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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como escopo analisar a evolução da união estável no cenário 

jurídico, principalmente após a Carta Constitucional de 1988 enquadrá-la como entidade 

familiar em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana Partindo deste 

pressuposto, busca destacar quais são os direitos decorrentes desse enquadramento, em 

especial os direitos sucessórios, bem como os mecanismos processuais que darão 

efetividade a tais direitos levando em consideração que a união estável é reconhecidamente 

um ato jurígeno que se constrói no mundo fático independente de qualquer formalidade, o 

que dificulta sobremaneira a efetivação de tais direitos, principalmente quando pende de 

prova documental pré-constituída. 

Palavra-chave: União Estável. Direito sucessório. Instrumento de efetivação 
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ABSTRACT 

This research aims at analyzing the evolution of stable union in the legal scene, especially 

after the 1988 Constitutional Charter as a family entity in compliance with the principle of 

the dignity of the human person Based on this assumption, it seeks to highlight what are 

the rights arising from this In particular, inheritance rights, as well as the procedural 

mechanisms that will give effect to such rights, taking into account that stable union is 

recognized as a juridical act that is built in the factual world independent of any formality, 

which greatly hinders the realization of such rights. Rights, especially when it depends on 

pre-constituted documentary evidence. 

Key-words: Stable Marriage. Inheritance law. Instrument of effectiveness.    
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INTRODUÇÃO 

A família é reconhecidamente um fenômeno jurídico de alta relevância senão o de 

maior relevância para sociedade na medida que representa o núcleo fundamental, a base 

mais sólida em que repousa toda organização social. Diante disso, tal qual uma pirâmide, 

uma sociedade deve se sustentar pela sua base e não pelo seu topo. Isso significa que o 

modelo singular, patriarcal hierarquizado e estruturado unicamente em torno do casamento 

mostrou-se inapto a sustentar a sociedade atual cuja realidade estava por completa distante 

de tal modelo. Atenta a isso a Constituição de 1988 inaugura um novo modelo de família 

plural, fundada no princípio da dignidade da pessoa humana e concebida como referência 

de igualdade e liberdade e que serve de instrumento de busca da felicidade, o que se 

convencionou denominar de família eudemonista.  

A conotação plural da família abriu espaço para que, além do casamente, fosse 

possível reconhecer outros arranjos familiares como entidade familiar, a exemplo da união 

estável e garantindo aos seus participes, por consequência, todos os direitos decorrentes da 

nova concepção jurídica. 

Cumprindo o comando Constitucional, as normas infraconstitucionais passaram a 

regular os aspectos pessoais e patrimoniais dos participes da união estável, entre os quais 

está o direito sucessório do companheiro sobrevivente. 

Sobreleva registrar que a união estável, presentes os requisitos, nasce e se extingue 

pela simples vontade das partes, independentemente de qualquer solenidade. A ausência de 

formalidade representa aos seus participes uma grande vantagem associada a um grande 

risco, principalmente quando existe a necessidade de comprovar a sua existência e o 

acúmulo de massa patrimonial comum, como ocorrerá no caso do companheiro 

sobrevivente que, pendente de prova documental pré-constituída da união, se deparar com 

a resistência dos demais herdeiros do seu companheiro pré-morto com relação ao próprio 

reconhecimento da união estável e, os reflexos patrimoniais que dela devem decorrer. 

Este será o universo do presente trabalho. Antes, porém, será feita uma análise 

histórico-jurídica da união estável até ser alçada pela Carta Fundamental a entidade 

familiar, para, no segundo capítulo, identificar o tratamento dedicado pela legislação 

infraconstitucional aos direitos sucessórios do companheiro sobrevivente e, ao fim, no 
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terceiro capítulo, abordar como se dá a efetivação de tais direitos, havendo ou não 

resistência dos demais herdeiros em reconhecer a união estável e os direitos sucessórios 

dela decorrente. 
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CAPÍTULO I - UNIÃO ESTÁVEL COMO ENTIDADE FAMILIAR 

1. Noções gerais da família 

A importância da proteção do núcleo familiar se revela como objeto de 

preocupação da sociedade como um todo, eis que, sua normatização merece primordial 

tratamento na organização social. 

Nessa linha de pensamento a doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald
1
: 

Sem dúvida, então, a família é o fenômeno humano em que se 

funda a sociedade, sendo impossível compreende-la senão à luz da 

interdisciplinaridade, máxime na sociedade contemporânea, 

marcada por relações complexas, plurais, abertas, multifacetárias e 

(por que não?) globalizadas.   

No mesmo sentido, Washington de Barros Monteiro, ressaltando a importância do 

tema para o Estado, cita Cicero Cogliolo, que a teria apelidado de seminarum reipublicae e 

complementa: “Efetivamente, onde e quando a família se mostrou forte, aí floresceu o 

Estado; onde e quando se mostrou frágil, aí começou a decadência”
2
. 

A importância de tal reconhecimento se funda, também, no fato de que o primeiro 

vínculo em uma sociedade, ou seja, o primeiro círculo social de um indivíduo é o vínculo 

familiar. Nesse sentido, Washington de Barros Monteiro
3
 esclarece que “todo homem, ao 

nascer, torna-se membro integrante de uma entidade natural, o organismo familiar”. 

Adverte ainda o referido autor que “dentre todas as instituições públicas ou 

privadas, a da família reveste-se de maior significado. Ela representa, sem contestação, o 

núcleo fundamental, a base mais sólida em que repousa toda organização social”.
4
  

                                                             
1 FARIAS, Cristiano Chaves de, e Rosenvald, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias, JusPODIVM, Bahia, 
2012, p. 39 
2 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 2º Volume, Direito de Família, Editora 
Saraiva, São Paulo, 2015, p. 1. 
3 MONTEIRO, Washington de Barros. op.cit.  p. 1.  
4 MONTEIRO, Washington de Barros. op. cit., p. 1. 
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Observa-se que o modelo de família da Europa Ocidental, antes mesmo de ser 

considerada fenômeno jurídico de alta relevância, conforme consignado, é um fenômeno 

social, que surge espontaneamente diante da natureza gregária do ser humano. Essa 

natureza o impulsiona a formar grupos sociais pelos mais diversos motivos; sua análise, 

sob pena de recair em ontologismo, perpassa pelo olhar dos mais diversos círculos sociais 

voltados ao processo de adaptação social, variáveis no tempo e espaço, sendo, pois, 

peculiar em cada época e sociedade. 

Na mesma linha é a lição de Carlos Roberto Gonçalves já se disse, com razão, que a 

família é uma realidade sociológica e constitui a base do Estado, o núcleo fundamental em que 

repousa toda a organização social
5
. 

Verifica-se, pois, que a família é a base da sociedade, sua pedra fundamental, eis 

que mantem íntima relação com o Estado. Nesse sentido, complementa Guilherme Calmon 

que “a relação mantida entre a família e a sociedade é completa em todos os aspectos, 

considerando que a primeira possibilitou o surgimento da outra com agrupamento humano 

voltado à vida em comum, suprindo as necessidades vitais de seus integrantes”
6
. 

Percebe-se, desde logo, a importância da família. Frisa-se, porém, que não se busca 

exaurir referido o instituto, mas sim compreender o tema à luz das entidades informais que 

foram reconhecidas como entidades familiares à luz da nova legislação e, 

consequentemente, correlacioná-la aos eventuais direitos sucessórios do companheiro 

sobrevivente, o que exige uma análise sobre suas alterações ao longo dos tempos. 

A análise temporal do instituto “família” se mostra relevante, pois como se sabe, a 

família que merecia a proteção do Estado até 1988 era a formada pelo casamento, ou seja, 

somente a família constituída com as justas núpcias tinha o reconhecimento e proteção 

estatal. Percebe-se que, inicialmente, o ordenamento jurídico não reconhecia o que hoje se 

conhece como união estável como entidade familiar, negando-lhe, como consequência, 

proteção jurídica; ao contrário, o legislador reconhecia o concubinato, não para lhe garantir 

direitos, mas para cerceá-los, a exemplo da proibição da deixa testamentária que favorecia 

                                                             
5 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume VI – Direito de Família. São Paulo, 
Saraiva, 2009, p. 1 
6 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, uma espécie de família. Revista dos 
Tribunais, Rio de Janeiro, 1998. 
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a concubina, e o fato de que os filhos havidos de uma relação não amparada pelo 

casamento eram filhos ilegítimos, entre outros. 

No que se refere à proteção jurídica mencionada, a correlação do Direito de Família 

com o Direito das Sucessões se mostra relevante, na medida em que o direito sucessório do 

companheiro sobrevivente, objeto do presente, seria impraticável se não houvesse a 

subsunção do organismo familiar à norma jurídica, e o reconhecimento da relação de união 

estável como entidade familiar. 

Na esteira da correlação e interdependência entre o Direito de Família e o Direito 

das Sucessões, Washington de Barros Monteiro
7
, parafraseando Savigny, adverte que o 

direito hereditário seria ininteligível se não tivesse por base a exposição pormenorizada e 

completa da família, o que reforça a importância do tema para o presente estudo. 

2. Notícia histórica de família 

Notório que os agrupamentos humanos, hoje reconhecidos como entidades 

familiares, se apresentaram de diversas formas no decorrer dos séculos, em especial 

quando são estudados sob enfoque sociológico. Assim, é possível encontrar várias 

referências a estes agrupamentos, inclusive, nos estágios mais primitivos, mas que, sem 

comprovação fática, são formadas à luz da criatividade humana, em especial quando 

retratam uma pretensa promiscuidade, típica de relações poligâmicas, em detrimento da 

exclusividade da família monogâmica, eis que ausentes as regras e prevalentes os instintos. 

A fim de fundamentar a questão, Caio Mário da Silva Pereira aponta as 

controvérsias sobre o tema e sinaliza que o mais coerente com o desenvolvimento da 

espécie humana seria a ideia de que as formas primitivas de família eram monogâmicas. 

Senão vejamos: 

Não obstante, a inegável autoridade dos que a sustentam, não é de 

todo imune as criticas a ocorrência de uma pretensa promiscuidade 

originária, defendida por Mac Lennan e Morgan, em que todas as 

mulheres pertenceriam a todos os homens. Tal condição é 

incompatível com a ideia exclusivista do ser humano e até mesmo 

de muitos irracionais, e contraditória com o desenvolvimento da 

                                                             
7 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Editora, Saraiva, São Paulo. 2015, p. 6 
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espécie. Mais racional seria aceitar como originária a idéia da 

família monogâmica, defendida por Ziegler, Starck, Darwin, 

Westermarck. Mesmo aí a controvérsia não se extingue.
8
 

Ainda no que se refere à formação das famílias primitivas, aspecto pontual é a 

possibilidade de ter passado pela organização matriarcal, ou seja, que em dado momento 

histórico eram lideradas por mulheres, rompendo, assim, com a premissa geral de que 

sempre foram organizadas tendo a figura do homem em seu núcleo.  

Como ocorre com a controvérsia acerca da comprovação ou não das relações 

poligâmicas, a família de organização matriarcal também depende de conclusão científica 

fidedigna, mas segundo Caio Mário da Silva Pereira “não faltam referências a que a 

família haja passado pela organização matriarcal, que não se compadece, contudo, com a 

proclamação de que foi estágio obrigatório na evolução da família”.
9
 

Por outro lado, Engels atribui olhar diferente quanto à monogamia, quando em sua 

clássica obra sobre A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, cita uma 

passagem do livro O direito Moderno de Bachofen, e demonstra a promiscuidade como 

característica das formas originais de núcleo familiar, bem como a ocorrência da 

organização matriarcal, conforme segue: 

O estudo da história da família data de 1861, com o aparecimento 

do livro Direito Materno de Bachofen. Nesse livro, o autor faz as 

seguintes afirmações: 

1) – nos tempos primitivos, os homens viviam em total 

promiscuidade sexual – chamada impropriamente de heterismo por 

Bachofen; 2) – esse tipo de relações excluía qualquer possibilidade 

de se estabelecer, com segurança, a paternidade, de modo que a 

filiação so podia ser constatada por linhagem feminina, segundo o 

direito materno, e que isso ocorria em todos os povos antigos; 3) – 

por conseguinte, as mulheres, como mães, como único genitores 

conhecidos da nova geração gozavam de elevado grau de apreço e 

consideração chegando, segundo afirma Bachofen, ao domínio 

feminino absoluto (ginecocracia); 4) – a transição para a 

monogamia, em que a mulher passava a pertencer  a um só homem, 

encerrava em si uma violação de uma lei religiosa muito antiga (ou 

seja, efetivamente a violação de um direito tradicional que os 

homens tinham sobre aquela mulher), transgressão que devia ser 

                                                             
8Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de Direito Civil, Volume V -Direito de Família, Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p 17. 
9Caio Mário da Silva Pereira. op. cit. p. 17 
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expiada ou cuja tolerância era compensada com a posse da mulher 

por outros durante determinado período.
10

 

Entretanto, com base em registros históricos variados, obras literárias das mais 

diversas, e em fragmentos jurídicos, maior parte da doutrina sustenta que a família 

ocidental viveu por longo período sob a forma patriarcal, onde o homem exercia a 

liderança do núcleo familiar.  

Cabe, nesse momento, uma digressão sobre as questões da poligamia ou 

monogamia e do patriarcado ou matriarcado atribuindo-lhes referência contemporânea. 

Assim, apesar das críticas levantadas, a informação de que, em sua origem, a 

família poderia ser poligâmica ou monogâmica, de certa forma, se revela tema atual, 

conforme veremos oportunamente, diante das relações denominadas “poliamor” que, 

inclusive, se fizeram reconhecidas por escritura pública, uma delas lavrada no Cartório do 

15º Oficio de Notas do Rio de Janeiro.  Contudo, a Corregedoria Geral de Justiça, ao 

receber a representação da Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS) 

sugeriu aos cartórios, mesmo negando a liminar, que aguardem a conclusão deste estudo 

para lavrar novas escrituras declaratórias de uniões poliafetivas, conforme notícia 

divulgada no sítio do Conselho Nacional de Justiça
11

. 

De igual forma, o esclarecimento de que a organização do grupo familiar primitivo 

se deu de forma matriarcal ou patriarcal tem como escopo ressaltar que, por longo período 

na história da humanidade, a família se organizou de forma hierarquizada, tendo um líder 

que impunha sua vontade e que detinha autoridade sobre todos os demais integrantes, líder 

esse que poderia ser homem ou mulher.  

Frisa-se, contudo, que tal concepção não se coaduna mais com a atual concepção de 

organização familiar democratizada, em que prevalece a isonomia entre as partes. 

Retomando ao estudo histórico, bem como levando em consideração a influência do 

Direito Romano para nosso ordenamento jurídico, vale apontar que em Roma, segundo 

                                                             
10 Friederich Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. São Paulo: Editora 
Escala, p. 18-19. 
11 BRASIL http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82221-corregedoria-analisa-regulamentacao-do-
registro-de-unioes-poliafetivas, acessado em 26.02.2017. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82221-corregedoria-analisa-regulamentacao-do-registro-de-unioes-poliafetivas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82221-corregedoria-analisa-regulamentacao-do-registro-de-unioes-poliafetivas
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Caio Mario da Silva Pereira, a família era organizada sobre o princípio da autoridade do 

homem, considerado pater, senão vejamos: 

O pater era, ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. 

Comandava, oficiava o culto dos deuses domésticos (penates) e distribuía 

justiça. Exercia sobre os filhos direito de vida e de morte (ius vitae 

acnecis), podia impor-lhe pena corporal, vende-los, tirar-lhes a vida. A 

mulher vivia in locufiliae, totalmente subordinada à autoridade marital (in 

manumariti), nunca adquirindo autonomia, pois que passava de condição 

de filha à de esposa, sem alteração na sua capacidade; não tinha direitos 

próprios, era atingida por capitis diminutio perpétua que se justificava 

propter sexus infirmitatem et ignorantiam rerum forensium.  Podia ser 

repudiada por ato unilateral do marido. 

Somente o pater adquiria bens, exercendo a domenica potestas(poder 

sobre o patrimônio familiar) ao lado e como consequência da pátria 

potestas (poder sobre as pessoas dos filhos) e da manus (poder sobre a 

mulher). 

Percebe-se que, no Direito Romano, a gestão da família era concentrada na pessoa 

do pater, expressão que, em sua origem, remonta a um conceito em que se percebe a 

predominância da liderança sobre a paternidade, ou seja, o pater era mais chefe do que pai. 

Ele era o ascendente masculino mais velho, que assumia a posição de administrador, 

sacerdote, dirigente e magistrado da família composta pela mulher e filhos. O poder era 

todo unificado na pessoa do homem, estando todos sob o domínio do pátrio poder.  

Daí exsurge a expressão “família”, eis que deriva do latim famulus e se refere ao 

conjunto de escravos domésticos e bens postos à disposição do pater, o qual adquiria e 

administrava os bens da família, bem como exercia o pátria potestas (poder sobre a pessoa 

dos filhos), a manus (poder sobre a mulher) e o domenica potestas (poder sobre o 

patrimônio).
12

 

No Império Romano, já por influência da Igreja, a família ganha destaque e 

proteção, e passa a ser considerada uma unidade política, jurídica, econômica e religiosa 

que se ergue em torno da figura masculina, denominada de pater famílias, acumulando 

funções paralelas às estatais. 

A mulher ingressava na família pelo casamento, seja com o pater que dava origem 

àquela família, seja com um dos descendentes do pater e, mesmo ficando sob a autoridade 

dos respectivos maridos, todos se submetiam à figura do pater familias. 

                                                             
12 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano, Rio de Janeiro: Forense, 1994, p.106.  
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O casamento, para os romanos, era fruto da compra ou rapto da mulher, 

manifestado, portanto, como ato de posse, seja decorrente da força ou decorrente do 

pagamento de um preço, que relegava a mulher à qualidade de objeto de direito, relação 

essa em que o homem era adjetivado como sujeito, sendo, pois, uma relação social erigida 

à relação jurídica. 

Outro aspecto relevante sobre o estudo da família na Antiguidade é a constatação 

de sua formação espontânea como regra. Diante disso, ainda que a legislação empreste 

valor jurídico à sua proteção e não à sua constituição, tal fato não tem o condão de mudar a 

sua natureza jurídica. Nesse contexto, apesar de o casamento ser fundamento da família e 

do Império Romano, ele não era um ato jurídico, eis que não dependia do cumprimento de 

formalidades especiais, bastando a presença da afeição marital e da convivência entre 

marido e mulher, razão pela qual era mais fático que jurídico. Em decorrência disso, os 

romanos reconheciam efeitos jurídicos não só ao casamento, mas também ao concubinato. 

No período clássico romano, o casamento era um estado ou situação fática 

verificada na relação entre homem e mulher, decorrente da “ius conubii”, ou seja, a 

convivência com a efetiva intenção de serem marido e mulher, cuja prova era buscada pela 

presunção e por certas práticas sociais. 

Adalício Coelho Nogueira, ressaltando a qualidade fática do casamento romano, 

afirma que se tratava um “status permanente, através do qual os cônjuges definiam o 

propósito manifesto de serem marido e mulher”.   

Diante da análise dos elementos objeto e subjetivo do casamento consignada, pode-

se concluir que o casamento romano era de concepção realística, e não jurídica, ou seja, era 

uma relação social elevada a relação jurídica.  

Nesse sentido, Álvaro Villaça de Azevedo esclarece: 

Desse modo, o casamento romano, exteriorizava-se à vista dos parentes, 

dos amigos e da sociedade, como verdadeiro fato, do conhecimento 

público e com a durabilidade convivencial dos esposos, animada pela 

reciproca afeição de serem marido e mulher.
13

 

                                                             
13 AZEVEDO. Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato. São Paulo, Atlas, 2011.p. 21. 
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A despeito da ausência de formalidades jurídicas especiais, o casamento romano 

contava com cerimônias religiosas e sociais. Adalício Coelho Nogueira ensina que os ritos 

e solenidades “não lhe eram indispensáveis à constituição, senão que, apenas, atestavam o 

consenso dos nubentes. Eram carentes de qualquer valor jurídico, embora se revestissem de 

valor social”
14

. 

Isso significa que as festividades com a celebração não eram uma forma legal de 

realização do casamento, mas meio de comprovação, uma vez que, para a sua 

caracterização, bastava o acordo de vontades. 

Importante observar que, além do casamento, o Direito Romano também 

contemplava, de certa forma, a relação concubinária, como mencionado. Essa se 

diferenciava do casamento justamente pela ausência do elemento subjetivo (affectio 

maritalis) presente neste. Assim, a figura do concubinatus, admitida com as Lex Julia de 

adulteriis, a qual formava o quase-casamento, não garantia os efeitos decorrentes do 

matrimônio, assegurando apenas outros efeitos legais, como a regularização da prole 

comum.
15

 

Outro aspecto relevante, também decorrente da affetio maritalis, era a possibilidade 

de rompimento do matrimônio quando a intenção dos indivíduos de se manterem casados 

não mais existisse.  

Segundo San Tiago Dantas, para os romanos, deixando de existir affetio maritalis, 

o casamento perde a razão de ser: 

Para eles a affetio maritalis não era necessária apenas no momento em 

que a união, era necessária sempre, enquanto a sociedade conjugal 

durasse, de modo que, se, em determinado momento, a affetio maritalis 

desaparecesse, o casamento perdia sua razão de ser e o divórcio se 

impunha entre os cônjuges.
16

 

Compartilhando a ideia Romana, historicamente se manteve presente a 

possibilidade de o casamento ser dissolvido na maior parte do mundo ocidental. Nesse 

sentido, Caio Mario da Silva Pereira registrou a seguinte lição: 

                                                             
14 NOGUEIRA, Adalício Coelho, Introdução ao Direito Romano. Rio de Janeiro. Editora Rio 1971. V.2. p. 9.  
15 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano, Rio de Janeiro, Forense , 1994, p. 121-123.  
16 DANTAS, San Tiago. Direitos de Família e das Sucessões. Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 33 
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Os monumentos que nos legaram as civilizações antigas atestam a 

existência do divórcio. O Velho Testamento do povo hebreu o aprovava, 

indo mais longe, por admitir o repudio unilateral – libellum repidii – 

como prerrogativa marital. O Código de Hamurabi facultava o divórcio 

ao marido e à mulher. Na Grécia praticou-se o divórcio e admitiu-se o 

repúdio da mulher estéril. 
17

 

Da análise realizada, conclui-se que o casamento romano era um mero fato, 

qualificado pela existência de um elemento objetivo e outro subjetivo, intencional, estes 

caracterizados pelo permanente manifesto dos indivíduos de serem marido e mulher, 

independentemente de ritos e solenidades. 

Entretanto, partir de determinado momento, com o advento do Cristianismo, a 

Igreja passou a criar normas paralelas ao Império Romano, cujo conjunto perfazia o Direito 

Canônico. No início de sua atividade legiferante, a Igreja não se contrapôs às regras do 

Império Romano, apenas as complementando. Com o decorrer do tempo, porém, o Império 

Romano passou a conferir à legislação eclesiástica a normtatização privativa de certos 

temas, dentre eles a família, devido à a harmonia entre o Estado e a Igreja que se 

implementara na Idade Média. Essa tendência desaguou na utilização, pelo Direito 

Romano, da concepção cristã de família. 

A família foi a matéria sobre a qual a Igreja mais legislou, regulamentando 

fortemente o casamento, que passou a ser considerado um sacramento.  Nesse sentido, San 

Tiago Dantas aponta que: 

Uma das matérias sobre que a mais a Igreja legislou foi, precisamente, a 

família e, na família, em especial, o matrimônio. Compreende-se bem que 

as relações entre os indivíduos, os deveres que prendem os familiares uns 

aos outros, tenham sido submetidas pela Igreja a um vasto tratamento 

doutrinário, que não podia deixar de traduzir, em normas jurídicas, os 

preceitos estabelecidos para uso dos fiéis
18

. 

Ao legislar sobre o matrimônio, o Direito Canônico, diferentemente do Direito 

Romano, passou a considera-lo não mais como uma relação fática, mas jurídica, 

                                                             
17PEREIRA, Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de Direito Civil Volume V -Direito de Família, Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 154, 2012. 
18 DANTAS, San Tiago. Direito de Família e das Sucessões. Editora Forense, 1991, p. 42 e 43. 



22 
 

22 
 

especificando sua natureza contratual e instituindo uma série de requisitos para a sua 

configuração.  

Essa concepção jurídica deriva do reconhecimento do casamento como sacramento, 

que conferia certa graça ao homem, impossível de se atingir por intermédio de sua vontade 

natural. Isto é, com o sacramento do matrimônio, seria possível obter a parcela de graça 

necessária para que fosse vencido o que há de corruptível na concupiscência, mantendo o 

homem dentro do amor.  

Nessa linha, sustenta San Tiago Dantas que: 

É este o sentido fundamental do casamento como sacramento: um meio 

de permitir ao homem vencer aquilo que no próprio amor é corruptível e 

conservar aquilo que nele é força e princípio de vida para todos. Por isso 

São Paulo chama o matrimônio de remedium concupiscentiae. Isto é, 

remédio contra a dissolução que o amor traz consigo, quando o homem o 

pratica segundo a sua vontade natural.
19

 

A concepção do matrimônio como sacramento, reconhecida pelo Concílio 

Ecumênico de Latrão IV, foi reforçada pelo Concilio Ecumênico de Trento, que reafirmou 

a doutrina dos sete sacramentos, entre os quais está o matrimônio, bem como a sua 

indissolubilidade, colaborando com o distanciamento da concepção fática do casamento 

antes adotada pelos romanos. 

Com o decreto Tametsi, emitido pelo Concílio Ecumênico de Trento, a Igreja 

regulamentou a forma do casamento, até a promulgação do Código de Direito Canônico de 

1917, modificando profundamente a matéria matrimonial, que era concebida pelo Romano 

como mera união entre homem e mulher. Adotou-se a concepção jurídica, contratual, 

repleta de formalidades. Tais formalidades deveriam ser observadas para que as uniões não 

fossem consideradas clandestinas e, por conseguinte, inválidas. 

A doutrina da Igreja combateu a dissolução do casamento na medida em que 

proclamou que o matrimônio é um sacramento, portanto, de caráter indissolúvel, ou seja, 

uma vez contraído, valeria para vida toda.  

