecanismos que as discriminava. O concubinato era 

classificado, pela legislação, como um mal social em detrimento do casamento. 

Durante a vigência do código de 1916, iniciou-se uma evolução legislativa sobre o 

concubinato. Algumas leis ordinárias passaram a conferir direitos aos companheiros. 

Foi a partir da Constituição Federal de 1988 que ocorreu a ampliação do 

conceito de família. Houve uma alteração substancial no direito de família, que 

passou a reconhecer como entidade familiar, para efeito de proteção do Estado, a 

união estável entre o homem e a mulher e a família monoparental.  

As Leis 8.971/94 e 9.278/96 passaram a reconhecer o direito a alimentos 

entre os companheiros, os requisitos para caracterização da união estável, a 

competência para o julgamento dessas ações e a conversão da união estável em 

casamento. No tocante ao direito sucessório, a meação vem a substituir a súmula 

380, abrangendo os direitos do companheiro à metade dos bens adquiridos pelo 

esforço comum durante a união estável. O companheiro passa a ter direito ao 

usufruto dos bens do falecido quando este tivesse deixado descendentes ou 

ascendentes vivos e, na ausência desses parentes, o companheiro recolhia a 

totalidade da herança. Os colaterais eram excluídos da sucessão, tendo em vista 

que figuravam na quarta classe dos sucessíveis. Era possível ainda atribuir ao 

companheiro sobrevivente o direito real de habitação sobre o imóvel destinado a 

residência da família, assegurando-lhe o direito a moradia. 

Já o Código Civil de 2002 fez profundas alterações em matéria de sucessões 

tanto para o cônjuge quanto para o companheiro. Algumas alterações foram 

positivas aproximando o companheiro do cônjuge. E outras negativas, afastando o 

companheiro do cônjuge. O companheiro só tem direito à herança dos bens 
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adquiridos a título oneroso na constância da união estável e concorrendo, inclusive, 

com colaterais até quarto grau. 

Assim, na primeira parte do trabalho é feita uma abordagem da evolução do 

tema a partir do Código Civil de 1916 até o Código Civil de 2002. Na segunda parte 

do trabalho é feita uma análise específica do artigo 1.790 do Código civil de 2002. 

Também é feita uma abordagem sobre a concorrência sucessória entre 

companheiro e o separado de fato. Diante da polêmica, discute-se também a 

inconstitucionalidade do artigo 1.790. Por fim, são expostos os projetos de lei que 

buscam corrigir as discrepâncias do artigo 1.790. Entre eles, o projeto de lei 

508/2007, sugerido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família que propõe-se pela 

alteração dos dispositivos nos quais a equalização do cônjuge e do companheiro 

não esteja presente. 



 10 

1 UNIÃO ESTÁVEL  
 

1.1 CONCUBINA E COMPANHEIRISMO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916  
 

No Brasil, antes do advento do Código civil de 1916, as leis que se referiam 

ao concubinato tinham por objetivo estabelecer sanções de atos dele derivados, 

conforme as Consolidações de Teixeira de Freitas e de Carlos de Carvalho, nos 

artigos 147 e 1.483, respectivamente1. 

O artigo 147 possibilitava à mulher casada, independentemente de 

autorização do marido, reivindicar bens móveis ou imóveis, que tivessem sido 

doados ou transferidos por este à sua concubina. Os artigos 426 e 429 estabeleciam 

que os filhos e outros herdeiros necessários da mulher podiam pleitear a anulação 

dessas doações.  

O artigo 1.483 estabelecia que a mulher casada podia reivindicar os bens 

alienados ou doados por seu cônjuge à sua concubina ou qualquer outra mulher 

com quem tivesse praticado relação sexual. 

Entretanto, o surgimento do Decreto 2.681 de 1912, que regulava a matéria 

sobre responsabilidade civil das ferrovias por mortes, previa a indenização aos 

dependentes, incluindo o concubino. Assim dispunha o art. 22: “No caso de morte, a 

estrada de ferro responderá por todas as despesas e indenizará, a arbítrio do juiz, 

todos aqueles aos quais a morte do viajante privar de alimento, auxílio ou 

educação.” Conforme Álvaro Villaça de Azevedo: “A todos aqueles, menciona 

referido texto legal, inclusive aos concubinos, consoante resultou do entendimento 

interpretativo, também da Jurisprudência, que terminou por estender esses 

benefícios aos dependentes de acidentados em outros meios de transporte.”2   

Mas no código civil de 1916 não regulou, ao contrário, estabeleceu vários 

dispositivos nos quais discriminava o concubinato impuro, em proteção à família 

legítima. As pessoas casadas não podiam fazer doações, testar ou contratar seguro 

em favor dos concubinos, reproduzindo, assim, sanções da velha legislação. Tanto 
                                                           

1 Segundo Euclides Oliveira “A Consolidação constituiu-se no verdadeiro Código Civil do período 
imperial, evoluindo até a terceira edição, tida como final. Em seguida, Teixeira de Freitas dedicou-
se à elaboração do Esboço de Código Civil, que não chegou a ser aprovado, sendo tarefa ultimada 
por Clóvis Beviláqua, resultando, como se sabe, no Código Civil aprovado em 1916 e vigente a 
partir de 1º de janeiro de 1917.” (OLIVEIRA, Euclides de. Direito de herança: a nova ordem da 
sucessão. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 23). 

2 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Do concubinato ao casamento de fato. 2. ed. [s.l.]: Cejup, 1987, p. 71. 
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assim, que, de acordo com o art. 248 do CC de 1916, a mulher casada podia 

reivindicar os bens comuns doados e anular as doações do cônjuge adúltero. O art. 

1.777 do mesmo Código estabelecia que: "A doação do cônjuge adúltero ao 

cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, 

até dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal." 

O artigo 337 só conferia legitimidade aos filhos concebidos na constância do 

casamento, ainda que anulado, ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé.3 O art. 358 

proibia o reconhecimento dos filhos incestuosos e os adulterinos.4 O art. 1.474 

proibia a instituição da concubina como beneficiária do contrato de seguro de vida, 

por estar legalmente inibida de receber doação do segurado. O art. 1.719, inciso III, 

dispunha acerca da incapacidade de a concubina do testador casado ser nomeada 

herdeira ou legatária, sob pena de nulidade. 

No entanto, outros efeitos do concubinato também foram reconhecidos, 

representando um pequeno avanço. No art. 363, inciso I reconheceu-se efeitos ao 

concubinato, quando autorizava aos filhos ilegítimos, de pessoas que não tivessem 

os impedimentos dirimentes absolutos de nulidade ao casamento, relativos ao 

parentesco consangüíneo, afinidade, adoção e casamento anterior, a promover ação 

contra os pais ou seus herdeiros, para demandar o reconhecimento da filiação “se 

ao tempo da concepção a mãe estava concubinada com o preterido pai”. 

Para diferenciar as uniões adulterinas passou-se a admitir duas modalidades 

de concubinato. O concubinato puro, considerado uma união duradoura, sem 

casamento, entre homem e mulher, constituindo-se uma família de fato. E o 

concubinato impuro, sendo a relação de um homem casado que mantivesse, 

paralelamente à sua família legítima, outro relacionamento amoroso.  

Durante a vigência do Código de 1916, iniciou-se uma evolução sobre o 

concubinato. Algumas leis ordinárias passaram a conferir direitos aos companheiros. 

O Decreto-lei nº 7.036/44 (Lei de Acidentes do Trabalho) previa em seu art. 22, 

parágrafo único, que a companheira mantida pela vítima tinha os mesmos direitos do 

cônjuge legítimo, uma vez que haja sido declarada como beneficiária em vida do 

acidentado na carteira profissional, no registro de empregados, ou por qualquer 

outro ato solene de manifestação de vontade. 
                                                           

3 Referido artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (art. 227, § 6º), tendo em 
vista o princípio da igualdade e foi revogado pela Lei nº 8.560, de 29.12.1992. 

4 Revogado pela Lei nº 7.841, de 17.10.1989. 
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No campo previdenciário, o Decreto nº 20.465/31 estabeleceu direitos à 

companheira, que, ao empregar a terminologia “mulher”, pôde compreender esposa 

e concubina. Assim, o art. 31, §1º dispõe que  

 
para os fins da presente lei, consideram-se membros da família do 
associado, para fazerem jus à pensão, na ordem sucessiva abaixo indicada, 
se tiverem vivido até à morte do mesmo na sua dependência econômica 
exclusiva: 1º) A mulher, marido inválido, filhos legítimos, legitimados, 
naturais (reconhecidos ou não) e adotados legalmente).  

 

Em 1960, a Lei da Previdência Social nº 3.807 tornou possível a inclusão da 

companheira como dependente, na falta dos dependentes expressamente 

mencionados na lei. Na seqüência, o Decreto-Lei nº 66 de 1966 alterou a Lei da 

Previdência Social e incluiu uma segunda classe de dependentes, na qual poderia 

ser colocada a companheira como beneficiária. Mas somente com a Lei nº 5.890/73 

é que a companheira foi erigida a beneficiária de primeira classe, ao lado da esposa. 

Atualmente a Lei nº 8.213/91, com redação alterada pela Lei nº 9.032/95, em seus 

artigos 16 e 76 classifica os companheiros como dependentes, esclarecendo no § 3º 

que “considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, 

mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do 

art. 226 da Constituição Federal”.5 

São exemplos de outras leis ordinárias: a lei 6.367/76 tratou do seguro de 

acidentes do trabalho, incluindo a companheira como beneficiária; a lei 4.242/63 

admitiu ao contribuinte, separado judicialmente, desde que isento da obrigação de 

sustentar a ex-mulher, abater da sua declaração do imposto de renda as despesas 

dedutíveis havidas com a família de sua concubina, desde que haja convivência por 

mais de cinco anos, impedimento ao casamento e que ela tenha sido incluída como 

beneficiária; a lei 4.069/62 permitiu aos servidores civil, militar ou autárquico, 

solteiro, separado judicialmente, ou viúvo, a destinar a pensão a sua concubina, 

sendo requisito para isso a convivência há mais de cinco anos e não haja 

impedimento legal ao casamento; Dec. nº 75.647/75, art. 6º, incluiu a companheira 

legalmente equiparada ao cônjuge, como dependente do funcionário público da 

União; Leis nº 6.880/80, art. 50, nº 7.289/84, art. 50 e nº 7.479/86, art. 51, incluem a 

                                                           

5 CAHALI, Francisco José. Efeitos não patrimoniais da união estável. In: ALVIM, Tereza Arruda. 
(Org.). Repertório de jurisprudência sobre o direito de família: aspectos constitucionais, civis e 
processuais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 2. p 123. 
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companheira como dependente do Militar, desde que esteja em sua companhia há 

mais de 5 (cinco) anos, comprovado por justificação judicial.6  

Em matéria de locações de imóveis, a legislação tratou de garantir ao 

companheiro a permanência no imóvel locado, na hipótese de falecimento do 

convivente locatário. A atual lei de Locações nº 8.245/91 autoriza expressamente o 

companheiro de locatário falecido a permanecer no imóvel residencial arrendado. 

Outra legislação que merece destaque é a Lei 6.015/73 dos Registros 

Públicos que permite, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, à mulher 

solteira, desquitada ou viúva que vivesse com homem solteiro, desquitado ou viúvo 

a adoção do nome do companheiro. 

Bem oportuna é a observação de Franceschini Freire:  

 
Os direitos dos companheiros não eram tratados de forma específica em 
uma determinada lei. Normas extravagantes foram editadas no sentido de 
reconhecer seus direitos em determinadas situações. A relação entre um 
homem e uma mulher independentemente do casamento sempre existiu. Ao 
término de um relacionamento, ou o falecimento de um dos cônjuges, 
quando um deles se sentia prejudicado, cabia ao judiciário resolver o litígio. 
As decisões judiciais eram fundamentadas com base no direito das 
obrigações e não no direito de família, visto que essa união era considerada 
sociedade de fato. Muitas vezes a companheira sobrevivente era indenizada 
por serviços domésticos prestados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.7 

 

O problema que existia foi quanto aos efeitos patrimoniais resultantes da 

dissolução do concubinato, quer pela morte de um dos concubinos, quer pela 

separação do casal, que contraiu patrimônio. Freqüentemente os bens resultantes 

do esforço comum de ambos, ou ganhos com a colaboração da mulher, eram 

adquiridos em nome do varão e, em caso de separação, ficava aquela sem recurso 

algum. Não raro, em caso de morte do homem, os herdeiros legítimos deste pediam 

a herança e a mulher ficava sem nada. A injustiça em tais situações chamou a 

atenção dos tribunais.  

Sílvio Rodrigues relembra as alternativas encontradas pela jurisprudência 

para amparar a concubina, em caso de dissolução da união, por morte ou abandono: 

 
Duas soluções foram encontradas, ambas em benefício da concubina e 
tendentes a reparar a injustiça, que se apresentava flagrante, de nada 

                                                           

6 FREIRE, Reinaldo Franceschini. Concorrência sucessória na união estável. Curitiba: Juruá, 
2009, p. 28. 

7 Ibidem, p. 29. 
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receber ela por ocasião do rompimento da mancebia. A primeira delas foi a 
de atribuir-se à companheira, que por longo período prestou serviços 
domésticos ao concubino, o direito a salários por aqueles; a segunda foi a 
de dar-lhe participação no patrimônio haurido pelo esforço comum, 
entendendo-se haver existido, entre os concubinários, uma sociedade de 
fato que, ao ser dissolvida, implicava o mister de dividir o patrimônio social.8 

 

Nesse sentido, o STF em 1963 editou a Súmula 35, sendo o primeiro 

benefício concedido à concubina pela jurisprudência, com a seguinte redação: “Em 

caso de acidente do trabalho ou transporte, a concubina tem o direito de ser 

indenizada pela morte do amásio, se entre eles não havia impedimento para o 

matrimônio”.9  

Conforme observa Edgard de Moura Bittencourt, era inadmissível o 

enriquecimento ilícito, “pois o homem, que se aproveitava do trabalho e da 

dedicação da mulher, não podia abandoná-la sem indenização, nem seus herdeiros 

podiam receber a herança sem desconto do que corresponderia ao 

ressarcimento”.10 Ou seja, o impedimento ao enriquecimento ilícito servia de 

principal fundamentação das decisões judiciais no caso de rompimento de uma 

relação não matrimonial.  

Representando essa orientação, destacam-se dois antigos julgados do 

Tribunal de São Paulo, cuja ementa transcreve-se11: 

 
CONCUBINA – Cobrança de salários – Ação movida contra espólio do 
amásio – Procedência. Embora a mancebia constitua união ilegítima, nada 
impede reclame qualquer deles, do outro, a retribuição por serviços 
estranhos à relação concubinária.12 
CONCUBINA – Ação contra o espólio do amásio visando à cobrança de  
serviços caseiros – Procedência – Tendência da legislação social 
protegendo  as companheiras de associados de instituições de previdência 
ou acidentados no trabalho.13 

                                                           

8 RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. 25. ed. atual. por Zeno Veloso. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 7: 
Direito de Damília. Direito das Sucessões, p. 262. 

9 Essa Súmula foi editada com base no Decreto 2.681/12; Lei de Acidentes do Trabalho (Dec.-lei 
7.036/44), art. 11, RExt. 47.724, de 1963; e Agravo 25.051, de 1961. (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Súmula 35. In: SÚMULAS. São Paulo: AASP, 1994, p. 21).  

10 BITTENCOURT, Edgard de Moura. Concubinato. São Paulo: Leud, 1975, p. 61. 
11 Necessário o comentário de Silvio Rodrigues: “Note-se que a maioria dos arestos realça o fato de 

que os salários pagos à concubina não o são por decorrência do concubinato, como o preço pela 
posse do corpo da mulher ou do prazer que dele tira o homem, mas sim pelos serviços prestados, 
pois o fato de viver ela em mancebia não lhe arranca a prerrogativa de ser paga pelos trabalhos 
fornecidos.” RODRIGUES, op. cit., p. 263. 

12 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Recurso de Revista n. 65.581. Relator: Paulo Barbosa. j. 10 out. 
1956. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 46, p. 260-427, jun. 1957. 

13 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 42.715. Relator: H. da Silva Lima. j. 06 maio 1949. 
Revista dos Tribunais, v. 38, p. 181/290, set. 1949. 
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Na seqüência, a jurisprudência concedeu direito à companheira no que diz 

respeito a serviços domésticos e partilha de patrimônio adquirido com esforço 

comum. Conforme a Súmula 380 do STF: “Comprovada a existência de sociedade 

de fato entre os concubinos, é cabível sua dissolução judicial com a partilha do 

patrimônio adquirido pelo esforço comum.”14 Para garantir direitos patrimoniais e não 

admitir o enriquecimento sem causa passou-se a admitir a sociedade de fato.  

De início, a Súmula só foi aplicada aos concubinos desimpedidos (solteiros, 

viúvos ou desquitados), não se admitindo sua incidência mesmo no caso de um 

deles, sendo casado, encontrar-se separado de fato. Nesse sentido, decisão do 

Supremo Tribunal Federal, RE 104.904-5, da 2ª Turma, em 22 de novembro 1985: 

 
CONCUBINA – Partilha patrimonial – Réu casado – Compreensão da 
Súmula 380 – Recurso Extraordinário conhecido e provido. A ação da 
partilha patrimonial promovida pela concubina não pode prosperar se o réu 
é casado, visto que tanto conduziria ao despropósito de dupla meação. A 
Súmula 380, interpretada à luz da jurisprudência que lhe serviu de base, e 
daquela que sobreveio, refere-se a concubinos desimpedidos.15  

 

Entretanto, posteriormente decisões passaram a admitir a partilha de bens 

mesmo se o concubinato fosse casado, desde que comprovada a sua separação de 

fato constituindo uma relação apta a gerar efeitos jurídicos. 

Para caracterizar a sociedade de fato no concubinato, deve-se comprovar 

existência de vida em comum; aquisição de bens nesse período ou pelo menos um 

aumento do patrimônio preexistente; e esforço comum dos concubinos para a 

formação do patrimônio. Assim, manifesta-se Sílvio Rodrigues:  

 
É mister, para aplicação da súmula, que tenha havido um aumento 
patrimonial, por parte de um dos consortes, ou o granjeio de um patrimônio, 
inexistente ao tempo da união, pois será impossível falar em repartir o 
produto do esforço dos concubinos se eles nada ganharam durante a 
ligação concubinária. Assim, se toda a fortuna do varão foi herdada de seus 
pais, e se esta não cresceu posteriormente, não pode a companheira 
reclamar participação em seu patrimônio, pois ele não foi acrescido pelo seu 
esforço.16 

                                                           

14 Nesse sentido Àlvaro Villaça de Azevedo expõe “Mesmo admitir-se, com a sitada Súmula 380, que 
é indispensável o “esforço comum” dos concubinos nessa formação de seu patrimônio, há que 
entender-se esse esforço em sentido amplo, pois, nem sempre ele resulta de natureza econômica, 
podendo implicar estreita colaboração de ordem pessoal, às vezes de muito maior valia.” 
(AZEVEDO, 1987, p. 88). 