                                                             
19 DANTAS, San Tiago. Direito de Família e das Sucessões. Editora Forense, 1991, p. 44. 
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Levando em conta que o casamento tornou-se indissolúvel, o consentimento para o 

casamento, antes exigido somente entre os nubentes, passou a ser realizado de forma 

tridentina, ou seja, os nubentes deviam prestar seu consentimento matrimonial in facie 

ecclesiae; diante do pároco ou de outro sacerdote autorizado, na presença de duas 

testemunhas, no mínimo, formalidade sem a qual o casamento seria reputado clandestino e, 

portanto, inválido.  

A concepção formalista do Decreto de Tametsi, que transformou o casamento em 

um contrato indissolúvel qualificado pela forma, representou verdadeira revolução, 

rompendo com a solidificada tradição romana do casamento meramente fático. 

Essa nova realidade assume característica eminentemente jurídica, que prescinde do 

compasso com a realidade fática, na medida em que, mesmo separados de fato, os cônjuges 

continuavam casados. 

Outras consequências surgiram da jurisdição eclesiástica do casamento quando 

comparado com as normas Romanistas da época. A indissolubilidade do matrimônio para a 

Igreja pode ser interpretada como a dispensa de affetio maritatis continuada, contentando-

se apenas com sua constatação quando da celebração do casamento. Assim, a affectio 

maritalis deixa lugar para o consensus inicial introduzido pelos canonistas. 

Alterou-se, também, o conteúdo do elemento objetivo do casamento romanista, que 

operava a transferência da mulher para a morada do marido, com total rompimento do 

vínculo mantido com sua família de origem. Para a Igreja, o elemento objetivo principal 

seria a conjunção carnal; é a cópula carnalis que consuma a união entre homem e a 

mulher. 

O Direito Canônico afeta, ainda, as relações pessoais entre os cônjuges, na medida 

em que tenta implementar a ideia de igualdade moral entre os nubentes, eliminando a 

posição de subordinação da mulher, conforme leciona Guilherme Calmon Nogueira da 

Gama: 

Nas relações pessoais entre cônjuges, o Direito Canônico procurou 

implantar a ideia da igualdade moral entre os nubentes, retirando a 

mulher daquela posição de inferioridade mantida no Direito Romano, 
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levando a Igreja a formular uma série de princípios para orientar a 

convivência do casal.
20

 

Não obstante, o modelo de família patriarcal se manteve, e o homem continuava a 

deter a chefia da sociedade conjugal.  

Ainda na Idade Média, ao lado da Igreja e do Direito Romano, surge o Direito 

Bárbaro como nova influência na família. O Direito Bárbaro conservava suas primitivas 

instituições do Direito Germânico, apesar de, com o decurso do tempo, serem 

influenciadas pelo Direito Romano.  

Dentre as contribuições do Direito Germânico, destaca-se a substituição da 

organização autocrática pela democrática-afetiva, que afastou o princípio da autoridade e 

submissão. A família germânica, de estrutura simples, adotava, não o modelo patriarcal, 

mas o paternal. O pátrio poder era o poder do pai e não do chefe da família, sendo que à 

esposa era reservada uma posição moralmente elevada, se comparada à sua posição no 

modelo que até então existia. 

O casamento romano ocorria sem a intervenção da igreja ou do Estado na medida 

em que era um fato social da vida doméstica. Por sua vez, o casamento canônico era 

considerado um ato privado, mas com permissão da interferência da Igreja até que foi 

considerado um sacramento. Já o casamento Germânico que passou a ser obrigatoriamente 

celebrado perante um juiz, representante da comunidade, colocou-se assim, diametralmente 

oposto ao casamento romano e canônico.  

Assim, o casamento germânico foi o primeiro a admitir a participação do Estado, 

representado por um juiz como acontece nos dias atuais. 

A intervenção do Estado no matrimônio Germânico refletiu na sua validade e 

comprovação – outra evidência do início da juridicização do casamento -, na medida em 

que o valor da análise sobre a deductio e a manutenção da affetio maritalis deu lugar à 

celebração do casamento perante a figura do Juiz, representante da Comunidade, 

prescindindo de qualquer outra questão. 

                                                             
20GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, uma espécie de família. Revista dos 
Tribunais, Rio de Janeiro, 1998, p. 29 
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Nesse sentido, San Tiago Dantas: 

Era necessário, para se provar o matrimônio, investigar se tinha havido 

deductio e se o marido e a mulher se conservavam na prática da affettio 

maritalis; para se apurar se tinha havido casamento germânico, precisava-

se investigar a realização do ato perante o magistrado. Tratava-se 

somente de saber se o juiz tinha assistido à celebração do casamento e se 

este ocorrido; já não mais se discutia sobre nenhum outro elemento, para 

se caracterizar a existência do matrimônio.
21

 

Percebe-se que a existência do casamento era verificada a partir da presença do Juiz 

em sua celebração, o que evidencia o caráter civil do casamento Germano.  

Diante do exposto, observa-se que Idade Média passou a conviver com três 

modelos de matrimônio: o romano, o eclesiástico e o germânico, de cuja interação resultou 

a moderna concepção de casamento. 

Apesar dessa convivência entre os modelos de matrimônio, nunca ocorreu a fusão 

das três instituições; ao contrário, depois de longo período de convívio, seguiram caminhos 

próprios, muito embora tenham carregado características recíprocas.  

Por influência do Direito Germânico, diante do paralelismo estabelecido em relação 

ao Direito Canônico, o sacerdote que celebra o matrimônio passou a proceder tal qual o 

juiz do matrimônio germânico, perquirindo sobre o consensus e sobre a possibilidade ou 

não de as partes contraírem matrimônio. A Igreja, contudo, foi além, e passou a sindicar a 

referida possibilidade, inclusive por intermédio de publicações realizadas com 

antecedência, em que se anunciava a pretensão matrimonial dos nubentes, com a finalidade 

de evitar que a regra da indissolubilidade fosse enfraquecida em decorrência de eventual 

anulação ou nulidade do matrimônio. Dessa nova formalidade - sindicância dos nubentes – 

surgem os impedimentos matrimoniais. 

Nessa linha, registra Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

A partir de então, ao passar a intervir na celebração do casamento, a 

Igreja passa também perquirir acerca do consensus, adotando medidas 

para se certificar da real intenção dos nubentes de receberem o 

sacramento do matrimônio, bem como da real possibilidade que ambos 

têm de contrair a união. Daí o surgimento da teoria dos impedimentos 

matrimoniai, com sindicância prévia realizada com o propósito de evitar 

                                                             
21 DANTAS, San Tiago. Direitos de Família e das Sucessões. Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 56 
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uniões que pudessem estar eivadas de vícios que, consequentemente, 

conduziriam à sua invalidação.
22

 

A universalização das regras impostas pela Igreja, influenciadas por elementos do 

Direito Romano e Germânico, associada ao fato de que as modificações nesse campo são 

das mais demoradas, já que se trata de setor extremamente conservador do sistema 

jurídico, o que se deve à circunstância de ser a instituição social mais próxima da ordem 

natural biológica, manteve sua estrutura e dinâmica na ordem existente, funcionando como 

rígida vertente da qual emanam os valores culturais da sociedade, o que prejudica a 

influência inversa da sociedade no instituto. 

Não obstante a rigidez acima noticiada, a estagnação do instituto, felizmente, deu 

vez e lugar à evolução da sociedade, que clamava por modificações nesse campo. 

Surgiram, assim, significativas mudanças, principalmente as decorrentes da Reforma 

Religiosa, ocorrida no Século XVI, quando o Monge Agostiniano, Martinho Lutero, abriu 

caminho ao casamento civil, ao negar, expressamente, a concepção de sacramento do 

matrimônio. 

O matrimônio, para Lutero, era um ato profano, um contrato natural que se 

estimulava fosse celebrado entre as pessoas e que não tinha natureza religiosa. Essa nova 

concepção abriu caminho decisivo à evolução das instituições matrimoniais, uma vez que 

foi compartilhada por muitos, inclusive por integrantes da Igreja. Isso refletiu na 

reivindicação, pela Igreja, da exclusividade para a celebração do matrimônio e também na 

natureza deste como sacramento. 

Na esteira da evolução, o fato de o matrimônio ser considerado um contrato acabou 

por permitir a sua dissolução por distrato. Assim, o princípio da indissolubilidade do 

matrimônio consagrado pelo Direito Canônico dá lugar a possibilidade de divórcio.   

A partir de então, inaugura-se uma coexistência tolerada do casamento civil e do 

religioso, abrindo-se espaço para a evolução do Direito de Família, que alcança diversos 

países, e sua nova concepção passa a ser adotada pelo Código Napoleônico e pelo Brasil, 

diante da sua adoção por Portugal. 

                                                             
22 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, uma espécie de família. Revista dos 
Tribunais, Rio de Janeiro, 1998, p. 31 
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É certo que o Direito de Família de Portugal formou-se sob influência do Direito 

Romano, Bárbaro e Canônico, tanto que relacionou três formas de matrimônio, uma para 

cada influência e adotou, com as Ordenações Filipinas de 1603, duas delas, a despeito de o 

Concílio de Trento negar validade aos matrimônios que não fossem realizados in facie 

ecclesiae. Assim, o Direito Português adotou tanto o casamento realizado com a 

intervenção da Igreja quanto o realizado sem a sua intervenção, denominado de casamento 

de marido conhecido, realizado apenas perante testemunhas e com natureza contratual. 

O Brasil, com o Bispado da Bahia, criado em 28 de janeiro de 1550 abraçou o 

posicionamento português até o advento do Código Civil de 1916. Como consequência, 

adotaram-se as duas formas de matrimônio reconhecidas pelas Ordenações Filipinas, como 

sistema tradicional programado no §1º do Título 56, do Livro 4º, ou seja, “por palavras de 

presente à porta da Igreja, ou por licença do prelado, fora dela”.  

Devem ser mencionadas algumas importantes alterações às formalidades do 

matrimônio ocorridas até o advento do Código Civil de 1916, como as decorrentes da Lei 

de 06 de outubro de 1784, que disciplinou a matéria dos esponsais; da Lei de 09 de abril de 

1772, que estabeleceu a obrigação mútua entre os parentes de prestarem alimentos; da Lei 

de 29 de novembro de 1775, que mitigou o costume da autorização paterna do casamento e 

permitiu o seu suprimento judicial; do Decreto de 03 de novembro de 1827, 

particularmente importante, porque determinou a aplicação do Concílio de Trento em sua 

integralidade, no que tange à celebração e dissolução do matrimônio, até que a 

exclusividade deu lugar, em 1861 e 1863, às novas regras (Lei n.º 1.144 de 11/09/1861 e 

Decreto 3.069/ de 17/04/1863), que passaram a permitir casamento de pessoas que não 

fossem católicas e que eram realizados perante o Estado e não perante a Igreja; ao Decreto 

de 02 de setembro de 1847, que estabelece isonomia entre os filhos naturais ainda que 

frutos de relações extraconjugais, desde que reconhecidos antes do casamento, dentre 

outras. 

O casamento civil, entretanto, só chegou com a República, pelo Decreto n.º 181 de 

24/01/1890 publicado logo após a separação da Igreja do Estado. 

Com a entrada em vigor do Código Civil de 1916, novas alterações surgiram no 

Direito de Família sem, entretanto, afetar sua estrutura, influenciada pelo Direito 
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Canônico, eis que o Código se manteve significativamente conservador. O diploma em 

questão manteve o reconhecimento do matrimônio como única forma de entidade familiar, 

e que não permitia a dissolução.  

 Em razão disso, as pessoas que optavam por manter o vínculo sem intervenção da 

Igreja, viviam em concubinato, e os filhos havidos dessa relação eram classificados como 

ilegítimos. A doutrina cristã mantinha o domínio na área do Direito de Família, repudiando 

a união fora do casamento, o que, por um tempo, e de certa forma, criou uma barreira para 

o reconhecimento de outras modalidades de entidade familiar.  

Tendo o diploma de 1916 cerrado as portas para as relações extramatrimoniais sob 

o estigma de adultério, afastou por completo o concubinato do direito, tornando-o 

insuscetível de produzir efeitos jurídicos.  

Assim segue a lição de Gustavo Tepedino. 

A afirmação maior dessa concepção é a traduzida pelo Código Civil de 

1916 que, em tema de concubinato, se referia unicamente ao adulterino, e 

sempre no sentido de repudiá-lo, tornando ineficaz atos jurídicos  

praticados entre parceiros adúlteros.
23

 

No entanto, o Código de 1916 pode ser considerado um marco, porque o sistema 

brasileiro, em especial na área de família, inaugura um conjunto novo de regras próprias, 

afastando as herdadas de Portugal no período colonial, apesar de estar impregnado por toda 

tradição romana e canônica. 

Conquanto ainda fosse de caráter conservador, algumas modificações introduzidas 

pelo Código de 1916 abriram caminho para a possibilidade de os fatos sociais 

influenciarem a formação da lei, mesmo que contrariamente à forte tradição, pois passou-

se a reconhecer que determinadas situações já não se verificavam no meio social, como 

ocorreu com a extinção do pátrio poder sobre os filhos capazes, uma vez que, na prática, 

com o advento da capacidade dos filhos, os pais, efetivamente, deixavam de exercer tal 

múnus sobre aqueles. 

A evolução social não parou e, evitando a anacronia das leis então vigentes, 

impulsionou sucessivas transformações legislativas, notadamente no campo da família.  

                                                             
23 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Renovar, Rio de Janeiro, 2008, p. 396 
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O Estatuto da mulher casada, Lei 4.121/62, representou grande avanço legislativo 

para o Direito de Família, ao equiparar os cônjuges, conferindo, ainda, plena capacidade 

civil à mulher casada, assim como a Lei 6.515 de 1977. Ainda na esteira da evolução, a 

Emenda Constitucional 09 de 1977 permitiu a dissolução do casamento, mediante a prova 

de culpa ou o decurso de certo tempo, fulminando o princípio da indissolubilidade do 

matrimônio defendido pela Igreja, mesmo que estabelecesse certos pressupostos para a 

dissolução. 

Não bastassem as leis acima, uma em especial pode ser considerada de significativa 

importância para o Direito de Família, qual seja, a Lei n.º 7250/84, que alterou o artigo 1º, 

§2º, da Lei 883/40, e autorizou o reconhecimento de filhos ilegítimos pelo cônjuge 

separado de fato há cinco anos, ou seja, o reconhecimento se dava na vigência de um 

casamento formalmente válido. A lei em comento, nitidamente, enfrenta o compromisso 

até então existente com as estruturas formais do direito de família, permitindo que os fatos 

sociais, ainda que contrários à força do matrimônio religioso, sejam reconhecidos 

juridicamente. 

Ainda sobre o tema, Gustavo Tepedino: 

Pode se dizer que o legislador, nesse momento, rompe imemorial 

compromisso para com as estruturas formais do direito de família, 

admitindo que a ausência de substância - a vida em comum – possa 

desvirilizar a força normativa que o casamento, ato solene por excelência, 

por si era capaz de atrair.
24

 

Finalmente, em outubro de 1988, foi promulgada a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, que renovou o significado da família, passando a disciplinar, 

de forma igualitária, todos os seus integrantes, bem como suas respectivas funções. A 

isonomia familiar preconizada pela CF/88 foi considerada uma das maiores conquistas 

sociais no Direito brasileiro. 

A Carta Magna introduziu importantes mudanças no ordenamento jurídico no 

campo do Direito de Família, que partiram de algumas premissas básica insculpidas nos 

artigos 226 e 227, quais sejam: reconhecimento de outras modalidades de família além do 

casamento; facilitação da dissolução pelo divórcio, com a introdução da modalidade direta, 

                                                             
24 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Renovar, Rio de Janeiro, 2008, p. 402 
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desde que decorridos dois anos de separação fática ou um da separação judicial; e isonomia 

dos consortes e dos filhos, sendo vedada qualquer discriminação. 

A Constituição Federal de 1988 inaugura uma estrutura plural, fundada em 

princípios de promoção da dignidade humana e de solidariedade, em que a família é 

concebida como referência de liberdade e igualdade, e como instrumento de busca da 

felicidade de seus membros.  

Percebe-se, assim, que a Lei Fundamental foi o fator culminante da lenta evolução 

legal das relações familiares e de parentesco, assumindo papel de reunificador das diversas 

matérias de direito, em especial no campo da família, haja vista a grande proliferação 

legislativa decorrente da perda de centralidade do Código Civil de 1916. 

Eis que surge o Código Civil de 2002, cujo projeto original era de 1975, anterior, 

portanto, à Lei do Divórcio e à própria Constituição de 1988, tendo, pois, que se atualizar e 

se adequar, sobretudo aos novos aspectos da família moderna. O novo diploma amplia o 

conceito de família, passando a regulamentar a união estável, e reafirma a igualdade entre 

os filhos, além de regular a dissolução da sociedade conjugal, sem deixar de pecar, 

contudo, em relação ao regime sucessório do companheiro sobrevivente, conforme será 

demonstrado. 

3. A promoção e proteção à família à luz da Constituição. 

Viu-se que o Código Civil de 1916 e as legislações posteriores, vigentes no século 

passado, regulavam a família negando seu o aspecto fático, eis que constituída 

exclusivamente pelo casamento, e adotaram o sistema patriarcal, hierarquizado e 

transpessoal. O modelo até então dominante opôs-se fortemente ao quadro evolutivo da 

família decorrente da própria evolução do homem e da sociedade, que deu ensejo a novas 

conquistas da humanidade. Essas conquistas não permitiram o retrocesso do instituto, 

tampouco a sua estagnação, desvinculando-o de valores e ideias que só pertencem a um 

passado distante. 

 Giselda Hironaka assimila essa evolução ao afirmar que família deve ser 

compreendida como “entidade ancestral como a história, interligada com os rumos e 
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desvios da história, mutável, na exata medida em que mudam as estruturas e a arquitetura 

da própria história através dos tempos”.
25

 

Como síntese da evolução, a Carta de 1988, atenta à ruptura axiológica que 

transformou as entidades familiares e a concepção de unidade familiar que sempre esteve 

na base do sistema, reconheceu a família moderna, com sua feição jurídica e sociológica, 

fundada no afeto, na solidariedade recíproca entre os seus membros e na preservação de 

sua dignidade, adjetivada como igualitária, democrática e plural, já que esses são os 

referenciais da família contemporânea. 

Nessa linha, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: 

A família do novo milênio, ancorada na segurança constitucional, é 

igualitária, democrática e plural (não mais necessariamente 

casamentária), protegido todo e qualquer modelo de vivência afetiva e 

compreendida como estrutura socioafetiva, forjada em laços de 

solidariedade.
26

 

Estabelecendo paralelismo com a moderna concepção de família, a Constituição de 

1988 dedicou um capítulo ao importante instituto. Categoricamente, como se extrai do 

artigo 226 e seus parágrafos, o constituinte trouxe especial imperativo de tutela, dirigido ao 

Poder Público e à sociedade, da qual a família constitui a base. 

Essa mudança de paradigma fundamenta-se no reconhecimento da família como 

entidade plural e não mais singular; na alteração do sistema de filiação, que torna defeso 

qualquer discriminação entre os filhos, e na igualdade entre homens e mulheres. Verifica-

se, pois, que a Constituição de 88 compreende a proteção da família como conteúdo 

indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, alçado pelo seu artigo 1º, III a 

fundamento da Republica. 

Nesse contexto, a lição Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald 

Assim sendo, ao proteção ao núcleo familiar tem como ponto de partida e 

de chegada a tutela da própria pessoa humana sendo descabida (e 

                                                             
25 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito Civil: Estudos, Del Rey, Belo Horizonte, 2000, p. 
17 
26 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil: Famílias, JusPodivm, Bahia, 
2012. p.47 
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inconstitucional!) toda e qualquer forma de violação da dignidade do 

homem, sob o pretexto de garantir proteção à família. 
27

 

Assim, o sobredito dispositivo adota como elemento finalístico da proteção do 

Estado a pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, e sua proteção deve ser 

concretizada por todas as normas do direito positivo. Devem ser abandonadas todas as 

posições doutrinárias que compreendiam o instituto em posição supra-individual, seja em 

favor de objetivos políticos, seja por inspiração religiosa. 

A proteção suficiente da família decorre diretamente do mandamento constitucional 

em análise e da filtragem que este determina, condicionando todos os Poderes à 

perfectibilização de seus dizeres. 

Trata-se de obrigação imposta ao Legislativo, cuja atividade deve estar direcionada 

à concretização da obrigação atribuída, no sentido de que a legislação reguladora 

superveniente se conforme aos ditames constitucionais, e cujo fim social deve ser sempre a 

proteção e promoção da família. 

Direcionado também ao Judiciário, o mandamento constitucional determina que a 

aplicação das leis postas, bem como sua interpretação, sejam estas leis elas anteriores ou 

posteriores à Constituição de 1988, a esta esteja adequada, o que se faz mediante o 

emprego da filtragem constitucional e concordância das regras existentes no ordenamento 

jurídico. Exemplo disso consta da ADI 4277 e ADPF 132, em que o Supremo Tribunal 

Federal determinou, com efeitos vinculantes, fosse dada interpretação conforme a 

Constituição ao artigo 1.723 do Código Civil, excluindo-se qualquer conclusão que 

implique no afastamento da união homoafetiva da proteção deferida pelo ordenamento 

jurídico e do respectivo regramento. 

Nota-se, por fim, que o Executivo, detentor de instrumentos capazes de concretizar 

a proteção e promoção da família, também está vinculado a tal mister. Sua atribuição é 

desenvolver e executar as políticas públicas necessárias e oportunas ao cumprimento da 

obrigação constitucional. 

                                                             
27 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil: Familias, JusPodivm, Bahia, 
2012. p.47 
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Conquanto todos os Poderes estejam, por força da Constituição, vinculados a 

condutas positivas, é imperativo, também, que atentem ao núcleo essencial das liberdades 

básicas, abstendo-se de interferências inoportunas na autonomia familiar e mantendo-se 

adstrito à tarefa constitucionalmente delimitada. Assim é que, como se vê do §7º do 

dispositivo em análise, o Poder Público está incumbido de fornecer recursos científicos e 

educacionais que viabilizem o exercício das decisões tomadas, de forma livre, no contexto 

do planejamento familiar.  

A liberdade a que se refere está claramente associada à igualdade. Isto é, os 

indivíduos que compõem e dirigem a entidade familiar, nos termos da Constituição, 

possuem os mesmos direitos e deveres, sendo certo que as decisões tomadas por cada um, 

no seio familiar, possuem igual valor. 

Sabe-se que o desenvolvimento de um indivíduo tem sua primeira etapa na 

convivência familiar. É a família que cria o ambiente em que o ser humano irá se formar, e 

cujas influências exógenas são fundamentais no desenvolvimento da personalidade e 

caráter individual. Os valores são comuns e introduzidos principalmente na infância e na 

juventude. Por tal razão, a proteção constitucional à família é indissociável da proteção, 

também determinada pela Constituição, à criança e ao adolescente, que possuem direito 

fundamental à convivência familiar saudável.   

É a partir da convivência familiar que o jovem se insere no meio social, e é por 

conta da tarefa atribuída à família que essa se constitui em base da sociedade, na medida 

em que proporciona a formação da personalidade e da individualidade. Nesse contexto, a 

sociedade recebe e estabelece relações interpessoais com os membros formados pelas 

diversas famílias, base do Estado. 

Devido à importância que exsurge da temática ora em análise, muitas são as 

responsabilidades do Poder Público para com a família. Outrossim, a própria entidade 

familiar também possui obrigações para com os seus membros.  

É nesse sentido que a principiologia deságua na assistência mútua entre os 

indivíduos que compõem a família, e, em atenção especial às vulnerabilidades, são 

consagradas regras concretas de carga protetiva aos indivíduos considerados vulneráveis. 
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Tais regras, além de conformarem e informarem o legislador ordinário, também 

constituem mandados constitucionais implícitos de criminalização. Nesse sentido, são 

tipificadas como crimes algumas condutas que importam agressão à família e à 

solidariedade interfamiliar.   

Isso porque todos os ramos do direito devem ser compreendidos e estruturados à 

luz da Constituição e dos princípios que dela decorrem. A criminalização da agressão à 

família e seus integrantes, bem como o desrespeito à solidariedade inerente, demonstra a 

importância do instituto, já que o Direito Penal se ocupa da proteção dos bens jurídicos 

indispensáveis ao ser humano. A família, haurida do contexto social, é bem jurídico 

imaterial de salutar importância e sem o qual um Estado não pode rumar ao 

desenvolvimento e ao progresso.    

4. Pluralismo das entidades familiares 

Viu-se que, com o passar dos tempos, o conceito de família mudou 

significativamente até que, nos dias atuais, passou a assumir concepção múltipla, plural, 

podendo, assim, dizer respeito a um ou mais indivíduos, ligados por traços biológicos, 

socioafetivos ou psicoafetivos, com o escopo permitir o desenvolvimento da personalidade 

de cada um, de forma ética. É fato, porém, que em cada sociedade a família ganha 

conotação própria na medida em que assume diferentes funções, influenciadas pelo tempo 

e lugar que se formam.  

Nessa, em nossa Lex Fandamentallis de 1988 a família ganhou conotação plural, 

merecendo proteção todo e qualquer modelo de vivência afetiva, e foi compreendida como 

estrutura socioafetiva, construída por laços de solidariedade, eis que a proteção última seria 

a própria pessoa. É o que se convencionou chamar de família eudemonista, cuja doutrina 

enfatiza o sentido da busca, pela pessoa, de sua felicidade. 

Realizando uma rápida comparação entre o teor da norma Constitucional de 1988 

(artigo 226 e parágrafos), com os textos das Constituições anteriores (artigos. 124 da 

Constituição de 1937, 163 da Constituição de 1946, 167 da Constituição de 1967 e 175 da 

Constituição de 1969) é possível notar a radical transformação acima noticiada, pois 

somente a família constituída pelo casamento era legitimamente protegida. 
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Assim, rompe-se definitivamente com a percepção da família singular, como 

unidade produtiva e reprodutiva, de modelo necessariamente heteroparental fundado na 

chefia paterna e de concepção família-instituição, para reconhecer o modelo família-

instrumento, construída a partir de valores sociais e humanizadores, focada no 

desenvolvimento da pessoa humana e na sua realização existencial dentro da sociedade. 

Essa nova concepção de família ampliou o seu significado e permitiu o reconhecimento de 

novos grupos familiares, como as famílias decorrentes de uniões livres, ou ainda as 

monoparentais e homoparentais, dentre outras. Cria-se uma verdadeira cláusula de 

inclusão. 

Ao adotar a cláusula de inclusão, o modelo constitucional permite que sejam 

reconhecidas modalidades de entidade familiar que não estejam expressamente previstas 

em seu texto, eis que o artigo 226 caracteriza-se como rol meramente exemplificativo. Tal 

interpretação deflui da análise conjunta do dispositivo em baila com o preâmbulo da Carta 

Fundamental, que apesar de não possuir força normativa, é vetor interpretativo do sistema 

jurídico, que compila os ideais da sociedade, transmitindo a mensagem de que o Estado 

Democrático de Direito visa a assegurar e preservar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, da liberdade, e de tudo o mais que deflui da dignidade humana.  

A tipicidade aberta decorre ainda do reconhecimento de que o bem-estar, a 

igualdade e a justiça são valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, cuja base seria o macro princípio da dignidade da pessoa humana. 

Sabe-se que a racionalidade classificatória não é capaz de sistematizar todas as 

modalidades de entidade familiar, diante da complexidade do mundo fático e da sua 

concepção ou tipicidade aberta. Entretanto, sua classificação merece ser feita, sempre que 

possível, para diferenciá-las de outros relacionamentos afetivos, como a amizade, o 

namoro, as relações religiosas, pois essas não merecem a proteção jurídica qualificada 

dedicada à família. 

Nesse sentido, a título de exemplificação, diversos autores enumeram alguns 

modelos de família levando em consideração a gama de possibilidades existentes na 

realidade brasileira, classificando-as, em síntese, como: família matrimonial, conhecida 

como família tradicional, pois decorre casamento de um homem com uma mulher; 
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concubinato, constituída por homem e mulher impedidos de se casar; família convivencial 

- união estável como a relação entre homem e mulher que não tenham impedimento para o 

casamento ou no caso de separação fática há mais de dois anos; família monoparental, 

consistente na relação protegida pelo vínculo de parentesco entre um dos pais e seus 

descendentes; família anaparental, formada a partir da inexistência da hierarquia entre 

seus membros, e cuja convivência não dispõe de interesses sexuais, mas baseia-se apenas 

na afetividade sem a presença dos genitores, existindo vínculo de parentesco que não seja 

de ascendência e descendência; família pluriparental, reconstituída a partir do 

desfazimento de anteriores vínculos familiares e criação de novos vínculos; família ou 

união homoafetiva, decorrente da união entre pessoas do mesmo sexo para a constituição 

de um vínculo familiar; família unipessoal, composta por apenas uma pessoa; e família 

paralela, em que a união estável é reconhecida concomitante ao casamento.  

Na visão doutrinaria, a família paralela nasce do concubinato, e se configura com a 

união estável entre um indivíduo e outro indivíduo casado que não aderiu a monogamia, 

também protegida pelo estado. A família paralela deve ser reconhecida apenas como 

entidade familiar se for fundada na existência da afetividade, estabilidade e boa-fé. 

Merece relevo, dentre as hipóteses classificadas acima, a família convivencial ou 

união estável, por ter sido a primeira modalidade de arranjo familiar fático a ser 

reconhecido como entidade familiar e que, por carregamento, abriu as portas para outras 

modalidades, inclusive a relação formada por pessoas do mesmo sexo, sendo, pois, 

necessário o aprofundamento sobre o tema, conforme se dará.  

Destarte, o reconhecimento da união estável como entidade familiar devolve o 

verdadeiro significado da norma jurídica, na medida em que eleva uma relação realística, 

meramente social, a uma relação jurídica e não recusa existencial jurídica, pelo simples 

fato de a relação fática não ter seguido a forma predefinida, não obstante esteja 

categoricamente presente em sua substância. 

Assim, o relacionamento informal é inegavelmente um fato social que sempre 

existiu na humanidade, por isso, não é correto dizer que foi criado pela sociedade moderna 

ou pela norma. Por sua vez, o casamento, civil ou religioso, que é fruto da norma, nada 
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mais é do que a união informal legalizada, ou seja, tais normas simplesmente atribuíram 

forma às relações fáticas que sempre existiram na humanidade. 

5. A evolução legislativa quanto aos relacionamentos informais no Brasil 

Cumpre destacar, desde início, que o conceito jurídico de relacionamento informal 

contém o nascimento de uma concepção diferente para tratamento das relações 

extramatrimoniais, sem que a influência negativa da noção histórica de concubinato e seus 

estigmas éticos as afete, de acordo com Rainer Czajkwski
28

.  

A despeito do aspecto terminológico, nesse momento, tem-se por relacionamento 

informal aquele com certa durabilidade, consensual, desvinculado de formalidade civil ou 

religiosa e que sempre existiu na história da humanidade, apesar do nítido preconceito 

quando comparado com o casamento, o que se comprova diante da repulsa social às 

relações dele diversas, presente até o início do século XX. 

Os relacionamentos informais, em determinado momento histórico, eram proibidos 

e punidos, tanto pelas normas civis brasileiras, quanto pelas religiosas, principalmente após 

o Concilio de Trento, que chegou a considerar pecado gravíssimo não só as uniões livres, 

mas também o concubinato impuro,
29

que ensejavam as penas de advertência a 

excomunhão ou expulsão da mulher do lugar ou diocese, ou seja, da unidade territorial 

administrada por um Bispo. 

O Bispado da Bahia, criado em 28 de janeiro de 1550 abraçou o posicionamento 

português e as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que já no século XVIII, 

passaram a prever a pena pecuniária, a excomunhão, a prisão e o degredo. 

A legislação laica, mantendo ainda a criminalização do concubinato, optou por 

punir apenas o concubinato qualificado, qual seja, decorrente da união informal mantida 

concomitantemente ao casamento ou da união entre mulher e clérigo ou frade.   

No Brasil, a tipificação penal do adultério foi mantida até o advento da Lei n. 

11.106/05, publicada no Diário Oficial da União em 29.03.05. Entretanto, como era de se 

                                                             
28 CZAJKWSKI, Rainer. União livre: À luz da Lei 8.971/94 e da Lei 9.278/96. Curitiba,: Juruá, 1996, p. 43 
29 Concubinato impuro seria a relação, não eventual, em que um dos amantes ou ambos estão 
comprometidos ou impedidos legalmente de se casar ou existem impedimentos para tanto. 
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esperar, muito antes disso, rara era a persecução criminal para aplicação da pena, diante da 

nítida perda de fundamento axiológico. Na verdade, o que ocorria era a sua alegação para 

fundamentar pedidos de divórcio e indenizações por danos morais em processos cíveis. 

Resta, pois, evidente que o Direito deve ser compreendido como um fenômeno histórico-

cultural, não lhe permitindo negar valor às práticas reconhecidas pela sociedade, como 

sempre ocorreu com as uniões livres. A ferramenta mais eficaz para a análise da norma é a 

Teoria Tridimensional de Miguel Reale, que aborda o fenômeno jurídico nos seus aspectos 

axiológicos, sociológicos e normativos
30

. 

Retornando ao aspecto histórico da legislação brasileira das uniões livres, percebe-

se que até então, o ordenamento pátrio se posicionava completamente resistente e 

repressor, comumente associada ao adultério uma figura tipificada como crime. 

Mesmo antes da descriminalização da conduta de adultérios, os parceiros das 

uniões livres viviam em um limbo legislativo, na medida em que o ordenamento jurídico, 

mesmo não proibindo ou criminalizando tal relação, ignorava juridicamente a sua 

existência, tornando-as, portanto, insuscetíveis de produzirem efeitos jurídicos. O Código 

Civil de 1916 reforça essa ideia, na medida em que as poucas vezes que se referiu ao 

concubinato, o fez para repeli-lo, como ocorreu nos artigos 183, VII (impedimento 

absolutamente dirimente para o casamento do cônjuge adúltero com o corréu); 248, IV 

(ação reivindicatória dos bens transferidos à concubina); 1.177 ( anulação da doação do 

cônjuge adúltero); 1.474 (ilegitimidade da concubina como beneficiária de seguro de vida) 

e 1917,III (incapacidade testamentária passiva da concubina). 

A partir dos anos 50, a doutrina realiza distinção conceitual entre o concubinato 

puro, caracterizado pela união informal e estável de duas pessoas desimpedidas, e o 

concubinato impuro, quando, ao menos um dos parceiros se encontrava impedido para o 

casamento ou por laços de parentesco. Tais construções doutrinárias, aos poucos alcançam 

a jurisprudência. 

Na lição de Tepedino: 

A partir de tais distinções teóricas, passaram doutrina e jurisprudência, 

despindo-se pouco a pouco de preconceitos do passado, a procurar dar 

                                                             
30  REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 15 
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solução às situações de fato que, unindo pessoas em vida comum, 

honrada e estável, careciam de disciplina jurídica.
31

 

Na mesma linha, Edgard de Moura Bittencourt: 

Não basta afirmar que o concubinato é situação imoral e agressiva à 

família, que o Estado e os Tribunais devem defender a todo custo. 

Solução simplista desse teor seria indigna de qualquer aplauso. É mister 

encarar o problema e tentar resolvê-lo com a realidade social, sem 

transigência contra a organização da família, mas sem a cegueira de, pelo 

preexistente concubinato, lançar ao sacrifício pessoas sem culpa, ou de 

culpa já purgada, relativamente às situações em que se encontram.
32

 

Conforme dito anteriormente, diante das significativas mudanças ocorridas na 

sociedade brasileira no que tange às uniões livres, à mingua da legislação, o poder 

judiciário foi impelido a lidar com desdobramentos de tais relacionamentos por força da 

norma inserta no art. 4º do Decreto Lei nº 4.657/1942, com redação dada pela Lei 

12.376/2010. 

A inaugural manifestação jurisprudencial foi no sentido de reconhecer direito à 

indenização a mulher por serviços prestados ao companheiro, não sendo suficiente a 

simples convivência more uxorio
33

. Apesar de alguns julgados contrários por ilicitude de 

objeto, pois não se poderia indenizar o tempo de convívio sexual, é de se notar a 

engenhosidade utilizada para garantir que a companheira, após anos de convívio, não fosse 

deixada ao desamparo pelo companheiro, pois sequer direito a alimentos lhe era destinado. 

34
 

Os direitos dos companheiros começava a ganhar contorno e o Supremo Tribunal 

Federal que passou a reconhecer o direito da concubina de receber indenizações quando da 

morte de seu companheiro, decorrente de acidente de trabalho ou de transporte, desde que 

não houvesse impedimento matrimonial, culminando com a edição da Súmula 35, 

                                                             
31 TEPEDINO, Gustavo. op. cit. p. 397 
32 BITTENCOURT, Edgard de Moura. Concubinato, São Paulo Editora Universitária de Direito, 1980. p. 
13 
33  CONCUBINATO. SERVIÇOS DOMESTICOS PRESTADOS AO AMASIO QUE NÃO ERA CASADO. 
INDENIZAÇÃO. AÇÃO CONTRA O ESPOLIO JULGADA PROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA SUPERADA. STF 
- RE: 50150, Relator: GONCALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/01/1970, PRIMEIRA TURMA, 
Data de Publicação: EMENT VOL-00530-02 PP-00511 RTJ VOL-00027-01 PP-00064 ADJ DATA 02-05-
1963 PP-00244) 
34 DIAS, Adahyl Lourenço.  A Concubina e o Direito Brasileiro. 4ª edição. São Paulo. Saraiva. 1988  p. 56 
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referindo-se ao artigo 11 do Decreto n.º 7.036/44 e ao artigo 22 do Decreto n.º 2.681/12, 

assim ementada: 

 

SÚMULA 35 – 

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

de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles não havia 

impedimento para o matrimônio. 

Data de Aprovação - Sessão Plenária de 13/12/1963. 

Ainda assim, alguns expoentes do direito à época, deixam claro que o 

reconhecimento da união informal se dava mais por tolerância do que por aceitação como 

algo a ser tutelado juridicamente pelo direito de família. Nesse sentido, afirmou Ponte de 

Miranda
35

 que “o concubinato não constitui, no direito brasileiro, instituição de Direito de 

Familia”.  

Igualmente, Washington de Barros Monteiro critica a visível e generalizada 

condescendência com a união informal e afirma que “procura-se outorgar, assim, ao 

concubino melhor tratamento jurídico, esquecidos seus defensores de que estender o braço 

protetor aos concubinos será, sem dúvida, afetar ou comprometer a estabilidade e a 

dignidade da família legitima”. 

É compreensível que as primeiras manifestações jurídicas sobre a união estável 

tenham ocorrido na campo obrigacional e não na seara do Direito de Família, haja vista a 

grande influência da matriz romano-canônica para o direito brasileiro.  

Dentro deste contexto, com base no principio da vedação do enriquecimento sem 

causa, ou diante das regras da sociedade comercial de fato, regulada pelo artigo 1363 do 

Código Civil de 1916, estendeu-se à companheira o direito a partilha do patrimônio 

amealhado, desde que houvesse demonstração do esforço econômico direto de sua 

contribuição para a aquisição do patrimônio. Das reiteradas decisões nesse sentido, o 

Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento esposado no verbete nº 380 de sua 

Súmula, estabelecendo que: 

                                                             
35 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de Direito Privado, Rio de Janeiro, Borsoi, 1956, 
p. 211 
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SÚMULA 380 - STF 

Enunciado: Comprovada a existência da sociedade de fato entre os 

concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do 

patrimônio adquirido por esforço comum. Aprovação na sessão 

Plenária de 3/4 /1964 

Com o passar dos tempos, a jurisprudência passou a entender que a prova cabal do 

esforço para aquisição do bem que se pretendia partilhar teria dado lugar à presunção de 

esforço, ainda que decorrente das atividades domésticas e da família. Não seria mais 

necessário atividade laborativa própria, sendo, pois, suficiente o trabalho dentro do próprio 

lar
36

. 

 A evolução jurisprudencial acabou por influenciar a legislação, que, de forma 

esparsa, passou a recepcionar a relação concubinária no âmbito do Direito de Família, 

atribuindo, caso a caso, direitos à companheira, principalmente quando do decesso do seu 

consorte. Assim ocorreu com a Lei n.º 5.890/73, que alterou a Lei 3.807/1960, a fim de 

admitir como dependente do segurado a companheira de uma união informal que date de, 

ao menos, 5 (cinco) anos.  

Outras legislações vieram, como a Lei n.º 4.297/63, que reconheceu expressamente 

a companheira como destinatária da pensão de ex-combatente. Nessa seara evolutiva, a Lei 

de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73), com redação dada pela Lei n.º 6.216/75, permitiu 

a adoção do sobrenome do companheiro. 

Seguindo por esse caminho, diversas decisões passaram a admitir a repartição da 

pensão previdenciária entre a esposa e a companheira, consolidando os entendimentos nos 

verbetes n.º 122 e 159 da Súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos, conforme 

segue: 

SÚMULA Nº 122 - TFR - DJ DE 06/10/1982 

Enunciado: A companheira, atendidos os requisitos legais, faz jus a 

pensão do segurado falecido, quer em concorrência com os filhos do 

casal, quer em sucessão a estes, não constituindo obstáculo a ocorrência 

do óbito antes da vigência do Decreto-Lei 66, de 1966. 

Data da Publicação: 06/10/1982 

                                                             
36 CONCUBINATO: ESFORCO COMUM, POR FALECIMENTO DE UM DOS CONCUBINOS, METADE DOS 
BENS PERTENCE AO OUTRO.(RE 40586, Relator(a):  Min. AFRÂNIO COSTA - CONVOCADO, Segunda 
Turma, julgado em 11/12/1959, DJ 21-12-1960 PP-06577 EMENT VOL-00447-03 PP-00916 ADJ 17-
07-1961 PP-00163)  
 

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/24/1966/66.htm
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SÚMULA Nº 159 - TFR - DJ DE 13/06/1984 

Enunciado: É legítima a divisão da pensão previdenciária entre a esposa e 

a companheira, atendidos os requisitos exigidos. 

Data da Publicação: 13/06/1984 

À evolução legislativa e jurisprudencial sucedeu a Carta Magna, que estipulou, em 

seu artigo 226, §3º que “para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

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

casamento”. 

Com isso, A Constituição de 88 retirou, do limbo legislativo, o concubinato puro, 

atribuindo-lhe o nomen juris de união estável. Finalmente, a união informal mereceu tutela 

do Direito de Família, uma vez que foi alçada a entidade familiar, e a esta foi outorgada 

inteira e especial proteção do Estado.  

A partir desse momento, não é de boa técnica utilizar a expressão concubinato, 

ainda que na concepção doutrinária de concubinato puro, como sinônima de união estável, 

principalmente pelo fato de o Código Civil de 2002 definir concubinato como relação não 

eventual entre homem e mulher impedidos para de se casar.  

Surge, porém, uma grande discussão acerca da auto aplicabilidade do dispositivo 

constitucional, que imediatamente foi enfrentada pela doutrina e jurisprudência. Convém 

colacionar o registro deixado por Guilherme Calmon
37

 que, reconhecendo a não 

equiparação entre casamento e companheirismo, declina pela eficácia plena com efeitos 

imediatos, tanto no que se refere ao aspecto protetivo, como nas questões penais, senão 

vejamos: 

Reafirma-se, portanto, que a regra protetiva estatal em relação ao 

companheirismo é norma constitucional de eficácia plena, operando os 

seus efeitos imediatamente.  

Ao que se nos afigura, em todas as ocasiões em que a família seja 

merecedora de tutela estatal, no sentido do seu resguardo contra estranhos 

e mesmo em relação ao Poder Público, tal proteção abrange não apenas as 

famílias matrimoniais como também as extramatrimoniais 

(companheirismo e monoparentalidade biológica ou adotiva), em face da 

eficácia plena e aplicabilidade imediata do art. 226, § 3º, nesse particular.  

                                                             
37 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo: Uma espécie de família. São Paulo, Editora 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 67 
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Por outro lado, no que se refere às questões jurídicas internas e a conversão da 

união estável em casamento, a eficácia da norma seria limitada, pendente, portanto, de 

regulamentação. Por isso, no âmbito patrimonial, por exemplo, ante a ausência de norma 

própria, manteve-se a aplicação da Súmula 380 do STF, até a vigência da Lei 9.278/96.  

A discussão, porém, voltou-se para a questão dos alimentos e dos direitos 

sucessórios que, apesar de deverem ambos, em tese, submeter-se à intermediação 

legislativa, acabaram por trilhar caminhos distintos. 

No que tange aos direito aos alimentos, o Superior Tribunal de Justiça
38

, 

reconheceu ao companheiro o direito exigi-los, com fundamento no direito de 

solidariedade e no dever de mútua assistência, decorrentes da convivência familiar, por 

nascer de forma espontânea.  

Com relação ao direito sucessório, tema que é o cerne deste trabalho, outro foi 

outro posicionamento adotado pela Corte, na medida em que, antes da lei específica, negou 

à companheira supérstite o direito à herança de companheiro pré-morto, uma vez que o 

reconhecimento da união estável como entidade familiar não teria o condão de equipará-la 

ao casamento e, consequentemente, não equiparou a condição jurídica do companheiro à 

do cônjuge
39

.  

Justamente em meio à controvérsia acerca da real extensão da norma constitucional, 

foi promulgada a Lei n.º 8.971 de 29.12.1994, que deu tímido contorno jurídico ao aspecto 

interno da relação entre os companheiros. 

Apesar das severas críticas que surgiram, ora com relação à má técnica redacional e 

legislativa empregadas, ora pelo descaso com que o legislador tratou o tema, denegando-

lhe o valor merecido, é indiscutível a importância dessa Lei para a ratificação da 

consolidação jurídica da união estável no ordenamento pátrio.  

                                                             
38 REsp 184807 SP 1998/0058351-3 Orgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Publicação DJ 24/09/2001 
p. 308 JBCC vol. 194 p. 344 RJADCOAS vol. 31 p. 83 Julgamento 7 de Junho de 2001Relator Ministro 
BARROS MONTEIRO 
39 REsp 79511 / GO UNIÃO ESTAVEL. SUCESSÃO. LEI VIGENTE. ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 8.971/94, O 
COLATERAL DO "DE CUJUS" RECEBIA A HERANÇA, A FALTA DE DESCENDENTE E DE ASCENDENTE 
(ART. 1.603 DO CC). RECURSO PROVIDO EM PARTE. Decisão POR UNANIMIDADE, CONHECER EM 
PARTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, DAR-LHE PROVIMENTO 
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Em síntese, a lei, sob o aspecto material, instituiu o direito a alimentos entre os 

companheiros, mesmo sendo imprópria a referência à Lei n.º 5.478/68, já que o direito aos 

alimentos já estavam implícitos ante o reconhecimento da união estável como entidade 

familiar, e tratou da sucessão e do regime de bens. 

Os requisitos caracterizadores da união estável que constam da lei em referência 

foram, sem duvida, objeto de grande controvérsia, principalmente pela má redação, eis que 

seu artigo primeiro optou por um sistema fechado mediante critérios objetivos (tempo e 

prole), e deixou a entender que a união estável poderia se caracterizar, alternativamente, 

por um deles. Essa ideia, seguindo a interpretação dominante, foi de imediato rechaçada, 

de sorte que não se encampou o entendimento de o simples decurso de um prazo e a 

existência de prole, ainda que decorrente de relações transitórias e eventuais, pudessem se 

caracterizar como união estável. 

A bem da verdade, o que determinava o texto, em que pese a sua má redação, era 

que o direito a alimentos estaria garantido aos companheiros que convivessem em união 

estável há mais de cinco anos ou que possuíssem filhos em comum, ou seja, o elemento 

mínimo seria a convivência more uxorio, a necessidade de alimentos, caracterizada pela 

impossibilidade de prover o próprio sustento, e a possibilidade do alimentante, mesmo que 

o artigo em discussão nada tenha falado a esse respeito. 

Com relação a matéria sucessória, prevista em seu artigo segundo, a discussão não 

foi menos intensa. Note-se que o artigo 2º, inciso III, em sua interpretação gramatical, 

garantiria, na falta de ascendentes e descendentes, a integralidade da herança ao 

companheiro sobrevivente, impedindo a disposição testamentária, enquanto que aqueles 

(descendentes o ascendentes), poderiam receber apenas metade, caso houvesse testamento. 

Segundo o ensinamento de Guilherme Calmon
40

, restou evidente o equivoco do texto 

legislativo, o que demandou interpretação sistemática de todo o ordenamento jurídico no 

que tange ao tema sucessório, limitando os benefícios dos companheiros aos atribuídos aos 

cônjuges na relação matrimonial. 

                                                             
40 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  O companheirismo, uma espécie de família. Revista dos 
Tribunais, Rio de Janeiro, 1998. P. 430 



45 
 

45 
 

Ainda no que se refere ao debate iniciado a partir do texto legislativo em comento, 

o direito ao usufruto e o direito ao partilhamento de bens, como não podia ser diferente, 

também foram objeto de divergentes posicionamentos, mas o tema acabou por ser 

equacionado pela melhor doutrina, no sentido de que o texto legal não leva à conclusão de 

que haveria um privilégio aos companheiros em detrimento das uniões formais, 

simplesmente por não se ter tratado sobre o regime de bens, o que foi feito pela Lei n.º 

9.278/96.  De igual sorte, o artigo 3º tratou do partilhamento sobre os aquestos, mas apenas 

em caso de falecimento de um dos companheiros, razão pela qual Sumula 380 do STF não 

fora superada, conforme ensina Francisco Cahali
41

.   

Em que pesem as críticas, entende-se que a Lei n.º 8.971/94, por ter dispensado 

tratamento adequado dentro do Direito de Família à união estável, representou verdadeiro 

marco histórico, ao dispor de certos aspectos pessoais e patrimoniais da conviviência, 

como alimentos, sucessão e partilha de bens.  

Propositadamente ou não, as inúmeras discussões desencadeadas na doutrina pela 

Lei n.º 8.8971/94 ajudaram a amadurecer a ideia da necessidade de uma nova legislação, 

mais completa e compatível com a importância do tema. Assim, é elaborado o Projeto de 

Lei n.º 1.888 de 1991, com a pretensão de regular os efeitos internos da união estável. 

Entretanto, diante das alterações que sofreu no curso de sua formação, passou a regular 

temas pontuais ao invés de abarcar toda a matéria, sendo convertido na Lei n.º 9.278/96, 

em 10 de maio de 1996.  

Diante das alterações sofridas em seu projeto, a referida Lei n.º 9.278/96, apesar de 

não atender às expectativas da época, por ser considerada omissa e lacunosa, além de não 

sanado todas as inconsistências do diploma anterior, com o qual passou a conviver, a lei 

em testilha conseguiu eliminar, em parte, algumas controvérsias doutrinárias e 

jurisprudenciais, submetendo outras controvérsias às soluções da exegese.  

A polêmica se inicia a partir da adoção do termo “convivente”, para designar o 

sujeito da união estável, eis que melhor seria manter o termo “companheiro”, adotado na 

                                                             
41 CAHALI, Francisco José. Contrato de convivência na união estável. São Paulo, Saraiva, 2002, p. 1554-
155 
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Lei 8.971/94 e consagrado na própria Constituição Federal de 1988, no artigo 201, inciso 

V, que versa sobre pensão por morte.  

De igual forma, o artigo 1º promoveu grande discussão doutrinária na medida em 

que revogou o artigo da lei anterior que tratava do tema, retirando do cenário legal os 

aspectos objetivos caracterizadores da união estável, quais sejam: os possíveis sujeitos da 

relação e qual seria prazo da sua caracterização.  

Desta forma, adverte Rodrigo da Cunha Pereira
42

 que “para manter a coerência e a 

ordem jurídica, os sujeitos da união estável devem ser desimpedidos e se estabelecer 

monogamicamente”, sob pena de permitir relações poligâmicas, certo que essa não era a 

ratio legis. O aspecto positivo advém do fato que caracterização da união estável deve ser 

verificada caso a caso, independente de tempo, mas sempre que ficar reconhecida uma 

união duradoura, publica e continua, estabelecida com a intenção de constituição de 

família, ainda que dela não decorram filhos comuns.   