15 RODRIGUES, 2002, p. 265. 
16 Ibidem, p. 266.  
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Um grande problema surgiu com a expressão “esforço comum” dos 

concubinos na formação do patrimônio a ser partilhado. Nas palavras de Guilherme 

Calmon Nogueira:  

 
é considerado esforço comum a efetiva participação econômica de ambos 
os partícipes na aquisição de bens, com o ingresso de capital, produto de 
seu trabalho externo [...] ou basta um dos companheiros zelar pela boa 
administração do lar, cuidando dos afazeres domésticos, educando e 
velando a prole, fazendo com que seu consorte tenha tranqüilidade para as 
suas atividades profissionais, produzindo e auferindo rendimentos que 
certamente não conseguiria, não fosse o auxílio moral e material do 
primeiro?”17 

 

De início, a Súmula 380 foi aplicada de forma mais restrita, exigindo para 

caracterização do “esforço comum” uma contribuição efetiva na aquisição do 

patrimônio. Entretanto, na seqüência e com a promulgação da Constituição em 

1988, admitiu-se a participação indireta da mulher, assim entendida como o 

gerenciamento do lar, o cuidado com os filhos, na aquisição do patrimônio do casal, 

sendo, portanto, merecido o reconhecimento do “esforço comum” configurando, 

assim, uma sociedade de fato.18  

Restava quantificar a participação dos concubinos na aquisição do patrimônio 

apesar de existir uma sociedade de fato de natureza econômica, sendo injusto 

partilhar os bens comuns ao meio se um dos concubinos concorreu com mais 

esforço para aumentar o patrimônio comum. Assim, o juiz deveria analisar cada caso 

concreto, fixando a quota que cabia a cada concubino, na proporção de sua 

contribuição para aquisição do patrimônio comum. 

                                                           

17 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O Companheirismo: uma espécie de família. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2001, p. 310. 

18 Nesse sentido: “CONCUBINATO – Morte do concubino – Partilha de bens pretendida pela 
companheira – Admissibilidade – Hipótese de sociedade de fato presumida – Concurso da 
concubina para formação do patrimônio do casal, concretiza-se, também no labor doméstico. 
Ementa Oficial: O concurso da concubina para a formação do patrimônio do casal concretiza-se, 
também no labor doméstico, reconhecendo-se o direito desta à partilha dos bens e não apenas à 
indenização pecuniária” (MINAS GERAIS. Tribunal de Alçada. 3ª Câmara. Ap. 120.504-1. Relator: 
Juiz Tenisson Fernandes. j. 26 mar. 1992. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 694, p. 167, ago. 
1993). 
“CONCUBINATO – Sociedade de fato – Dissolução – Partilha de bens pretendida pela 
companheira – Inadmissibilidade – Inexistência de comprovação de contribuição direta ou indireta 
para formação ou aumento do patrimônio comum – Atividades empresariais exercidas pelo 
concubino que possibilitaram a formação de seu patrimônio, independentemente de qualquer 
auxílio da concubina – Inteligência da Súmula 380 do STF – Declarações de votos vencedores e 
vencido.” (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 1ª Câmara Cível. Ap. 221.433-1/1. Relator: Des. 
Guimarães e Souza. j. 18 abr. 1985. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 719, p. 110, set. 1995). 
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Entretanto, a Lei 9.278/96 estabeleceu serem comuns os bens adquiridos 

onerosamente pelos conviventes e o Novo Código Civil, em seu art. 1.725, acabou 

optando por aplicar à união estável o regime da comunhão parcial de bens, salvo 

contrato escrito entre os conviventes que estabelecesse outro modelo de partilha do 

patrimônio comum.19 

Foi a jurisprudência também que estabeleceu diferença entre concubina e 

companheira. Concubina era aquela mulher com quem o cônjuge adúltero tinha 

encontros periódicos fora do lar. Companheira era a mulher com quem o homem 

separado de fato ou de direito mantinha convivência more uxória20. Conforme 

Franceschini freire: “O legislador constituinte, seguindo a evolução da jurisprudência 

e os direitos concedidos aos companheiros, reconheceu a união entre um homem e 

uma mulher, sem impedimentos para o casamento como entidade familiar. A união 

estável – nome adotado no texto constitucional – foi objeto de atenção na nova 

Carta Magna de 1988”.21 

 
1.2 A UNIÃO ESTÁVEL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 
A Constituição Federal de 1988 representou um grande avanço em relação ao 

Direito de Família. Substitui-se a palavra concubinato pela expressão união estável. 

Sensato é o comentário de Zeno Veloso sobre a Constituição Federal:  

 
Espancando velhos preconceitos, superando discriminações dolorosas e 
sepultando injustiças gritantes, coroando uma luta de muitas décadas, a 

                                                           

19 UNIÃO ESTÁVEL – Dissolução – Partilha de bens – Divisão em partes iguais dos bens adquiridos 
durante a convivência – Necessidade de comprovação da época e da forma de aquisição. (RIO 
GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 7ª Câmara. AP. 70007787427 – Segredo de Justiça. 
Relator: Des. José Carlos Teixeira Giorgis. j. 18 ago. 2004. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 
831, p. 399, 2005). 

20 Assim expõe Belmiro Welter citando o Acórdão da 4ª Turma do STJ, em 08.08.89, rel. Min. Sálvio 
de Figueiredo, transcrito na RT 651/172. “Agora, a convivente, a que faz gerar a união estável, 
equiparada ao casamento, “é a mulher que se une ao homem já separado da esposa e que a 
apresenta à sociedade como se legitimamente casados fossem”; “é a mulher que une seu destino 
ao homem solteiro, viúvo, desquitado ou simplesmente separado de fato da mulher legítima. Sua 
característica está na convivência de fato, como se casados fossem aos olhos de quantos se 
relacionem com os companheiros de tal união. Pesam no conceito as exigências de exclusividade, 
fidelidade, vida em comum sob o mesmo teto, com durabilidade. O vínculo entre os companheiros 
imita o casamento, ou ,  no dizer tradicional, é more uxório. Todo o relacionamento se faz às claras, 
sem ocultação. Os dois freqüentam a sociedade onde, reciprocamente, tratam-se como marido e 
mulher.” (WELTER, Belmiro Pedro. Estatuto da União Estável. Porto Alegre: Síntese,1999. p. 
306). 

21 FREIRE, 2009, p. 30. 
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Constituição de 5 de outubro de 1988 conferiu a mesma proteção e 
reconheceu que são merecedoras de idêntico respeito e acatamento as 
famílias fundadas no casamento e as famílias formadas pela convivência 
pública, contínua e prolongada entre o homem e a mulher.  Qualificadas 
pelo amor, pela afeição, por um projeto de vida em comum, a família 
matrimonializada e a família natural tem a mesma dignidade. A Carta de 
1988 rejuvenesceu, renovou, revolucionou, enfim, democratizou o Direito de 
Família brasileiro, construído em bases romanistas – marido provedor, 
mulher dona-de-casa –, num padrão hierarquizado, com predominância do 
varão, e distinções iníquas, arbitrárias e odiosas entre os filhos. Raiou a 
liberdade, proclamou-se a igualdade, e todo aquele entulho legislativo foi 
expelido e soterrado.22 

 

Na Constituição Federal de 1988, a família, como base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. A união estável não se equiparou ao casamento, tanto 

é que há previsão de que a lei deve facilitar sua conversão em casamento e não se 

ampara no matrimônio. Entretanto, a união estável passa a ter também proteção do 

Estado como entidade familiar, reconhecendo a ligação, mais ou menos duradoura, 

entre pessoas de sexo diferente, com o propósito de vida em comum. Como bem 

observa Sílvio Rodrigues:  

 
o legislador de 1988 tirou a máscara hipócrita de seu colega de 1916, a 
quem a família ilegítima envergonhava, para proclamar não só a existência 
da família nascida fora do casamento, sua condição de entidade familiar, 
como também para dizer que ela se encontra sob a proteção do Estado.23 

 

Na referida Carta, contudo, não foi apenas à família legítima, constituída pelo 

casamento, e à união estável entre homem e mulher que o Estado prometeu 

proteção. É estendida a proteção estatal à comunidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes, pelos parentes colaterais, família substituta, quando há 

adoção, guarda e tutela24.  

A proteção do Estado não é aplicada a qualquer união extraconjugal. Só se 

estende ao concubinato puro, não se aplicando a relacionamentos passageiros, 

uniões adulterinas, incestuosas ou de pessoas do mesmo sexo (o STF se 

pronunciou sobre a união homoafetiva, o que será abordado ainda nessa 

monografia). Isso porque há a previsão de que a lei deve facilitar sua conversão em 

                                                           

22 VELOSO, Zeno. Direito real de habitação na União Estável: questões controvertidas no novo 
Código Civil. São Paulo: Método, 2003, p. 405. 

23 RODRIGUES, 2002, p. 272. 
24 CF/88. Artigo 226 § 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. 
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casamento e, para isso, as pessoas devem estar livres dos impedimentos 

matrimoniais. 

Apesar de a Constituição Federal proteger a união estável, surge na doutrina 

divergência sobre a necessidade de lei infraconstitucional para regulamentá-la.  

Maria Berenice Dias defende que a posição da união estável no direito de 

família independe de regramento infraconstitucional, tendo a norma constitucional 

eficácia imediata tendo por base o seguinte raciocínio: “Ainda que a união estável 

não se confunda com o casamento, ocorreu a equiparação das duas entidades 

familiares, merecedoras da mesma proteção”25. Segue na mesma linha Antônio 

Carlos Mathias Coltro: “Desnecessário que se edite lei regulamentadora a respeito 

do que se deve considerar como sendo união estável, tarefa que cabe àqueles que 

aplicam a norma”26. Rolf Hanssen Madaleno defende que a união estável se 

converteu em prática largamente difundida no Brasil ganhando, assim, legitimidade 

constitucional27. 

Para Guilherme Calmon Nogueira, há prevalência do casamento sobre o 

companheirismo:  

 
Ou seja, a Constituição Federal fez uma opção clara: o casamento ainda é 
(e, diga-se en passant, com razão) a espécie de família hierarquicamente 
superior às demais quanto à outorga de vantagens para os partícipes, em 
relações internas (efeitos intrínsecos da união matrimonial), caso contrário 
haveria a equiparação entre os dois institutos formadores da família através 
da união sexual entre o homem e a mulher”28.  

 

Argumenta ainda que o legislador infranconstitucional não pode reconhecer 

direitos aos companheiros que, simultaneamente, não sejam reconhecidos aos 

cônjuges, assim como os benefícios reconhecidos aos cônjuges não podem ser 

outorgados em maior extensão aos companheiros, sob pena de 

inconstitucionalidade do ato legislativo, executivo, administrativo ou judicial. 

Por outro lado, Eduardo de Oliveira Leite, ao tratar do art. 226, § 3º, entende 

que esse dispositivo não é aplicado sozinho:  
                                                           

25 DIAS, Maria Berenice, Manual de direito das famílias. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2005, p. 163. 

26 COLTRO, Antonio Carlos Mathias. A Constituição Federal e a união estável entre homem e mulher. 
In: Teresa Arruda Alvim Pinto. (Org.). Direito de Família - Aspectos constitucionais, civis e 
processuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, v. 1. p.55. 

27 MADALENO, Rolf Hanssen. Direito de família: aspectos polêmicos. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998, p. 78. 

28 GAMA, 2001, p. 88.  
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é de eficácia limitada, dependendo de regulamentação posterior a ser 
disposta pelo legislador ordinário. Tanto isso é verdade que a própria 
Constituição dispõe, no final do artigo citado ‘...devendo a lei facilitar a sua 
conversão em casamento.”29  

 

Para Maria Helena Diniz, a regra contida no art. 226, § 3º, não é auto-

aplicável “por ser uma norma de eficácia relativa complementável de princípio 

intuitivo, pois dita o princípio de que a união estável é uma entidade familiar, tendo 

aplicação mediata por depender de lei posterior que lhe desenvolva a eficácia, para 

fins de sua conversão”30. Para ela, a segunda parte do dispositivo não possui 

eficácia plena, pois pede ao legislador infraconstitucional que facilite a conversão da 

união estável em casamento. E defende, ainda, que a norma que diz respeito ao 

direito de família na Constituição Federal é de ordem pública, cogente e especial, 

decorrendo daí que a interpretação deve ser sempre restritiva, não se admitindo a 

interpretação extensiva e nem o emprego da analogia.  

Maria Helena Diniz expõe, ainda, que  

 
A Constituição Federal não pretendeu robustecer e nem equiparar a união 
estável ao casamento, pois procurou, tão somente, reconhecê-la, para fins 
de proteção ao Estado, como entidade familiar, dispondo que a lei deverá 
facilitar sua conversão em casamento. Com isso, pretendeu robustecer a 
entidade familiar e o casamento e não o concubinato.31 

 

Assim, entende-se que o constituinte, em momento algum, teve a intenção de 

promover a equiparação dos dois institutos, tanto é que expressamente previu a 

possibilidade de conversão da união estável em casamento, deixando a cargo do 

legislador ordinário a regulamentação da matéria quanto aos seus direitos e 

obrigações, o que só ocorreu efetivamente em 1994. Porém, garantiu-se uma 

proteção por parte do Estado a essas entidades familiares, diferindo apenas quanto 

aos seus efeitos e à sua constituição, tendo em vista ser a união estável uma 

relação extremamente informal.  

Apesar dessa divergência, houve necessidade de regulamentação da união 

estável, o que ocorreu com a Lei 8.971/94, que tratou dos direitos dos companheiros 
                                                           

29 LEITE, Eduardo de Oliveira. O concubinato frente à nova Constituição: hesitações e certezas. In. 
CAHALI, Yussef Said; PINTO, Teresa de Arruda Alvim (Coord.). Repertório de jurisprudência e 
doutrina sobre direito de família. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1993, p. 101. 

30 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito Civil brasileiro. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 377.  
31 Ibidem, p. 345. 



 21 

em relação aos alimentos e à sucessão, e da Lei 9.728/96, que regulamentou a 

união estável. 

 

1.3 UNIÃO ESTÁVEL NA VIGÊNCIA DAS LEIS 8.971/94 E 9.278/96 
 

1.3.1 A Lei 8.971/94 
 

Quando as relações extra-matrimoniais não tinham previsão legal, foi editada 

a súmula 380 pelo STF passando a tratá-las como sociedade de fato32. Por força 

dessa Súmula, os companheiros obtiveram o reconhecimento do direito à partilha de 

haveres adquiridos pelo esforço comum. Comprovada a participação direta da 

companheira nos negócios do companheiro, esta teria direito à partilha.  

Porém, na hipótese de inexistir tal pressuposto, a companheira poderia 

apenas pleitear indenização por serviços domésticos prestados. A partir do momento 

em que foi constitucionalizado como entidade familiar, na união estável há o dever 

de mútua assistência e é garantido o direito a alimentos. Agora não se fala mais em 

indenização por serviços prestados33.  

Prevalecia na doutrina e na jurisprudência a necessidade de uma lei ordinária 

para regulamentar a união estável. Com a lei 8.971/94, que tratou dos direitos aos 

alimentos, sucessão dos companheiros e da partilha de bens, não há que se falar 

em indenização por serviços prestados, pois a companheira tem direito à meação 

dos bens amealhados durante a união, consoante a doutrina do esforço indireto, no 

caso de serviços domésticos. Com a ampliação do conceito de entidade familiar, 

ampliou-se a proteção jurídica dos companheiros. E a meação vem a substituir a 
                                                           

32 Súmula 380 do STF: Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível 
a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. 

33 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS 
PRESTADOS. A construção pretoriana que deu origem à indenização por serviços prestados nunca 
teve a finalidade de compensar a companheira eventualmente prejudicada em partilha de bens, 
mas, sim, destinava-se a - naqueles casos onde não era reconhecida a sociedade de fato, pela 
ausência de prova de contribuição na formação do patrimônio amealhado - retribuir os serviços 
prestados no âmbito do lar. E isso porque, à época, não era possível conceder alimentos à 
companheira. Entretanto, a partir do momento em que as uniões de fato, dignificadas 
constitucionalmente com a denominação de "união estável", adquiriram "status" de família, 
viabilizando-se juridicamente a concessão de alimentos, não há mais qualquer razão para deferir 
uma indenização de conteúdo tipicamente obrigacional, em razão de um relacionamento que agora 
é reconhecido como família. NEGARAM PROVIMENTO. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de 
Justiça. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº 70003959640. Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 
Julgado em: 10 abr. 2002). 
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súmula 380, abrangendo os direitos do companheiro à metade dos bens adquiridos 

pelo esforço comum durante a união estável o qual deveria ser provado tornado-se 

um ônus para o interessado. Oportunas as palavras de Guilherme Calmon:  

 
O companheirismo deixa de vez o campo obrigacional, inserindo-se no 
contexto do estudo do Direito de Família, como aliás vinha sendo estudado 
na doutrina mais recente. Recorde-se que praticamente todas as obras 
especializadas em Direito de Família abordavam o instituto do 
companheirismo, ressalvando, em sua maioria, que o assunto tinha 
conotação obrigacional, como sociedade de fato que era considerado.34  

 

Apesar dos avanços, a lei 8.971/94 recebeu críticas por conter imperfeições 

técnicas e de conteúdo. Na observação de Guilherme Calmon Nogueira da Gama  

 
é indiscutível a importância da Lei n. 8.971/94 na instituição de efeitos 
jurídicos no aspecto interno das relações entre os companheiros, sendo, no 
entanto, digno de nota o descaso com que o legislador tratou de assunto de 
tamanha relevância, imprimindo técnica redacional avessa à tradição 
jurídica e legislativa, utilizando expressamente o gênero para diferenciar o 
companheiro da companheira, como se houvesse alguma distinção quanto 
aos efeitos jurídicos previstos na lei, sem que de fato existisse qualquer 
tratamento distintivo.35 

 

Essa dificuldade do legislador está prevista nos artigos 1º e 3º ao utilizar 

sufixos (o) e (a) para diferenciar o companheiro da companheira. Bastava ter 

generalizado utilizando “companheiro” para as duas situações, tendo em vista o 

princípio constitucional da isonomia entre homens e mulheres.  

No artigo 1º da Lei 8.971/94 é reconhecida como entidade familiar a 

convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 

estabelecida com o objetivo de constituição de família:  

 
Art. 1º A companheira comprovada de um homem solteiro, separado 
judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco anos, 
ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei nº 5.478, de 25 de 
julho de 1968, enquanto não constituir nova união e desde que prove a 
necessidade. 
Parágrafo único. Igual direito e nas mesmas condições é reconhecido ao 
companheiro de mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou 
viúva. 

De acordo com esse artigo, são requisitos para caracterização da união 

estável: homem ou mulher solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, ou 

                                                           

34 GAMA, 2001, p. 340. 
35 Ibidem, p. 478. 
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seja, os companheiros devem estar desimpedidos, não beneficiando a união 

adulterina.  

Entretanto, lei é omissa quanto aos separados de fato. A respeito disso, 

Rodrigo da Cunha Pereira discorre: “Embora ainda mantenham o estado civil de 

casadas, razão pela qual esta nova definição não contradiz o Princípio Jurídico da 

monogamia, que constitui a base e um dos princípios jurídicos ordenadores e 

organizadores do Direito de Família”.36 Esse lapso jurídico é corrigido na Lei 

9.278/96, que será analisada mais adiante.  

O prazo mínimo de duração do relacionamento é de cinco anos ou que 

tivesse nascido prole. Logicamente, uniões de dois, três ou quatro anos podem ter 

caracteres matrimoniais bem mais acentuados do que os de duração igual ou 

superior a cinco anos. Havendo prole do casal, o requisito temporal perde a 

essencialidade como fator de reconhecimento do direitos a alimentos. Entretanto, 

ainda que exista prole, não ocorrerá dispensa na obrigação de provar o 

preenchimento de todos os requisitos à caracterização do companheirismo, exceto o 

lapso temporal de cinco anos. Importante contribuição de Fabrício Zamprogna 

Matielo:  

 
Esse direcionamento exegético é básico, ante a cediça circunstância de que 
o simples acontecimento natural da filiação não importa aceitação 
dogmática da existência, entre os pais, de união estável, pois muitas vezes 
os filhos são produtos indesejados de concubinos impuros, ou de 
inadvertidos e descompromissados encontros. Isso não retira da prole o 
direito de exigir dos progenitores o fornecimento de alimentos, mas 
compromete a pretensão do concubino acerca do pleito alimentar para si.37  

 

A pretensão do companheiro sobre os alimentos, somente é admissível 

quando cumpridas rigorosamente as formalidades do artigo 1º da Lei do 

Companheirismo. Podendo valer-se de todos os princípios contidos na Lei 5.478/68 - 

Lei de Alimentos - na mesma condição e na mesma forma processual em que 

seriam devidos os alimentos se casados fossem.  