Assim, a nova Lei revogou as disposições em contrário, especialmente com relação 

a conceituação da união estável, aos alimentos e à meação, na medida que tais questões 

sobrepuseram-se aos dispositivos símiles tratados na Lei 8.971/94. Entretanto, diante da 

compatibilidade dos dois diplomas, algumas disposições da Lei anterior permaneceram 

vigentes, em especial as relativas ao direito de herança do companheiro sobrevivente e de 

usufruto, já que a nova Lei limitou-se, no plano sucessório, a reconhecer o direito de 

habitação sobre o imóvel destinado à residência da família, e nada mais. 

Na tentativa de regular os direitos e deveres dos companheiros, o artigo 2º 

aproximou a união estável do casamento, pois adotou quase que a integralidade do que era 

regulado pelo Código Civil de 1916 para a figura dos cônjuges, contribuindo para a 

concepção doutrinária daqueles que buscavam a equiparação com o casamento, porém, 

contrário aos ditames Constitucionais.  

                                                             
42 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato e união estável. São Paulo, Saraiva, 2012, p. 107 
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Outrossim, em que pese a positivação dos deveres dos companheiros no comentado 

artigo 2º, como houve veto presidencial ao artigo 6º
43

, eventual descumprimento não 

acarretaria qualquer sanção. 

A legislação também inovou em matéria de regime de bens e representou grande 

avanço legislativo com seu artigo 5º, quando comparado com a lei anterior. O sobredito 

dispositivo não tratou, propriamente, de um regime de bens, mas da presunção relativa de 

condomínio em partes iguais para os bens adquiridos onerosamente na constância da união, 

salvo estipulação em contrário por escrito (por isso relativa a presunção), excetuando os 

sub-rogados em seu lugar, em prestigio à vedação ao enriquecimento sem causa. Na 

prática, os efeitos da presunção relativa de condomínio são próximos aos do regime da 

comunhão parcial de bens, que pode ser afastado por contrato escrito, segundo Rainer 

Czajkowski
44

. 

O artigo 7º positivou a obrigação alimentar, suprindo os defeitos da legislação 

anterior, prevendo, expressamente, o direito material à mútua assistência. Tal regra revoga 

a legislação anterior no que se refere a esse tema, ainda que aquele diploma não tenha 

tratado de forma clara sobre o dever de assistência.  

O parágrafo único do artigo 7º sofreu críticas no que toca ao aspecto topográfico, 

pois tratar do direito sucessório de habitação, matéria totalmente estranha ao caput do 

artigo. Apesar das críticas, passou o companheiro supérstite a ter direito real de usufruto, 

tratado no diploma anterior, bem como direito real de habitação previsto nesta lei, nesse 

caso sim, em evidente superioridade ao matrimônio. 

Por fim, em seu artigo 8º, a Lei 9.278/96 dispõe sobre o procedimento de conversão 

da união estável em casamento, de competência da Vara de Família, garantido o segredo de 

justiça (artigo 9º). 

A despeito dos aspectos negativos do diploma legal, inegável a contribuição que o 

dispositivo em questão trouxe ao ordenamento jurídico. Além do regramento pontual, 

influenciou a atividade legislativa e a compreensão doutrinária e jurisprudencial 

                                                             
43  BRASIL http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-9278-
1996.pdf, acessado em 03.03.17 
44 CZAJKWSKI, Rainer. União livre: À luz da Lei 8.971/94 e da Lei 9.278/96. Curitiba,: Juruá, 1996, p. 110 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-9278-1996.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-9278-1996.pdf
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superveniente. Trata-se de movimento de influências mútuas, como se pode aferir de todo 

o exposto. 

Anos depois, o Código Civil de 2002 passa a regulamentar integralmente a união 

estável, inclusive no que tange a sucessão dos bens do companheiro. Contudo, deixou de 

atentar às críticas da doutrina e da jurisprudência à legislação revogada, perdendo 

importante oportunidade para equalizar a questão e proceder à almejada adequação do 

ordenamento jurídico.  

Ainda assim, o diploma em evidência dedicou um capítulo específico ao tema 

dentro do Livro IV - Do Direito de Família, incorporando a união estável, definitivamente, 

ao Direito de Família, diante do status de entidade familiar atribuído pela Carta 

Constitucional de 1988, conforme se depreende do seu artigo 1723, in verbis: 

 “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e 

mulher, configurada na convivência pública, continua e duradoura e 

estabelecida com objetivo de constituição de família”. 

O novo diploma tratou, em cinco artigos - 1723 a 1727 - sobre os aspectos pessoais 

e patrimoniais da união estável, o que será visto no item a seguir, ainda neste capítulo. No 

entanto, o Código Civil deixou para o Direito Sucessório, artigo 1790, o efeito patrimonial 

sucessório, que será objeto de análise no segundo capítulo deste trabalho. 

Pode-se dizer que o Código Civil de 2002 sistematizou toda a matéria relativa à 

união estável, revogando a legislação anterior com ele incompatível, e também determinou 

a aplicabilidade das demais regras sobre relação de parentesco, autoridade parental e 

direito de filiação a todas as entidades familiares, inclusive às monoparentais, no que sua 

estrutura permitir. 

6. A União Estável como entidade familiar 

É possível compreender, por todo o exposto, que o reconhecimento da união estável 

como entidade familiar é epílogo de longo, lento e tormentoso processo de 

amadurecimento jurídico, que precisou romper com alguns pilares edificados em favor de 

objetivos políticos ou inspiração religiosa, que se mostravam, a principio, intransponíveis. 

No entanto, na medida em que a lucidez mostrou que a legislação vigente no século 
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passado, que regulava a entidade familiar sob a concepção unicamente formal (casamento 

civil ou religioso), estava presa a valores ultrapassados e preconceituosos, se distanciava da 

realidade e valores sociais contemporâneos, seus pilares de aparente rigidez não a 

sustentaram e, felizmente, acabaram por ruir. 

Nosso ordenamento abraçou paulatinamente o ideário de afeto, ética e 

solidariedade, também determinante para o reconhecimento da união estável como 

entidade familiar, e elevou essa relação realística, meramente social, a uma relação 

jurídica, que acabou por alcançar a o topo da pirâmide normativa, com sua inserção na 

Constituição de 88, seguida pela legislação infraconstitucional. 

É necessário advertir que não é qualquer espécie de união informal a que se atribui 

o status de união estável, o que demanda rápida análise das uniões informais, para que não 

sejam consideradas umas pelas outras. 

Primeiramente, deve ser observado que a união informal é um gênero, do qual são 

espécies a sociedade de fato, o concubinato e a união estável.  

Em que pese a variação da doutrina sobre terminologias, Cristiano Chaves e Nelson 

Rosenvald
45

 afirmam que é possível utilizar a expressão união livre para designar a relação 

formada entre pessoas que mantém uma comunhão afetiva, com intenção de constituir 

família, apesar de não serem casadas e não convirem como se assim fossem. Nessa 

concepção enquadram-se os noivos ou namorados. Tais uniões são, por completo, 

desprovidas de efeitos de ordem familiar.  

As sociedades de fato se enquadram nessa concepção de união livre sempre que as 

partes envolvidas adquirem, por esforço comum, patrimônio. Como consequência, à luz do 

princípio que veda o enriquecimento sem causa, será imposto o dever de partilha dos bens 

adquiridos onerosamente. Ainda que no passado, devido à lacuna da lei, essa tenha sido a 

solução encontrada pela jurisprudência para garantir certos direitos aos companheiros de 

uma união estável, não se pode hoje confundir essas uniões.  

                                                             
45 FARIAS, Cristiano Chaves de, e Rosenvald, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias, JusPODIVM, Bahia, 
2012, p. 507 
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O concubinato é genericamente compreendido como a união de índole afetiva entre 

homem e mulher, sem haver casamento. Origina-se da expressão latina concubinatos, 

formada por cum (com) mais cubare (dormir), que significa comunhão de leito, estar 

deitado com outro, copular, deitar-se com. 

Visível que o concubinato guarda semelhanças com a união estável, tendo, 

inclusive, em sua concepção antiga, sido considerado expressão sinônima. Entretanto, 

atualmente, principalmente após a Carta Politica de 1988
46

 e o código civil de 2002
47

, não 

se recomenda essa correlação. 

Antes do advento da Carta Magna, a doutrina chegou a subdividir o concubinato em 

puro e impuro. O primeiro, (concubinato puro) caracteriza-se pela opção das pessoas de 

não se casar, mesmo podendo. O segundo (concubinato impuro) surge da relação entre 

pessoas que estão impedidas de se casar, o que envolveria o concubinato adulterino e o 

incestuoso, com bem ensina Álvaro Villaça de Azevedo
48

.  

Com o Texto Constitucional, o antigo concubinato puro passou a ser chamado de 

união estável e a expressão concubinato passou a designar apenas a figura impura. 

Verifica-se que o legislador originário pretendeu desvincular a expressão concubinato da 

união estável para, com isso, libertá-la do caráter discriminatório que a expressão 

carregava, já que quase sempre era utilizado, em que pese a subdivisão doutrinária, para 

designar a amante ou amásia. 

O Código Civil sacramentou a distinção conceitual entre concubinato e união 

estável, afastando, definitivamente, os dois conceitos ao definir a união estável como 

entidade familiar. 

Assim, segundo a atual ordem jurídica, concubinato deve ser compreendido como 

uma relação meramente obrigacional, portanto, não familiar, entre pessoas que não podem 

                                                             
46 BRASIL http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, Art. 226, § 
3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
47 BRASIL http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm, Art. 1.727. As relações não 
eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.  
48 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da Família de Fato. São Paulo, Atlas, 2011, p. 165-166 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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se casar em razão de algum impedimento matrimonial.
49

 Por outro lado, união estável, em 

síntese, seria aquela formada por duas pessoas de sexos diferentes que, podendo se casar, 

optam por não fazê-lo, exceto no caso de separação fática, que não permite o casamento, 

mas autoriza a constituição de união estável, conforme será analisado. 

Registra-se, por fim, que grande parte da doutrina reprova a utilização do vocábulo 

união estável, sinalizando que melhor expressão seria companheirismo. Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama
50

 sintetiza sua posição, considerando, de forma acertada, que casamento 

e união estável não possuem a mesma significação; o qualificativo estável não serve para 

diferenciá-los, já que ambos devem ser estáveis (a família, qualquer que seja a sua espécie, 

deve possuir a característica da estabilidade), e lembrando que não se deve nominar um 

instituto com uma ou várias características próprias deste.  

5.1. Conceituação da União Estável 

Inicialmente, convém relembrar que a família, a partir da Constituição
51

 de 1988, 

passou a adotar concepção plural, que não se funda mais necessariamente no matrimonio, 

podendo, portanto, albergar o conjunto de pessoas ligadas pelo matrimonio ou não, e sua 

prole, parentes colaterais e afins, ou, ainda, qualquer dos genitores e seus descentes. Daí se 

extrai a juridicidade da união estável ou companheirismo, assim denominada pela melhor 

doutrina, como uma situação de fato existente entre duas pessoas que, desimpedidas para 

se casar, vivem como se casadas fossem. 

Corroborando esse entendimento o artigo 1.723 do Código Civil
52

 reconhece a 

união estável entre o homem e a mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de 

família, como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura. 

Registre-se desde já que a diversidade de sexo como requisito para constituição da união 

estável, tal qual consta do artigo acima, será analisada no próximo item à luz da ação direta 

de inconstitucionalidade n.º 4277 e arguição de descumprimento de preceito fundamental 

n.º132, reconheceram a união estável entre duas pessoas do mesmo sexo. 

                                                             
49  REsp 684407 RS 2004/0122359-5, Orgão Julgador, T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJ 
27/06/2005 p. 41; Julgamento:3 de Maio de 2005, Relator:Ministro JORGE SCARTEZZINI 
50 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo: Uma espécie de família. São Paulo, Editora 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 106 
51 BRASIL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
52BRASIL:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm] 
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Rodrigo da Cunha Pereira
53

 esclarece que nova conceituação trazida pelo legislador 

de 2002 foi uma evolução em relação à demarcação de um tempo rígido para a 

caracterização da união estável como fazia a Lei nº 8.971/94, e permitiu que pessoas 

casadas, mas separadas de fato, possam constituir uma união estável. 

De igual forma, a professora Patrícia Fontanella
54

 registrou que o legislador agiu 

bem quando optou por evitar rigorismos conceituais, conferindo ao magistrado, na análise 

do caso concreto, o reconhecimento ou não da união estável, a partir da presença ou não 

dos seus requisitos, a seguir pormenorizados.   

5.2. Requisitos para caracterização da União Estável 

 O fato de a união estável caracterizar-se com extrema informalidade não significa 

que a entidade familiar surja no mesmo instante em que os companheiros passam a viver 

juntos. Sua caracterização exige a constatação de uma soma de fatores fundantes, 

essenciais, que, presentes, atribuem à união o status de entidade familiar e, 

consequentemente, os reflexos jurídicos que desta decorrem. Ausentes referidos fatores, 

estar-se-á diante de uma merda união livre. 

Os elementos essenciais de uma união estável se subdividem em perspectivas 

subjetiva e objetiva. A perspectiva subjetiva refere-se à intenção das partes de constituir 

uma família (affectios maritalis) e a convivência como se casados fossem (more uxorio), 

enquanto a perspectiva objetiva dize respeito à notoriedade, estabilidade, e continuidade, 

além da inexistência de impedimentos matrimoniais, e relação monogâmica.  

Segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
55

, o principal elemento 

para o reconhecimento da união estável é o subjetivo, caracterizado pelo ânimo, intenção, 

pelo firme propósito de constituir família 

A convivência more uxorio consiste na comunhão de vidas, em todos os aspectos, 

similar ao que ocorre com as pessoas casadas. Assim, esse requisito envolve a mútua 

                                                             
53 PEREIRA, R. C. Da união estável. In: DIAS, M. B.; (Coord.). Direito de Família e o novo Código Civil. 2. 
ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 222. 
54 FONTANELLA, Patrícia. União estável : A eficácia temporal das leis regulamentadoras,  Santa Catarina, 
Editora OAB/SC,  2006. p. 23 
55 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Direito de Família, 
as Famílias em Perspectiva Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011, Volume 6. p. 430 
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assistência material, moral e espiritual, a troca e soma de interesses da vida em conjunto, 

atenção e gestos de carinho, enfim, um conjunto de componentes materiais e imateriais que 

estruturam as relações afetivas, próprias da entidade familiar. 

Ausente a convivência more uxório, o relacionamento, ainda que duradouro e 

qualificado pela intenção de constituir família, não passará de mera união livre, a exemplo 

do namoro ou noivado. Tais relações, embora sejam afetivas, não são reconhecidas como 

entidade familiar, a despeito da existência de affectios maritalis. 

O primeiro dos elementos objetivos é a notoriedade, que difere da publicidade do 

relacionamento, mas exige que a relação não seja furtiva ou secreta.  

Não se pretende, com a exigência de notoriedade, invadir a esfera privada e 

condicionar a vontade dos companheiros para que lhes seja garantida a proteção de uma 

entidade familiar. Na verdade, o que se busca com esse requisito é simplesmente tornar 

possível a identificação da a união como entidade familiar, até porque a união estável 

dispensa formalidades para que seja assim caracterizada. 

  Assim é que a notoriedade estará configurada bastando que os companheiros 

tratem-se socialmente como marido e mulher, revelando sua intenção de constituir família 

sem que, para tanto, tenham de expor sua privacidade. Como um fato social, a união 

estável deve estar exposta ao público, assim como o casamento, e os companheiros devem 

ser reconhecidos, especialmente em sua comunidade, como se casados fossem.  

A própria denominação união estável deixa evidente que o relacionamento deve ser 

duradouro, protraindo-se no tempo. Outro requisito da união estável, nesse contexto, é a 

duração prolongada ou estabilidade.  

A estabilidade ou duração prolongada caracteriza-se pelo tempo suficiente para que 

a relação possa ser reconhecida e considerada como estável, sem fixar prazo rígido em 

meses ou anos. Necessário é que a duração prolongada permita verificar a intenção dos 

companheiros em constituir uma família.  

Embora o novo diploma tenha excluído o tempo mínimo definido na legislação 

anterior (cinco anos), não se pode dizer que não exista um. Subsiste, sim, um lapso 
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temporal implícito a ser verificado em cada caso concreto, com a finalidade de se constatar 

se a relação perdura continuamente, sem interrupções que, eventualmente, possam 

comprometer o reconhecimento da estabilidade familiar. Portanto, a intermitência impede 

o reconhecimento da união estável, evitando que relações instáveis provoquem grande 

insegurança jurídica. 

Diante da regra descrita no §1º do artigo 1.723 do Código Civil, presentes um dos 

impedimentos matrimoniais descritos no artigo 1.521 da mesma lei, a relação fática não se 

qualifica como união estável. Tais impedimentos estão fundamentados no mesmo interesse 

público que impede as pessoas de se casarem. 

As regras de impedimento não serão fator impeditivo para a constituição da união 

estável, caso o impedimento seja a manutenção do vinculo matrimonial de uma pessoa que 

esteja separada de fato ou judicialmente, ou trate de das causas suspensivas do artigo 1523, 

conforme ressalva da própria norma. 

Partindo do pressuposto de que o princípio da monogamia é norteador do Direito de 

Família brasileiro, tanto a união estável como o casamento devem se fundar em bases 

monogâmicas. Não se admite, portanto, que uma pessoa casada, não separada de fato, ou 

que conviva com outro companheiro, venha a constituir outra união estável.  

Assim, é necessário, para a caracterização da união estável, como último requisito e 

pressuposto negativo, que o vínculo seja único, sob pena de a união paralela ser 

considerada como uma relação concubinária. 

Convém apontar que parte da doutrina sustenta a necessidade de defesa do 

indivíduo de boa-fé, ou seja, daquele que ignora a existência de outra união ou casamento 

de seu companheiro, em analogia ao regramento do casamento putativo. 

Por derradeiro, adverte-se que a diversidade de sexos outrora foi considerada um 

requisito objetivo, ou seja, houve tempo em que somente as pessoas de sexos diferentes, 

somado aos demais requisitos, poderiam constituir uma união estável. 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, que adotou a cláusula de inclusão 

para as entidades familiares, a união formada por pessoas do mesmo sexo, preenchidos os 

requisitos, passou a ser considerada uma entidade familiar. 

Ante a lacuna legislativa, no que tange às uniões informais entre pessoas do mesmo 

sexo, o poder judiciário, por intermédio do Supremo Tribunal Federal determinou, no 

julgamento da ADI 4277 e ADPF 132, e com efeitos vinculantes, fosse dada interpretação 

conforme a Constituição ao artigo 1.723 do Código Civil, excluindo-se qualquer conclusão 

que implique no afastamento da união homoafetiva da proteção deferida pelo ordenamento 

jurídico e do respectivo regramento.  

Após o julgamento acima, conclui-se que a diversidade de sexo deixa, portanto, de 

ser requisito objetivo para caracterização da união estável. O Conselho Nacional de Justiça, 

inclusive, consolida, esse entendimento, com os Provimentos n.º 175 de 14/05/2013
56

 e n.º 

37 de 07/07/2014
57

, que proíbem as autoridades competentes de se recusarem a habilitar 

ou celebrar casamento civil e converter a união estável entre pessoas de mesmo sexo em 

casamento, bem como a elaborar escritura pública de união estável de entre pessoas do 

mesmo sexo, respectivamente. 

A Comissão de Constituição de Justiça do Senado Federal aprovou, no dia 

08/03/2017, o projeto de lei PLS n.º 612 de 2011
58

, que pretende miudar a redação do 

artigo 1723, para incluir no texto a união estável entre pessoas do mesmo sexo. 

5.3. Aspectos patrimoniais da união estável 

Uma vez caracterizada a união estável como fato social reconhecido pelo direito 

como apto a formar uma entidade familiar, estabelece-se o vínculo jurídico entre os 

partícipes, a gerar direitos e deveres patrimoniais e extrapatrimoniais.  

                                                             
56 RESOLUÇÃO nº 175, de 14 de maio de 2013 “Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa 
de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre 
pessoas de mesmo sexo”. 
57 RESOLUÇÃO nº 37, de 07 de julho de 2014 “Art. 1º. É facultativo o registro da união estável prevista 
nos artigos 1.723 a 1.727 do Código Civil, mantida entre o homem e a mulher, ou entre duas pessoas do 
mesmo sexo”. 
58 BRASIL: http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/03/ccj-aprova-projeto-que-reconhece-
a-uniao-estavel-entre-pessoas-do-mesmo-sexo, acessado dia 11.03.2017 

http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/03/ccj-aprova-projeto-que-reconhece-a-uniao-estavel-entre-pessoas-do-mesmo-sexo
http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/03/ccj-aprova-projeto-que-reconhece-a-uniao-estavel-entre-pessoas-do-mesmo-sexo


56 
 

56 
 

O Diploma Civil em vigor, acompanhando a evolução doutrinária e jurisprudencial, 

passou a tratar dos aspectos pessoais e patrimoniais nos artigo 1723 a 1727, além de fazer 

remissão a algumas regras aplicáveis ao casamento. 

Como no casamento, a essência da relação patrimonial que se estabelece entre os 

companheiros, sem dúvida, reside no regime de bens, que consiste no conjunto de regras 

disciplinadoras dos efeitos patrimoniais da relação. As regras jurídicas que tratam do 

regime de matrimônio dos cônjuges se estendem, no que couber, ao regime de bens da 

união estável. Tais regras se fundamentam nos princípios da variedade de regime, da 

liberdade do pacto e da mutabilidade justificada do regime.  

Diante do princípio da variedade dos regimes, o legislador oportunizou aos 

cônjuges e companheiros a escolha entre os regimes da comunhão universal, comunhão 

parcial, separação e participação final de aquestos.  

Por sua vez, a liberdade de pacto permite que os companheiros regulamentem seus 

interesses econômicos, mesclando os regimes de bens nominados ou optando por formas 

diferentes, desde que respeitados os princípios de ordem publica, os fins e a natureza da 

união. Nesse sentido, o ato jurídico pelo qual os partícipes de uma união estável escolhem 

seu regime de bens é o contrato de convivência, previsto no artigo 1725 do Código Civil. 

Por sua vez, o principio da mutabilidade justificada permite a modificação do 

regime pelos conviventes, tal qual ocorre em relação aos cônjuges, desde que ambos 

requeiram judicialmente e de forma justificada, não prejudiquem terceiros, e que sejam 

mantidos os efeitos da opção anterior feita pelos partícipes.  

Salienta-se, na oportunidade, que o regime legal da comunhão parcial de bens 

advém da ausência de escolha por outro regime, ou da falta, ineficácia ou nulidade do 

pacto dos companheiros, sendo, pois, regra jurídica de caráter supletivo, nos termos do 

artigo 1.725 do Código Civil. Entretanto, é vedado aos companheiros exercerem a plena 

liberdade de escolha do regime caso um ou ambos possuam 70 anos de idade ou mais, em 
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analogia ao inciso II, do artigo 1641 do Código Civil e de acordo com a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça
59

. 

Nesse sentido, Guilherme Calmon Nogueira da Gama
60

 entende que as pessoas que 

não têm plena liberdade de escolha do regime para o casamento nos termos dos incisos do 

artigo 1641 do Código Civil, em razão da idade, de causas suspensivas e as que 

dependerem de suprimento judicial, também não podem pactuar sobre o regime de bens na 

união estável, sob pena de estimular a união estável como técnica de fuga do regime 

obrigatório, o que é vedado pela norma constitucional que, inclusive, prevê o estimulo à 

conversão da união estável em casamento. 

Cabe tecer breves comentários acerca dos regimes, uma vez que poderão interferir 

diretamente no direito sucessório dos companheiros, na medida em que poderá ser afetada 

a meação de ambos, pré-morto e supérstite. 

O regime da comunhão parcial de bens, regime legal adotado nas uniões estáveis, 

nos termos do artigo 1725 do Código Civil determina, em suma, que os bens adquiridos 

onerosamente na constância da união pertencem a ambos os companheiros, e devem ser 

assim partilhados em caso de dissolução. 

 Não havendo contrato escrito estabelecendo de forma diversa, o regime da 

comunhão parcial de bens será aplicado, formando os aquestos dos companheiros, 

excluídos os bens particulares, adquiridos anteriormente e os sub-rogados em seu lugar, 

bem como os adquiridos durante a convivência a título gratuito, por doação ou herança, 

nos termos dos artigos 1659 a 1961 do Código Civil.  

O Regime da comunhão universal, que poderá ser adotado por pacto de 

convivência, estabelece que todos os bens, presentes e futuros, adquiridos antes ou depois 

da união estável, seus frutos e dívidas tornam-se comuns, constituindo uma só massa, 

excetuando-se apenas os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e 

os sub-rogados em seu lugar, além dos gravados de fideicomisso. 

                                                             
59 BRASIL:https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=
pesquisar&livre=@cnot=005995, acessado em 11.3.17 
60GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  O companheirismo, uma espécie de família. Revista dos 
Tribunais, Rio de Janeiro, 1998. p. 345 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cnot=005995
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cnot=005995
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Com a opção da comunhão universal, segundo Maria Helena Diniz “instaura-se o 

estado de indivisão, passando a ter cada cônjuge o direito à metade ideal do patrimônio 

comum
61

”. 

O regime da participação final de aquestos é o regime que faz surgir uma massa de 

bens particulares durante a união, e que confere maior liberdade aos conviventes, 

principalmente àqueles que exercem atividade econômica organizada, mas tal massa se 

torna patrimônio comum no momento da dissolução da união. 

Derradeiramente, tem-se o regime da separação de bens, que, para Silvio 

Rodrigues
62

, seria aquele em cada um dos partícipes conserva, com exclusividade, o 

domínio, a posse e a administração de seus bens presentes e futuros, bem como a 

responsabilidade pelas dividas. 

Posto que haja regulamentação dos regimes de bens, com suas regras e princípios 

inerentes, sendo estes aplicáveis às uniões estáveis por força do emprego da analogia, o 

ordenamento jurídico pátrio carece de norma que regulamente pontualmente os direitos dos 

conviventes e elimine as distorções do sistema hoje praticado, principalmente quanto aos 

aspectos patrimoniais no campo sucessório, o que gera grandes polêmicas, conforme será 

visto mais adiante. 

5.4. Aspectos positivos e negativos da informalidade ínsita à União Estável 

Diante do que foi demonstrado anteriormente, presentes os requisitos, a união 

estável nasce e desaparece pela simples vontade das partes, independentemente de 

qualquer solenidade. Essa pode ser considerada a sua maior vantagem, mas também 

representa a sua maior fraqueza, diante da dificuldade de probatória quando necessário, 

justamente pela dispensa de documento constitutivo. 

Nessa linha, não havendo instrumentalização escrita decorrente, por exemplo, de 

um contrato de convivência que estabeleça o dia de início da relação e o regime de bens 

adotado, os conviventes correm sérios riscos de não experimentarem a efetivação dos seus 

                                                             
61 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família, São Paulo, Saraiva, 2008, p. 
172. 
62 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito Civil: Direito de Família, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 190-191 
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direitos, restando-lhes a expectativa de sucesso no campo processual probatório, o que nem 

sempre é fácil. 

Mesmo que haja instrumentalização escrita da união, não significa em absoluto, por 

si só, que essa esteja comprovada, uma vez que ainda depende da demonstração dos 

requisitos já analisados para a sua caracterização. O documento poderá, como óbvio, ser 

empregado para corroborar outros elementos, na análise do quadro fático resultante da 

união informal.  

A questão probatória poderá, inclusive, aventurar-se sobre a natureza jurídica da 

união estável, como um ato jurídico, negócio ou ato-fato jurídico. Paulo Lobo defende a 

natureza de ato-fato jurídico, que, por isso, não necessita de qualquer manifestação de 

vontade para a produção dos seus efeitos jurídicos, bastando apenas a sua configuração 

fática para que incidam as normas aplicáveis ao tema. O autor
63

 exemplifica: 

Pode até ocorrer que a vontade manifestada ou intima de ambas as 

pessoas – ou de uma delas – seja a de jamais constituírem união 

estável; de terem apenas um relacionamento afetivo sem 

repercussão jurídica  e ainda assim decidir o judiciário que a união 

estável. Difere portanto, o modelo brasileiro do modelo francês do 

pacto civil e solidariedade-PACS” (art. 515-1 a 7 do Código Civil 

da França) que depende de contrato celebrado entre parceiros. 

Diante disso, segundo a concepção de Paulo Lôbo de que a união estável seria ato-

fato jurídico, o mero preenchimento dos requisitos legais a transforma em relação jurídica. 

A título de ilustração e diferenciação dos conceitos, no direito francês, o contrato 

consumado equivale à própria existência e validade da união civil informal, pois se trata de 

um ato jurídico.  

Nesse mesmo sentido, vale lembrar que, para Francisco Cahali
64

, a existência da 

união estável deflui de simples elaboração de pacto de convivência, conforme segue: 

O contrato de convivência não tem força para criar a união estável, 

e, assim, tem sua eficácia condicionada à caracterização, pelas 

circunstâncias fáticas da entidade familiar em razão do 

comportamento das partes. Vale dizer, apresenta-se como conditio 

juris ao pacto, de tal sorte que, se aquela inexistir, a convecção não 

produz os efeitos nela profetado.   

                                                             
63 LOBO Paulo. Direito Civil : Famílias, São Paulo, Saraiva, 2015, p. 154 
64 CAHALI, Francisco José. Contrato de Convivência na União Estável, São Paulo, Saraiva, 2202, p. 306 
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Em que pese a discussão sobre a natureza jurídica da união estável, vale apontar 

que a legislação processual, além de permitir todos os meios lícitos como prova, criou 

alguns instrumentos ou remédios processuais pontuais que podem servir ao companheiro 

na batalha pela efetivação dos seus direitos sucessórios. Tais mecanismos serão analisados 

no último capitulo deste trabalho. Antes, porém, será realizado estudo dos direitos 

sucessórios que se pretende garantir. 
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CAPÍTULO II – O DIREITO SUCESSÓRIO DO COMPANHEIRO 

1. Noções preliminares acerca do Direito Sucessório 

Na linguagem jurídica, mais se emprega o termo sucessão em sentido amplo, para 

definir a mudança dos sujeitos, ou seja, quando uma pessoa toma o lugar da outra, 

substituindo-a na titularidade de determinados direitos.  

Assim, quando se alteram os titulares da relação jurídica, mas o seu conteúdo e 

objeto permanecem os mesmos, diz-se que ocorreu uma transmissão de direitos ou uma 

sucessão. A etimologia da palavra sucessão tem exatamente esse sentido. Do latim, 

successio formada por sub mais cedere, significa, no âmbito jurídico, a ideia de 

substituição de alguém por outrem em seus direito e deveres. 

A sucessão implica, destarte, na substituição de alguém por outrem numa relação 

jurídica, sem que haja solução de continuidade dos sujeitos, mas dos direitos que são 

objetos de transmissão. 

Washington de Barros Monteiro
65

 esclarece que “num sentido amplo, a palavra 

sucessão significa o ato pelo qual uma pessoa toma o lugar de outra, investindo-se, a 

qualquer título, no todo ou em parte, nos direitos que lhe competiam”. 

A sobredita sucessão pode resultar de ato inter vivos
66

 ou causa mortis
67

. Na 

acepção mais restrita, corresponde à substituição de uma pessoa por outrem em seu 

patrimônio, em razão de sua morte.  

Quando decorrente de ato inter vivos, os efeitos da substituição se operam em vida, 

e quando resultante de causa mortis, oprtam-se em razão do evento morte, e consistem na 

transferência do patrimônio aos herdeiros, legatários ou à Fazenda pública, se aqueles 

faltarem, renunciarem ou forem excluídos. 

                                                             
65 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 6º Volume, Direito das Sucessões, Editora 
Saraiva, São Paulo, 2015, p. 11. 
66 Tradução: entre vivos.  
67  Tradução: a causa da morte. 
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O professor Washington de Barros Monteiro
68

 utiliza a expressão sucessão, em 

sentido estrito, para designar a transferência da herança, ou do legado, por decesso de 

alguém, ao herdeiro ou legatário, seja por força de lei, ou em virtude de testamento. 

No mesmo sentido, Silvio Rodrigues
69

 afirma que a expressão sucessão sugere, de 

forma genérica, a ideia de transmissão de bens, porém, quando se fala em direito das 

sucessões, está-se a tratar da transmissão dos bens daquele que falece, excluindo-se a 

transmissão de bens por ato inter vivos. 

Conclui-se que sucessão, genericamente empregada, exprime a ideia de alguém 

substituir outrem numa relação jurídica, enquanto que sua concepção restrita equivale ao 

fato de alguém substituir a outrem em seu patrimônio, por razão de sua morte. Portanto, 

stricto sensu, sucessão corresponde ao fato jurídico consistente na transmissão dos bens 

daquele que deixou de existir para seus herdeiros e legatários. A morte, para Giselda 

Hironaka
70

 "se prova pela inscrição em registro público (art. 9º CC) ou da sentença que 

declarar ausência ou a morte presumida (art. 9.º, IV, CC).”  Trata-se, como ensina a autora, 

de pressuposto e causa da transmissão da herança. 

Constata-se, portanto, que a morte, real ou ficta, é o fato jurídico que põe termo a 

existência da pessoa natural e também é o evento apto a determinar a abertura da sucessão 

e a transmissão do patrimônio do de cujus aos seus herdeiros e legatários, pois não se 

concebe direito subjetivo sem titular.  

Nesses termos, Carlos Roberto Gonçalves, parafraseando Eduardo Oliveira Leite, 

obtempera que: 

Na impossibilidade de se admitir um patrimônio sem titular, o direito 

sucessório se impõe, mediante uma ficção jurídica, a transmissão da 

herança, garantindo a continuidade da titularidade das relações jurídicas 

do defunto por meio da transferência imediata da propriedade aos 

herdeiros. 

                                                             
68 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 6º Volume, Direito das Sucessões, Editora 
Saraiva, São Paulo, 2015, p. 11. 
69 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito Civil: Direito de Família, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 03 
70 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes Direito das Sucessões: Introdução, In HIRONAKA, 
Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coords). Curso de Direito das 
Sucessões, Belo Horizonte Del Rey, 2007, p. 01 
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Outrossim, se a morte é fator determinante para a abertura da sucessão e 

transmissão da herança, não se pode conceber herança de pessoa viva, embora possa haver 

abertura da sucessão do ausente, eis que sua morte é presumida. Constata-se que tanto a 

morte real quanto a presumida são aptas a desencadear a abertura da sucessão e a 

transmissão da herança aos herdeiros e legados aos legatários. 

O objeto principal da sucessão causa mortis é a herança que, segundo Carlos 

Roberto Gonçalves
71

, corresponde aos bens e dívidas, créditos e débitos, direitos e 

obrigações, pretensões e ações de que era titular o falecido, e, quanto às últimas, as que 

contra ele foram propostas, desde que transmissíveis.  No entanto, também pode figurar 

como objeto da sucessão causa mortis a transmissão do legado, que consiste no bem 

singularmente considerado e destacado do acervo hereditário para o legatário que, frisa-se, 

não é herdeiro.  

A sucessão causa mortis, diferente da inter vivos, encontra-se sistematizada no 

direito sucessório, que concentra as regras atinentes ao modo de suceder, o objeto da 

sucessão, a capacidade e legitimidade para suceder, entre outras, implicando na instituição 

de uma disciplina autônoma, com regras e princípios próprios, formando um verdadeiro 

sub-ramo do Direito Civil, cujo fundamento é o patrimônio e a família.  

Maria Helena Diniz
72

, parafraseando Pietro Cogliolo e Lacerda de Almeida, afirma 

que o direito das sucessões tem a sua razão de ser nos institutos da propriedade e da 

família, ou regime da propriedade na família. 

O fundamento do direito sucessório decorrente do sincretismo entre o direito de 

propriedade e o direito de família ficou caracterizado no Diploma Civil de 2002 que, atento 

aos comandos constitucionais, elevou o cônjuge e o companheiro a sucessores que podem 

concorrer com os descendentes e ascendentes ou, ainda, com os colaterais, no caso do 

companheiro, ou absorver integralmente a herança, não existindo aqueles. ParaGiselda 

Hironaka, o legislador, assim agindo, “parece ter-se enquadrado entre aqueles que veem 

como fundamento do direito sucessório não apenas o direito de propriedade em sua 

                                                             
7171 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume VII – Direito das Sucessões. São Paulo, 
Saraiva, 2009, p. 14 
72 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família, São Paulo, Saraiva, 2008, p. 
06. 
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inteireza, como também o direito de família, com intuito de protegê-la, uni-la e perpetuá-

la
73

”. 

Apesar da constatação de que o direito sucessório tem fundamento no direito de 

propriedade e de família, a ideia da sucessão por força da morte não é concebida única e 

exclusivamente no interesse privado, pois o Estado também tem grande interesse de que o 

patrimônio não reste sem titular, seja porque importaria em ônus ao Estado, que teria de 

administrá-lo, o que não é sua função, seja porque ensejaria insegurança jurídica nas 

relações  do finado, ou, ainda, porque, fundamentando-se nos valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa, garantindo-se o direito à herança, também se estará protegendo a família 

como elemento indispensável à constituição do Estado, bem como sua própria economia, 

eis que se não houvesse o direito à herança, o indivíduo não estaria motivado em sua 

capacidade produtiva, vez que não teria nenhum interesse em acumular riqueza, pois 

saberia que sua família não iria se beneficiar do seu trabalho quando do seu decesso, o que 

acabaria por gerar um consumo desenfreado, desestimulando a poupança. 

Apesar do evidente interesse público no direito sucessório, o que ocorre, aliás, com 

todas as categorias privadas, razão pela qual alguns propõem o fim da dicotomia direito 

público e privado, coube ao direito civil disciplinar o direito sucessório, mas sem perder de 

vista que, para desempenhar tal tarefa, deve estar atento aos comandos constitucionais, em 

especial àqueles que reconhecem como direito fundamental a garantia da herança e da 

propriedade, descritos no artigo 5º, XXX e XXI, e aos que estabelecem a necessidade de 

cumprimento das funções sociais atribuídas à propriedade e à proteção da família (Artigos 

5.º XXIII e 226). Posto isso, percebe-se que o direito civil contemporâneo está empregado 

de forte carga solidarista e despatrimonializante
74

. 

Carlos Maximiliano
75

 deixa claro que a sucessão hereditária envolve a transferência 

do patrimônio de uma pessoa que morreu aos seus sucessores: 

Direito das Sucessões, em sentido objetivo, é o conjunto das normas 

reguladoras da transmissão dos bens e obrigações de um individuo em 

                                                             
73 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Comentários ao Código Civil, Coordenação de Antônio 
Junqueira de Azevedo. São Paulo, Saraiva, 2005 , p. 10 
74 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, Capacidade para testar, para testemunhar e para adquirir por 
testamento. In HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coords). 
Curso de Direito das Sucessões, Belo Horizonte Del Rey, 2007, p. 193 
75 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões, Vol. I, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1964, p. 02. 
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consequência da sua morte. No sentido subjetivo, mais propriamente dito 

se diria – direito de suceder, isto é, de receber o acervo hereditário de um 

defunto. 

 

Atente-se para o fato de que o Direito Sucessório refere-se apenas às pessoas 

naturais, pois o fim da pessoa jurídica é tratado pelo direito empresarial e os preceitos 

estatutários que regulam o destino do patrimônio social. 

2. Da sucessão legitima e testamentária  

Hodiernamente coube, como visto, ao Código Civil regular o direito sucessório, 

observando as normas constitucionais que protegem as pessoas ligadas ao autor da herança 

devido a relações familiares ou de parentesco, o que confere ao herdeiro legítimo uma 

posição de destaque em detrimento dos demais sucessores e do próprio autor da herança, 

que tem restrita a liberdade de testar e proceder a liberalidades por ato inter vivos, quando 

existir herdeiros necessários. 

A garantia constitucional do direito à herança corresponde a uma verdadeira 

mudança de paradigma, vez que o direito das sucessões brasileiro, desenvolvido a partir do 

direito romano, revigorado pelas Ordenações Filipinas e pela modernidade liberal, já 

preferiu o modelo individualista fundamentado na autonomia da vontade correspondente à 

sucessão testamentária, restando a sucessão legítima como espécie supletiva. Apesar de a 

sucessão legitima e testamentária terem bases históricas cobertas por dúvidas acerca das 

suas origens, tudo indica que a sucessão testamentária já era conhecida muito antes da Lei 

da XII Tábuas, mas sua generalização ocorre apenas após tal norma, quando, inclusive, 

chegou a predominar sobre a sucessão legitima. 

Os resquícios de tal matriz podem ser observados do que consta na redação original 

do artigo 1788 do Código Civil de 2002, que, em síntese, afirmava que a sucessão legítima 

seria aplicável caso não houvesse testamento ou, havendo, fosse este eivado de nulidade ou 

caducidade, o que sugere o caráter supletivo da sucessão legítima. 

Felizmente, a sociedade brasileira, massivamente, desconsiderou tal modelo, 

adotando a sucessão legitima como regra preponderante e homenageando o modelo 

constitucional calcado, principalmente, nos valores de solidariedade familiar, traço 

marcante da sucessão legitima.  
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Dispositivos outros adotaram essa ideia e inverteram, em prestigio a Carta Magna, a 

ordem das sucessões legitima e testamentária, como bem observa Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama
76

 ao afirmar que basta uma comparação entre os dispositivos 1786 do 

Código Civil de 2002 com o 1.573 do Código Civil de 1916 para perceber “que houve 

inversão da ordem, passando a sucessão legitima a figurar antes da sucessão testamentária, 

com intuito de demonstrar a maior importância da sucessão decorrente da lei, ou seja, a 

sucessão legitima”. 

Na mesma linha, o Código Civil de 2002 reforçou a importância da sucessão 

legitima na medida em que adotou a regra da limitada liberdade, ou seja, havendo 

herdeiros legítimos necessários, o autor da herança só poderá dispor de metade de seus 

bens, uma vez que a outra metade constitui a legítima pertencente, de pleno direito, aos 

herdeiros necessários.   

Da mesma forma, a pessoa que pretenda dispor de seu patrimônio por ato de 

liberalidade deve respeitar a reserva legítima, sob pena de configuração de doação 

inoficiosa quanto ao excedente, de que o doador poderia dispor por testamento, nos termos 

do artigo 549 do Código Civil
77

. 

Verifica-se que, independentemente da nítida preferência da legislação 

infraconstitucional contemporânea pela sucessão legítima, ou seja, por aquela que deriva 

da lei, eis que mais próxima dos valores constitucionais descritos no caput do artigo 226, a 

sucessão testamentária também encontra seu espaço na legislação pátria, na medida em que 

o 1.786 do Código Civil dispõe que “a sucessão dá-se por disposição de última vontade, ou 

em virtude da lei”.   

Destaca-se, no entanto, que a sucessão testamentária também foi remodelada pelos 

valores constitucionais, devendo, pois, a autonomia privada do ato de disposição de última 

vontade se “mostrar conforme aos fundamentos e objetivos da República Federativa do 

                                                             
76  GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, Capacidade para testar, para testemunhar e para adquirir 
por testamento. In HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coords). 
Curso de Direito das Sucessões, Belo Horizonte Del Rey, 2007, p. 196 
77 Código Civil de 2002: Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o 
doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. 
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Brasil, como a dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade mais livre, 

justa e solidária”, segundo Guilherme Calmon de Oliveira Gama
78

. 

Tais fundamentos e objetivos convergem para que se entenda que a sucessão do 

companheiro é possível em ambos vieses, sendo evidente, contudo, que a sucessão legítima 

terá diferenciado tratamento no presente estudo, diante de sua prioridade em relação à 

sucessão testamentária, e também por dar azo à efetivação de valores constitucionais, em 

especial, a dignidade da pessoa humana e a solidariedade familiar, norteadores do 

reconhecimento da união estável como entidade familiar. 

Conclui-se que, no ordenamento jurídico pátrio, é possível que a sucessão dos bens 

causa mortis obedeça à vontade da lei, quando será denominada de sucessão legitima e 

contemplará os herdeiros legítimos que, por sua vez, podem ser necessários ou 

facultativos, como também a sucessão testamentária que, obedecendo a última vontade do 

autor da herança, elegerá os herdeiros testamentários ou os legatários.  A sucessão aos 

herdeiros necessários (descendentes, ascendentes e cônjuge) é obrigatória, eis que a lei lhes 

reserva metade do patrimônio do autor da herança, denominada legítima. Por sua a vez, na 

sucessão aos herdeiros legítimos, porém, facultativos (colaterais e companheiro), o autor 

da herança poderá proceder à erepção, ou seja, poderá excluir os herdeiros facultativos, não 

os contemplando em testamento. 

 

 

3. Notícia histórica do direito sucessório do companheiro 

Já foi visto que o Código Civil de 1916 reconhecia como apta a produzir efeitos 

jurídicos, somente a família que se formava a partir do vínculo do casamento.  

Assim, nem mesmo as relações então denominadas concubinato puro eram aceitas 

pelo ordenamento jurídico vigente à época, que negava-lhes qualquer efeito jurídico típico 
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daqueles decorrentes da constituição de uma entidade familiar. Consequentemente, os 

direitos decorrentes da morte de um dos companheiros eram completamente ignorados.  

Desta forma, negando-se reconhecimento jurídico à união estável, eventual direito 

sucessório do companheiro somente poderia decorrer da deliberada vontade de um dos 

partícipes, fosse aquele considerado herdeiro ou legatário; dependia-se, pois, do 

testamento. 

De toda sorte, somente o partícipe do chamado concubinato puro poderia ser 

nomeado como herdeiro testamentário ou legatário, pois a concubina do testador casado, 

ainda que houvesse separação de fato e convivência por vários anos more uxório, não 

poderia ser contemplada com a deixa testamentária diante da expressa proibição legal, 

contida no artigo 1.719, III do Código Civil de 1916
79

.  

De certo que, com o passar do tempo, a jurisprudência passou a mitigar a proibição 

contida no dispositivo acima, inclusive para permitir que o filho havido com o testador 

pudesse ser contemplado no testamento, sem fosse considerado pessoa interposta. Tal 

mitigação restou consolidada na Súmula 447 do Supremo Tribunal Federal, e passou-se a 

reconhecer como “válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do 

testador com sua concubina”. De igual forma, passou-se a permitir que a concubina de 

testador separado de fato fosse contemplada na cédula testamentária. 

Nesse sentido, Guilherme Calmon
80

 afirma que o companheiro poderá ser 

contemplado no testamento, desde que preenchidos os requisitos ínsitos ao 

companheirismo, mesmo que se trate de testador casado, porém separado de fato. 

A par da mudança de entendimento, a sucessão legítima do companheiro só foi 

positivada a partir da Lei nº 8.971/94, mesmo já tendo havido o reconhecimento da união 

estável como entidade familiar pela Constituição Federal de 1988, em que pese a existência 

de posicionamentos isolados da doutrina e jurisprudência. 

                                                             
79  Art. 1.719. Não podem também se nomeados herdeiros, nem legatários: ... III. A concubina do 
testador casado, Código Civil de 1916;  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm  
80 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  O companheirismo, uma espécie de família. Revista dos 
Tribunais, Rio de Janeiro, 1998. p. 377. 
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Assim, a qualidade de herdeiro legítimo do companheiro sobrevivente surgiu 

apenas com lei acima noticiada,
81

 que inseriu, expressamente, em seu artigo 2º, o 

companheiro na ordem de vocação hereditária, conforme se observa abaixo: 

Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão 

do(a) companheiro(a) nas seguintes condições: 

I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não constituir 

nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do de cujos, se houver 

filhos ou comuns; 

II - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir 

nova união, ao usufruto da metade dos bens do de cujos, se não houver 

filhos, embora sobrevivam ascendentes; 

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

sobrevivente terá direito à totalidade da herança. 

Nesse contexto, registra Guilherme Calmon
82

 que “mesmo com o advento da 

Constituição Federal de 1988, a doutrina, acertadamente, considerou a inexistência de 

direito à sucessão legitima entre companheiros”.  

A jurisprudência também caminhou desta forma, na medida em que não reconhecia 

direito sucessório ao companheiro antes da entrada em vigor do diploma de 1996, salvo os 

decorrentes da sucessão testamentária, como se extrai da decisão proferida no Recurso 

Especial n.º 100194- SP
83

.  

Complementando os direitos do companheiro, a Lei n.º 9.278/96, sob o aspecto 

sucessório, limitou-se a garantir o direito real de habitação ao companheiro com relação ao 

imóvel destinado à residência familiar, enquanto não constituísse nova união, conforme 

parágrafo único do artigo 7º a seguir: 

Art. 7° ... 

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos 

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

                                                             
81 BRASIL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8971.htm 
82 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, uma espécie de família. Revista dos 
Tribunais, Rio de Janeiro, 1998. p. 375 
83 REsp n.º 100194 SP 1996/0042021-1, QUARTA TURMA, Publicação DJ 17.03.1997 p. 7512 
Julgamento 22 de Outubro de 1996 Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR EMENTA: 
CONCUBINATO. HERANÇA. RECURSO. PREPARO NO DIA SEGUINTE. 1. PROTOCOLADA A PETIÇÃO DE 
RECURSO DEPOIS DE ENCERRADO O EXPEDIENTE BANCARIO, O RECOLHIMENTO DO NUMERARIO 
DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS DE PORTE PODE SER EFETUADO NO DIA SEGUINTE. 
VOTOS VENCIDOS. 2. A CONCUBINA, EM SUCESSÃO ABERTA ANTES DA VIGENCIA DA LEI 8.971, DE 
29/12/1994, NÃO E HERDEIRA (ART. 1.603 E 1.611 DO CCIVIL). AFASTADA A DESERÇÃO, NÃO SE 
CONHECEU DO RECURSO. 
 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/111038/lei-8971-94
http://www.jusbrasil.com/topicos/10622596/artigo-1603-da-lein10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/topicos/10621980/artigo-1611-da-lein10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel 

destinado à residência da família. 

Verifica-se que, nessa oportunidade, as leis n.º nº 8.971/94 e 9.278/96 estabeleciam 

aos companheiros direitos sucessórios similares aos dos cônjuges, já que ambos ocupavam 

a terceira classe e não se falava em concorrência dos partícipes das entidades familiares 

com descendentes e ascendentes, e ambos possuíam, usufruto vidual e direito real de 

habitação, nos termos do artigo 1.611 do Código Civil de 1916, in verbis:  

Art. 1.611 - A falta de descendentes ou ascendentes será deferida a 

sucessão ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não 

estava dissolvida a sociedade conjugal.  

§ 1º O cônjuge viúvo se o regime de bens do casamento não era o da 

comunhão universal, terá direito, enquanto durar a viuvez, ao usufruto da 

quarta parte dos bens do cônjuge falecido, se houver filho deste ou do 

casal, e à metade se não houver filhos embora sobrevivam ascendentes do 

"de cujus".        (Incluído pela Lei nº 4.121, de 1962). 

§ 2º Ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da comunhão 

universal, enquanto viver e permanecer viúvo será assegurado, sem 

prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de 

habilitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, 

desde que seja o único bem daquela natureza a inventariar.       (Incluído 

pela Lei nº 4.121, de 1962). 

           Zeno Veloso
84

 esclarece que a aproximação dos regimes jurídicos sucessórios entre 

cônjuge e companheiro é notória a partir das leis n.º nº 8.971/94 e 9.278/96, que 

construíram o direito sucessório dos companheiros à imagem e semelhança do direito 

sucessório entre os cônjuges.  

Em que pese a similitude dos direitos sucessórios dos cônjuges e companheiros, 

registra-se que, à época, a doutrina criticou, com razão, a exclusão do direito ao usufruto 

vidual do cônjuge casado pelo regime da comunhão universal, não obstante fosse garantido 

o direito real de habitação sobre o imóvel destinado a residência da família, sendo este o 

único, lembrando que nenhuma restrição, nesse aspecto, foi feita com relação ao 

companheiro. 

O Código Civil de 2002 optou por retroceder aos passos dados pelas Leis n.º 

8.971/94 e 9278/96, que conferiam ao companheiro isonomia ou superior situação jurídica 

sucessória em relação aos cônjuges, já que restringiu o direito hereditário aos bens 

                                                             
84 ZENO Veloso. Do direito sucessório dos companheiros; PEREIRA, R. C. e DIAS, M. B.; (Coords.). Direito 
de Família e o novo Código Civil. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 236. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4121.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4121.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4121.htm#art1
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onerosamente adquiridos na constância da união, além de impor a concorrência do 

companheiro sobrevivente com os colaterais do companheiro pré-morto. 