O conteúdo do parágrafo único do art. 1º da Lei do Companheirismo veio 

consolidar a que a Constituição Federal consagrara, selando a igualdade dos 
                                                           

36 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Da União Estável, da Tutela e da Curatela. In: TEIXEIRA, Sálvio de 
Figueiredo (Coord.). Comentários ao Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2004b, v. 20. p. 
42.  

37 MATIELO, Fabrício Zamprogna. União estável – concubinato: repercussões jurídico-patrimoniais. 
2. ed. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1997, p. 61. 
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cônjuges, transmutando o princípio agora para a união estável. Tanto ao homem 

como à mulher é lícito, cumpridas as determinações legais, declinar em juízo a 

pretensão de receber alimentos, provando que dele precisa e que o requerido tem 

condições de suportar o ônus. 

O benefício alimentar estender-se-á até que o alimentado constitua nova 

união, ou dela não mais dependa. Este último fato é objeto de prova cabível ao 

obrigado para se isentar do dever de alimentar. Conforme Fabrício Zamprogna 

Matielo: 

 
Como o ordenamento jurídico e a consciência social abominam o 
parasitismo, caso o beneficiado tenha aptidão para o trabalho e saúde para 
tanto, mas por desleixo ou vingança não se dedica a ele visando subsistir 
de forma autônoma, poderá o obrigado fazer prova nesse sentido e obter 
liberação ou redução do quantum repassado.38  

 

Nesse sentido, vai ao encontro de decisão do TJRGS em Agravo de 

Instrumento Nº 70032047698.39 

No campo sucessório, no art. 2º, esta lei previa que se o companheiro falecido 

deixasse filhos exclusivos ou comuns, o companheiro sobrevivente teria direito ao 

usufruto da quarta parte dos bens do de cujus, enquanto não constituísse nova 

união (Art. 2º, I). Esse usufruto corresponderá à metade desses bens, se não houver 

filhos, ainda que sobrevivam ascendentes, art. 2º, II. Assim explica Eduardo de 

Oliveira Leite: “era uma sucessão na modalidade de usufruto vidual porque 

condicionada a que o beneficiário permanecesse viúvo.”40 O usufruto vidual busca 

propiciar  ao cônjuge vivo amparo justamente por não adquirir direito sucessório de 

propriedade, diante de algum herdeiro, além de não receber a meação do patrimônio 

do de cujus41.  

                                                           

38 MATIELO, 1997, p. 62. 
39 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

ALIMENTOS A EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE EFETIVA PROVA DA NECESSIDADE. 
MULHER JOVEM, COM 29 ANOS, E SEM QUALQUER IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 
ATIVIDADE LABORATIVA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS AO FILHO MENOR QUE SE 
REVELAM ADEQUADOS. DILIGÊNCIAS INDEVIDAS, POR ORA, QUANDO AINDA NÃO HOUVE 
SEQUER A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 7ª 
Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 70032047698. Relator: Ricardo Raupp Ruschel. Julgado 
em: 30 out. 2009). 

40 LEITE, Eduardo de Oliveira. Do direito das sucessões. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). 
Comentários ao novo Código Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2005, v. 21.  

41 O usufruto vidual foi introduzido, pelo § 1º, no art. 1.611 do Código Civil pela Lei nº 4.121/62, 
chamada de Estatuto da Mulher Casada. 
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Na falta de descendentes e ascendentes, o companheiro sobrevivente teria 

direito a totalidade da herança (art. 2º, III). Quando os bens deixados pelo de cujus 

resultavam de esforço comum com o sobrevivente, teria este direito à metade dos 

bens. Neste caso, não havia transmissão de herança, pois a metade ideal dos bens 

pertencia ao companheiro sobrevivente por direito próprio.  

Conforme Guilherme Calmon Nogueira da Gama:  

 
É imperioso que se faça a separação da meação da herança (esta sim, a 
parte que caberia ao falecido da divisão dos bens do casal). A meação 
pertence ao sobrevivente não em virtude do falecimento do ex-consorte, 
mas sim por direito de propriedade mantido em comunhão durante a 
constância do companheirismo.42  

 

Falecendo o companheiro e deixando herdeiros necessários, descendentes e 

ascendentes, teria o sobrevivente direito à metade do que ajudou a adquirir (art. 3º). 

Álvaro Villaça expõe:  

 
não esclarecendo sobre que espécie de colaboração deva considerar, 
acaba esse artigo por reeditar o preceituado na Súmula 380 do STF 
(Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é 
cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo 
esforço comum.). Por essa mesma súmula exige-se a comprovação de 
sociedade de fato, entre os concubinos, e a prova da aquisição de seu 
patrimônio, por esforço comum.43  

 

Assim, independentemente se o rompimento da união estável teve como 

origem a morte ou o interesse de uma das partes, o companheiro teria direito a 

metade dos bens, desde que comprovasse ter colaborado para a sua aquisição. 
 

1.3.2 Lei 9.278/96 
 

Esta lei regulamentou o § 3º do artigo 226 da Constituição Federal, 

reconhecendo como entidade familiar, a união estável com os seguintes requisitos: 

“a convivência duradoura, pública e contínua, de uma mulher, estabelecida com o 

objetivo de constituição de família”44. Agora, não há mais exigência do estado civil 

                                                           

42 GAMA, 2001, p. 438. 
43 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato. São Paulo: Atlas, 2002, p. 342. 
44 Artigo 1º, Lei 9.278/96 
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para os companheiros estarem abrangidos pelos efeitos da lei. Não há mais prazo 

mínimo de convivência e não há mais a exigência de prole.  

Andou bem o legislador ao dispensar o período mínimo de cinco anos ou a 

existência de filhos para a caracterização da união estável, cabendo ao juiz, no caso 

concreto, com base nos demais requisitos apresentados, reconhecer a existência da 

entidade familiar. Nesse sentido, aduz Rodrigo Pereira: “Pode ser que uma relação 

entre homem e mulher, com 30 anos de duração, seja apenas um namoro. Pode ser 

que uma relação de apenas um ou dois anos constitua uma família. Ou seja, não é o 

tempo com determinação de x ou y meses, ou anos, que deverá caracterizar ou 

descaracterizar uma relação como união estável”45. 

No art. 2º, são enumerados os direitos e deveres iguais dos conviventes: 

respeito e consideração mútuos (inciso I); assistência moral e material recíproca 

(inciso II); a guarda, o sustento e a educação dos filhos comuns (inciso III).  Os 

deveres de fidelidade e de coabitação, apesar de não expressos na lei, podem ser 

considerados implícitos, mesmo porque são decorrências das características e 

requisitos do companheirismo. A assistência moral mostra-se no âmbito do 

patrimônio, dos alimentos entre conviventes.46   

O art. 3º foi vetado. Esse artigo refere-se ao contrato escrito que podem valer-

se os conviventes, para regular seus interesses, em especial de ordem patrimonial. 

O Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, quis evitar muitas 

formalidades previstas na legislação, asseverando: “A amplitude que se dá ao 

contrato de criação da união estável importa admitir um verdadeiro casamento de 

segundo grau, quando não era essa a intenção do legislador, que pretendia garantir 

determinados efeitos a posteriori a determinadas situações nas quais tinha havido 

formação de uma entidade familiar”47. 

O art. 4º também foi vetado. Esse artigo cuida do registro do contrato de 

convivência no Cartório do Registro Civil de residência de qualquer dos conviventes, 

                                                           

45 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Da união estável. In: DIREITO de Família e o novo Código Civil. 4. 
ed. rev. e atual. Belo Horizonte. 2005, p. 210. 

46 Nesse sentido o julgado Resp 102.819 STJ, 4ª Turma, sendo relator Ministro Barros Monteiro 
realça o dever de assistência material pela convivência duradoura, more uxorio. “Ementa: A união 
entre homem e mulher, com o propósito de estabelecer uma vida em comum, pode determinar a 
obrigação de prestar alimentos ao companheiro necessitado, uma vez que o dever de solidariedade 
não decorre exclusivamente do casamento, mas também da realidade do laço familiar.” 

47 Através da mensagem 287, de 1996-CN, o Presidente da República comunicou o veto a três 
dispositivos do projeto (arts. 3º, 4º e 6º), conforme publicação no Diário do Congresso Nacional – 
Sessão Conjunta, datado de 26.06.1996, p. 08060/08062. 
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com a comunicação ao Cartório de Registro de Imóveis, para averbação, caso 

integrem a contratação de bens imóveis de um ou de ambos os conviventes.48 

No que diz respeito ao patrimônio, o artigo 5º da lei 9278/96 trata o seguinte. 

”Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na 

constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e 

da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes 

iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito”. O disposto nesse artigo já 

era entendimento do judiciário, externado na súmula 380 do STF. Com a redação do 

artigo 5º, criou a presunção de que o patrimônio adquirido durante a união estável foi 

gerado pelo esforço comum, devendo ser partilhado em partes iguais, na hipótese 

da dissolução da união estável, caso não tenha sido ajustado nada em sentido 

contrário em contrato escrito.   

No entanto, essa presunção é relativa, pois o condomínio se exclui por 

estipulação contratual em contrário, e pode haver a hipótese de o bem ter sido 

adquirido com o produto da venda de outros bens adquiridos antes da união. Assim, 

neste caso, não há aquisição onerosa e companheiro não tem direito à metade do 

patrimônio adquirido antes da união estável. 

O art. 6º também foi vetado. Esse artigo cuida da dissolução da união estável, 

por vontade das partes, por morte de um dos conviventes, por rescisão ou por 

denúncia do contrato. Exigiu-se o veto se os conviventes tivessem firmado contrato 

escrito de convivência e averbado em Cartório.49 

O artigo 7º prevê o critério de culpa para a fixação de obrigação alimentar, na 

dissolução da união estável. Essa obrigação deve ser cumprida pelo companheiro 

culpado ao inocente, quando demonstrada a necessidade de recebê-los. O 

parágrafo único, do artigo 7º, acrescentou o direito real de habitação na união 
                                                           

48 Entende Álvaro Villaça que “melhor seria se alei obrigasse os contratantes a declinar, 
expressamente, nos contratos, o estado civil ou a situação de convivente em união estável, sob 
pena de comedimento de ilícito penal (falsas declarações), impossibilitando, assim, a alienação de 
bens por um companheiro em detrimento do outro, ilaqueando a boa-fé de terceiro adquirente.”e 
segue citando o julgado Apelação Civil 592075675 do TJRS, 3ª Câmara, admitindo a possibilidade 
de registro do contrato concubinário cuja ementa é: “União Estável – Contrato – Possibilidade de 
registro no Ofício de Títulos e documentos com base no art. 127, VII, da Lei nº 6.015, para fins 
exclusivos de conservação, prova e autenticação da data (art. 370, I, do CPC).” (AZEVEDO, 2002, 
p. 351). 

49 Álvaro Villaça entende que “essa falta de registro, para valer contra terceiros, produz clima de 
insegurança nos negócios, de alto risco para a sociedade. Por exemplo, se um companheiro vende 
um bem imóvel do patrimônio concubinário, sem a assinatura de sua consorte, ela ficará 
prejudicada, caso o terceiro, adquirente, esteja de boa fé. Supondo-se, é claro, que esse imóvel 
esteja registrado em nome do vendedor, tão somente.” (AZEVEDO, 2002, p. 356). 
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estável como direito sucessório. “Dissolvida a união estável por morte de um dos 

conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não 

constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência 

da família”.  

Maria Helena Diniz esclarece que:  

 
Por força desse parágrafo único combinado com o artigo 5º, o convivente 
sobrevivente terá direito real de habitação do imóvel destinado à residência 
da família, e onde morava com o falecido, enquanto viver e não constituir 
nova união ou casamento em decorrência do direito de condomínio, pois, 
em regra, tal imóvel advém de fruto de trabalho conjunto, tendo sido 
adquirido onerosamente na constância da união50  

 

No artigo 8º, está previsto a conversão da união estável em casamento, 

mediante requerimento ao Oficial do Registro Civil da Circunscrição de seu domicílio. 

Entretanto, tal dispositivo alude vagamente à situação, restringindo-se a admitir que 

a mudança possa ocorrer por intermédio de requerimento à autoridade competente, 

mas deixando de explicitar qual o procedimento exato e seus pressupostos básicos. 

Entretanto, Álvaro Villaça entende que:  

 
ao ocorrer esse requerimento, certamente, referido oficial deverá abrir 
processo de habilitação para casamento, com o cumprimento de todas as 
regras relativas ao casamento civil. Sim, porque a união estável não possui 
regras procedimentais para sua constituição. O concubinato constitui-se 
pelo próprio fato da convivência, com intuito de criação de família.51 

 

O artigo 9º dispõe que toda a matéria relativa à união estável é de 

competência do Juízo da Vara de Família, assegurando segredo de justiça. Isso se 

explica, pois é um juizado especializado e teoricamente melhor aparelhado para 

decidir essas demandas. O segredo de justiça é inerente às causas de direito de 

família e uma garantia de litigância livre de constrangimentos exteriores. 

 

1.3.3 A lei Nº 9.278/96 revogou a Lei 8.971/94? 
 

Inicialmente, muito se discutiu sobre a vigência da Lei n. 8.971/94 (anterior) 

diante da Lei n. 9.278/96 (posterior). O artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil 

                                                           

50 DINIZ, 2009, p. 392.  
51 AZEVEDO, op cit., p. 360. 
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estabelece que “não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que 

outra a modifique ou revogue”. A Lei n. 8.971/94 não é de vigência temporária, 

portanto, deverá vigorar até que outra a modifique ou a revogue. A Lei posterior, ou 

seja, a de n. 9.278/96, em seu artigo 11, assim estabeleceu: “Revogam-se as 

disposições em contrário”. Como não houve revogação expressa, e a nova lei não 

disciplinou inteiramente a matéria, prevaleceu na doutrina que a Lei n. 8.971/94 

continuava em vigor em tudo que era compatível com a Lei n. 9.278/96, entendendo-

se revogada somente as disposições incompatíveis (art. 2º, §1º, da LICC). 

Portanto, a Lei n. 8.971/94 foi revogada tacitamente pela Lei n. 9.278/96, na 

espécie derrogação, ou seja, somente as disposições colidentes encontram-se 

revogadas, operando-se no restante, a coexistência das normas, pois, conforme o 

artigo 2º, § 2º da LICC, “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a 

par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”.52 

A lei nova reconhece a união estável, nos moldes de seu art. 1º, sem 

estabelecer qualquer prazo de convivência ou existência de prole, criando o dever 

de assistência material recíproca, no inciso II de seu art. 2º. Após a ruptura da união 

estável, por rescisão (que não existe sem culpa), serão devidos alimentos se houver 

culpa, e o culpado deverá pagar ao inocente alimentos, se deles necessitar.  

No direito sucessório, permanece vigente o art. 2º da Lei 8.971/94, relativo ao 

usufruto em favor do sobrevivente e, além disso, o sobrevivente herda a totalidade 

da herança, quando seu companheiro falecido não deixar herdeiros necessários, 

descendentes ou ascendentes. A Lei 9.278/96 acrescentou o direito real de 

habitação relativo ao imóvel destinado à residência da família na qual o convivente 

sobrevivente terá o direito de habitar caso não queiro usufruí-lo, nos moldes da lei 

anterior. 

O art. 8º da lei anterior foi revogado porque guardava semelhança com a 

Súmula 380 do STF, referindo-se à “colaboração do companheiro”. Esse artigo 

contraria o art. 5º da nova lei que presume essa colaboração comum nas aquisições 

patrimoniais onerosas, salvo estipulação escrita em contrário.  

 

                                                           

52 OLIVEIRA, Euclides de. União estável: do concubinato ao casamento antes e depois do novo 
Código Civil. 3. ed. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2003, p. 112. 
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1.4 CARACTERÍSTICAS DA UNIÃO ESTÁVEL 
 

A união estável caracteriza-se pela convivência pública, sob o mesmo teto, 

estável, contínua e duradoura, com intenção de constituir família, entre pessoas de 

sexos diferentes. A lei não estabelece os contornos precisos da União Estável. 

Limita-se a expor suas características, conforme o art. 1.723 do CC/0253, que 

introduziu a união estável nos livros do Direito de Família e da Sucessão, 

equiparando-a ao casamento para os atos inter vivos e de forma desigual quando da 

sucessão. 

Há vários modelos de família que superam o modelo tradicional basilado no 

matrimônio. Entretanto, não pode a entidade familiar ser usada como fonte para 

atingir lucro fácil, transformando qualquer união amorosa em família para fins de 

reconhecimento de uma união estável, da qual surgem muitos direitos e deveres.  

Nesse sentido, Francisco José Cahali assevera:  

 
A união estável nada mais é do que um fato no mundo empírico com 
conseqüências jurídicas pela sua existência. Concomitantemente ao fato 
social, caracteriza-se como fato jurídico. No matrimônio, as partes, de início, 
promovem o registro civil, e a partir daí passam a receber a influência, na 
sua esfera jurídica, de todo o sistema legal do casamento, extensamente 
regulamentado, até mesmo quanto à sua celebração. Diverge 
substancialmente, neste particular, a união estável do casamento, pois os 
companheiros passam a integrar o instituto não após o cumprimento de 
formalidades legais para a sua celebração, mas pela sua caracterização 
diante da conduta dos partícipes, passando, a partir daí, pela postura 
adotada no relacionamento, a ser atingida a esfera jurídica das partes, entre 
si e perante a sociedade e o Estado. Enquanto no casamento a constituição 
é celebrada a priori, na união estável sua caracterização é a posteriori, 
verificados os seus elementos essenciais.54 

 

Os elementos considerados essenciais por alguns doutrinadores para integrar 

ou caracterizar a união estável são: diversidade de sexos; objetivo de constituição 

de família; estabilidade; fidelidade; notoriedade; continuidade; ausência de 

formalidades; ausência de impedimentos matrimoniais; comunhão de vida; 
                                                           

53 Art. 1723: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família. 
§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se 
aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 
judicialmente. 
§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.” 

54 CAHALI, Francisco José. União estável e alimentos entre companheiros. São Paulo: Saraiva, 
1996, p. 52. 
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cumprimento voluntário dos deveres matrimoniais; relação sexual; filhos; convivência 

more uxorio; affectio maritalis. 

 

Como características da união estável têm-se: 

 

1.4.1 Diversidade de sexo 
 

A dualidade de sexo é apontada, tanto na Constituição Federal como no novo 

ordenamento civil, como requisito indispensável para a ocorrência da união estável. 

União entre pessoas do mesmo sexo haveria tão-somente uma sociedade de fato. A 

entidade familiar só é reconhecida entre homem e mulher, não sendo admitida união 

estável entre pessoas do mesmo sexo. A doutrina denomina essa modalidade de 

união como concubinato puro podendo ser convertido em casamento conforme dito 

pelo artigo 1.726 do CC/0255.  

Entretanto, em 05/05/2011 o STF julgou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.277 e a Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 132, cujo relator foi Min. Ayres Britto. O Supremo Tribunal Federal 

decidiu equiparar as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis 

entre homens e mulheres. Na prática, a união homoafetiva foi reconhecida como um 

núcleo familiar como qualquer outro. O reconhecimento de direitos de casais gays foi 

unânime. 

A interpretação do Supremo sobre a união homoafetiva reconheceu a quarta 

família brasileira. A Constituição prevê três enquadramentos de família. A decorrente 

do casamento, a família formada com a união estável e a entidade familiar 

monoparental (quando acontece de apenas um dos cônjuges ficar com os filhos). E, 

agora, a decorrente da união homoafetiva. 

Ao julgar procedentes as duas ações que pediam o reconhecimento da 

relação entre pessoas do mesmo sexo, os ministros decidiram que a união 

homoafetiva deve ser considerada como uma autêntica família, com todos os seus 

efeitos jurídicos. 

                                                           

55 Art. 1726: “a união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros 
ao juiz e assento no Registro Civil. 
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Além de uma longa análise biológica sobre o sexo, Britto registrou que o 

silêncio da Constituição sobre o tema é intencional. "Tudo que não está 

juridicamente proibido, está juridicamente permitido. A ausência de lei não é 

ausência de direito, até porque o direito é maior do que a lei", afirmou. 

O julgamento do Supremo foi feito com base em duas ações. Uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade e uma Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental. A ADPF foi transformada em ADI depois que se verificou que um de 

seus pedidos, o reconhecimento de benefícios previdenciários para servidores do 

estado do Rio de Janeiro, já havia sido reconhecido em lei.  

A ADI foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República com dois objetivos: 

declarar de reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade 

familiar e estender os mesmos direitos dos companheiros de uniões estáveis aos 

companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

O argumento principal da ADPF transformada em ADI, proposta pelo estado 

do Rio de Janeiro, foi o de que o não reconhecimento da união homoafetiva 

contraria preceitos fundamentais constitucionais como igualdade e liberdade e o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Os dois pedidos foram acolhidos. 

 
Ementa: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, 
NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU 
RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE 
OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO 
CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI 
nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à 
Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da 
ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO 
DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER 
(GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL 
DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO 
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO 
COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA 
DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA 
AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. 
CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional 
expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de 
desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º 
da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo 
constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta 
Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da 
kelseniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver 
juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. 
Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do 
princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais 
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elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. 
Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à 
liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da 
vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da 
intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da 
vontade. Cláusula pétrea. 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA 
INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO 
“FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA 
TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL 
E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR 
FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 
confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase 
constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial 
significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou 
informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por 
pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão 
“família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade 
cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição 
privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém 
com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. 
Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção dos 
direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e 
vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e 
pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se 
desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada 
família. Família como figura central ou continente, de que tudo o mais é 
conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de 
família como instituição que também se forma por vias distintas do 
casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos 
costumes. Caminhada na direção do pluralismo como categoria sócio-
político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, 
interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo 
da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à 
orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO 
CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS 
PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO 
CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS 
HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO 
GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS 
DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência constitucional à 
dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao 
centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer 
relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades 
domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência 
patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da 
Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há 
como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro. 
Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, não 
pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de hierarquia ou diferença 
de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e 
autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado “entidade familiar” 
como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a formação 
de família por pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não 
se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de 
um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá 
na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos 
à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. 
Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que 
outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, 
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emergem “do regime e dos princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos 
e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 5. DIVERGÊNCIAS 
LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de 
que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso 
convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo 
enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família 
constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união 
entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. 
Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento 
da imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO DO 
ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO 
CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO 
FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de 
interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do 
Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização 
da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do 
dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da 
união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como 
família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e 
com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva.56 

 

1.4.2 Inexistência de impedimentos matrimoniais 
 

O § 1º do art. 1.723 do Código Civil veda a constituição da união estável “se 

ocorrerem os impedimentos do art. 1.521”, ressalvando o inciso VI, que proíbe o 

casamento das pessoas casadas. O legislador de 2002 achou por bem estabelecer 

que estando o cônjuge, separado judicialmente ou separado de fato, poderá 

constituir nova união, recebendo proteção constitucional nos moldes do § 3º do art. 

226. 

Nesse contexto, assevera Carlos Roberto Gonçalves: “Os impedimentos 

baseados no interesse público e com forte conteúdo moral, que representam um 

obstáculo para que uma pessoa constitua família pelo vínculo do casamento, são 

aplicáveis, também para os que pretendem estabelecer família pela união estável”57. 

Assim, as relações adulterinas e incestuosas não recebem guarida no ordenamento 

jurídico.58 

                                                           

56 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Tribunal Pleno. ADPF 132/RJ - RIO DE JANEIRO. 
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. Relator: Min. Ayres Britto 
Julgamento: 05 maio 2011. DJe-198 DIVULG 13 out. 2011 PUBLIC 14 out. 2011. 

57 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 622. 
58 Nesse sentido, a Ementa: UNIÃO ESTÁVEL – Matrimônio hígido – Concubinato – Relacionamento 

simultâneo. Embora a relação amorosa, é vasta a prova de que o varão não se desvinculou do lar 
matrimonial, permanecendo na companhia da esposa e familiares. Sendo o sistema monogâmico e 
não caracterizada a união putativa, o relacionamento lateral não gera qualquer tipo de direito. 
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Frisa-se a importância das palavras de Maria Helena Diniz:  

 
Na leitura do Código Civil percebe-se que o objetivo do legislador foi evitar 
uniões que afetem a moral e a ordem pública, por representarem um agravo 
ao direito dos nubentes, ou aos interesses de terceiros, tal a influência que 
exerce o matrimônio nas relações familiares e em toda a esfera social.59  

 

1.4.3 Estabilidade 
 

O legislador da codificação optou por um conceito mais aberto de união 

estável, ao não exigir um tempo rígido para sua caracterização, como fazia a Lei nº 

8.971/94, que estabelecia um prazo de cinco anos para demarcar o tempo em que 

estaria caracterizado o instituto. Com a edição da Lei 9.278/96 foi suprimida a 

exigência do lapso temporal de cinco anos, bastando a convivência duradoura, 

pública e contínua entre homem e mulher para caracterizar a união estável. O novo 

Código Civil (art. 1723) também não exige prazo de convivência para união estável. 

Basta que seja pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituir família. 

O relacionamento tem de ser duradouro. Não é qualquer relacionamento 

transitório que é uma união protegida. A lei protege uniões que se apresentam com 

elementos comuns ao casamento. Venosa fala que “o decurso por um período mais 

ou menos longo é o retrato dessa estabilidade na relação do casal.”60. Maria 

Berenice Dias prega que “Apesar de a lei não exigir decurso de lapso temporal 

mínimo para a caracterização da união estável, a relação não deve ser efêmera, 

circunstancial, mas sim prolongada no tempo e sem solução de continuidade, 

residindo, nesse aspecto, a durabilidade e a continuidade do vínculo”61
. 

Reinaldo Franceschini Freire expõe que  

 
a fixação de prazo para configurar essa entidade familiar pode muitas vezes 
não refletir a realidade de relacionamento, pois uma união de longos anos 
pode não ser estável, enquanto uma união de dois ou três anos pode ser o 
retrato de uma união de uma autêntica família, com amor afeto, respeito, 
assistência e solidariedade entre companheiros. Enfim, não é pelo prazo de 
convivência que se caracterizará a união estável, mas sim, pelo modo e 
qualidade de vida dos conviventes. Evidentemente, um relacionamento 

                                                                                                                                                                                     

Apelação provida, por maioria, vencida a relatora (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 7ª 
Câmara Cível. Ap. 70010075695. Relatora: Des. Maria Berenice Dias. j. 27 mar. 2005 – votação: 
dar provimento ao recurso por maioria de votos). 

59 DINIZ, 2009, p. 67.  
60 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito de família. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, v. 6. p. 53. 
61 DIAS, 2005, p. 150. 
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passageiro, breve, eventual, não pode ser intitulado de união estável. Do 
mesmo modo, um namoro ou simplesmente "ficar" não constitui efeitos no 
campo da união estável.62

.  
 

Com abolição da exigência do lapso temporal, o legislador deixou para o 

julgador a análise detalhada do caso concreto, verificando as evidências caso a 

caso, a fim de verificar se houve ou não união estável, através das características 

exigidas pela lei. 

 

1.4.4 Convivência pública  
 

A união há de ser notória, mas pode ser discreta, em que a divulgação do fato 

se dá dentro de um círculo mais restrito. Assim defende Maria Berenice: “A 

publicidade denota a notoriedade da relação no meio social freqüentado pelos 

companheiros, objetivando afastar da definição de entidade familiar as relações 

menos compromissadas, nas quais os envolvidos não assumem perante a 

sociedade a condição de como se casados fossem”63.  

Helder Martinez Dal Col esclarece que a publicidade de uma relação afetiva 

reside "na exposição dos companheiros perante o grupo social ou familiar em que 

vivem, apresentando-se como um casal, partilhando os problemas comuns, 

prestando auxílio mútuo, moral e maritalmente, dispensando-se respeito e 

afeição”64.  

 

 

1.4.5 Objetivo de constituir família  
 

A convivência more uxorio deve ser notória, os companheiros deverão se 

tratar, socialmente como marido e mulher, aplicando-se a teoria da aparência, 

revelando a intenção de constituir família. Segundo Franceschini, "A intenção de 

constituir família reveste-se de forte presunção no reconhecimento da união estável 

principalmente quando há prole"65.  

                                                           

62 FREIRE, 2009, p. 56. 
63 DIAS, op. cit., p. 150 
64 DAL COL, 2003, p. 17. 
65 FREIRE, 2009, p. 58. 
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O more uxorio, a posse do estado de casado, constitui a essência da união 

estável. Não é necessário que o casal de fato tenha prole comum, a união se traduz 

em uma comunhão de vida e de interesses com intuitu familiae. Nesse sentido, 

Venosa entende que "Sem objetivo de constituir família, a entidade de fato poderá 

ser um mero relacionamento afetivo entre os amantes, gerando no máximo, 

sociedade de fato em relação a bens adquiridos por esforço efetivo de ambos"66.  

Como preleciona Guilherme Calmon Nogueira da Gama, “está ínsita na idéia 

de constituição de família o desejo dos companheiros de compartilharem a mesma 

vida, dividindo as tristezas e alegrias, os fracassos e os sucessos, a pobreza e a 

riqueza, enfim, formarem um novo organismo distinto de suas individualidades. 

Revela-se como pressuposto fundamental para caracterização da união 

estável a vontade dos conviventes formarem uma família, de viverem como se 

casados fossem, caracterizando a affectio maritalis.67  

 

 

 

1.4.6 Fidelidade 
 

O art. 1.724 do CC68 estabelece que as relações entre os companheiros 

devem pautar-se por fidelidade e lealdade. Não havendo fidelidade o relacionamento 

perde o status de união estável e a sua invocação deverá ser feita pelo companheiro 

e pode implicar injúria grave, motivando a separação dos conviventes, gerando em 

atenção à boa-fé de um deles indenização por dano moral. Zeno Veloso defende o 

                                                           

66 VENOSA, 2005, p. 54. 
67 Nesse sentido, o julgado 70008361990 - 4º Grupo Cível cuja ementa: Embargos infringentes. União 

estável. Caracterização de namoro. O namoro, embora público, duradouro e continuado, não 
caracteriza união estável se nunca objetivaram os litigantes constituir família. Embargos 
infringentes desacolhidos, por maioria. No caso em apreço, restou incontroversa – o próprio 
réu/embargado não nega – a existência do relacionamento público, contínuo e duradouro mantido 
entre as partes. Contudo, faltou um requisito essencial para caracterizá-lo como união estável: 
inexistiu o objetivo de constituir família. [...] Contudo, ainda que o relacionamento amoroso tenha 
ocorrido nesses moldes, nunca tiveram objetivo de constituir família. [...] A inexistência de vida em 
comum sob o mesmo teto e a falta de fidelidade por parte do embargado não seriam, por si só, 
impeditivos para o reconhecimento da união estável, se esta tivesse existindo. [...] Assim, o 
comportamento – aceito – de ambos os litigantes, durante o período em que se relacionaram, 
demonstra que, embora prolongado e público o namoro, nunca objetivaram constituir amília. E aqui 
reside o traço fundamento, a diferença marcante entre o namoro sério e a união estável: o objetivo 
de constituir família 

68 Artigo 1724 do Código Civil: As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres 
de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos 
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reconhecimento, nessa hipótese, ao convivente de boa-fé, que ignorava a 

infidelidade ou a deslealdade do outro, “uma união estável putativa, com os 

respectivos efeitos para este parceiro inocente”.69 

 

1.4.7 Coabitação 
 
Dentre os requisitos elencados pelo legislador, não está contemplado o da 

coabitação como dever inerente à união estável. A súmula 382 do STF já dispunha 

que “a vida em comum sob o mesmo teto, more uxorio, não é indispensável à 

caracterização do concubinato.” A experiência social mostra que há uniões sólidas, 

duradouras e notórias sem que o casal resida sob o mesmo teto. 

Sob este ponto de vista, salienta o relator do Projeto de Lei que transformou-

se no atual Código Civil, Deputado Ricardo Fiúza:  

 
A fórmula ‘more uxorio’ exprime ‘a vida em comum de um homem e de uma 
mulher em estado de casados, sem que sejam legalmente’, vinculação 
íntima essa que se distingue da simples convivência em coabitação. É certo 
que esse dever de coabitação, expresso na regra do inciso II do art. 231 do 
atual Código Civil e no inciso II do art. 1.569 do texto consolidado do 
projeto, trata-se unicamente do dever conjugal, não estando inscrito dentre 
os deveres dos conviventes elencados no art. 1.736 do projeto (texto 
consolidado), mais especificamente os deveres de lealdade, respeito e 
assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. Nessa linha, tem 
sido dominante a doutrina, ao admitir a característica de continuidade 
desprovida do elemento more uxório.70  

 

Por outro lado, há doutrinadores que entendem ser a coabitação uma 

obrigação entre os conviventes, por espelhar-se a união estável no casamento, 

mesmo não constando expressamente em nenhum texto legal. Assim leciona 

Guilherme Calmon:  

 
Com reflexo das características de estabilidade, continuidade e objetivo de 
constituição de família, e diante dos requisitos de comunhão de vida more 
uxorio, aparece a coabitação como segundo dever imposto aos 
companheiros no curso da relação familiar. O dever de coabitação entre os 
companheiros é o mesmo do que se trata o art. 231, inc. II, do Código Civil, 
em relação aos cônjuges, ou seja, vida em comum, no domicílio conjugal, 
abrangendo ainda a noção da satisfação do débito conjugal, ou seja, a 
manutenção freqüente e periódica de relações sexuais entre o casal. Todas 

                                                           

69 VELOSO, Zeno. Código Civil Comentado. Vol. XVII. São Paulo: Atlas. 2003. p 126. 
70 FIÚZA, Ricardo. O código civil e a união estável. Disponível em: <http://www.jus.com.br>. Acesso 

em: 9 nov. 2009.  

http://www.jus.com.br/
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as noções doutrinárias e jurisprudenciais aplicáveis ao dever de coabitação 
dos cônjuges se aplicam perfeitamente ao companheirismo, inclusive 
quanto às exceções de tal dever, por circunstâncias pessoais ou 
profissionais de um ou de ambos os partícipes.71 

 

Entende-se que a coabitação é um pressuposto importante para definir se a 

relação estabelecida entre as partes é efetivamente uma união estável, ou apenas 

um namoro qualificado. Assim, a admissão de qualquer relacionamento sem a 

verificação da coabitação torna tênues os limites entre o namoro e o relacionamento 

comprometido com o objetivo de constituir família. Em muitos casos, a dificuldade 

em reconhecer a existência de uma união estável está exatamente na circunstância 

de os conviventes morarem em residências distintas.     

 

1.5 DEVERES DOS COMPANHEIROS 
 

O art. 1.724 do Código Civil regula as relações pessoais entre os 

companheiros. Declara o aludido dispositivo: “As relações pessoais entre os 

companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de 

guarda, sustento e educação dos filhos”. Os três primeiros são direitos e deveres 

recíprocos entre os companheiros. Na seqüência, vem os direitos e deveres dos 

companheiros com os filhos.  

O dever de fidelidade está implícito nos de lealdade e respeito. Preleciona 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama que,  

 
ao lado do casamento, o companheirismo também impõe o dever de 
fidelidade a ambos os partícipes, e não apenas a um deles, ante a regra 
constitucional já analisada. Tal conclusão se afigura coerente com os 
contornos traçados pela doutrina e pela jurisprudência na caracterização do 
companheirismo que, repita-se, deve ser o único vínculo que une o casal 
em perfeito clima de harmonia e estabilidade. Não haveria a configuração 
do companheirismo na hipótese de prática desleal perpetrada por um dos 
companheiros, mantendo conjunção carnal com terceiro, inexistindo a 
denominada affectio maritalis no caso específico.72 

 

O dever de respeito consiste em considerar a individualidade, a personalidade 

do companheiro, intimamente ligados à liberdade, à dignidade, à honra. A 

assistência constitui também dever recíproco dos companheiros, correspondente ao 

                                                           

71 GAMA, 2001, p. 197. 
72 GAMA, 2001, p. 232. 



 40 

dever de mútua assistência como ocorre com os cônjuges (art. 1.566 CC). Tal dever 

implica os companheiros a se auxiliarem reciprocamente tanto no socorro material 

como também no socorro moral e espiritual. 

São deveres dos pais em relação aos filhos: guarda, sustento e educação. A 

guarda é, ao mesmo tempo, dever e direito dos pais. Havendo a separação dos 

conviventes, a guarda dos filhos será atribuída a quem revelar melhores condições 

para exercê-la (art. 1.584, CC).  É dever dos pais o sustento dos filhos menores até 

que estes completem a maioridade mesmo após a dissolução da união estável. Por 

fim, o dever de fornecer educação não inclui só o ensinamento escolar mas também 

o zelo para que tenham formação cultural e moral e se desenvolvam em ambiente 

sadio. 

 

1.6 DIREITOS DOS COMPANHEIROS 
 

Destacam-se como direitos fundamentais dos companheiros os concernentes 

a alimentos, meação e herança. 

Os alimentos já vinham previstos nas Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96. Os 

companheiros têm direito de utilizar-se da Lei de Alimentos, que tem um rito especial 

(Lei 5.478/69), exigindo-se, nesse caso, prova pré-constituída da união estável. 

O art.1.69473 do Código Civil assegura o direito recíproco dos companheiros 

aos alimentos. Na hipótese de dissolução da união estável, terá o convivente, além 

da partilha dos bens, direito a alimentos, desde que comprove sua necessidade e as 

possibilidades do parceiro, como exige o § 1º do aludido dispositivo. Cessa, todavia, 

tal direito, com o casamento, a união estável ou concubinato do credor (art. 1.708 

CC).  

Os bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável pertencem 

a ambos os companheiros, devendo ser partilhados, em caso de dissolução, 

conforme as normas que regem o regime da comunhão parcial de bens. O art. 1.725 

Código Civil disciplina que salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às 

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

dispõe Sílvio Rodrigues:  
                                                           

73 Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que 
necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação. 
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A forma proposta é mais abrangente que o regime até então vigente, de 
condomínio sobre o patrimônio adquirido a título oneroso. Passam a integrar 
o acervo comum, por exemplo, os bens adquiridos por fato eventual, com ou 
sem o concurso do trabalho ou despesa anterior, e o fruto dos bens 
particulares (cf. art. 1.660). Mas o próprio artigo permite aos companheiros 
afastar a incidência desse regime mediante contrato escrito.74 

 

Ressalta-se que o legislador, ao estabelecer a ressalva no que couber para 

aplicação do regime da comunhão parcial de bens, pretendeu afastar as regras 

gerais dos regimes de bens, previstas nas disposições gerais do Código Civil. Cada 

companheiro administrará livremente seus bens particulares, cabendo a 

administração do patrimônio comum a qualquer um dos companheiros (art. 1663). 

Desse modo, “fica afastada a exigência de autorização para venda de imóveis por 

uma dos conviventes ao outro, prevista para os cônjuges no art. 1.647 do novo 

Código.”75 

Assim, não celebrando os companheiros contrato escrito aplicando regra 

adversa, o regime de bens abrangerá os bens que sobrevierem na constância da 

união estável, permanecendo como bens particulares de cada os adquiridos 

anteriormente e os sub-rogados em seu lugar, bem como os adquiridos durante a 

união a título gratuito, por doação ou herança. Assim, aplicam-se à união estável os 

artigos 1.65976, 166077 e 1.66178 do Código Civil. 