Paulo Lôbo, comentando as alterações introduzidas pelo Código Civil de 2002 

adverte que a “desqualificação sucessória do companheiro o faz remontar à situação do 

cônjuge antes de 1907”
85

. 

Sabendo, no entanto, que a legislação da época
86

, bem como a contemporânea
87

, 

adotam o critério da lei vigente ao tempo da abertura da sucessão para conferir 

legitimidade sucessória passiva, é necessário uma rápida análise intertemporal, que, por 

ora, será limitada ao Código Civil de 1916 e as Leis n.º 8.971/94 e 9.278/96, já que a 

legitimação e capacidade sucessória passiva do companheiro, segundo o Código Civil de 

2002 será analisada no próximo tópico. 

Inicialmente, para que se reconheça a união estável como entidade familiar e, 

consequentemente, se lhe garanta a qualidade de herdeiro legítimo na sucessão do 

companheiro pré-morto aberta entre 30 de dezembro de 1994, data de entrada em vigor da 

Lei n.º 8.971 e 11 de janeiro de 2003, data de entrada em vigor do Código Civil e 2002, as 

regras e direitos são os que seguem: 

Para as sucessões abertas até a entrada em vigor da Lei 9.278/96, exigia-se 

convivência more uxorio por mais de 5 (cinco) anos ou por qualquer período, caso 

houvesse prole comum, para o reconhecimento da união estável. A Lei 9.278/96 elimina o 

período preestabelecido de 5 (cinco) anos, bem como passa a permitir a união estável entre 

pessoas casadas, mas separadas de fato, o que não ocorria ao tempo da legislação de 1994, 

pois exigia-se que o de cujus fosse solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, 

ou seja, a mera separação fática não teria o condão de viabilizar o reconhecimento da união 

estável. 

Preenchidas as condições acima, ao companheiro sobrevivente é assegurado o 

direito real de usufruto da quarta parte da herança ou de metade dela, na hipótese em que, 

                                                             
85LÔBO Paulo. Direito Civil : Sucessões, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 158 
86 Código Civil de 1916: Art. 1.577. A capacidade para suceder é a do tempo da abertura da sucessão, 
que se regulará conforme a lei então em vigor. 
87 Código Civil de 2002: Art. 1.787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao 
tempo da abertura. 
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para o primeiro caso, concorra com os filhos exclusivos ou comuns do autor da herança, e, 

no segundo caso, a concorrência se dê com os ascendentes, por não haver descentes. 

Entretanto, na falta de descendentes e ascendentes, o companheiro terá direito a 

integralidade da herança, figurando na ordem de vocação hereditária com parentes 

sucessíveis da terceira classe. 

Com a Lei n.º 9.278/96, foi acrescentado o direito real de habitação ao companheiro 

sobrevivente sobre o imóvel destinado à moradia da família.  

Levando em consideração que a meação interfere diretamente no conteúdo da 

herança, esclarece-se que o companheiro será considerado meeiro, na vigência da 

legislação de 1994, caso comprove o esforço comum para a aquisição dos bens adquiridos 

onerosamente na constância da união. Entretanto, como adverte Paulo Lôbo
88

, na maioria 

dos casos, os tribunais entenderam que a participação era presumida, o que dispensava a 

prova do esforço comum. Tal presunção passou a ser regra com a legislação de 1996. 

Tais regras prevalecem para as sucessões abertas sob a vigência das leis de 1994 e 

1996, ainda que a abertura do inventário tenha ocorrido já na vigência do Código Civil de 

2002, por foça da regra segundo a qual a lei vigente no tempo do óbito regula a sucessão e 

sua legitimação. 

 Noutro giro, as sucessões abertas já na vigência do Código Civil de 2002, iniciada 

em 11 de janeiro de 2003, serão por ele reguladas, exceto quanto ao direito real de 

habitação do companheiro, eis que o novel diploma não revogou a legislação de 1996, 

mantendo-se, portanto, vigentes as suas regras, nesse aspecto. 

4. Capacidade e legitimidade sucessória do companheiro na ordem jurídica vigente 

Consigna-se, inicialmente, que conhecer o direito sucessório do companheiro 

pressupõe conhecer as normas jurídicas em seu encadeamento lógico e sistemático de 

regras e princípios que acabam por sistematizar e descrever a ordem jurídica vigente.  

Nesse contexto, os direitos sucessórios do companheiro no ordenamento jurídico 

têm como principal Diploma normativo, além, como óbvio, da Norma Constitucional de 

                                                             
88 LÔBO Paulo. Direito Civil: Sucessões,  São Paulo, Saraiva, 2016, p. 155 
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1988, o Código Civil de 2002, Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que somente 

imporá suas regras e princípios às sucessões abertas após o início de sua vigência, em 11 

de janeiro de 2003. Não obstante, ainda é possível a utilização das Leis n.º 8.971/94 e 

9278/96, eis que permanecem vigorando naquilo que não seja incompatível, diante da 

opção do legislador pela derrogação tácita. 

Não se pode perder de vista que a legislação infraconstitucional deve levar em 

consideração que a união estável é reconhecidamente uma entidade familiar, mesmo 

porque os fundamentos da ordem jurídica se alicerçam na Constituição, enquanto norma 

Jurídica Fundamental. 

Apesar da necessidade dessa filtragem, no entender de Maria Berenice Dias89, ao 

tratar do direito sucessório do companheiro, o Código Civil, flagrantemente 

inconstitucional, trouxe inegável prejuízo ao companheiro, incorrendo em cinco falhas: 

a) não o reconheceu como herdeiro necessário; b) não lhe assegurou cota 

mínima; c) o inseriu em quarto lugar na ordem de vocação hereditária, 

depois dos colaterais; d) limitou o direito concorrente aos bens 

onerosamente adquiridos durante a união; e) não lhe conferiu direito real 

de habitação; e) só recebe a totalidade da herança se inexistir herdeiro 

algum. 

Entende-se que andou mal o Código Civil sob o enfoque constitucional, na medida 

em que criou regimes jurídicos diversos para a sucessão do cônjuge e do companheiro, 

ponto que será debatido no item que trata do aspecto constitucional do artigo 1790. 

Entretanto, por não haver ainda reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo em 

baila, suas regras devem ser impostas às sucessões dos companheiros. 

Antes de adentrar ao direito sucessório do companheiro é preciso identificar se o 

companheiro teria legitimidade sucessória passiva, para então determinar, segundo a ordem 

vigente, quais seriam os seus direitos sucessórios.  

No direito sucessório coexistem a capacidade e a legitimidade sucessória. A 

capacidade sucessória é tida com a aptidão para transmitir direitos sucessórios e interessa 

de perto à sucessão testamentária, pois permite ao testador dispor do seu patrimônio por 

                                                             
89 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4. ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 72. 
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testamento. Já a legitimidade sucessória, consiste na aptidão para receber ou adquirir 

direitos hereditários, e interessa de igual maneira à sucessão legítima e testamentária.  

Contextualizando com o direito sucessório do companheiro, a legitimidade seria a aptidão 

específica do companheiro sobrevivente para receber os bens deixados pelo seu 

companheiro pré-morto, de acordo com lei ou com o testamento, enquanto que a 

capacidade sucessória estaria afeta à possibilidade de fazer um testamento. 

A aferição da legitimidade e da capacidade ocorre em momentos diferentes, eis que 

a legitimidade é verificada no momento da abertura da sucessão, tendo, pois, a morte como 

marco inicial, que leva a imediata transmissão da herança aos herdeiros do falecido, desde 

que tenham legitimidade sucessória.  

O primeiro ponto que deve ser analisado, para aferir a legitimidade é a regra do 

artigo 1.787, segundo a qual que “regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei 

vigente ao tempo da abertura daquela”.  

O dispositivo acima diz respeito à lei aplicável às sucessões abertas, determinando 

que se aplique a lei vigente ao tempo da morte no que se refere à sucessão e legitimação 

para suceder.  Nesse sentido, as sucessões hereditárias que se abriram até a data do término 

de vigência do código de 1916 e das Leis n.º 8.971/94 e 9.278/96, ou seja, até o dia 10 de 

janeiro de 2003, serão por elas regidas e após este dia, pela nova legislação, aplicando-se o 

conteúdo não revogado da lei anterior. Desse modo, quem era por elas considerado 

herdeiro naquele momento concorrerá à herança, ainda que mais recente legislação o 

exclua dessa condição. 

A regra acima aplica-se tanto para à sucessão legítima quanto à testamentária.  

Nesse sentido, os testamentos que foram elaborados sob a égide formal do Código de 1916 

serão considerados desde que obedeçam as regras daquele diploma, independentemente do 

tempo da abertura da sucessão.  

O titular do direito sucessório é quem recebe a herança, razão pela qual a lei o 

denomina de herdeiro, que pode ser classificado como legítimo, por restar descrito pela lei, 

com a ordem de vocação hereditária, ou testamentário, de incumbência do próprio autor da 

herança que, por ato personalíssimo de disposição última vontade, o nomeia com 

testamento. 
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Insta salientar que não basta ser contemplado pelo testador ou estar definido pela lei 

como herdeiro para ter legitimidade sucessória passiva, já que o atual diploma legal 

condicionou a atribuição da legitimidade sucessória ao fato de a pessoa natural estar viva, 

ou, ao menos, ter sido concebida no momento da abertura da sucessão, nos termos do 

artigo 1798 do Código Civil.  

A regulamentação atual é feita pelo Código Civil de 2002 que, em seu artigo 1.798, 

atribuiu a legitimação para suceder somente àquelas pessoas que estejam vivas ou 

concebidas quando da abertura da sucessão. 

Maria Berenice Dias
90

, na esteira dessas afirmações, ensina que “para adquirir a 

herança, o herdeiro legitimo deve existir no momento da abertura da sucessão para que ele 

lhe seja transmitida”. É necessário, portanto, segundo a lei vigente, que um companheiro 

sobreviva ao outro para ocupar o lugar de herdeiro lhe seja conferido. Nesse contexto, ao 

companheiro somente será atribuído o título de herdeiro legítimo ou testamentário caso 

esteja vivo quando da abertura da sucessão do seu partícipe da união estável.  

Repita-se que, para suceder, não basta que a pessoa seja aquinhoada no testamento 

ou esteja na ordem de vocação hereditária, mas é fundamental que esteja viva ou, ao 

menos, concebida (o que se estende aos embriões formados por reprodução assistida) à 

data do óbito do autor da herança. 

Percebe-se que a sobrevivência de um companheiro em relação ao outro é fator 

fundamental para que o supérstite possa ser contemplado com a herança, ainda que, no 

segundo seguinte, seja aberta sua sucessão, caracterizando a pósmoriência.  

Outrossim, seguindo a regra da existência no momento da abertura da sucessão, 

vale destacar que, com o falecimento, a herança é imediatamente transmitida aos herdeiros 

legitimados.  

                                                             
90 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4. ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 121 
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A ficção legal de transmissão imediata da herança em razão da morte decorre do 

princípio da saisine
91

 que está positivado no artigo 1784 do Código Civil e estabelece que 

“aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários”. Assim, uma vez aberta a sucessão, sobrevivendo o herdeiro, a herança 

transmite-se a ele desde logo. Nesse sentido, Zeno Veloso, afirma que “a morte, a abertura 

da sucessão e a transmissão da herança aos herdeiros ocorrem num só momento”
92

.  

Adverte Giselda Hironaka
93

 que não se deve confundir morte com a transmissão da 

herança, já que aquela (morte) seria, na verdade o pressuposto e causa desta (transmissão 

da herança) e que a lei, por ficção, as tornam coincidentes cronologicamente, por 

presunção de que o próprio de cujus investiu seus herdeiros no domínio e na posse indireta 

de seu patrimônio, que não pode restar acéfalo. 

Verifica-se que morte e sobrevida estão intimamente ligadas para que se complete o 

ciclo sucessório, eis que deve haver a morte (do autor da herança) para que se abra a 

sucessão e, concomitantemente, deve haver vida (do herdeiro) para que seja legitimado a 

receber a herança e a sucessão se complete.  

O binômio morte e sobrevida é tão fundamental no direito sucessório de forma 

geral, como, obviamente, no direito sucessório específico do companheiro. Assim, se não 

for possível precisar qual companheiro precedeu ao outro, ou seja, quando ambos 

faleceram em condições que impossibilitam precisar qual deles morreu primeiro e se 

ocorreu ou não a sobrevivência do outro, não será possível conferir legitimidade sucessória 

a um dos companheiros para que este receba a herança do outro, operando-se, nesse acaso, 

a comoriência ou morte simultânea, conforme se depreende do artigo 8º do Código Civil: 

“se dois ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, não se podendo averiguar se 

algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos”. 

A pesquisa sobre a morte simultânea interessa de perto para o direito sucessório dos 

companheiros, eis que, sendo eles herdeiros entre si, a eventual constatação da morte 

                                                             
91 Princípio de saisine ou droit saisine. Consagra a transmissão automática dos direitos sucessórios aos 
herdeiros no momento da morte de seu titular. A transferência é imediata e independe de aceitação do 
herdeiro. 
92 VELOSO, Zeno. Novo Código Civil Comentado. Coordenação de Ricardo Fiuza, São Paulo. Saraiva, 
2002. p. 1598. 
93 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Comentários ao Código Civil, Coordenação de Antônio 
Junqueira de Azevedo. São Paulo, Saraiva, 2005 , p. 21 
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simultânea faria desaparecer essa relação de reciprocidade, ou seja, faria com que um não 

herdasse do outro. 

Nessa linha e derradeiramente, Carlos Roberto Gonçalves esclarece que “o 

principal efeito da presunção de morte simultânea, é que, não tendo havido tempo ou 

oportunidade para a transferência de bens entre os comorientes, um não herda do outro”.
94

  

O companheiro, conclui-se, deve estar vivo quando da abertura da sucessão de seu 

participe, oportunidade em que, não sendo excluído da sucessão, poderá adir a herança em 

razão do testamento ou da lei.  

4.1. Sucessão testamentária do companheiro 

Conforme já consignado, a sucessão em geral e, consequentemente a do 

companheiro pode derivar da vontade do autor da herança, seu companheiro, ou da lei, 

sendo a primeira denominada de sucessão testamentária e a segunda de sucessão legitima.  

Para que ocorra a sucessão testamentária do companheiro é necessário analisar a 

capacidade testamentária do companheiro testador e a legitimidade do companheiro 

sobrevivente, herdeiro ou legatário. Nesse sentido Maria Berenice Dias ensina que “na 

sucessão testamentária, é necessária dupla ordem de legitimação: a capacidade de testar do 

titular dos bens e a legitimidade dos beneficiários para suceder por testamento”. 

Apesar de ambas serem necessárias para que a sucessão se opere, distintos são os 

momentos para serem verificadas. A capacidade do autor da herança para testar é 

verificada no momento da feitura do testamento, enquanto que a análise a legitimidade 

sucessória do companheiro herdeiro ou legatário será analisada quando da abertura da 

sucessão do testador.   

Prevalece a regra do tempus regit actum
95

, segundo a qual a lei vigente no momento 

da feitura do testamento será determinante para aferir a capacidade do testador e os 

aspectos extrínsecos do testamento, ainda que o óbito tenha ocorrido na vigência de outra 

norma. Assim, ainda que o testador se torne, posteriormente, incapaz para testar, tal 

                                                             
94 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume VI – Direito de Família. São Paulo, 
Saraiva, 2009, p. 18 
95 Em tradução: o tempo rege o ato 
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incapacidade posterior não invalida o testamento celebrado por pessoa capaz, bem como a 

superveniência da capacidade não convalida o testamento celebrado por testador incapaz, 

nos termos do artigo 1861 do Código Civil
96

. 

A capacidade para testar não se confunde com a capacidade civil, mas tanto esta 

quanto aquela fundamentam-se na presunção de capacidade como regra, sendo a 

incapacidade a exceção, que deve, portanto, ser expressamente prevista e cabalmente 

comprovada por quem a alega.  

Para que possa realizar o testamento, o testador necessita ter a idade mínima de 16 

(dezesseis) anos, ainda que tal idade conduza a incapacidade civil relativa para outros atos 

da vida civil. 

Já que a capacidade para testar não se confunde com capacidade civil, é importante 

ressaltar que a emancipação legal decorrente do casamento não confere capacidade para 

testar se os cônjuges ou companheiros não tiverem 16 (dezesseis) anos de idade completos. 

Assim, aquelas pessoas que, sem idade núbil, são autorizadas para se casar com escopo de 

evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez, mesmo 

legalmente emancipadas, não são consideradas capazes para testar, eis que o artigo acima 

noticiado é claro ao afirmar que tal capacidade será atribuída aos indivíduos com 16 anos 

completos. 

Além da idade mínima, existem limitações outras que são pontuais e devem ser 

analisadas levando em consideração, inclusive, a modalidade eleita de testamento, como é 

o caso da pessoa que não saiba ler e escrever, que não pode optar pelo testamento cerrado, 

ou no caso da pessoa que desconheça a língua nacional, que não pode optar pelo 

testamento público. Entretanto, em regra, a pessoa que possua 16 (dezesseis) anos 

completos e tenha pleno discernimento é capaz para testar. 

No que se refere à legitimidade testamentária passiva, ou seja, a legitimidade do 

herdeiro testamentário, esta é conferida, via de regra, a qualquer pessoa física ou jurídica, 

bastando apenas que, em relação às pessoas físicas, o herdeiro contemplado esteja vivo no 

momento da abertura da sucessão. Assim, bastaria que o companheiro contemplado na 

                                                             
96 Código Civil de 2002. Art. 1.861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o 
testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. 
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cédula testamentária sobrevivesse ao seu companheiro testador, para então, ter 

legitimidade para ser herdeiro testamentário. 

No entanto, o Código Civil exige, também, que a pessoa indicada na cédula não 

seja ilegítima para suceder por testamento ou, o sendo, não se coloque como interposta 

pessoa ou simule contrato oneroso para beneficiar o ilegítimo a suceder por testamento. 

Assim, a ilegitimidade sucessória testamentária é circunstancial, casual ou pessoal, pois 

cria óbice para que certa pessoa seja beneficiária na cédula testamentária.  

A análise da legitimidade ou ilegitimidade testamentária do companheiro 

sobrevivente deve ser confrontada com o artigo 1801, III do Código Civil para que não 

restem dúvidas quanto a sua legitimidade para suceder por testamento celebrado por seu 

partícipe. 

Verifica-se que o dispositivo em baila manteve a redação de viés misógino e 

preconceituoso, que prevaleceu por longo período da história, como noticiado no primeiro 

capítulo deste trabalho. O comando da norma insere-se no conjunto formado por uma série 

de outros dispositivos preconceituosos, destinados a proteger a retrógrada concepção de 

família legítima e, paralelamente, coibir o adultério, conforme se vê dos artigos 550
97

 e 

1642, V
98

, ambos do Código Civil de 2002. 

Percebe-se, ainda, uma evidente impropriedade técnica do dispositivo, pois não há 

falar em concubinato, mas em união estável, quando se refere à relação mantida com 

pessoa casada, porém, separada de fato, separação essa que independente do período pré-

estabelecido para caracterizar-se como tal, de acordo com os artigos 226 da Constituição 

Federal de 1988 e 1723, § 1º do Código Civil. 

De igual forma, não mais se discute a culpa para determinar o causador do 

rompimento do casamento, eis que a Emenda Constitucional n.º 66 de 2010 eliminou a 

                                                             
97 Código Civil de 2002: Art. 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo 
outro cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a sociedade 
conjugal. 
98 Código Civil de 2002: Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a 
mulher podem livremente: V - reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos 
pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço 
comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de cinco anos; 
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necessidade de tal análise. Reflexamente, acabou por também eliminar a necessidade dessa 

mesma análise acerca da conduta humana pra fins legitimidade sucessória. 

Na verdade, a interpretação do disposto acima deve ser limitada exclusivamente ao 

concubinato outrora denominado de adulterino, ou seja, à relação mantida de forma 

paralela com uma pessoa casada ou que conviva em união estável, essa sim capaz de 

obstaculizar a legitimidade para suceder por testamento.  

Por fim, conclui-se que a legitimidade testamentária será conferida àquele que foi 

contemplado no testamento do respectivo companheiro, desde que esteja vivo quando da 

abertura da sucessão do testador.  

4.2. Sucessão legítima do companheiro 

Uma vez ultrapassada a análise da legitimidade sucessória testamentária do 

companheiro sobrevivente, resta, pois, analisar a sua legitimidade sucessória decorrente da 

lei, para que, assim, lhe seja atribuído o título de herdeiro legítimo e, consequentemente, a 

herança que lhe couber.  

Cumpre, desde já, salientar a injustificada localização topográfica do companheiro 

sobrevivente na sucessão legítima, por não ter sido incluído junto aos demais sucessores 

legítimos, de que trata a ordem de vocação hereditária descrita no Capitulo I do Título II 

no Livro V do Código Civil, mas nas disposições gerais do da sucessão em geral que 

constam do Capitulo I do Titulo do mesmo Livro. Resta patente, dessa errônea ubicação, 

expressão cunhada, por Miguel Reale
99

, preconceito e descaso do Legislador 

infraconstitucional. 

Nesse sentido, Zeno Veloso
100

 adverte que é, no mínimo, estranha a colocação do 

artigo 1790 do Código Civil, que regula a sucessão entre companheiros, no capítulo que 

trata das disposições gerais da sucessão em Geral, porque o referido artigo em nada cuida 

de disposições gerais. 

                                                             
99 REALE, Miguel. Cônjuges e companheiro, Jornal O Estado de São Paulo, São Paulo, 27.03 de 2004, 
Caderno 1, p. 1. 
100 ZENO Veloso. Do direito sucessório dos companheiros; PEREIRA, R. C. e DIAS, M. B.; (Coords.). Direito 
de Família e o novo Código Civil. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 242. 
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A impressão que decorre desse fato é, para Silvio de Salvo Venosa
101

, a de que o 

“legislador teve rebuços em classificar a companheira ou companheiro como herdeiros, 

procurando evitar percalços e críticas”, e por isso optou por não referi-lo no tratamento da 

ordem de vocação hereditária. 

Melhor seria que as regras da sucessão do companheiro estivessem estipuladas 

junto ao regramento da sucessão legítima, como ocorreu com todos os outros sucessores 

legítimos. No entender de Guilherme Calmon Nogueira da Gama
102

, ainda há preconceito 

no tratamento das uniões fundadas no companheirismo, a despeito da norma constitucional 

que considera tais uniões como famílias jurídicas. 

Por essa e por outras razões, percebe-se que a modificação legislativa provocada 

pelo Código Civil de 2002 caracterizou-se como um verdadeiro retrocesso dos direito do 

companheiro, em relação à legislação, doutrina e jurisprudência sobre o tema, na medida 

em que a limitou os seus direitos sucessórios aos bens onerosamente adquiridos na 

constância da união, e o afastou uma classe, concebendo-o como herdeiro exclusivo apenas 

na inexistência de outros parentes sucessíveis, não obstante permita sua concorrência com 

os colaterais e ascendentes. Além disso, o CC/02 não regulamentou o direito real de 

habitação e o usufruto vidual. 

Convém apontar que o termo “onerosamente” foi inserido depois da votação do 

texto que o texto na Comissão e no Plenário, sem que fosse localizada qualquer emenda 

para essa alteração, segundo a exiguidade do tempo. segundo afirma o Assessor do 

Deputado Ricardo Fiuza, Mário Luiz Delgado
103

, o que reforça a possível 

inconstitucionalidade do dispositivo. 

O desprestígio do legislador resultou, ainda, em uma regulamentação, no que toca à 

sucessão do companheiro, repleta de impropriedades, falhas e omissões, enquanto 

comparada ao regime sucessório do cônjuge, demonstrando que o preconceito prevaleceu 

mesmo após a Constituição de Federal, que exige implicitamente e no mínimo, paridade de 

                                                             
101 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões, São Paulo. Editora Atlas. 2010, p. 149-
150. 
102 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Civil Sucessões. São Paulo: Atlas, 2003, p. 44 
103 BRASIL: http://www.senado.gov.br/publicacoes/MLCC/pdf/mlcc_v1_ed1.pdf, acessado em 
25.03.2017 

http://www.senado.gov.br/publicacoes/MLCC/pdf/mlcc_v1_ed1.pdf
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tratamento. Diante disso, entende-se que tal distinção realizada pela legislação 

infraconstitucional está maculada pelo vício congênito da inconstitucionalidade. 

Não bastasse a localização completamente inadequada, as normas trazidas pelo art. 

1.790 do Código Civil, por restringir seu direito sucessório, posicionaram o companheiro 

em situação inferior à anteriormente existente. Assim defende Paulo Lôbo
104

, ao afirmar 

que: 

O que parecia avanço converteu-se em retrocesso, em face da legislação 

existente após a Constituição de 1988 e do contributo desenvolvido pela 

doutrina especializada e pela jurisprudência dos tribunais que procuraram 

harmonizar tais direito aos princípios constitucionais. 

O modelo adotado pelo Código Civil para o companheiro difere 

inteiramente do que estabeleceu para o cônjuge e do que regularam as leis 

de 1994 e 1996 

Devido ao nítido confronto do dispositivo que cuida da sucessão do companheiro 

no Código Civil com as disposições constitucionais Código Civil, a inconstitucionalidade 

que ora se defende será objeto de outro item deste trabalho. Cumpre, porém, esclarecer, 

desde já que o referido dispositivo (artigo 1790, CC) encontra-se plenamente vigente, o 

que leva a necessidade de sua análise.  

Antes, porém, passa-se a analisar algumas regras gerais sobre a sucessão legítima 

que são fundamentais à correta interpretação do artigo 1790, na medida em que tal 

dispositivo estabelece a possibilidade de concorrência do companheiro sobrevivente com 

os demais parentes sucessíveis do seu companheiro pré-morto, devendo, pois, ser 

desbravado esse universo do herdeiro e suas regras. 

4.2.1 Da ordem de vocação hereditária 

Quando uma pessoa falece, seus bens, direitos, encargos e obrigações são 

transmitidos imediatamente aos seus herdeiros legítimos e testamentários. A sucessão 

legitima, partindo da presunção de afeto, inerente àqueles que são mais próximos do de 

cujus, principalmente pelas relações de parentesco e conjugais, estabelece uma relação de 

preferência entre tais sujeitos, começando pelos descendentes, ascendentes, cônjuge, até 

chegar aos colaterais do falecido. 

                                                             
104 LÔBO Paulo. Direito Civil : Sucessões, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 157 
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Desta forma, a lei estabelece a concorrência ou preferência de uns em detrimento de 

outros, chamando entre todos os legítimos, aqueles que receberão a herança. Nessa linha, 

de acordo com Maria Berenice Dias
105

, “a lei instituiu uma ordem de prioridade na escolha 

de quem vai assumir a herança. É o que se chama ordem de vocação hereditária. Vocação 

vem do latim vocare e significa chamar”. 

Percebe-se que a sucessão legítima tem por base as relações jurídicas familiares, 

que podem decorrer da relação de parentesco, em linha reta ou colateral, e a relação 

jurídica conjugal, decorrente do casamento ou da união estável, não havendo, portanto, 

direitos sucessórios na sucessão legítima ao parentesco por afinidade. 

Para definir as relações familiares, a lei civil deve fazê-lo sob a ótica 

Constitucional, de índole garantista e solidarista, principalmente no que tange às relações 

conjugais, que não suportam mais discriminações ou distinções que terminem por rotular 

essa ou aquela modalidade eleita para constituir a entidade familiar. Nesse sentido, as 

relações de parentesco devem ser consideradas, para Luiz Edson Fachin
106

 como “uma 

moldura a ser preenchida, não com meros conceitos jurídicos ou abstrações, mas com vida, 

na qual pessoas espelham sentimento”. 

Tem-se, assim, que a relação jurídica conjugal seria aquela formada pelo casamento 

e pela união estável, garantindo não só ao cônjuge, mas também ao companheiro, a 

legitimidade sucessória, eis que são todos integrantes da entidade familiar. Por outro lado, 

a relação jurídica de parentesco seria aquela formada por pessoas que descendem uma das 

outras ou provêm do mesmo tronco comum, cujo vínculo de descendência se estabelece de 

forma biológica ou civil.  

Frisa-se, porém, que a única terminologia que deve ser utilizada com relação às 

pessoas que interagem pela linha descendente ou transversal é o parentesco, sem 

adjetivações, para que não se incorra em medida discriminatória
107

. 

                                                             
105 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4. ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 137. 
106 FACHIN, Luiz Edson, Da Paternidade, Belo Horizonte, Del Rey, 1996, p. 29. 
107 FARIAS, Cristiano Chaves de, e Rosenvald, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias, JusPODIVM, Bahia, 
2012, p. 602 
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É de se notar a diversidade dos sujeitos da relação familiar, o que impõe a sua 

categorização em classe, linha e grau, já que, inicialmente, todos os partícipes da entidade 

familiar seriam herdeiros legítimos em potencial. É nesse contexto que se estabelece a 

ordem de vocação hereditária, em que o legislador, partindo dos laços afetivos entre esses 

integrantes e em razão da mútua assistência inerente à família, estabelece a ordem de 

preferência para a distribuição da herança, de forma os herdeiros mais próximos do 

falecido, ao receber a herança, afastem os mais remotos. 

Itabaiana de Oliveira 108  destaca que ordem de vocação hereditária, 

independentemente das variações que sofreu com o passar dos tempos, deve sempre estar 

ligada aos laços de família: 

A ordem de vocação hereditária, pedra angular da sucessão 

legítima, tem passado, desde a legislação dos romanos, por fases 

diversas, atenta à sua magna importância, por dizer respeito, 

intimamente aos laços de família.  

 

Assim, os herdeiros legítimos em potencial são os descendentes, ascendentes, os 

companheiros e cônjuges e, por fim, os colaterais. A primeira ordem de chamada é a da 

classe que determina a preferência do descendente em detrimento dos demais, que somente 

serão chamados quando faltarem os parentes desta classe. Assim, faltando os descendentes, 

chama-se em seguida os ascendentes; não os havendo, passa-se ao cônjuge, seguido pelos 

colaterais e, na sua na falta, serão chamados os companheiros como últimos a suceder, e 

que sequer constam da ordem de vocação hereditária, de acordo com os artigo 1.790 e 

1929, ambos do Código Civil, que seguem abaixo. 

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

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

se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares; 

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 

III - ao cônjuge sobrevivente; 

IV - aos colaterais. 

 

                                                             
108 OLIVEIRA, Arthur Vasco Itabaiana de. Tratado de direito das sucessões. Vol. I, Rio de Janeiro, Livr. 
Jacintho, 1936. p. 155 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1640
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Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do 

outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união 

estável, nas condições seguintes: 

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. 

 

Os parentes da classe dos descendentes, que são os parentes em linha reta descente, 

são os primeiros a serem chamados. Essa prioridade é respeitada por todos os Códigos e se 

fundamenta na necessidade de continuidade da vida humana e na vontade presumida do 

autor da herança109. 
 São eles os filhos, netos, bisnetos etc. 

Entretanto, a mesma ordem de preferência por proximidade que se utiliza para 

classe, ou seja, aquela em que os parentes da classe mais próxima excluem os da mais 

remota, também é utilizada para chamar os herdeiros que integram a mesma classe. 

Contudo, o critério de congraçamento e exclusão será o grau, de sorte que o herdeiro de 

grau mais próximo exclui os herdeiros de grau mais afastado.  

Por conseguinte, em primeiro lugar herdam os filhos. Na sua falta, herdam os netos 

e assim sucessivamente. Para Giselda Horonaka110, a sucessão
,
 se dará sem limitação de 

grau, a não ser a limitação determinada pela própria finitude da vida humana, que impede a 

convivência de gerações mais distantes. 

A igualdade do direito sucessório entre os descendentes é tratada no artigo 1.834111 

que, para maior parte da doutrina112, trata-se de dispositivo supérfluo e de má redação, 

sendo a má grafia observada na parte em que afirma que os descendentes da mesma classe 

                                                             
109 GOMES, Orlando. Sucessões. Atualização Mário Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro, Forense, 
2015, p. 54 
110 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Ordem de vocação hereditária: in Direito das 
Sucessões e o novo Código Civil, HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da 
Cunha (coords), Belo Horizonte Del Rey, 2007, p. 96. 
111 Código Civil de 2002: Art. 1.834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à 
sucessão de seus ascendentes. 
112 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. São Paulo, Saraiva, 2009, 
p. 146 
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têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes, quando, na verdade, os 

descendentes são sempre da mesma classe.   

Por sua vez, a desnecessidade do referido artigo se extrai do texto da Constituição 

de 1988, em seu artigo 227, § 6º113, que já estabelece absoluta igualdade entre todos os 

filhos, não mais admitindo a retrógada distinção entre filiação legítima e ilegítima ou 

adotiva. Tal igualdade, inclusive, foi reafirmada pelo artigo 1.596 do Código Civil114, que 

torna ilegítima qualquer distinção e estabelece igualdade de direitos e qualificações 

independentemente da origem. 

Na linha descendente existe, ainda, o direito de representação, aplicável se um dos 

descendentes estiver morto quando da abertura sucessão do seu ascendente, e tiver deixado 

filhos, por exemplo.  Este filho ou tantos quantos existirem farão jus à cota correspondente 

a que teria o representado, caso esteja concorrendo com descendentes de grau diferente do 

seu, pois se todos os representantes estiverem no mesmo grau, a divisão passará a ser feita 

por cabeça e não mais por representação, nos termos do artigo 1.835 do Código Civil115. 

Na falta dos descendentes serão chamados os parentes da classe seguinte, os da 

linha reta ascendentes, que podem ser os pais, avós e bisavós, etc., conforme Art. 1.836 do 

Código Civil116.  

Na classe dos ascendentes, além da regra do grau já estudada, na qual o parente de 

grau mais próximo exclui o mais remoto, aplica-se também a regra da linha para critério de 

distribuição da herança. Assim, a herança que couber aos ascendentes, será dividida 

conferindo-se metade à linha paterna e a outra metade à linha materna, de maneira que os 

                                                             
113 Constituição de 1988 : Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
114 Código Civil de 2002: Art. 1.596. 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. 
115 Código Civil de 2002: Art. 1.835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros 
descendentes, por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. 
116 Código Civil de 2002: Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, 
em concorrência com o cônjuge sobrevivente. 
§ 1o Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. 
§ 2o Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a 
metade, cabendo a outra aos da linha materna. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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parentes de cada linha dividam a herança, igualitariamente entre si, não importando 

quantos parentes havia em cada linha, conforme se depreende dos parágrafo 1º e 2º do 

artigo 1836 do Código Civil117. 

Na falta de descentes e ascendentes, será chamado o cônjuge, para que receba 

integralmente a herança, nos termos do artigo 1838 do Código Civil118, desde que não 

esteja separado judicial ou extrajudicialmente, nem separado de fato há mais de 2 anos, 

contados da abertura da sucessão, ressalvada a possibilidade de prova, neste caso, de que 

esta convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. 

 Frisa-se, ainda, que a sucessão do cônjuge pode ocorrer de forma exclusiva, na 

ausência de descentes e ascendentes, e na forma concorrente quando, juntamente com 

aqueles, terá direito a uma parcela da herança, na condição de herdeiro concorrente, desde 

que observadas as condições pré-estabelecidas pela lei para que haja a sua concorrência ou 

exclusividade. 

Garante-se, ainda, ao cônjuge, o título de herdeiro necessário e o direito real de 

habitação independentemente do regime de casamento, nos termos dos artigos, 1845
119

 e 

1831
120

 respectivamente, ambos do Código Civil. 

Por fim, não havendo descentes, ascendentes, ou cônjuge, serão chamados os 

parentes da quarta classe que, seguindo a ordem de vocação hereditária descrita no artigo 

1829 do Código Civil, são os parentes colaterais até quarto grau, conforme artigo 1839121, 

também do Código Civil. 

                                                             
117 Código Civil de 2002: Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, 
em concorrência com o cônjuge sobrevivente. 
§ 1o Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. 
§ 2o Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a 
metade, cabendo a outra aos da linha materna. 
118 Código Civil de 2002: Art. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão 
por inteiro ao cônjuge sobrevivente. 
119 Código Civil de 2002: Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o 
cônjuge. 
120 Código Civil de 2002: 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. 
121 Código Civil de 2002: Art. 1.839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas 
no art. 1.830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1830
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Na sucessão dos colaterais, as regras do grau e do direito de representação também 

se aplicam. Entretanto, para a regra do grau existem duas particularidades e para regra da 

representação uma especificidade, mas todas merecem ser analisadas.  

 A primeira particularidade da regra do grau, que a distingue do que já foi 

comentado, consiste na preferência que a lei atribui ao sobrinho em detrimento do tio, 

apesar de ambos estarem no mesmo grau, nos termos do artigo 1843 do Código Civil122. A 

segunda refere-se ao quinhão dos irmãos ou dos sobrinhos quando a herança for distribuída 

entre irmãos ou entre unilaterais e bilaterais, ocasião em que estes herdarão o dobro 

daqueles, nos termos do artigo 1841 e §2º do artigo 1843, ambos do Código Civil123. 

Finda essa breve digressão sobre ordem de vocação hereditária, segue-se para a 

análise do tão polêmico artigo 1790 do Código Civil, que trata do direito sucessório do 

companheiro.  

4.2.2. Do artigo 1790 do Código Civil de 2002 

Impende esclarecer, desde já que, neste item, será feita a análise do artigo 1790 do 

Código Civil sem levar em consideração, se é que é possível, a sua perspectiva 

constitucional de que não há hierarquia axiológica entre as entidades familiares, o que será 

objeto do próximo item.  

Nesse sentido, assim é regulada a sucessão do companheiro pelo questionado 

dispositivo: 

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do 

outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união 

estável, nas condições seguintes: 

I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à 

que por lei for atribuída ao filho; 

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

metade do que couber a cada um daqueles; 

                                                             
122 Código Civil de 2002: Art. 1.843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os 
tios. 
123 Código Civil de 2002: Art. 1.841. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos 
unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar.  
Art. 1.843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios. 
§ 2o Se concorrem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará 
a metade do que herdar cada um daqueles. 
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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. 

Já sustentado que o legislador conseguiu ser perfeitamente inadequado ao tratar do 

direito do sucessório do companheiro na parte geral do Direito Sucessório, de igual forma, 

a opção pela revogação tácita das Leis n.º 8.971/94 e n.º9.278/96 gerou outras tantas 

discussões sobre eventual conflito de normas e ofensa ao princípio que veda o retrocesso. 

Não se alheia à discussão o fato de que todo o direito sucessório do companheiro foi 

regulado em apenas um dispositivo. 

Ultrapassada tais questões, necessário relembrar que o regime de bens entre os 

companheiros, se não houver convenção escrita, reger-se-á, no que couber, pelo regime da 

comunhão parcial de bens, correspondendo, portanto, à herança do companheiro pré-morto 

o que lhe coube a título de meação, acrescida dos bens particulares, se houver. Verifica-se, 

assim, que eventual opção de regime poderá interferir no conteúdo da herança, na medida 

em que a meação de cada um dos companheiros poderá ser modificada. Não sendo este o 

caso, o patrimônio do de cujus será inventariado, excluída a meação do companheiro 

supérstite, que não se transmite aos herdeiros do falecido.  

Apesar de poderem eleger o regime de bens, os companheiros não podem, com a 

convenção escrita, modificar direitos sucessórios do companheiro sobrevivente, pois o 

legislador não fez qualquer previsão nesse sentido, sendo certo que se trata de omissão 

voluntária, e, portanto, interpretada restritivamente aos termos do artigo 1790 do Código 

Civil.  Dessa forma, Silvo de Salvo Venosa
124

 esclarece que, diante da taxativa 

participação do companheiro na sucessão do outro, este somente poderá ser aquinhoado 

por patrimônio mais amplo do que aquele ali definido por testamento. 

Assim, nos termos da legislação civil, o companheiro sobrevivente terá direito a 

participar da sucessão causa mortis do outro somente quanto aos bens adquiridos 

onerosamente na constância da união estável, integrantes ou não do regime de bens, e não 

participará nos bens que não foram adquiridos a esse título.  Nesse sentido, o conteúdo do 

direito hereditário do companheiro sobrevivente limita-se, na concorrência com os demais 

herdeiros, aos bens onerosamente adquiridos na constância da união.  

                                                             
124 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões, São Paulo. Editora Atlas. 2010, p. 150. 
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Atente-se, porém, que na hipótese da sucessão exclusiva do companheiro 

sobrevivente, ou seja, quando não restarem outros herdeiros sucessíveis, terá direito à 

integralidade da herança e não somente a parte desta correspondente aos bens 

onerosamente adquiridos, nos termos do artigo 1844 do Código Civil.
125

 

A regra de classe, analisada quando do estudo da ordem de vocação hereditária, 

será aproveitada apenas para afastar os ascendentes e colaterais quando houver 

descendentes, e não se aplicará ao companheiro sobrevivente quando da sua concorrência 

com os herdeiros das demais classes (descendentes, ascendentes e colaterais), já que 

sempre irá com eles concorrer, desde que existam bens onerosamente adquiridos na 

constância da união estável, independentemente do regime de bens. A regra em testilha 

será utilizada, contudo, quando se tratar de sucessão exclusiva, oportunidade em que o 

companheiro somente será herdeiro universal inexistindo parentes das classes anteriores. 

Assim, primeiro serão chamados os descendentes, após os ascendentes, despois os 

colaterais e, por fim, o companheiro isoladamente, já que este concorrerá com os parentes 

das classes anteriores sobre os bens onerosamente adquiridos na constância da união 

estável. 

Igualmente ocorrerá com as demais regras do grau e da linha, já que servirão, 

apenas, para afastar ou chamar os demais parentes que irão concorrer com o companheiro 

sobrevivente, assim, tanto aqui quanto na sucessão do cônjuge, em nada afeta a sua 

participação, porque não existe análise de grau entre relações jurídicas conjugais. 

O quinhão do companheiro sobrevivente será distribuído na forma dos incisos do 

artigo 1790 do Código Civil, que sofrerá interferência direta a depender dos sucessores 

com os quais concorrerá. 

Nessa toada, feitas as análises iniciais, inicia-se o estudo do quinhão do 

companheiro na concorrência com os descendentes.  

                                                             
125 Código Civil de 2002: 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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Apesar de o inciso I do artigo 1790 do Código Civil referir-se a filhos, a 

interpretação correta seria descentes comuns, sob de admitir-se a concorrência do 

companheiro com o seu neto comum, diante da falta de filho, no caso do inciso III.  

Em que pese a impropriedade da utilização da expressão filho, é pacifico na 

doutrina que o companheiro deve concorrer igualitariamente ainda que restem apenas 

netos, bisnetos, desde que sejam comuns, pois a finalidade da norma seria regular a sua 

concorrência com os descendentes, tal qual foi feito no inciso II. 

Carlos Roberto Gonçalves, em consonância com tal posicionamento, afirma “ter 

havido equivoco do legislador no emprego da palavra filho quando a finalidade precípua 

da norma é de regular a concorrência do companheiro com os descentes"
126

. 

Nesse sentido, o Enunciado n.º 266 CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Conselho da Justiça Federal no período de 1º a 3 de dezembro de 2004, de 

autoria de Francisco José Cahali estabelece que : "Aplica-se o inc. 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". 

Ressalta-se, por oportuno, que comparada a regra acima com a regra que determina 

a concorrência do cônjuge com descendentes comuns, para este haverá a reserva da quarta 

parte a seu favor, o que não ocorre com o companheiro como visto, 

Não havendo descendentes comuns, mas apenas descentes exclusivos do 

companheiro pré-morto, a regra aplicada seria a contida no inciso II, que reduz o quinhão 

do companheiro sobrevivente à metade, na medida em que preleciona que caberá a este 

metade do que couber àqueles.  

Desta forma, a partilha se faz na proporção de dois para um ou, segundo Maria 

Berenice Dias, “os enteados fazem jus a uma cota dupla e o sobrevivente a uma cota 

simples” 
127

.  

                                                             
126 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume VII – Direito das Sucessões. São Paulo, 
Saraiva, 2009, p. 174 
127 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4. ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 185. 
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Insta observar que a lei foi omissa em relação à concorrência do companheiro 

sobrevivente com descendência híbrida, isto é, havendo tanto descendentes comuns quanto 

exclusivos. Nessa hipótese, não há qualquer regra prevista para calcular a distribuição da 

herança. Entretanto, a doutrina e jurisprudência dominantes interpretaram no sentido de se 

aplicar as regras do inciso I. 

 Nesse sentido, Silvio de Salvo Venosa
128

 esclarece que a melhor solução seria 

dividir herança na qual o companheiro concorrerá de forma igualitária entre os 

descendentes e o companheiro, pois se assim não ocorrer, haverá distinção entre filhos, o 

que é vedado pela Constituição Federal de 1988. 

Retornando à regra das classes, não havendo descentes, chamam-se para a 

concorrência com o companheiro sobrevivente os demais parentes sucessíveis, ai incluídos 

os ascendentes e colaterais. Nesses termos, a regra da classe será aplicada apenas para 

afastar os colaterais da sucessão, acaso existam ascendentes. Portanto, a aludida variação 

de herdeiros concorrentes em nada afetará o direito sucessório do companheiro porque, 

nesse caso, sua cota será fixa, independentemente do número de sucessores.  

Com relação à concorrência com os ascendentes do companheiro pré-morto, a regra 

é razoável, pois destina ao companheiro cota igual àquela atribuída a cada um dos pais do 

seu companheiro pré-morto.  

Entretanto, quanto maior for o grau e menor for a quantidade de ascendentes, ou 

quando a concorrência ocorrer com os colaterais, doutrina e jurisprudência dominantes não 

poupam severas críticas, que vão da evidente iniquidade à patente inconstitucionalidade, na 

medida em que permite-se que um colateral de quarto grau, por exemplo, receba dois 

terços dos bens onerosamente adquiridos que couberam ao pré-morto, mais a integralidade 

dos bens particulares.  

Surge, ainda, diante da regra contida no artigo 1830 do Código Civil, discussão 

sobre a possibilidade de concorrência sucessória entre o companheiro e o cônjuge, na 

medida em que, para o companheiro ter legitimidade sucessória, deverá estar convivendo 

com o companheiro pré-morto ao tempo da morte deste, enquanto que a legitimidade 

                                                             
128 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: Direito das Sucessões. v. 7. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 
153. 
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sucessória do cônjuge supérstite persistirá quando da sua separação fática com o de cujus 

não decorreram dois anos.   

Sabe-se que a união estável não depende de transcurso de prazo pré-estabelecido 

para a sua caracterização, sendo, portanto, perfeitamente possível ser verificada justamente 

nesse interregno de dois anos da separação fática de seu companheiro e de sua morte, o 

que, ao menos teoricamente, garantiria o direito sucessório do companheiro e do cônjuge 

do falecido. 

Para solucionar mais esse imbróglio do legislador, a doutrina declinou pela 

aplicação da norma especial em detrimento da geral. Assim, sendo o artigo 1790 

considerado regra especial quando comparado com o artigo 1830, a existência de união 

estável, ainda que há menos de dois anos da separação fática dos cônjuges, afastaria a 

sucessão do cônjuge viúvo, conforme recomenda Mário Luiz Delgado Régis
129

.  

Francisco José Cahali
130

 vai além ao dizer que, havendo separação de fato, 

independentemente de decurso de prazo, já opera-se o afastamento do direito sucessório do 

cônjuge sobrevivente, mesmo que contrariamente à expressa previsão da norma. Deve ser 

ignorado pressuposto, desconsiderando-se o cônjuge separado de fato como herdeiro, seja 

qual for o prazo da ruptura ou de sua causa. 

Na mesma linha Maria Berenice Dias
131

 afirma que a separação fática subtrai do 

cônjuge supérstite as condições de herdeiro, pois admitir o contrário seria perpetuar os 

efeitos do casamento para depois de seu fim, o que acaba por gerar enriquecimento sem 

causa.  

Não seria razoável, pois, permitir o direito sucessório ao cônjuge separado, haja 

vista que a própria lei permite a união estável daquele que é separado de fato, 

impossibilitando, desta forma, a concorrência do cônjuge com o companheiro 

sobrevivente, absorvendo este toda a herança do falecido. 

                                                             
129 RÉGIS, Mário Luiz Delgado. Controvérsia na sucessão do cônjuge e do convivente. Revista Brasileira 
de Família, Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, Vol. 29, abr/maio 2005, p. 218. 
130 CAHALI, Francisco José. Sucessão dos colaterais e Poder Publico in : HIRONAKA, Giselda Maria 
Fernandes Novaes, Direito das Sucessões. São Paulo, Revista do Tribunais, 2012, p. 251. 
131 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
142 
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Por fim, o inciso IV determina que, não havendo parentes sucessíveis, o 

companheiro sobrevivente terá direito à totalidade da herança. A impropriedade verifica-se 

quando se analisa o inciso à luz do caput do artigo 1790, no sentido de que o companheiro 

só terá direito aos bens onerosamente adquiridos.  Entretanto, a partir de sua análise em 

conjunto com o artigo 1840 do Código Civil
132

, não restam dúvidas de que, ao 

companheiro sobrevivente, caberá a integralidade da herança, incluindo os bens 

particulares. 

5. Do direito real de habitação do companheiro sobrevivente 

Superada a leitura do art. 1.790 do Código Civil, outra questão controvertida a 

respeito da sucessão do companheiro se refere ao direito real de habitação sobre o imóvel 

do casal, eis que o diploma de 2002 não o consagra expressamente. Todavia, apesar do 

silêncio do legislador, prevalece o entendimento pela manutenção de tal direito sucessório, 

o que restou, inclusive, consolidado pelo Enunciado 117 CJF/STJ, da I Jornada de Direito 

Civil que assim registrou "o direito real de habitação deve ser estendido ao companheiro, 

seja por não ter sido revogada a previsão da Lei n. 9.278/96, seja em razão da interpretação 

analógica do art. 1.831, informado pelo art. 6º, caput, da CF/88". 

É possível extrair do enunciado doutrinário dois argumentos favoráveis à garantia 

do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente. Primeiramente, não houve 

revogação expressa ou tácita, do artigo 7º, parágrafo único da Lei 9.278/1996, uma vez que 

o Código Civil nada tratou nesse sentido. Em segundo lugar, mas não menos importante, o 

direito real de habitação se mantem, como medida de efetivação do direito fundamental à 

moradia, constante do art. 6º da Constituição de 88. 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama
133

 descreve como curioso o fato de o artigo 

1.831 do Código Civil ter tratado apenas do direito real de habitação do cônjuge 

sobrevivente, sem, no entanto, estender tal direito ao companheiro. Entende o autor que a 

solução a ser para tal lacuna legislativa, é a manutenção da vigência do disposto no 

                                                             
132 Código Civil de 2002: 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. 
133 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Civil - Sucessões. São Paulo: Atlas, 2003, p. 129 
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parágrafo único, do art. 7°, da Lei n° 9.278/96, já que não houve revogação expressa da Lei 

de 1996, bem como inexiste incompatibilidade entre tais dispositivos.  

6. Da Inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, atenta 

para a realização dos valores humanos como finalidade última do direito, concebeu a 

família de forma plural, o que atende às exigências atuais de nossa sociedade.  

Outrossim, partindo do princípio da dignidade da pessoa humana e do conjunto de 

direitos existenciais que dele decorrem, a sistemática da Constituição de 1988 confere às 

entidades familiares, os direitos de liberdade, igualdade, afetividade e solidariedade, 

inexistindo hierarquia axiológica entre referidas entidades. 

A partir desses valores é que deve ser construído todo o arcabouço das normas 

jurídicas destinadas à regulamentação das entidades familiares, entre as quais está a união 

estável, cuja constituição decorre de autodeterminação dos sujeitos envolvidos e, 

consequentemente, da dignidade humana, na vertente da liberdade. Nesse sentido, Paulo 

Luiz Netto Lôbo
134

 caracteriza-se “a dignidade da pessoa humana a liberdade de escolher e 

constituir a entidade familiar que melhor corresponda à sua realização existencial. Não 

pode o legislador definir qual a melhor e mais adequada”. 