Quanto às limitações previstas para o casamento para pessoas maiores de 60 

anos em que prevalece o regime da separação legal de bens cabe algumas 

considerações. Para Guilherme Calmon Nogueira da Gama “aos companheiros 

inseridos em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.641 do Código Civil aplicar-

                                                           

74 RODRIGUES, S., 2002, p. 282. 
75 CAHALI, Francisco José. Contrato de convivência na união estável. São Paulo: Saraiva, 2002, 

p. 280 
76 Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 

sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu 
lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-
rogação dos bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento. 

77 Art. 1.660. Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título 
oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato eventual, com 
ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III - os bens adquiridos por doação, herança ou 
legado, em favor de ambos os cônjuges; 

78 Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao 
casamento 
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se-á o regime da separação obrigatória de bens, tal qual como ocorre com o 

casamento.”79 Segue o mesmo pensamento Zeno Veloso:  

 
O art. 1.725 não se aplica aos companheiros se eles estiverem na mesma 
situação dos nubentes, consoante o art. 1.641, incisos I, II, III, aplicando-se 
a eles, por lógica, necessidade e similitude de situação, o disposto no 
aludido dispositivo, ou seja, a união estável fica submetida ao regime 
obrigatório de separação de bens.80 

 

Entretanto a jurisprudência tem proclamado que a referida restrição é 

incompatível com as cláusulas constitucionais de tutela da dignidade da pessoa 

humana81. Para Carlos Roberto Gonçalves: 

 
Tanto no caso de uniões conjugais como nos de união estável, deve-se 
invocar, para afastar a aplicabilidade da aludida restrição, afronta ao inciso I 
do art. 5º e ao § 5º do art. 226, ambos da Constituição Federal, bem como 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrada no inciso III de 
seu art.1º.82 

 

1.7 A UNIÃO ESTÁVEL NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 
 

O conceito de família consagrado na CF de 88 apresenta desafios para o 

Direito de Família. Ao analisar o art. 226 da CF/88 percebe-se três modalidades de 

família:  a família constituída no casamento, a constituída na união estável entre 

homem e mulher e a família constituída entre um dos pais e seu descendente. Assim 

expõe Euclides de Oliveira:  
Não mais se distingue a origem da unidade familiar, tanto que os parágrafos 
seguintes do artigo 226 da CF enumeram formas de constituição da 
sociedade: a) pelo casamento (civil ou religioso com efeitos civis); b) pela 
união estável entre homem e mulher; c) pela comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes.83   

 

Ao consagrar a dignidade da pessoa humana como fundamento, a 

Constituição Federal dá especial proteção ao indivíduo e encontra na entidade 

                                                           

79 GAMA, 2001, p. 345. 
80 VELOSO, 2003, p. 147. 
81 Nesse sentido, segue decisão extraída do livro Carlos Roberto Gonçalves, p 635: TJSP, Ap. 7.512-

4-SJRPreto, 2ª Câm., rel. Des. Cezar Peluso, j.18-8-1998. No mesmo sentido: “Regime de 
separação de bens imposto pelo art. 258. par úni., II, do CC (de 1.916; art. 1641, II CC/2002). 
Norma incompatível com os arts. 1º, III, e 5º, I, X e LIV, da CF” (RT, 767/223 e 758/106) 
(GONÇALVES, 2011). 

82 Ibidem, p. 635. 
83 OLIVEIRA, 2009, p.149.  
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familiar terreno fértil inexistindo elemento discriminatório entre as instituições do 

casamento e da união estável, encontrando o cônjuge e o companheiro 

equiparados. Neste aspecto, os modelos de família estabelecidos na carta magna 

merecem a mesma importância e dignidade. Assim, esta nova concepção de 

entidade familiar reflete no direito sucessório. 

Dentro das sucessões, convém analisar a igualdade de condições entre o 

cônjuge e o companheiro. Ressalta-se com o advento das leis nº 8.971/94 e 

9.278/96 que o cônjuge e o companheiro passaram a ter o mesmo tratamento em 

matéria de Direito das Sucessões: ora como sucessores na propriedade, ora como 

titulares de usufruto legal, ora como titulares de direito real de habitação. 

Entretanto, o Código Civil de 2002 fez profundas alterações em matéria de 

sucessões tanto para o cônjuge quanto para o companheiro. Algumas alterações 

foram positivas aproximando o companheiro do cônjuge. E outras negativas, 

afastando o companheiro do cônjuge. Se a inclusão do cônjuge no rol dos herdeiros 

necessários foi positiva, o mesmo não se pode dizer do companheiro que só recebe 

como herança os bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável e 

concorrendo, inclusive, com colaterais até quarto grau. 

A sucessão do companheiro tem previsão legal no art. 1.790 do CC/2002. 

Uma das críticas feita pela doutrina é que esse artigo se encontra localizado no 

Capítulo I (disposições gerais) do Título I (da sucessão em geral). Fora, portanto, do 

capítulo referente à ordem de vocação hereditária (Capítulo I do Título II), que cuida 

da sucessão dos herdeiros legítimos, descendentes, ascendentes, cônjuge e 

parentes colaterais. Segundo Zeno Veloso:  

 
Inicialmente, é estranhável a colocação do art. 1.790 e seus incisos, 
regulando a sucessão entre companheiros, no Capítulo denominado 
“Disposições Gerais”, da sucessão geral. Numa conclusa que poderia ter 
sido do companheiro Acácio, personagem de Eça de Queirós, não devia o 
art.1.790 estar nas “disposições Gerais” porque de disposições gerais não 
trata. O art. 1.790 tinha que ficar no Capítulo que regula a ordem de 
vocação hereditária. Mas esse é o problema menor.84  

 

Num primeiro momento, o anteprojeto do CC de 2002 não mencionava união 

estável. Foi o senador Nélson Carneiro quem apresentou emenda no sentido de 

                                                           

84 VELOSO, Zeno. Do direito sucessório dos companheiros. In: DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha. Direito de Família e o novo Código Civil. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005, p. 242  
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garantir direitos sucessórios aos companheiros e a realidade social era outra, nem 

mesmo a Constituição de 1988 estava em vigor. Isso talvez possa explicar a má 

alocação do tema do CC, bem como o tratamento diferenciado em relação aos 

dispositivos que cuidam do direito sucessório do cônjuge.  

As leis 8.971/94 e 9.278/96 regularam o direito sucessório entre 

companheiros igualando aos cônjuges, mas não previram limitações que vigoravam 

às pessoas casadas. A primeira lei concedeu ao companheiro o usufruto vidual, em 

similaridade com o que era previsto no § 1º do art. 1.611 do Código Civil de 1916, 

em favor do cônjuge casado por regime diverso do da comunhão universal de bens. 

A segunda lei contemplou o companheiro com o direito real de habitação, tal como 

previsto no § 2º do art. 1.611 ao cônjuge casado pela comunhão universal de bens. 

A possibilidade de usufruto vidual e direito real de habitação deixou o companheiro 

sobrevivente em posição mais favorável que o cônjuge. Conforme Euclides da 

cunha:  

 
Não faltaram críticas ao posicionamento do legislador, sob o argumento de 
que seria suficiente a meação dos bens adquiridos em conjunto, como já 
reconhecia a jurisprudência (Súmula 380 STF) e veio a ser contemplado na 
legislação especial. Outros achavam descabida a concessão de usufruto 
parcial, por resultar em indesejável associação de interesses dos 
companheiros com descendentes ou ascendentes do autor da herança, 
considerando-se que nem sempre existe bom nível de convivência entre 
eles. Também havia quem defendesse a concessão ao companheiro 
sobrevivente tão-só do direito real de habitação sobre o imóvel inventariado 
que lhe servia de residência, entendendo que essa previsão, contida na lei 
9.278/96, afastava os demais direitos sucessórios tratados na lei 8.971/94.85 

 

Segundo Zeno Veloso: “Contrariando essas expectativas, o atual Código Civil 

promove recuo notável. O panorama foi alterado, radicalmente. Deu-se grande salto 

para trás. Colocou-se o companheiro em posição infinitamente inferior com relação à 

que sustenta o cônjuge.”86 O Novo Código Civil, ao dar regrar os direitos sucessórios 

do companheiro, em tese revogou totalmente o sistema implantado pelas leis de 

1994 e 1996.  

Dito em tese por haver quem sustente que o direito real de habitação da 

subsiste.  

 

                                                           

85 OLIVEIRA, 2009, p. 152.  
86 VELOSO, 2005, p. 242. 
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1.8 DIREITO REAL DE HABITAÇÃO 
 

O Novo Código Civil acabou com o usufruto vidual e mantém o direito real de 

habitação para o cônjuge. A extinção se deu pois ao ser colocado como herdeiro 

necessário, o cônjuge não estará desprotegido como antes. 

Já o direito real de habitação gera divergência e intensos debates entre os 

doutrinadores. Ao tratar desse instituto, o Novo Código Civil, no art. 1.83187 não fez 

qualquer alusão ao companheiro, somente concedendo ao cônjuge, 

independentemente do regime de bens, desde que único o imóvel a inventariar, 

deixado pelo falecido. Desse modo, além da sua cota como herdeiro, o consorte 

sobrevivente ainda exercerá o direito real de habitação, que incidirá sobre o imóvel 

que era destinado à residência da família, desde que haja apenas um imóvel 

residencial no monte a inventariar.  

A questão a ser debatida é se as normas da lei 9.278/96 ainda estariam 

vigorando ou se foram revogadas pelo Novo Código Civil. 

Euclides de Oliveira defende que o companheiro também tem reconhecido o 

direito real de habitação: 

 
Mesmo na falta de previsão no Código, e suponho que não se trate de 
omissão eloqüente mas mero cochilo legislativo, poder-se-ia argumentar, 
em favor do companheiro, com a subsistência do art. 7º, parágrafo único, da 
lei 9.278/96, assim redigido: “Dissolvida a união estável por morte de um 
dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto 
viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel 
destinado à residência da família.88  

 

Também na mesma linha Marilene Silveira Guimarães: “O Código é lei geral, 

e a lei 9278/96 é lei especial, que uma vez não revogada expressamente, 

permanece vigorando naquilo que a lei geral não tratou. Portanto, no que tange ao 

direito real de habitação, não aconteceu uma normatização excludente ou uma 

revogação expressa, pois o novo ordenamento simplesmente silenciou.”89 Ainda, 

Maria Helena Diniz: “Diante da omissão do Código Civil (norma geral), o art. 7º, 
                                                           

87 Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem 
prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao 
imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 

88 OLIVEIRA, 2009, p. 179. 
89 GUIMARÃES, Marilene Silveira. O patrimônio na união estável: na constância da união e na 

sucessão. In: WELTER, Belmiro Pedro Welter; MADALENO, Rolf Hanssen (Coord.). Direitos 
fundamentais do direito de família. Porto alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 314.  
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parágrafo único daquela lei estaria vigente, no nosso entender, por ser norma 

especial.”90  

Já para outra parte da doutrina o companheiro não tem garantido o direito real 

de habitação. Ronaldo Brêtas assim se posiciona: “O entendimento de que o Código 

Civil, por força das normas de direito intertemporal previstas na lei de Introdução ao 

Código Civil (art. 2º, § 1º), revogou as Leis 8.971/94 e 9.278/96, motivo pelo qual o 

companheiro não mais possui o considerado direito real de habitação, agora, 

somente concedido ao cônjuge.”91  

Na mesma linha Zeno Veloso assevera: ”O Novo Código regulou, de forma 

integral, a matéria sucessória entre companheiros, operando uma verdadeira 

revogação tácita da Lei 9.278/96.”92 Washington de Barros Monteiro entende: 

 
O novo diploma civil não manteve para o companheiro o direito real de 
habitação sobre o imóvel que servia de residência à família, sendo o único 
dessa espécie a inventariar. Esse privilégio, que lhe fora outorgado pela Lei 
9.278/96, foi reservado por esse Código somente ao cônjuge 
sobrevivente.93  

 

Todavia, entende-se que, por não ser contradizerem – o Novo Código e a lei 

9.278/96 – e por ser omisso o primeiro quanto à revogação da referida lei, o 

companheiro tem reconhecido o direito real de habitação.  Também pode-se invocar 

o princípio de proibição de retrocesso social94 a direito já conquistado, caso o direito 

real de habitação pela lei 9.278/96, uma vez que a moradia é assegurado pela 

constituição federal como um direito fundamental.  

Além disso, vale mencionar, ainda, o enunciado nº 117 da Jornada de Direito 

Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, 

realizada em setembro de 2002: “O direito real de habitação deve ser estendido ao 

companheiro, seja por não ter sido revogada a previsão da Lei 9.278/96, seja em 

                                                           

90 DINIZ, 2009, p. 155. 
91 DIAS, Ronaldo Brêtas C. Dias; BRÊTAS, Suzana Oliveira Marques. União estável: direito 

sucessório e questões processuais. Revista Síntese, v. 12, n. 64, fev./mar. 2011, 15. 
92 VELOSO, 2003, p.  413. 
93 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das sucessões. 37. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009, v. 6. p. 101.  
94 GUIMARÃES, op. cit., p. 315. Segundo Marilene Silveira Guimarães: “Para manter um nível mínimo 

de continuidade da ordem jurídica contra medidas retroativas ou de atos retrocessivos, cabe 
invocar o princípio da dignidade humana, o princípio da proteção da confiança do cidadão no poder 
público e, por conseqüência, o princípio da proibição do retrocesso para impedir a frustração da 
efetividade constitucional na hipótese de o legislador revogar ato que tornou inviável o exercício de 
um direito.”  
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razão da interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art. 6º, caput, da 

CF/1988.”95 

 

                                                           

95 Enunciado 117, aprovado I Jornada de Direito Civil, promovida em Brasília, pelo Centro de Estudos 
Judiciários – CEJ do Conselho da Justiça Federal – CJF, nos dias 12 e 13 de setembro de 2002. 
Consulta feita em 07/08/2012 no site: www.cjf.gov.br 
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2 SUCESSÃO DOS COMPANHEIROS (NO CC/02)  
 

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do 
outro, quantos aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união 
estável, nas condições seguintes: 
I – se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à 
que por lei for atribuída ao filho; 
II – se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a 
metade do que couber a cada um daqueles; 
III – se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço 
da herança; 
IV – não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.  

 
Ao analisar o caput do art. 1.790, nota-se a restrição ao estabelecer que a 

sucessão somente se dará quantos aos bens adquiridos onerosamente na vigência 

da união estável. Vê-se, pois, que, em relação ao companheiro, não há de se falar 

em sucessão de bens particulares que os companheiros pudessem ter antes da 

união ou adquiridos durante sua vigência, em virtude de doação ou sucessão. 

Ronaldo Brêtas assevera: 

 
O caput do art. 1.790 do Código Civil revela-se mal redigido, na medida em 
que concede ao companheiro sobrevivente o direito à sucessão dos bens 
adquiridos onerosamente na constância da união estável, ou seja, 
atribuindo-lhe simultaneamente a qualidade de meeiro (em primeiro lugar) e 
herdeiro daqueles bens, mas, em relação aos bens particulares do 
companheiro falecido, somente permite ao companheiro sobrevivo herdá-
los, em tese, se for instituído herdeiro por meio de testamento.96 

 

Aqui é importante distinguir meação e direito hereditário. A meação decorre 

de uma relação patrimonial existente em vida dos interessados e é estabelecida por 

lei ou por vontade das partes. A sucessão hereditária tem origem na morte e a 

herança é transmitida aos sucessores conforme previsões legais (sucessão legítima) 

ou a vontade do hereditando (sucessão testamentária). Se os bens são comuns, o 

companheiro sobrevivente tem direito a meação e esse direito não tem origem na 

morte do outro convivente. O meeiro já é dono da parte ideal antes da abertura da 

sucessão e decorre do Direito de família e não do Direito das sucessões. 

A sucessão se dará justamente nos bens em que o companheiro já é meeiro 

de acordo com o art. 1.725 do CC97. Dessa forma, o primeiro passo diante da morte 

                                                           

96 DIAS; BRÊTAS, 2011, p. 16. 
97 Art. 1.725 Na união estável, salvo convenção, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-

se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial. 
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de um dos companheiros será averiguar que bens farão parte da sucessão do 

consorte sobrevivente. Essa parte, adquirida a título oneroso durante a união 

estável, incidirá a norma do artigo 1.790 do Código Civil. A outra parte, se houver, 

adquirida por doação, herança ou fato eventual, incidirá a norma do art. 1.829 e 

seguintes do que dizem respeito à ordem de vocação hereditária do Código Civil. 

Restringir a incidência do direito sucessório do companheiro sobrevivente aos 

bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável pode gerar 

conseqüências injustas. Segundo Giselda Hironaka: “Se o companheiro falecido não 

tiver amealhado quaisquer bens na constância da união estável, ainda que 

possuísse um enorme patrimônio anterior, o companheiro sobrevivente restará 

afastado da sucessão, sejam quais forem os herdeiros eventualmente existentes.”98 

Zeno Veloso também exemplifica: 

 
A companheira de muitos anos de um homem muito rico, que possuía 
vários bens na época em que iniciou o relacionamento afetivo, não herdará 
coisa alguma do companheiro se este não adquiriu outros bens durante o 
tempo de convivência. Ficará essa mulher – se for pobre – literalmente 
desampara, mormente quando o falecido não cuidou de beneficiá-la em 
testamento.99  

 

Se comparado com o cônjuge, do jeito que está no código, na realidade o 

companheiro tem vantagem quando só haja bens havidos onerosamente durante a 

convivência. O companheiro acumula direitos de meação e de herança de acordo 

com o art. 1.790. Já o cônjuge sobrevivente tem direito a concorrer na herança com 

descendentes quando não tenha direito a meação de acordo com o art. 1.829, I100. 

Se o autor da herança deixa um único bem adquirido onerosamente durante a 

convivência, um herdeiro e uma companheira, esta receberá 50% do bem pela 

meação e mais 25% peça concorrência na herança com o filho. Se o autor da 

herança fosse casado, nas mesmas condições, ou seja, com comunhão parcial, o 

viúvo teria apenas 50% do bem a título de meação. 

                                                           

98 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O sistema de vocação concorrente do cônjuge e/ou 
companheiro com herdeiros do autor da herança, nos direitos brasileiro e italiano. Revista 
Brasileira de Direito de Família, v. 29, abr./maio 2005, p. 62.  

99 VELOSO, 2005, p. 243. 
100 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 de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares 
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Uma vez determinada a massa de bens sobre a qual haverá a sucessão do 

companheiro vivo, formada exclusivamente pelos bens adquiridos a título oneroso 

durante a união estável, passa a se estabelecer o quinhão hereditário ao convivente 

supérstite. 

 

2.1 CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES COMUNS 
 
a) Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que 

por lei for atribuída ao filho  

É preciso esclarecer que esta cota será igual a dos filhos comuns, no 

tocante ao patrimônio adquirido onerosamente na constância da união estável, pois 

o companheiro sobrevivente não herda bens particulares do companheiro falecido, 

ressalvada hipótese de existir disposição testamentária. Os bens particulares são 

herdados somente pelos filhos.  

Reside aí outra diferença entre a sucessão do companheiro se comparada a 

do cônjuge. Na sucessão deste, quando concorre com os descendentes (a depender 

do regime de bens), na parte em que não for meeiro, será herdeiro, 

independentemente de os bens terem sido adquiridos na constância do casamento 

ou não e independentemente de os bens terem sidos adquiridos a título gratuito ou 

oneroso. Ainda verifica-se que o legislador não determinou a reserva mínima da 

quarta parte da herança ao companheiro sobrevivente, tal como houvera feito a 

respeito da concorrência do cônjuge.  

Assim, a herança, excluída a meação, será dividida em tantas partes 

quantos sejam os filhos, mais uma. Se houver dois filhos comuns, a herança será 

dividida em três partes iguais, ficando cada filho com uma parte e o companheiro 

supérstite com uma parte. 

O inciso ora em estudo faz menção a expressão filhos comuns a qual deve 

ser entendida como descendentes comuns. Assim observa Carlos Roberto Barbosa 

Moreira:  

 
À semelhante conclusão se chega não somente pela oposição nítida que se 
pretendeu estabelecer entre os dois primeiros incisos – o segundo dos 
quais alude, de modo adequado, a descendentes não comuns –, como 
também pelo fato de que se assim não for, os descendentes comuns mais 
remotos (netos, bisnetos, etc.) acabariam por enquadrar-se entre aqueles 
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“outros parentes sucessíveis” de que fala o inciso III do art. 1.790, com isso 
introduzindo resultados absurdos.101  

 

Na mesma linha Mauro Antonini:  

 
ao que parece, trata-se de mero cochilo, empregando-se por engano a 
expressão filhos em vez de descendentes, pois a lei não dá solução para a 
hipótese, por exemplo, de haver netos comuns, herdando por direito próprio. 
Não há previsão legal de cota do companheiro em relação a esses netos. 
Só teria sentido o emprego proposital da expressão filhos se houvesse 
alguma disciplina diferenciada em relação aos outros graus de 
descendência.102  

 

Nesse sentido, o Enunciado nº 266 aprovado na III Jornada de Direito Civil, 

promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em 

dezembro de 2004, assentou que: “Aplica-se o inciso I do art. 1.790 também na 

hipótese de concorrência do companheiro sobrevivente com outros descendentes 

comuns, e não apenas na concorrência com filhos comuns.”103  

 
2.2 CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES SÓ DO AUTOR DA HERANÇA  

 
b) Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a 

metade do que couber a cada um daqueles 

Nessas situações o companheiro supérstite terá direito a metade do que 

couber a cada um daqueles filhos exclusivos do companheiro falecido. Havendo dois 

filhos somente do de cujus os bens comuns serão divididos em duas partes e meia, 

ficando cada filho com uma parte e o companheiro com meia parte. Os bens não 

comuns serão integralmente divididos entre os filhos do de cujus. Percebe-se que o 

legislador privilegiou os descendentes exclusivos em prejuízo do companheiro 
                                                           

101 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Atual. Carlos Roberto Barbosa 
Moreira. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v. 6, p. 169. 

102 ANTONINI, Mauro. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 4. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Manole, 2010, p. 2103.   

103 Enunciado 266. O Centro de Estudos Judiciários – CEJ – do Conselho da Justiça Federal – CJF – 
traz, nesta publicação, as conferências proferidas, mais os 133 novos enunciados aprovados (de 
números 138 a 271), bem como todas a proposições e justificativas apresentadas na III Jornada de 
Direito Civil, promovida de 1º a 3 de dezembro de 2004, em continuidade ao ciclo de estudos do 
Direito Civil, realizado de dois em dois anos pelo CEJ/CJF, com a finalidade de debater as 
disposições do novo Código Civil. Os enunciados aprovados representam um indicativo para 
interpretação do Código Civil e significam o entendimento majoritário das comissões temáticas 
constituídas em número de quatro: Parte Geral e Direito das Coisas, Direito das Obrigações e 
Responsabilidade Civil, Direito de Empresa e Direito de Família e Sucessões. III Jornada de Direito 
Civil. Organização: Ruy Rosado. Brasília: CJF, 2004 
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Pode-se falar que na concorrência do companheiro com filhos só do de cujus, 

para cálculo da partilha dos bens, a quota daqueles tem peso dois, enquanto a quota 

de partilha do companheiro tem peso um. Tendo o falecido deixado dois filhos 

exclusivos e um bem adquirido onerosamente durante a união estável, excluída a 

meação, a parte remanescente (50%) será assim partilhada: os dois filhos receberão 

2/5 do bem inventariado, cada um, e o companheiro herdará 1/5 do mesmo bem. 

Assim, cada filho terá 20% do bem inventariado e o companheiro supérstite terá 

60% do bem, 50% de sua meação e 10% recebido a título de sucessão. 

O Código Civil não previu, de forma expressa, a hipótese em que há filhos 

comuns do casal e filhos exclusivos do companheiro falecido, situação será exposta 

a seguir. 

 

2.3 CONCORRÊNCIA NO CASO DE FILIAÇÃO HÍBRIDA  
 

Tal situação é usual na sociedade contemporânea, em razão da dissolução 

do casamento e uma nova união. Entretanto, o legislador não esclarece se a cota do 

companheiro vivo será igual ou a metade da dos descendentes. Restou então a 

dúvida se o companheiro supérstite concorre com os descendentes de comuns e 

exclusivos como se fossem todos descendentes comuns aos dois, herdando, 

portanto, a mesma cota cabível a cada um dos filhos. Ou se o companheiro 

supérstite concorre com os mesmos herdeiros como se fossem todos descendentes 

exclusivos do autor da herança, percebendo, portanto, metade dos bens que couber 

a cada filho.  

Há ainda, pelo menos, outras duas correntes doutrinárias que apresentam 

alternativas que compõe as disposições dos incisos I e II do art. 1.790. Uma atribui 

uma quota e meia ao companheiro sobrevivente, equivalente à soma das quotas 

equivalentes, uma quota na hipótese de concorrer com filhos comuns e meia por 

concorrer com filhos exclusivos. E a outra igualmente buscou compor as duas 

regras, dividindo proporcionalmente a herança em duas suberanças, atribuíveis a 

cada um dos grupos de filhos. 

Se o companheiro concorrer como todos os filhos sendo comuns, a divisão 

patrimonial obedeceria à simples regra de igualar os filhos de ambos os grupos. 

Entende Francisco Cahali que 
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pela exegese do art. 1.790, concorrendo o sobrevivente com filhos comuns 
e com filhos exclusivos do autor da herança, o critério de divisão deverá ser 
aquele do inciso I. Esta situação híbrida não cabe na abrangência do inciso 
II, pois expressamente se refere à disputa com descendentes só do autor da 
herança; mas se contém na amplitude do inciso I, em razão de esta regra 
não restringir a concorrência só com filhos comuns. Existindo a situação 
híbrida, pois, enquadra-se a vocação na concorrência com filhos comuns, 
mesmo que nem todos os sucessores tenham a mesma origem.104  

 

Guilherme Calmon Nogueira também argumenta que  

 
O art. 1.790 do código civil, não contempla expressamente a hipótese em 
que o companheiro concorre com filhos comuns e próprios do falecido 
relativamente aos bens adquiridos durante a união fundada no 
companheirismo. Contudo, é perfeitamente possível interpretar o dispositivo 
e solucionar a questão, diante da inserção do advérbio só no inciso II do art. 
1.790. Ou seja: o companheiro tem direito à quota equivalente à que por lei 
for atribuída a cada filho do falecido, ainda que alguns deles fossem apenas 
do ex-companheiro. A única hipótese de diminuição à metade a quota de 
filho do falecido seria no caso de o falecido somente ter deixado filhos 
próprios dele, e não ter gerado prole comum com o companheiro 
sobrevivente.105  

 

Já, por outro lado, Giselda Hironaka expõe:  

 
Certamente não pode prosperar essa solução simplista, pois se, por um 
lado, trata de manter igualadas as quotas hereditárias atribuíveis aos filhos 
(de qualquer grupo), conforme determina o art. 1.834 do Código, por outro 
lado, fere na essência o espírito do legislador do Código Civil que quis dar 
tratamento diferenciado às hipóteses de concorrência do companheiro 
sobrevivo com os descendentes do de cujus de um ou de outro grupo.106 

 

Reinaldo Franceschini acrescenta que  

 
se a companheira receber quota igual à de todos os filhos (comuns e 
unitários), beneficiará seus filhos em detrimento daqueles exclusivos do 
finado, visto que, ao falecer, os bens da companheira caberão apenas aos 
seus filhos, ou seja, acarretará prejuízo aos filhos exclusivos do de cujus.107 

 

Na mesma linha complementa Carlos Roberto Barbosa Moreira:  

 
Se for muito elevado o número de descendentes, a participação do 
companheiro na herança poderá tornar-se excessivamente diminuta, até 
pelo fato de a fração que vier a ser atribuída, incidir sobre os bens 

                                                           

104 CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 
direito civil: direito das sucessões. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, v. 6, p. 232. 

105 GAMA, 2001, p. 29.   
106 HIRONAKA, 2005, p. 65. 
107 FREIRE, 2009, p. 132. 
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adquiridos onerosamente na vigência da união estável (art. 1.790, caput), e 
não sobre toda a herança.108 

 

A segunda corrente entende que a divisão dos bens deve-se suceder como 

se os filhos fossem todos exclusivos cabendo meia quota dos filhos ao companheiro 

supérstite de acordo com o inciso II do art. 1.790. Zeno Veloso entende que: 

“Precisando observar o princípio constitucional da igualdade entre filhos, estes terão 

de receber quotas hereditárias equivalentes. Penso que o inciso II deve ser aplicado, 

cabendo ao companheiro sobrevivente a metade do que couber a cada descendente 

do autor da herança.”109 Defende ainda que:  

 
A solução que proponho pode prejudicar o companheiro sobrevivente – que 
estaria mais gratificado se o escolhido fosse o inciso I –, mas não 
desfavorece os descendentes exclusivos do de cujus, não se devendo 
esquecer que os filhos do companheiros sobrevivente ainda têm a 
expectativa de herdar deste.110 

 

Maria Helena Diniz entende que:  

 
Diante desse impasse, ante a lacuna normativa, a solução seria aplicar os 
arts. 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil e, no nosso entender, o 
princípio constitucional da igualdade dos filhos (CF, art. 227 § 6º), 
consequentemente, pelo bom senso e prudência objetiva dever-se-á 
considerar, havendo filhos comuns e filhos exclusivos, o vínculo existente 
apenas entre eles e o de cujus, visto que pleiteiam a herança por ele 
deixada. Logo serão todos considerados como filhos exclusivos do falecido, 
para fins de direito sucessório, tendo o companheiro sobrevivente direito à 
metade do que couber a cada um deles.111  

 

Contrapondo aos doutrinadores acima, Giselda Hironaka assevera:  

 
Como é possível observar, privilegiar-se-iam os filhos em detrimento do 
companheiro sobrevivo, que seria tido, sob todos os aspectos, como não 
ascendente de nenhum dos herdeiros, recebendo, então, apenas a metade 
do que aqueles herdariam.112  

 

A terceira proposta seria a composição dos incisos I e II pela atribuição de 

uma quota e meia ao companheiro sobrevivente. Soma-se o número total de filhos 

comuns e de filhos exclusivos do autor da herança, acrescenta-se mais um e meio 
                                                           

108 PEREIRA, C. M. S., 2007, p. 171. 
109 VELOSO, 2005, p. 245. 
110 Ibidem, p. 245 
111 DINIZ, 2009, p. 154.  
112 HIRONAKA, 2005, p. 65. 



 55 

(uma cota deferida ao companheiro sobrevivente, no caso, de concorrência com 

filhos comuns, e meia quota deferida ao mesmo sobrevivo, no caso de concorrência 

com filhos exclusivos do falecido), dividindo-se, depois, a herança por esse número 

obtido, entregando-se quotas de valores iguais aos filhos, o que atenderia ao art. 

1.834 do Código Civil, que determina que filhos da mesma classe tenham os 

mesmos direitos relativamente à herança de seu ascendente, e uma quota e meia 

ao companheiro sobrevivente, o que atenderia os incisos I e II do art. 1.790. 

Giselda Hironaka entende que:  

 
Num caso como esse, e sob essa solução, é que o tratamento dado ao 
companheiro sobrevivo foi muito mais privilegiado que em qualquer das 
duas hipóteses (incisos I e II do Art. 1.790). O companheiro beneficiar-se-ia, 
por herança, com maior quinhão, qual seja, o quinhão equivalente a uma 
quota e meia, enquanto cada um dos filhos (comuns e exclusivos) herdaria 
uma única quota, cada um deles.113 

 

A quarta proposta seria pela subdivisão proporcional da herança, segundo a 

quantidade de descendentes de cada grupo. Seguiria a seguinte regra: primeiro 

divide-se a herança a ser partilhada entre filhos comuns e filhos exclusivos em duas 

partes proporcionais, cada uma delas, ao número de filhos de um ou de outro grupo. 

A seguir introduziria, em cada uma dessas suberanças, a concorrência do 

companheiro, conforme determinação do inciso I ou do inciso II do art. 1.790. Após, 

soma-se as quotas do companheiro supérstite, obtidas em cada uma dessas 

suberanças, formando o quinhão a ele cabível. Aos filhos herdeiros caberia a quota 

que houvesse resultado da aplicação das regras legais em cada das suberanças.  

Numa herança de R$ 100.000,00, a ser dividida entre 4 filhos, sendo 3 

comuns e 1 exclusivo do de cujus114:  

a) 1º Bloco (3 filhos comuns) (art. 1.790, I): 3 x R$ 25.000,00 = 75.000,00 : 4 

(3 filhos comuns + companheira) = R$ 18.500,00. Cada filho recebe R$ 18.500,00 e 

a companheira recebe R$ 18.500,00. 

b) 2º Bloco (1 filho exclusivo) (art. 1.790, II, companheira recebe metade): R$ 

25.000,00 : 3 (2 quotas do filho e 1 quota da companheira) = R$ 8.333,33 (valor de 

cada quota). O filho receberá R$ 16.666,66 (2 quotas) e a companheira receberá R$ 

8.333,33 (1 quota). 

                                                           

113 HIRONAKA, 2005, p. 66. 
114 FREIRE, 2009, p. 133.  
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Assim tem-se: os filhos comuns receberão R$ 56.250,00 (R$ 18.750,00 x 3); o 

filho exclusivo receberá R$ 16.666,66; o companheiro receberá R$ 27.083,33 (R$ 

18.750,00 + R$ 8.333,33).  Total: 99.999,99   

Nota-se que os quinhões dos filhos de um grupo são proporcionalmente 

maiores que os quinhões dos filhos do outro grupo. Isso contraria o dispositivo 

constitucional da igualdade dos filhos do art. 227, § 6º115, pois os filhos, quer fossem 

comuns, quer fossem exclusivos, herdariam quinhões diferenciados, apesar de 

todos serem filhos do companheiro falecido. Como segundo inconveniente, em nível 

infraconstitucional, haveria afronta ao art. 1.834 do Código Civil o qual prevê que: 

“os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus 

ascendentes”. 

Segundo Giselda Hironaka “se aplicado o critério matemático desenhado, o 

resultado obtido ao final de uma partilha seria um resultado absolutamente 

dissociado, não apenas do espírito de legislador de 2002, mas também da 

principiologia constitucional de fundo.”116 

Reinaldo Franceschini acrescenta:  

 
A divisão da herança em blocos, além de não ser prevista no ordenamento 
jurídico nacional, fere o princípio da indivisibilidade da herança e implica a 
elaboração de diversos cálculos aritméticos, o que poderá dificultar a 
partilha de bens. Impossibilita, ainda, a divisão igualitária entre os filhos.”117 

 

Nota-se a divergência de opiniões e a dificuldade para decidir qual a melhor 

maneira para contemplar filhos comuns, filhos exclusivos e o companheiro 

supérstite. O legislador já percebeu a inviabilidade de conexão a redação do artigo 

1.790 e seu incisos com o artigo 1.834 do Código Civil. O Projeto de Lei 508/2007 

intenta uma nova redação para o artigo 1.790 o qual será exposado ao fim da 

análise de todo o artigo em questão.  
 

 

 

                                                           

115 Art. 226, § 6º: Os filhos havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção terão os mesmos 
direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação  

116 HIRONAKA, 2005, p. 68. 
117 FREIRE, 2009, p. 135. 



 57 

2.4 CONCORRÊNCIA COM OUTROS PARENTES SUCESSÍVEIS  
 
c) Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 

herança. 

O inciso III determina que, na ausência de descendentes do morto, o 

companheiro concorrerá com os outros parentes sucessíveis, recebendo em 

qualquer caso, uma terça parte da herança. A literalidade do inciso fala em 

concorrência com outros parentes sucessíveis, mas está pacificado que a vocação 

desses outros parentes obedece a ordem do art. 1.829, em que os ascendentes 

precedem os colaterais.  

A concorrência do inciso III acontece com todas as outras classes de parentes 

sucessíveis: os ascendentes e colaterais até 4º grau. Com isso, se alterou 

substancialmente o regime da Lei nº 8.971/94 pelo qual o companheiro estava à 

frente dos colaterais, herdando a totalidade da herança na falta de descendentes e 

ascendentes. O correto seria que o companheiro viesse à frente dos colaterais, com 

a possibilidade de ficar com a totalidade da herança, pois, fazendo uma 

interpretação analógica de acordo com o da sucessão legítima do art. 1.839118 do 

Código Civil, os colaterais só seriam chamados a suceder se não houvesse 

companheiro ou cônjuge sobrevivente. 

O chamamento dos ascendentes se inicia pelos ascendentes de grau mais 

próximo, já que estes excluem os de grau mais remoto. Assim, os primeiros 

convocados para adir a herança são os pais do de cujus, em concorrência com o 

companheiro supérstite, cabendo cada qual um terço da herança. Se apenas um dos 

genitores do morto puder suceder, ao companheiro sobrevivente tocará um terço da 

herança e ao genitor tocará dois terços. Isso não ocorre com o cônjuge, pois, se 

concorrer apenas com um dos ascendentes ou de parentesco mais distante, 

receberá metade da herança. 

Se ambos os genitores tenham pré-morrido ao filho, serão convocados para a 

sucessão os avós maternos e os avós paternos. Se todos os avós estiverem vivos, a 

eles tocará a divisão dos dois terços da herança cabendo a cada um deles um sexto 

da herança. Se apenas um dos avós estiver em condições de representar uma das 

                                                           

118 Art. 1.839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas do art. 1.830, serão 
chamados a suceder os colaterais até o quarto grau. 
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linhas, e se na outra linha, ambos os avós puderem representá-la na sucessão, cada 

uma das linhas receberá um terço da herança, tocando a outra terça parte ao 

companheiro vivo.  Se houver somente um avó vivo, um terço da herança será 

entregue ao companheiro sobrevivente e dois terços será entregue àquele. 

Na falta de ascendentes são chamados a herdar, em concorrência com o 

companheiro sobrevivente, os irmão do morto, parentes colaterais de segundo grau, 

podendo os irmão pré-mortos serem representados por seus filhos, que participarão, 

por estirpe, da sucessão do tio. 

Entre os irmãos há os unilaterais e os bilaterais. Unilaterais são quando 

somente um dos pais é genitor em comum e bilaterais são quando os dois pais são 

comuns. Essa distinção é importante no direito sucessório porque aos irmãos 

unilaterais é cabível a metade da quota recebida pelos irmãos bilaterais.119  

Na falta de irmãos sucessíveis, de acordo com o art. 1.843120, herdarão os 

sobrinhos do morto, parentes colaterais de terceiro grau, e, apenas na falta de 

sobrinhos, serão chamados a suceder os tios do falecido, também parentes 

colaterais de terceiro grau, mas que são preteridos em razão de que primeiro os 

descendentes, depois os ascendentes. 

Na falta de parentes de terceiro sucessíveis de terceiro grau são chamados 

os colaterais de quarto grau. Segundo Giselda Hironaka  

 
A lei não traça regras para convocação dos parentes de quarto grau, 
fazendo com que o intérprete seja forçado a concluir pelo chamamento 
simultâneo de todos os primos, tios-avós e sobrinhos-netos do falecido, uma 
vez que estes sejam os colaterais de quarto grau.121  

 

Oportunas as palavras de Reinaldo Franceschini:  

 
não se justifica a posição adotada pelo legislador do Código Civil de 2002 
em privilegiar parentes colaterais de até 4º grau (primos, tios-avós, 
sobrinhos netos), em detrimento do companheiro sobrevivente. Muitas 
vezes, esses parentes raramente mantiveram contato com o falecido, 
enquanto o companheiro sobrevivente esteve ligado como ele pelo vínculo 
do amor, do companheirismo, da afetividade. Há casos em que durante o 
período de convivência o companheiro vivo enfrentou dificuldades 
financeiras, apoiou moralmente o falecido e esteve ao seu lado até os 

                                                           

119 Art. 1.841. Concorrendo à herança do falecido irmão bilaterais com irmãos unilaterais, cada um 
destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. 

120 Art. 1.843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios. 
121 HIRONAKA, 2005, p. 71. 
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últimos dias de sua vida. No entanto, esse companheiro só vai herdar na 
falta de descendentes, ascendentes ou colaterais até 4º grau.”122 

 

Sábias também são as palavras de Zeno Veloso:  

 
Na sociedade contemporânea, já muito esgarçadas, quando não extintas, 
as relações de afetividade entre parentes colaterais de 4º grau (primos, tios-
avos, sobrinhos-netos). Em muito casos, sobretudo nas grandes cidades, 
tais parentes mal se conhecem, raramente se encontram. E o novo Código 
Civil brasileiro, que começou a vigorar no terceiro milênio, resolve que o 
companheiro sobrevivente, que formou uma família, manteve uma 
comunidade de vida com o falecido, só vai herdar, sozinho, se não existirem 
descendentes, ascendentes, nem colaterais até 4º grau do de cujus. Temos 
que convir: isto é demais! Para tornar a situação mais grave e intolerável, 
conforme a severa restrição do caput do art. 1.790, que foi analisado acima, 
o que o companheiro sobrevivente vai herdar sozinho não é todo o 
patrimônio deixado pelo de cujus, mas, apenas, o que foi adquirido na 
constância da união estável, e a título oneroso.123 

 

d) Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança 

 

O direito à totalidade da herança somente é reconhecido em favor do 

companheiro sobrevivente se não houver herdeiros sucessíveis. Pela literalidade do 

texto, em face do que dispõe o caput do citado artigo, esse direito do companheiro 

refere-se apenas aos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, e não 

aos bens particulares, os quais ficariam como herança vacante. Entretanto, o art. 

1.790, inciso IV, deve ser lido com o art. 1.844124 que leva a conclusão de que o 

companheiro sobrevivente, na falta daqueles outros herdeiros, tem precedência ao 

ente público no direito à totalidade da herança, não importando a forma de 

aquisição. 

 

2.5 CONCORRÊNCIA ENTRE COMPANHEIRO E O SEPARADO DE FATO 
 

Se o falecido era casado e não se achava separado, nem judicialmente e nem 

de fato, subsiste o direito hereditário do cônjuge viúvo excluindo da sucessão 

                                                           

122 FREIRE, 2009, p. 142. 
123 VELOSO, 2005, p. 248. 
124 Art. 1.844 Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo 

eles renunciado a herança, esta se devolve ao Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas 
respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal.  
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eventual parceiro de união extraconjugal adulterina. Nessa hipótese, prevalece a 

ordem de vocação hereditária disposta no art. 1.829 associado com o art.1.727. 

Entretanto, o artigo 1.723, § 1º do Código Civil permitiu expressamente que a 

pessoa casada, desde que estivesse separada de fato de seu cônjuge, pudesse 

constituir união estável. Dessa forma, a pessoa casada mas separada de fato e que 

mantém nova união caracterizada como estável à margem do casamento que venha 

a falecer permite a concorrência sucessória entre cônjuge sobrevivente e o 

companheiro da união estável. Isso é possível pela redação do art. 1.830, que 

admite e condiciona o ex-cônjuge sobrevivente a herdar se separado de fato a 

menos de dois anos ou, se superior, não tenha tornado impossível a convivência por 

culpa sua. 

Reconhece-se o direito sucessório do ex-cônjuge sobrevivente que estava 

separado de fato do de cujus a menos de dois anos ou mais se não for por culpa 

daquele o motivo da separação, assim como também se reconhece o direito 

sucessório do companheiro que se manteve junto do de cujus até a hora da sua 

morte. Porém, é necessário buscar uma solução proporcional, em que cada um fique 

resguardado com a parte da herança correspondente à sua contribuição.  

Entretanto, Francisco José Cahali argumenta que: 

 
Existe um conflito entre as normas, na medida em que duas pessoas, pela 
análise fria dos textos, seriam titulares da mesma herança. Para a 
convivência das regras, caracterizada a união estável, há que se prestigiar o 
companheiro viúvo em detrimento do cônjuge, integrante formal de 
matrimônio falido, apenas subsiste no registro civil. Mas, à evidência, não se 
privará o cônjuge de eventual meação sobre o patrimônio adquirido na 
constância do casamento, bens estes a cuja comunhão o companheiro não 
terá direito, pois adquiridos anteriormente à união estável.125 

 

Na mesma linha, Ana Luiza Maia Nevares afirma que:  

 
Esta duplicidade de legitimidade para suceder é somente aparente, pois, a 
uma, o cônjuge separado de fato pode legalmente constituir união estável 
(art. 1.723, § 1º) e, a duas, na base das normas relativas à sucessão legal, 
deve estar a pessoa do sucessor, pertencente à entidade familiar da qual 
fazia parte o de cujus, como complexo de vínculos interpessoais, 
qualificando a relação do chamado à sucessão e tornando-a relevante. 
Assim, uma vez ocorrendo a referida “concorrência” entre ex-cônjuge 
separado de fato e companheiro à sucessão do de cujus, será a união 
estável a entidade familiar que qualificará a relação do sucessor com o 
autor da herança, tornando-a relevante para a sucessão, afastando, assim, 

                                                           

125 CAHALI; HIRONAKA, 2003, p. 235.  



 61 

o cônjuge sobrevivente separado de fato, atribuindo-se os direitos 
sucessórios do falecido ao companheiro.126 

 

Mas apesar do pensamento acima exposto, entende-se que havendo bens 

particulares do de cujus, a sucessão se dará na forma do disposto no art. 1.830 

excluindo o companheiro, que herdará somente os bens adquiridos onerosamente 

na constância da união estável. Havendo bens particulares e bens adquiridos 

onerosamente durante a união estável o companheiro somente herdará estes 

últimos na forma do disposto no art. 1.790. Com isso, evita-se o enriquecimento 

ilícito do ex-cônjuge sobrevivente, já que não lhe garante sucessão nos bens 

adquiridos pelo de cujus posteriormente à separação de fato. 

Bem explanado é o pensamento de Caio Mário da Silva Pereira:  

 
Sendo inadmissível ignorar a cláusula final do art. 1.830, a despeito das 
críticas, de lege ferenda, que se possam dirigir à necessidade da 
indagação sobre culpa, parece-nos que o problema deva ser resolvido 
mediante a aplicação, em cada período de aquisição patrimonial, das regras 
sucessórias que lhes são próprias, como se se tratasse de duas sucessões 
distintas: assim, considerar-se-ão, em primeiro lugar, os bens adquiridos até 
a separação de fato e, quanto a eles, se fará a partilha segundo o art. 1.829, 
assegurada aí a participação do cônjuge em (concorrência ou não com os 
parentes do falecido) de acordo com o art. 1.790, recebendo o companheiro 
o quinhão que, nas circunstâncias, lhe couber.127 

 

Nesse sentido, também manifesta-se Fábio Ulhoa Coelho128 e Mário Luiz 

Delgado Regis, para os quais, para solucionar a aparente antinomia existente entre 

os artigos 1.830 e 1.790, IV, deve-se dar preferência a este último por se tratar de 

uma norma especial. Assim,  

 
deve a participação do companheiro ficar restrita aos bens adquiridos 
durante a união estável (patrimônio comum), enquanto o direito sucessório 
do cônjuge só alcançará os bens anteriores, adquiridos antes da data 
reconhecida judicialmente como de início da união estável. Essa nos parece 
ser a única forma de compatibilizar as disposições dos arts. 1.790, 1.829 e 
1.830 do novo Código.129 

 

                                                           

126 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, v. 8, n. 36, 2006, p. 146. 

127 PEREIRA, C. M. S., 2007, p. 146. 
128 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 5, p. 268-269. 
129 REGIS, Mário Luiz Delgado. Controvérsias na sucessão do cônjuge e do convivente. Será que 

precisamos mudar o Código Civil? Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, v. 7, n. 
29, abr./maio 2005, p. 218-219. 
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3 A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1790 
 

O art. 1.790 do Código Civil se mostrou inovador nos anos 60, quando foi 

escrito. Como se sabe, o projeto que resultou no atual Código Civil havia ignorado a 

sucessão na união estável. Entretanto, foi o Senador Nelson Carneiro que propôs a 

introdução do referido artigo com a emenda 358, inspirada no Projeto de Código 

Civil de Orlando Gomes. Para época, o dispositivo proposto se constituía em um 

grande avanço, por se constituir na primeira proteção legal efetiva às pessoas que 

não se enquadravam na única forma de família então reconhecida pelo Estado, que 

era a formulada a partir do casamento. 

Agora, passados mais quarenta anos, a situação se mostra distinta, uma vez 

que não há mais um modelo oficial de família, dentre as quais aquela que se forma a 

partir da união livre entre pessoas, e o que era um avanço, se apresenta, agora, 

como um retrocesso. 

Na cultura atual, ainda é grande o número de pessoas que entendem que o 

casamento ainda é a forma mais adequada para a constituição de uma família. Por 

isso, o legislador optou por facilitar a conversão da união estável em casamento. Ao 

facilitar a conversão da união estável em casamento, o legislador quis facilitar a 

conversão de menores solenidades, gerando uma maior segurança para as relações 

jurídicas na sociedade. Mas isso não quer dizer que o casamento tenha importância 

maior ou seja, superior à união estável já que são idênticas nos vínculos de afeto, 

solidariedade e respeito. Assim, conforme expõe Mauro Antonini:  

 
O vínculo familiar, de afeto, solidariedade e respeito, deve ser o norte do 
legislador infraconstitucional na disciplina de ordem de vocação hereditária. 
Sem diferenciação entre as famílias constituídas pelo casamento ou pela 
união estável, quanto a esse aspecto, parece não ser aceitável que sejam 
diferenciadas pelo legislador quanto à questão sucessória.130 

 

A Constituição Federal reconheceu a união estável como entidade familiar, 

garantindo-lhe proteção do Estado. Desse modo, no art. 226, § 3º o legislador não 

quis estabelecer níveis de importância entre as famílias ao dizer que a lei facilitará a 

conversão em casamento. Nesse esteira, Maria Berenice Dias defende que “Inexiste 

hierarquia entre os dois institutos. O texto constitucional lhes confere especial 

                                                           

130 ANTONINI, 2010, p. 2100. 
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proteção do Estado, sendo ambos fontes geradoras de família de mesmo valor 

jurídico, sem qualquer adjetivação discriminatória”.131 

Pode-se dizer que o casamento e a união estável se diferenciam na maneira 

de sua constituição. Enquanto o casamento é constituído a partir de um ato formal e 

solene, a união estável é uma situação de fato. Por esse lado, pode-se dizer que o 

casamento e a união estável são idênticas na sua essência, baseadas em 

semelhantes vínculos de afeto, solidariedade e respeito. No entanto, são diversas 

quanto à sua constituição e, por essa razão, a regulamentação de cada uma deverá 

conter suas diferenciações. 

Entretanto, a partir do princípio da igualdade há que se conceder a mesma 

proteção assegurando igualdade de tratamento entre cônjuge e o companheiro, 

inclusive no plano sucessório. Nessa linha, Aldemiro Rezende Dantas Júnior 

assevera que  

 
não é despropositado observar que no caput do dispositivo constitucional 
não faz qualquer diferença entre as espécies de famílias, simplesmente 
determinando que todas elas sejam protegidas, e por isso não se pode 
admitir que o intérprete faça tal diferença, escolhendo proteger mais uma do 
que outras, dentre as espécies possíveis de organizações familiares.132  

 

A dignidade da pessoa humana, elevada a fundamento da CF no art. 1º, 

inciso III confere conteúdo à proteção atribuída pelo Estado à família. Assevera 

Tepedino que “é a pessoa, o desenvolvimento de sua personalidade, o elemento 

finalístico da proteção estatal, para cuja realização devem convergir todas as 

normas do direito positivo, em particular aquelas que disciplinam o direito de família, 

regulando as relações mais íntimas e intensas do indivíduo no social”.133 Aceitar a 

superioridade do casamento significa proteger mais algumas pessoas em detrimento 

de outras, porque aquelas optaram por constituir uma família a partir da celebração 

do casamento. Cada um é livre para escolher a forma de constituição de família que 

melhor lhe couber, não podendo haver supressão de direitos em função de tal 

escolha. Acentua Paulo Luiz Netto Lôbo: “Consulta a dignidade da pessoa humana a 

                                                           

131 DIAS, 2005, p. 165. 
132 DANTAS JÚNIOR, Aldemiro Rezende. Concorrência sucessória do companheiro sobrevivo. 

Revista Brasileira de Direito de Família, Porto alegre, v. 7, n. 29, 2005. p. 139. 
133 TEPEDIDO, Gustavo. Novas Formas de Entidades Familiares: efeitos do casamento e da família 

não fundada no matrimônio. In: TEMAS de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 326. 
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liberdade de escolher e constituir a entidade familiar que melhor corresponda à sua 

realização existencial.”134 

Portanto, entre as entidades familiares não há hierarquia, já que todas 

desempenham a mesma função: promover o desenvolvimento de seus membros. Há 

igualdade diante da proteção do Estado (art. 226) uma vez que a dignidade da 

pessoa humana é igual para todos (art. 1º, III). E essa proteção do Estado também 

tem que refletir no direito sucessório do cônjuge e do companheiro.  

A sucessão dispensada ao cônjuge e ao companheiro não pode ser diferente 

pelo fato de integrarem entidades familiares diversas pois ambos ocupam a mesma 

posição estabelecendo uma relação de comunhão de vida, compartilhando esforços, 

alegrias e sofrimentos na construção de uma vida em comum.   

Entretanto, o art. 1.790 apresenta um grande retrocesso para a união estável 

ao colocar o companheiro em posição inferior ao cônjuge. Sendo assim, a união 

estável parece uma família de segunda classe, e não uma outra espécie de família, 

nem melhor e nem pior do que o casamento. Se não existe qualquer hierarquia entre 

as entidades familiares constitucionalmente reconhecidas, tem-se que o art. 1.790 

do CC é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia, disposto no art. 5º 

caput da CF.135  

Atenta-se aos incisos I e II do art. 1.790 pois estão presos ao caput do 

dispositivo o qual a sucessão do de cujus  se dará exclusivamente “quanto aos bens 

adquiridos onerosamente na vigência da união estável”. Da mesma forma, se o 

falecido deixou companheiro e ascendentes, o primeiro ficará com um terço da 

herança e os segundos com dois terços. Por outro lado, ao tratar da concorrência do 

                                                           

134 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além numerus clausus. 
Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, n. 12. jan./mar. 2002. p. 43.  

135 Ementa: APELAÇÃO. INVENTÁRIO. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. DIREITO À 
TOTALIDADE DA HERANÇA. COLATERAIS. EXCLUSÃO DO PROCESSO. Apenas o 
companheiro sobrevivente tem direito sucessório no caso, não havendo razão para cogitar em 
direito sucessórios dos parentes colaterais. A união estável se constituiu em 1996, antes da entrada 
em vigor do Novo Código Civil. Logo, não é aplicável ao caso a disciplina sucessória prevista neste 
diploma legal, mesmo que fosse esta a legislação material em vigor na data do óbito. Aplicável ao 
caso é a orientação legal, jurisprudencial e doutrinária anterior, pela qual o companheiro 
sobrevivente tinha o mesmo status hereditário que o cônjuge supérstite. Por essa perspectiva, na 
falta de descendentes e ascendentes, o companheiro sobrevivente tem direito à totalidade da 
herança, afastando da sucessão os colaterais e o Estado. Além disso, as regras sucessórias 
previstas para a sucessão entre companheiros no Novo Código Civil são inconstitucionais. Na 
medida em que a nova lei substantiva rebaixou o status hereditário do companheiro sobrevivente 
em relação ao cônjuge supérstite, violou os princípios fundamentais da igualdade e da dignidade. 
NEGARAM PROVIMENTO. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Oitava Câmara Cível . 
Apelação Cível nº 70015433758. Relator: Rui Portanova. Julgado em: 05 out. 2006). 
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cônjuge sobrevivente com ascendentes do falecido, os arts. 1.829, II e 1.837 dizem 

que ao cônjuge caberá um terço da herança, se houver ascendentes em primeiro 

grau, ou a metade desta, se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. 

Nota-se, assim, que a posição sucessória do companheiro sobrevivente está 

diminuída na concorrência com ascendentes do de cujus além de apresentar 

discordância se comparada à concorrência do cônjuge sobrevivente com 

descendentes do morto.  

Desse modo, nota-se que fere a isonomia entre as famílias já que. a) a 

presença do cônjuge afasta a sucessão pelo colateral, enquanto o companheiro 

deve dividir a herança com o colateral até quarto grau; b) o cônjuge recebe o mesmo 

que seus ascendentes de primeiro grau e mais do que os de grau superior, enquanto 

o companheiro poderá receber menos do que os ascendentes; c) o cônjuge recebe, 

no mínimo, quota igual à dos filhos, enquanto o companheiro poderá receber a 

metade da quota destinada ao filho; d) ao cônjuge se reserva pelo menos um quarto 

do patrimônio, quando concorre com filhos comuns, enquanto essa mesma reserva 

não é feita em favor do companheiro sobrevivo. 

Por outro lado, o companheiro também pode levar vantagem sobre o 

companheiro no plano sucessório. Se o companheiro suceder o falecido pelo regime 

de comunhão parcial e tendo um filho, ele terá direito à meação do patrimônio 

adquirido a título oneroso e à metade da herança, de acordo com o disposto no art. 

1.790 do CC. Agora se o cônjuge suceder também pelo regime legal e não havendo 

bens exclusivos do falecido, ele terá direito somente à meação de acordo com o art. 

1.829 do CC. Nota-se, que o tratamento deferido ao companheiro, quanto à 

sucessão, seria mais benéfico do que aquele deferido ao cônjuge, o quê também é 

inconstitucional por deixar o cônjuge em posição inferior ao companheiro. 

Além disso, no período anterior ao Novo Código Civil, a lei nº 8.971/94 dava 

ao companheiro o direito à herança, independentemente do momento da aquisição 

dos bens integrantes do acervo. De acordo com o art. 1.790 do CC o companheiro 

somente terá direito à herança do acervo adquirido a título oneroso durante a 

convivência dos companheiros. Desse modo, deve-se considerar que o art. 1.790 é 

inconstitucional por ele retirar direitos e vantagens existentes em favor dos 

companheiros pois fere o princípio da vedação do retrocesso social em matéria de 
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direitos fundamentais, princípio amplamente discutido pela doutrina 

constitucionalista.136-137  

Conforme Silvio Rodrigues:  

 
Em suma, o Código Civil regulou o direito sucessório dos companheiros 
com enorme redução, com dureza imensa, de forma tão encolhida, tímida e 
estrita, que se apresenta em completo divórcio com as aspirações sociais, 
as expectativas da comunidade jurídica e com o desenvolvimento de nosso 
direito sobre a questão. Não tenho dúvidas em dizer que o art. 1.790 terá 
vida muito breve, isto se não for alterado durante a vacatio legis do 
Código.138  

 

Enquanto não declarada a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC, exige-se 

do jurista uma interpretação conforme a Constituição, corrigindo o equívoco 

cometido pelo legislador de 2002. Em sede de jurisprudência já é possível encontrar 

precedentes relevantes, acolhendo a prevalência da norma constitucional.139 

Com o objetivo de estabelecer regras e critérios de aplicação do Novo Código 

Civil aos casos concretos, no ano de 2006, ocorreu o I Encontro de Juízes de 

Família do Interior de São Paulo em que foram formulados enunciados norteadores 

em questões sobre o Direito da Família e das Sucessões.  

Enunciado 49: O art. 1.790 do CC, ao tratar de forma diferenciada a sucessão 

do companheiro em relação ao cônjuge, incide em inconstitucionalidade, pois a 

Constituição não permite diferenciação entre famílias assentadas no casamento e na 
                                                           

136 Registra-se que o art. 226, § 3º da CF é uma norma programática já que limitou-se a traçar um 
programa a ser perseguido pelo Estado: a proteção da união estável pelo Estado com entidade 
familiar. No ensinamento de Maria Helena Diniz, norma programática é: “aquela em que o 
constituinte não regula diretamente os interesses ou direitos nela consagrados, limitando-se a 
traçar princípios a serem cumpridos pelos Poderes Públicos (legislativo, Executivo e Judiciário) 
como programas das respectivas atividades, pretendendo unicamente à consecução dos fins 
sociais pelo Estado”. (Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, v.3, 1998. p. 371. apud SOUZA, 
Renato Felipe de. Anotações sobre a inconstitucionalidade do Art. 1.790, III do CC.). 

137 Quem bem explica o princípio do retrocesso  social é Elisa Costa Cruz citando Ana Paula de 
Barcellos: “Vedação do retrocesso social significa impedir que uma norma legal regulamentadora 
de uma norma constitucional de eficácia limitada programática e atributiva de direito a terceiro seja 
revogada por outra norma legal sem política substitutiva, ou seja, ela não pode ser revogada sem 
que a norma revogadora tenha direito de igual ou maior hierarquia.” (CRUZ, Elisa Costa. A 
constitucionalidade do direito sucessório dos companheiros no Código Civil de 2002. Revista IOB 
de Direito de Família, v. 9, n. 53, abr./maio 2009, p. 49). 

138 RODRIGUES, S., 2002, p. 120. 
139 Ementa: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1.790, INCISOS III E 

IV DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. UNIÃO ESTÁVEL. SUCESSÃO DO COMPANHEIRO. 
CONCORRÊNCIA COM PARENTES SUCESSÍVEIS. Preenchidos os requisitos legais e 
regimentais, cabível o incidente de inconstitucionalidade dos incisos, III e IV, do art. 1790, Código 
Civil, diante do intenso debate doutrinário e jurisprudencial acerca da matéria tratada. ARGUIÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE NO RECURSO ESPECIAL 2009/0160051-5. Relator: Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 24/05/2011 
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união estável, nos aspectos em que são idênticas, que são os vínculos de afeto, 

solidariedade e respeito, vínculos norteadores da sucessão legítima. 

Enunciado 50: Ante a inconstitucionalidade do art. 1.790, a sucessão do 

companheiro deve observar a mesma disciplina da sucessão legítima do cônjuge, 

com os mesmos direitos e limitações, de modo que o companheiro, na concorrência 

com descendentes, herda nos bens particulares, não nos quais tem meação. 

Enunciado 51: O companheiro sobrevivente, não mencionado nos arts. 1.845 

e 1.850 do Código Civil, é herdeiro necessário, seja porque não pode ser tratado 

diferentemente do cônjuge, seja porque, na concorrência com descendentes e 

ascendentes, herda necessariamente, sendo incongruente que, tornando-se o único 

herdeiro, possa ficar desprotegido. 

Ainda que pudesse o legislador infraconstitucional tratar de forma diferenciada 

a sucessão do companheiro comparativamente com a sucessão do cônjuge, o art. 

1.790 do CC ofenderia a dignidade da pessoa humana, ao permitir a concorrência 

de parentes distantes até quarto grau do de cujus com o companheiro sobrevivo, 

junto de quem construiu o patrimônio a ser partilhado; violaria o direito fundamental 

à herança e, além do mais, a diferenciação por que optou o legislador ofenderia os 

princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 

É possível afirmar que o direito de quem vive em união estável, em relação 

aqueles que são casados retrocedeu. O código Civil retirou direitos hereditários dos 

que vivem em união estável violando o princípio da dignidade da pessoa humana. O 

companheiro sobrevivente na legislação anterior foi incluído na categoria de herdeiro 

legítimo tal qual o cônjuge, após ascendentes e descendentes. Entretanto, não foi 

considerado herdeiro necessário no atual Código Civil, tendo que concorrer, 

inclusive, com parentes de até quarto grau. 

Por isso, tem-se que o art. 1790 é inconstitucional, pois é ofensivo à 

Constituição Federal, já que afronta o princípio da isonomia colocando o 

companheiro em uma posição desfavorável em relação ao cônjuge. 
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4 PROPOSTA LEGISLATIVA  
 
Diante do exposto, faz-se necessária uma alteração quanto às regras 

sucessórias do companheiro, visando um tratamento isonômico em relação ao 

cônjuge. Percebendo a desigualdade de tratamento no direito sucessório do 

companheiro em relação ao cônjuge, o legislador já propôs alguns projetos de lei 

objetivando corrigir as controvérsias geradas pelo art. 1790 do CC. 

Projeto de Lei 6.960/2002 de autoria do deputado Ricardo Fiúza pretendia 

alterar mais de trezentos artigos do Código Civil. Entre os artigos, o projeto de lei 

também alteraria o art. 1790. Entretanto, não tratava de forma igual a sucessão do 

cônjuge e do companheiro. Situação: Arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados desde 17/03/2008.   

Projeto de Lei 4.944/2005. Diferia do anterior por alterar os dispositivos do 

CC, estabelecendo total igualdade de direito sucessórios entre cônjuge e 

companheiro, que seria disciplinado pelo art. 1.829 incluindo o companheiro e 

revogando o art. 1790. Situação: Arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados desde 22/02/2008. 

Projeto de Lei 508/2007. Modifica disposições do Código Civil sobre igualdade 

de direitos sucessórios entre cônjuges e companheiros de união estável. Situação: 
Aguardando Parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 

 
Art. 1.829. “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: 
I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente ou com 
o companheiro sobrevivente;  
II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente ou com 
o companheiro sobrevivente; 
III – ao cônjuge sobrevivente ou ao companheiro sobrevivente; 
IV – aos colaterais. 
Parágrafo único. A concorrência referida nos incisos I e II darse-á, 
exclusivamente, quanto aos bens adquiridos onerosamente, durante a 
vigência do casamento ou da união estável, e sobre os quais não incida 
direito à meação, excluídos os subrogados. 
Art. 1.831. Ao cônjuge ou ao companheiro sobreviventes, qualquer que seja 
o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe 
caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel 
destinado à residência da família, desde que, na abertura da sucessão, 
esteja sob domínio exclusivo do falecido ou deste e do sobrevivente. 
Parágrafo único. O direito real de habitação não será assegurado se o 
imóvel integrar a legítima dos descendentes menores ou incapazes.” (NR) 
“Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge ou 
ao companheiro sobrevivente parte igual àquela que couber a cada um dos 
herdeiros que sucederem por cabeça. 
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Art. 1.837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge ou 
ao companheiro tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se 
houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau.” (NR) 
“Art. 1.838. Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a 
sucessão por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente.”(NR) 
“Art. 1.839. Se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, nas 
condições estabelecidas no art. 1830, serão chamados a suceder os 
colaterais até terceiro grau. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O presente Projeto de Lei nos foi sugerido pelo Instituto Brasileiro de Direito 
de Família, entidade que congrega magistrados, advogados, promotores de 
justiça, psicólogos, psicanalistas, sociólogos e outros profissionais que 
atuam no âmbito das relações de família e na resolução de seus conflitos, 
idéia também defendida pelo ilustre Deputado Antonio Carlos Biscaia. 
A adaptação do Projeto do Código Civil às normas da Constituição Federal, 
notadamente quanto à qualificação como entidade familiar da união estável, 
intentada no Senado Federal, não se consumou, inteiramente, máxime no 
que concerne aos direitos sucessórios do cônjuge e do companheiro, 
resultando em redação confusa, que tem atormentado os aplicadores do 
direito. Por força do art. 226 da Constituição Federal, não pode o legislador 
infraconstitucional tratar desigualmente o companheiro, em relação ao 
cônjuge, porque não há hierarquia entre eles na vocação hereditária e até 
porque a união estável não compete com a união conjugal. 
Deve-se abolir qualquer regra que corra em sentido contrário à equalização 
do cônjuge e do companheiro, conforme revolucionário comando 
constitucional que prescreve a ampliação do conceito de família, protegendo 
de forma igualitária todos os seus membros, sejam eles os próprios 
partícipes do casamento ou da união estável, como também os seus 
descendentes. A equalização preconizada produzirá a harmonização do 
Código Civil com os avanços doutrinários e com as conquistas 
jurisprudenciais correspondentes, abonando quase um século de vigoroso 
acesso à justiça e de garantia da paz familiar. 
Assim sendo, propugna-se pela alteração dos dispositivos nos quais a 
referida equalização não esteja presente. O caminho da alteração 
legislativa, nesses casos, se mostra certamente imprescindível, por restar 
indene de dúvida que a eventual solução hermenêutica não se mostraria 
suficiente para a produção de uma justiça harmoniosa e coerente, senão 
depois de muito tempo, com a consolidação de futuro entendimento 
sumulado, o que deixaria o indesejável rastro, por décadas quiçá, de se 
multiplicarem decisões desiguais para circunstâncias jurídicas iguais, no 
seio da família brasileira. 
A título de exemplificação, a respeito desse díspar tratamento, anotem-se 
os artigos 1.714, 1.720 e 1.722, nos quais, ao contrário do que ocorreu com 
o enunciado genérico do art. 1.711, alusivo a “entidade familiar”, apenas 
referem os cônjuges.  
A revogação do art. 1.790 é necessária, pois o companheiro já estará 
contemplado, em igualdade de condições, no art. 1.829, com a redação ora 
proposta. Note-se que sua localização atual, no âmbito das disposições 
gerais do direito sucessório, é inadequada, pois trata de matéria  atinente à 
ordem da vocação hereditária. 
A alteração ao art. 1.829, além de igualar em direitos o companheiro ao 
cônjuge, retira, em definitivo, a dúvida acerca de quais os regimes de bens 
que 
admitem a incidência do instituto da concorrência com os descendentes, 
vencendo-se a confusa redação atual, pela retirada das ressalvas contidas 
no texto atual. O parágrafo único, ora proposto, afastará quaisquer dúvidas 
relativas às hipóteses de regimes patrimoniais de bens que admitirão a 
incidência da concorrência do cônjuge ou do companheiro sobreviventes, 
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quer na sucessão dos descendentes (inciso I), quer na sucessão dos 
ascendentes (inciso II). O parágrafo único proposto determina claramente 
qual o monte hereditário sobre o qual efetivamente deve incidir a 
concorrência do cônjuge ou do companheiro sobreviventes, excluindo as 
dúvidas mas, principalmente, a diversidade de tratamento quanto à entidade 
familiar (casamento ou união estável) à qual pertença o herdeiro 
concorrente (cônjuge ou companheiro) sobrevivente. Por outro lado, 
associando-se a redação proposta ao art. 1.829 com as dos artigos 1.832 e 
1.837, haverá mais clareza quanto à porção patrimonial da herança que 
caberá quando ocorrer a concorrência. 
A redação proposta ao art. 1.831 deixa expresso direito de habitação 
atribuído ao companheiro, em relação ao bem destinado à residência da 
família, que já tinha sido contemplado pela Lei nº 9.278/1996. Pela nova 
redação sugerida no caput, a restrição à titularidade exclusiva ou em 
condomínio com o sobrevivente sobre o imóvel objeto do direito real de 
habitação, justifica-se para não gravar ou onerar bem de terceiro, inclusive 
eventuais herdeiros, mas alheios ao contexto sucessório ao menos no que 
se refere a este imóvel. Ademais, considerando não mais ser vidual o 
direito, evita-se, assim, a constituição de um vínculo eterno e definitivo 
sobre o imóvel de terceiro (ainda que em condomínio), na medida em que a 
cada falecimento de um morador-condômino casado, ou que viva em união 
estável, por menor que seja o seu quinhão sobre o imóvel, restaria instituído 
novo direito real de habitação, e assim sucessivamente diante de novas 
núpcias do sobrevivente, e potencialmente por diversas vezes, 
comprometendo, inclusive, o direito de propriedade daqueles condôminos 
até eventualmente majoritários. Por sua vez, a previsão sugerida no 
parágrafo primeiro, tem por fundamento preservar o direito à legítima de 
herdeiros menores ou incapazes, com preferência ao benefício instituído em 
favor do sobrevivente, na medida em que aqueles, no confronto de 
posições, certamente merecem maior proteção. 
Quanto à redação proposta ao art. 1.845, pretende-se determinar que os 
herdeiros necessários são apenas os descendentes e os ascendentes. A 
inclusão do cônjuge, promovida pela Lei do Divórcio, de 1977, revelou-se 
contraproducente e fator de disputas entre pais e filhos. Por outro lado, a 
quase total adoção do regime de comunhão parcial, já contempla o cônjuge 
com a meação dos bens adquiridos na constância do casamento, além da 
garantia do direito real de habitação sobre o imóvel destinado à moradia da 
família. De outro lado, a realidade brasileira tem demonstrado o expressivo 
número de núpcia além da primeira, deixados descendentes de leitos 
anteriores. E neste novo quadro de família plural, por vezes inexiste vínculo 
afetivo entre o atual cônjuge e os seus enteados. Assim, também para se 
evitar uma ligação patrimonial entre pessoas que não se relacionam, capaz 
de gerar nocivos conflitos e discórdias, o ideal é reservar ao titular do 
patrimônio a maior liberdade para dispor de seus bens, facultando-lhe, se 
assim desejar, promover seu planejamento sucessório da forma que melhor 
acomode os interesses de todos os envolvidos. Ainda, retirar o cônjuge da 
qualidade de herdeiro necessário confere ao matrimônio a certeza do 
envolvimento das partes apenas pelas relações afetivas, afastando qualquer 
risco de interesse patrimonial recíproco, independente da idade ou condição 
dos nubentes. É a comunhão de vida pelo amor, não pela perspectiva de 
herança, rompendo a ameaça de confusão entre sentimento e patrimônio. 
 
Sala das Sessões, 19 de março de 2007. 
 
Deputado Sérgio Barradas Carneiro 
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CONCLUSÃO 
 

O Concubinato puro não foi regulamentado pelo Código Civil de 1916, que só 

continha restrições a essa forma de convivência, impedindo que a concubina fosse 

beneficiária em doações, seguro de vida e testamento. Essas restrições irradiavam 

seus efeitos a filiação. Os filhos eram chamados de ilegítimos e não podiam ser 

reconhecidos. Durante a vigência do código de 1916, iniciou-se uma evolução sobre 

o concubinato. Algumas leis ordinárias passaram a conferir direitos aos 

companheiros. Entre elas a súmula 35 do STF, o primeiro benefício à concubina 

sumulado, que foi o direito a obter uma indenização no caso de morte do concubino 

por acidente de trabalho ou de transporte. 

Na seqüência, a jurisprudência, concedeu direito à companheira no que diz 

respeito a serviços domésticos e partilha de patrimônio adquirido com esforço 

comum, conforme a Súmula 380 do STF. Para garantir direitos patrimoniais e não 

admitir o enriquecimento sem causa passou-se a admitir a sociedade de fato.  

A Constituição Federal de 1988 representou um grande avanço em relação ao 

Direito de Família, estabelecendo a igualdade entre os filhos, bem como entre 

marido e mulher e reconhecendo outras formas de constituição de família, como a 

união estável e a família monoparental. O artigo 226, § 3º da CF reconheceu para 

efeito de proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar. 

A Lei n. 8.971/94 regulamentou o direito dos companheiros quanto aos 

alimentos e a sucessão. A Lei n. 9.278/96 estabeleceu os requisitos para 

caracterização da união estável, os efeitos patrimoniais e pessoais, regulamentou a 

conversão da união estável em casamento e elegeu o foro para julgar as respectivas 

ações. As duas Leis regulamentaram o direito sucessório dos companheiros. A 

primeira lei atribuía ao companheiro sobrevivente direito ao usufruto de um quarto ou 

metade dos bens, a depender da existência de descendentes ou ascendentes, e não 

os havendo, recebia ele a totalidade da herança. A segunda lei estabelecia o direito 

real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família. A Lei n. 9.278/96 

derrogou a Lei n. 8.971/94, ou seja, somente as disposições incompatíveis foram 

revogadas.   

O Código Civil de 2002 regulamentou o direito sucessório dos companheiros 

no artigo 1.790. Entretanto, o direito sucessório dos companheiros ocorre somente 
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sobre os bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Excluem-se, 

assim, os bens adquiridos antes da união, bem como os adquiridos em sua 

constância a titulo gratuito, como doação, herança, legados, fato eventual, além 

daqueles cuja aquisição tiver por título uma causa anterior à união e os adquiridos a 

titulo oneroso por sub-rogação. 

Concorrendo o companheiro sobrevivente com descendentes comuns, terá 

direito, sobre os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, a 

mesma quota atribuída a cada um dos filhos. Na concorrência com filhos só do 

falecido, o companheiro receberá metade do que couber a cada um dos filhos 

exclusivos. Entretanto, com relação à concorrência do companheiro sobrevivo com 

filhos híbridos a doutrina é divergente. Cabe ao Projeto de Lei 508/2007 corrigir as 

distorções que levam a várias interpretações ao estabelecer que a sucessão legítima 

defere-se aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente ou com o 

companheiro sobrevivente. 

Na falta de descendentes, a concorrência dar-se-á com os ascendentes. A 

quota atribuída ao companheiro sobrevivente será sempre de 1/3 (um terço), sobre 

os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Não existindo 

descendentes e ascendentes, o companheiro concorrerá em 1/3 (um terço) sobre os 

bens adquiridos onerosamente na constância da união com os colaterais até o 

quarto grau de parentesco. 

Não havendo parentes sucessíveis, o companheiro terá direito a totalidade da 

herança, não ficando restrito aos bens adquiridos onerosamente durante a união 

estável. Exclui-se, portanto, o Município, que só arrecadará os bens quando o 

falecido não houver deixado cônjuge, companheiro e parentes com direito 

sucessório. 

O Direito Real de Habitação foi previsto ao cônjuge no artigo 1.831 do Código 

Civil, não havendo previsão ao companheiro. Portanto, sustenta-se a não revogação 

do parágrafo único do artigo 7º da Lei n. 9.278/96, invocando o princípio de proibição 

de retrocesso social a direito já conquistado. Além disso, vale mencionar, ainda, o 

enunciado nº 117 da Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “O direito real de habitação deve ser 

estendido ao companheiro, seja por não ter sido revogada a previsão da Lei 

9.278/96, seja em razão da interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art. 

6º, caput, da CF/1988.” 
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O artigo 1.723, § 1º do Código Civil permitiu expressamente que a pessoa 

casada, desde que estivesse separada de fato de seu cônjuge, pudesse constituir 

união estável. Nesse caso, pessoa que venha a falecer permite a concorrência 

sucessória entre cônjuge sobrevivente e o companheiro da união estável. Entende-

se que havendo bens particulares do de cujus, a sucessão se dará na forma do 

disposto no art. 1.830 excluindo o companheiro, que herdará somente os bens 

adquiridos onerosamente na constância da união estável, na forma do disposto no 

art. 1.790. 

Por fim, entende-se que o art. 1.790 é inconstitucional, pois rebaixou o status 

hereditário do companheiro sobrevivente em relação ao cônjuge sobrevivo criando 

uma família de segunda classe. O companheiro sobrevivente na legislação anterior 

foi incluído na categoria de herdeiro legítimo tal qual o cônjuge, após ascendentes e 

descendentes. Entretanto, não foi considerado herdeiro necessário no atual Código 

Civil, tendo que concorrer, inclusive, com parentes de até quarto grau. Além disso, a 

inconstitucionalidade é visível por afrontar aos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da igualdade e da vedação do retrocesso social.    
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