Conferir tratamento diferenciado às entidades familiares implica na atribuição de 

direitos desiguais aos seus integrantes, o que não se coaduna com a realização humana, 

cerne do constitucionalismo moderno. 

Seguindo o comando constitucional, as Leis n.º 8.971/1994 e n.º 9.278/1996 

regulamentaram alguns efeitos pessoais e patrimoniais decorrentes da união estável, em 

que pese haver críticas, com a nítida tentativa de atribuir paridade entre as entidades 

familiares, justamente para permitir a livre escolha das pessoas que a constituam e 

integram. 

                                                             
134 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades Familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. 
Revista Brasileira de Direito de Família, Síntese, n. 12 p 40-42, jan./mar. 2002. 
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Nesse sentido Luiz Roberto Barroso
135

, relator do Recurso Extraordinário n.º 

878694, em que se discute a legitimidade do tratamento diferenciado dado ao cônjuge e ao 

companheiro, registrou que, por meio das Leis 8.971/1994 e 9.278/1996, o legislador 

brasileiro estendeu aos companheiros os mesmos direitos dados ao cônjuge, com base no 

entendimento constitucional de que ambos merecem a mesma proteção legal com relação 

aos direitos sucessórios.  

Entretanto, as aludidas leis foram derrogadas pelo Código Civil de 2002, cujo 

projeto originário é de 1975 e que, sem embargos ao mérito dos que pensam de forma 

contrária, se afastou dos postulados constitucionais, na medida em que foi concebido sem 

levar em consideração o aspecto plural das entidades familiares, o que acabou por gerar 

uma não autorizada hierarquia axiológica, nitidamente verificada quando se compara os 

direitos sucessórios do companheiro sobrevivente (artigo 1790 do Código Civil) com os do 

cônjuge supérstite, (arts. 1829 a 1832 do Código Civil). É palpável que, ao assim proceder, 

o legislador causou abrupto retrocesso do avanço igualitário produzido pelas leis de 1994 e 

1996. 

Reconhecer a superioridade do casamento significa proteger mais os cônjuges e, 

reflexamente, menos aos companheiros, pela única razão de terem optado pela constituição 

de uma entidade familiar independentemente da formalidade do casamento. Tal fato 

afronta a Constituição, notadamente no princípio da igualdade, por estabelecer privilégios 

ilegítimos e injustificados aos cônjuges, em prejuízo dos companheiros. 

Luiz Edson Fachin
136

 sustentando a inconstitucionalidade sob os mesmo 

fundamentos, afirmou que a norma do artigo 1790 do Código Civil viola os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da igualdade uma vez que, por meio da diferenciação entre 

os efeitos sucessórios da união estável e do casamento, dá menos condições de 

desenvolvimento a determinada pessoa tão somente pela escolha da entidade familiar, que 

deveria ser livre e desvinculada de quaisquer aspectos patrimoniais, implicando na negação 

da própria condição existencial de sujeitos concretos. 

                                                             
135 BRASIL: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=324282, acessado 
25/03/2017 
136 FACHIN, Luiz Edson. Inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil Brasileiro, Revista 
Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, Padma, v. 48 out/dez 2011, p. 256. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=324282
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Nessa temática, destaca-se o artigo 1.º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
137

, que estabelece os pilares da dignidade humana ao afirmar que “Todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência 

e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.  A liberdade de 

escolha por uma ou outra entidade familiar não pode refletir nos direitos e deveres dos seus 

partícipes. 

O artigo 1790, na forma em que permanece, caracteriza-se como uma verdadeira 

sanção àqueles que optam pela união estável, ofendendo claramente a garantia 

constitucional da liberdade de escolha.  

Paulo Lôbo
138

 afirma que o artigo 1790 está totalmente contaminado por 

desigualdade, o que torna inviável a sua interpretação conforme a Constituição de 1988, 

principalmente no que tange aos princípios da igualdade, liberdade e da não discriminação.   

Nessa toada, apesar de o casamento e a união estável se constituírem em situações 

diversas, por serem diferentes na forma, ambas são idênticas na substância, eis que são, de 

acordo com o Texto Constitucional, entidades familiares, fenômeno legitimador do 

chamamento sucessório em prestigio ao dever de solidariedade que orienta tais entidades. 

O tema ora comentado é objeto do RE 879.694
139

, que pende de julgamento pelo 

Supremo Tribunal Federal, mas já conta o voto do Relator Min. Luis Roberto Barroso, que 

declinou pela inconstitucionalidade, e foi acompanhado por seis Ministros, conforme 

segue: 

Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava 

provimento ao recurso, nos termos do seu voto, no que foi acompanhado 

pelos Ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, 

Celso de Mello e Cármen Lúcia, pediu vista dos autos o Ministro Dias 

Toffoli. Ausentes, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes, e, nesta 

assentada, o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente). Falaram, pelos 

amici curiae Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM e pelo 

Instituto dos Advogados Brasileiros, a Dra. Ana Luiza Maia Nevares, e, 

pelo amicus curiae Associação de Direito de Família e das Sucessões – 

ADFAS, a Dra. Regina Beatriz Tavares da Silva. Presidência da Ministra 

Cármen Lúcia (Vice-Presidente). Plenário, 31.08.2016. 

                                                             
137 BRASIL: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html, acessado em 26/03/2017 
138 LOBO Paulo. Direito Civil : Sucessões, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 163 
139  BRASIL: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4744004, 
acessado em 26/03/2017 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4744004


98 
 

98 
 

O Ministro Barroso
140

, analisando os regimes sucessórios dos cônjuges e 

companheiros, identifica como principais diferenças, a limitação da participação do 

companheiro apenas sobre os bens onerosamente adquiridos na constância da união e o 

quinhão inferior do companheiro quando comparado ao do cônjuge, o que decorre também 

do fato de figurar como último a suceder com exclusividade.  

Zeno Veloso
141

, citado no voto do Ministro Barroso, registra seu inconformismo 

com o fato do companheiro concorrer com os colaterais quando o cônjuge, em igual 

situação, receberia a integralidade da herança, nos seguintes termos: 

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

social, quando decide que uma pessoa que manteve a mais íntima e 

completa relação com o falecido, que sustentou com ele uma convivência 

séria, sólida, qualificada pelo animus de constituição de família, que com 

o autor da herança protagonizou, até a morte deste, um grande projeto de 

vida, fique atrás de parentes colaterais dele, na vocação hereditária. 

Pelas razões expostas, tem-se que o art. 1790 do Código Civil é de patente 

inconstitucionalidade, na medida em que, além de caracterizar um verdadeiro retrocesso 

legislativo comparado com as leis de 1994 e 1996, viola frontalmente os princípios da 

igualdade entre as entidades familiares, inserto no art. 226, ao hierarquiza-las; da dignidade 

da pessoa humana, inserido no art. 1º, III; da igualdade, previsto art. 5º, I, e da 

solidariedade, contido no art. 3º I, todos da Constituição Federal de 1988. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
140  BRASIL: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4744004, 
acessado em 26/03/2017. 
141 VELOSO Zeno, Do direito sucessório dos companheiros. In: PEREIRA, R. C. e DIAS, M. B.; 
(Coords.). Direito de Família e o novo Código Civil. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 249. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4744004
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CAPÍTULO III - INSTRUMENTOS PROCESSUAIS EFICAZES À 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DOS CONVIVENTES 

1. Aspectos iniciais 

Registrou-se, exaustivamente, que, com base no princípio da dignidade da pessoa 

humana, a Constituição Federal de 1988 consagrou a união estável como entidade familiar, 

que goza, portanto, de proteção especial do Estado, apta a gerar reflexos pessoais e 

patrimoniais, estabelecidos pelo legislador infraconstitucional, entre os quais se encontra o 

direito à herança. 

Após o advento da Constituição de 1988, o estabelecimento da conceituação, dos 

requisitos e dos efeitos da união estável ficou a cargo do legislador infraconstitucional, que 

assim procedeu, com as Leis nº 8.971 de 29.12.94, que dispõem sobre os direitos dos 

companheiros a alimentos, sucessão e meação. A Lei nº 9.278 de 10.05.96 deu nova 

definição à união estável e reafirmou os direitos de alimentos e meação estatuídos na lei 

anterior, além de ter acrescentado o direito de habitação ao universo da sucessão 

hereditária. 

Seguindo os diplomas acima, surgiu Código Civil de 2002 que, no caput do art. 

1.723, manteve o conceito estabelecido na lei 9.278/96: “É reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, 

contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Entretanto, 

tal conceituação recebeu aplicação conforme a Constituição de 1988 pelo Supremo 

Tribunal Federal e afastou-se a diversidade de sexo como requisito para sua constituição.  

Reestruturou-se os efeitos pessoais e materiais da união estável, o que acabou por gerar 

significativo retrocesso legislativo quanto aos direitos hereditários do companheiro 

sobrevivente. 

Assim, a ordem jurídica vigente estabeleceu os requisitos identificadores da união 

estável e regulou a proteção jurídica material, na medida em que elencou um complexo de 

direitos de cunho pessoal, como respeito e consideração, mútua assistência, criação e 

educação dos filhos, e de cunho patrimonial, quais sejam: alimentos, comunhão dos bens 

havidos durante o tempo de convivência e sua transmissão por sucessão hereditária. 
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Não se pode olvidar, contudo, que a união estável se forma e se extingue no plano 

fático, independentemente de quaisquer formalidades, característica esta que certamente 

contribui para a sua significativa expansão na sociedade brasileira. O que a incentiva 

também a fragiliza, na medida em que a ausência de formalidades pode representar uma 

grande dificuldade ou postergação da efetivação dos direitos dos conviventes, 

principalmente quando a extinção da união se dá em razão da morte de um dos conviventes 

e há uma resistência dos demais herdeiros em aceitar a condição do sobrevivente como 

companheiro. 

Nada impede que exista prova pré-constituída da união estável, que pode 

corresponder a uma escritura pública, ou até mesmo a escrito particular sem maior 

formalidade, como aquele que comumente se apresenta ao plano de saúde para garantir a 

associação do companheiro na qualidade de dependente do instituidor. 

Noutro giro, ainda que inexista prova pré-constituída da união estável, o seu 

reconhecimento pode ser feito pelos demais herdeiros na própria escritura pública de 

inventário extrajudicial ou nos autos do processo, independentemente de homologação 

judicial, para que gere todos os efeitos dela decorrentes, inclusive, por exemplo, no que 

tange à ausência de incidência de imposto de transmissão causa mortis, sobre a meação do 

companheiro sobrevivente142, o que recebeu regulamentação pelo artigo 19 da Resolução 

n.º 35 do CNJ
143

. 

Verifica-se, pois, que a discussão de maior relevo irá recair sobre o próprio 

reconhecimento da união estável, seu início e fim, e acerca do patrimônio amealhado, para 

que a partir daí, uma vez reconhecida, produza todos os efeitos jurídicos típicos de uma 

                                                             
142 TJ-PR - Apelação Cível e Reexame Necessário APCVREEX 0170507-7 PR 0170507-7 (TJ-PR) , 
Relator: Fernando Cesar Zeni Data de publicação: 14/06/2005 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" (ITCMD). UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA PELOS 
HERDEIROS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA INCLUINDO A MEAÇÃO. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE 
A PARTE DA COMPANHEIRA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA 
MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA. Se a união estável é reconhecida pelos 
herdeiros, que na partilha já homologada judicialmente reservaram a meação da companheira do autor 
da herança, revela-se ilegal e abusiva a exigência do fisco em cobrar o imposto de transmissão "causa 
mortis" sobre a totalidade do valor dos bens imóveis, sem excluir a parte que, por lei (art. 5º da Lei 
9.278 /96), já pertencia à companheira.  
143 Resolução CNJ n.º 35 de 24/04/2007: Artigo 19. A meação de companheiro(a) pode ser reconhecida 
na escritura pública, desde que todos os herdeiros e interessados na herança, absolutamente capazes, 
estejam de acordo. 
 

http://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6329316/apelacao-civel-e-reexame-necessario-apcvreex-1705077-pr-0170507-7
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entidade familiar, conforme analisado nos capítulos anteriores, em que pese a vigência da 

regra do artigo 1790 do Código Civil. 

Preteridos os direitos do companheiro, o aspecto probatório se mostra, assim, 

extremamente relevante para o reconhecimento da união estável, o que demanda acesso ao 

Poder Judiciário, por força do princípio do monopólio da tutela jurisdicional, como via 

adequada para a certificação e efetivação dos direito do companheiro sobrevivente. 

Não resta ao convivente, diante da limitação da autotutela imposta pelo Estado, 

outro caminho senão a via judicial, para que, reconhecendo a sua condição de companheiro 

nos termos ordem jurídica vigente, ponha termo à resistência dos demais herdeiros e 

atribua efetividade aos direitos decorrentes de tal reconhecimento. 

Percebe-se que o cenário processual será o ambiente para reconhecer, garantir e 

efetivar os direitos sucessórios do companheiro sobrevivente, e que tem como ferramenta 

fundamental o Código de Processo Civil, recentemente inaugurado sob os vetores da 

celeridade e efetividade, da garantia do Estado democrático de Direito, que sustenta a sua 

existência na dignidade da pessoa humana, e da garantia dos direitos fundamentais, 

individuais, coletivos e sociais, instituídos pela Constituição Federal de 1988. 

O novo Código de Processo Civil positivou princípios constitucionais que fornecem 

diretrizes mínimas, mas fundamentais para o exercício da função jurisdicional, a exemplo 

do princípio do acesso à justiça, que pode ser interpretado como acesso à ordem jurídica 

justa; da inafastabilidade do controle jurisdicional, e da efetividade do processo, cuja noção 

nuclear repousa na busca da efetividade dos direitos reconhecidos, segundo Cassio 

Scarpinella Bueno
144

. 

Assim, no presente capítulo serão tratados os direitos do companheiro em dois 

momentos, sendo o primeiro destinado ao reconhecimento da união estável e o segundo, 

destinado a análise de alguns instrumentos processuais disponíveis ao companheiro 

sobrevivente para a efetivação imediata e mediata dos seus direitos sucessórios. Antes, 

porém, será visto o tratamento foi dispensado pelo Código de Processo Civil de 2015 à 

união estável. 

                                                             
144 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil.  São Paulo, Saraiva, 2017, p. 48. 
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2. Visão geral da união estável no Código de Processo Civil de 2015 

Com o reconhecimento da união estável como entidade familiar a partir do advento 

da Constituição de 1988, lógico considerar que na vigência do Código de Processo Civil de 

1973 a disciplina era tratada de maneira diversa do que determinou a interpretação 

conforme a Lei Fundamental e o que determina o Código de Processo Civil de 2015, com 

entrada em vigor em 18 de março de 2016, este que observa os novos valores 

constitucionais, consubstanciando verdadeiro Código de Processo Civil Constitucional, 

como apregoa Alexandre Freitas Câmara145.
 

Referido diploma legal trouxe alguns dispositivos pontuais acerca da temática, na 

medida em que disciplinou as ações de família de natureza contenciosa no Capítulo X do 

Titulo III do Livro I da Parte Especial e a de jurisdição voluntária no Capítulo XV, do 

Titulo, III, do Livro I, que integram o gênero da tutela jurisdicional cognitiva 

diferenciando-as de natureza contenciosa das regidas pelo procedimento comum, 

principalmente, no que tange a forma pela qual os atos processuais serão praticados.  A 

ação de reconhecimento de união estável consta tanto do Capitulo que trata da jurisdição 

Voluntária quanto do que trata da contenciosa, seja para reconhecê-la ou extingui-la. 

Humberto Dalla Bernardina de Pinho146 esclarece que o regulamento das ações de 

família pelo legislador processual em uma única rubrica levou em consideração as 

peculiaridades dessa área do Direito Civil, e as complexidades das relações afetivas que 

ocorrem no íntimo do ambiente familiar que, acabam por refletir na esfera existencial do 

ser humano.  Com regramento único, é possível tratar com a sensibilidade necessária os 

eventuais conflitos decorrentes das relações familiares, a exemplo da necessidade pontual 

do reconhecimento da união estável pela via judicial, não obstante a tipologia descrita em 

tais dispositivos seja meramente exemplificativa. 

De igual forma, o texto codificado processual atuou encampando entendimento já 

esposado por respeitável doutrina e também por farta jurisprudência, com a finalidade de 

evitar, categoricamente, qualquer interpretação que pudesse resultar na exclusão do 

                                                             
145 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo Atlas 2015, p. 05. 
146 PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Direito Processual Civil Contemporâneo: Processo de 
conhecimento, cautelar, execução e procedimentos especiais. São Paulo, Saraiva, 2016, p. 493. 
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companheiro do regramento, ainda que se tratem, por exemplo, de normas que prevejam 

exceções à autonomia da vontade, cuja interpretação é, ordinariamente, restritiva.  

É o caso, por exemplo, da necessidade de vênia ou outorga convivencial para a 

propositura de ações que versem sobre direito real imobiliário, sob pena de invalidade do 

processo, bem como a previsão de litisconsórcio passivo necessário nas ações dessa 

natureza, sob pena de carência acionária por ilegitimidade ad causam.  

Se havia dúvidas quanto à necessidade de outorga convivencial para a alienação e 

oneração de bens comuns ou para a prestação de garantias fidejussórias, como fiança e 

aval, a interpretação sistemática equaciona a questão, no sentido de que a ausência de 

consentimento implica anulabilidade do ato ou ineficácia total da garantia em relação ao 

convivente prejudicado.  

Tais conclusões se aplicam quando inexistir pacto de convivência estabelecendo 

regras patrimoniais diversas, uma vez que o regime supletivo de vontade é o da comunhão 

parcial de bens, tal qual ocorre no casamento, ou, havendo pacto quando não se se adotar o 

regime da separação de bens.  

O Código de Processo Civil de 2015 foi inaugurado com a previsão de normas 

fundamentais, que pretendem compor o alicerce do procedimento e do processo, na 

tentativa de humanizar as relações jurídicas processuais e reafirmar a necessidade de 

observância aos direitos e garantias fundamentais do processo. 

Nesse contexto, formalizou o Código de Processo Civil de 2015, expressamente, a 

dignidade da pessoa humana como objeto de promoção e proteção pelo aplicador do direito 

posto. Sabe-se que tal postulado e fundamento da República constitui vetor interpretativo 

presente em todo e qualquer ato, seja normativo, administrativo ou judicial. Talvez sua 

violação sistemática, como ocorreu com o tratamento dispensado pelo Código Civil à 

união estável, tenha ensejado previsão específica no novo Código, razão pela qual a 

redundância é preocupante. 

Apesar de não se fazer necessária minuciosa digressão a respeito da dignidade da 

pessoa humana, forçoso apontar que a síntese do conceito está diretamente relacionada ao 

mínimo existencial. 
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O mínimo existencial, como pressuposto lógico da afirmação da dignidade, é 

composto dos direitos fundamentais indispensáveis à vida digna, o que não se confunde 

com mera sobrevivência. Assim, além de direitos facilmente identificáveis, como saúde e 

alimentação, é cristalino que direitos de liberdade, igualdade e propriedade compõem a 

categoria em comento.  

São filamentos da dignidade os direitos da personalidade, da liberdade, da 

afetividade, isonomia, inerentes à condição humana e, portanto, de carga fundamental. 

Nesses direitos é concebido e originado todo o arcabouço de direito material e processual 

destinado à regulamentação da união estável, já que a sua constituição decorre de 

autodeterminação dos sujeitos envolvidos e, consequentemente, da dignidade humana, na 

vertente da liberdade. 

Sob a ótica da igualdade, a união estável produz os efeitos típicos das outras 

relações familiares, como parentesco, direito a alimentos e à herança.  

O direito à herança, na concepção da maior parte da doutrina, é um direito de 

propriedade familiar. A propriedade também se insere no âmbito de alcance do mínimo 

existencial, dando azo à concepção do patrimônio mínimo, à proteção do patrimônio 

livremente adquirido como objeto de proteção essencial à colmatação de uma existência 

com dignidade.  

O direito de propriedade, como todos os demais direitos fundamentais, é 

interdependente e, entre outras funções, perfectibiliza o direito fundamental à moradia.  

Dada a carga axiológica fundamentalíssima do direito de propriedade nestes termos 

concebidos, o Superior Tribunal de Justiça, em desapego a literalidade de um texto legal 

que não corresponde integralmente à realidade e ao ideário de justiça, interpretou o texto 

do artigo 7º da Lei 9278/96, cumprindo a norma que confere direito real de habitação ao 

convivente supérstite na mesma extensão em que este já era conferido ao cônjuge 

sobrevivo, ou seja, de forma incondicionada e vitalícia. 

Pode-se dizer que o Código de Processo Civil de 2015 busca uma aproximação do 

direito à realidade fática, como se depreende de alguns dispositivos que ampliaram ao 

companheiro as regras que só tratavam do cônjuge, como a legitimidade do companheiro 
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para abertura do inventário e para ser nomeado como inventariante.  dos impedimentos do 

juiz para atuar em demanda em que for parte ou estiver postulando, como defensor público, 

advogado ou membro do Ministério Público seu companheiro, bem como o caso de 

restrição de citação para o dia do falecimento do companheiro e os sete que se seguem 

visando à proteção do luto da família, ou ainda, a recusa do companheiro a depor sobre 

fatos que gerem a desonra de seu consorte, entre outras. 

Conquanto a união estável seja tradicionalmente compreendida como uma relação 

inter partes no que se refere a seus efeitos, a tendência do Diploma Processual de 2015 vai 

de encontro a esta visão. Exsurge de suas normas a produção de efeitos em relação a 

terceiros e sua vinculação, sendo certo que estes devem considerar a existência de união 

estável quando das interações estabelecidas com um dos conviventes. Portanto, é 

necessário que se confira ao instituto a devida publicidade, resguardando interesses de 

terceiros de boa-fé. 

Nesse contexto, o Código de Processo Civil de 2015 exige que as partes consignem, 

na inicial e resposta, a existência de união estável, o que, se necessário, poderá ser 

utilizado como prova futura da união estável, para fins sucessórios.  

Debate a doutrina acerca da superveniência ou não de um novo estado civil sob o 

aspecto formal. A inovação seria apenas no que se refere ao aspecto formal e para fins de 

resguardo aos interesses de terceiros e como meio de prova para os próprios conviventes, 

uma vez que, sendo a união estável uma situação de fato aferível por intermédio dos 

sentidos, sua concepção como estado civil no aspecto material decorre de mera 

racionalidade.  

Com lastro nos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da razoável duração do 

processo, outro pilar em que se alicerça o novo Código é a efetividade da prestação 

jurisdicional.  

Concebido o processo como instrumento voltado à satisfação do direito material em 

tempo hábil, verifica-se a necessidade de criar e normatizar instrumentos capazes de 

concretizar tais misteres a contento. Nessa toada, consagra-se o princípio da primazia do 

julgamento de mérito, visualizado em instrumentos como a adaptabilidade procedimental e 

intervenção iussu iudicis, prestigiando o acesso à justiça. 



106 
 

106 
 

Com isso, o aplicador do direito recebe comando expresso da legislação no sentido 

de adaptar os procedimentos às particularidades do direito material posto em causa, com a 

finalidade de melhor tutelá-lo, além de intervir para que sejam sanados vícios processuais. 

Tais instrumentos são direcionados à tutela de qualquer direito material, por intermédio de 

todo e qualquer procedimento. 

Uma vez que o Direito, no seu mais amplo espectro e sob o enfoque sociológico, 

presta-se a regulamentar interações sociais reais, acompanhando o dinamismo que lhes é 

inerente, imprescindível que a união estável, fenômeno cada vez mais comum nos dias 

atuais, seja compreendida e tutelada de forma processualmente adequada. 

Já estabelecido que a união estável, com o tratamento conferido pela Constituição 

de 1988, erige-se a entidade familiar e demonstrada a tendência do Código de Processo 

Civil de 2015 de conferir tratamento igualitário entre cônjuges e companheiros, devem ser 

estudados os meios processuais direcionados à tutela efetiva e consequente acesso à justiça 

dos companheiros no campo sucessório. 

Ainda que o direito à herança seja norma constitucional de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, imperioso que se estabeleçam os mecanismos pelos quais tal 

direito realiza-se no campo prático, o que deve ser feito de maneira a conferir máxima 

efetividade ao direito fundamental em questão. 

A regulamentação do direito sucessório pela legislação infraconstitucional visa a 

nortear e minudenciar o direito fundamental à herança. 

Sabendo-se que o acesso à justiça não se limita ao exercício do direito de ação ou 

acesso à jurisdição em sentido estrito, compreende-se que a justiça deve ser 

ontologicamente considerada, com a finalidade de legitimar a prestação jurisdicional como 

instrumento estatal efetivamente garantidor do justo e do equânime. 

Nessa esteira, o processo deve ser desenvolvido mediante a observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme prevê expressamente o novo 

código de processo civil. 



107 
 

107 
 

Estabelecidas tais premissas básicas, passa-se à análise dos aspectos processuais 

que podem reconhecer para garantir os direitos sucessórios dos companheiros. 

3. Do companheiro reconhecido 

A análise que será feita adiante levará partirá do pressuposto de que a união estável 

restou devidamente caracterizada, por prova pré-constituída ou, se inexistente, pelo 

reconhecimento dos demais herdeiros. 

3.1. Companheiro reconhecido e o procedimento do inventário 

A morte da pessoa natural faz com que seu patrimônio, como um todo unitário, seja 

transmitido, de forma incontinenti, aos seus sucessores legítimos e testamentários, em 

decorrência do droit de saisine, positivado pela legislação pátria no artigo 1784 do Código 

Civil
147

. 

Verifica-se que, incialmente, os herdeiros recebem o patrimônio do autor da 

herança como um todo unitário, ou seja, em estado de comunhão, cuja administração 

caberá a administrador provisório até a nomeação de inventariante que passará a 

administrá-lo até que seja ultimada a partilha, quando a universalidade de bens deixa de 

existir, e cada herdeiro recebe o que lhe cabe. O estado de comunhão não interessa aos 

herdeiros, aos credores ou ao Estado, pois, segundo Carlos Maximiliano
148

, tal fato 

”dificulta a circulação das riquezas e o melhoramento dos bens, além de constituir fonte de 

discórdias individuais”. 

Nesse contexto de comunhão sucessória é que surge o inventário, com a finalidade 

de permitir que a partilha seja feita de acordo com as normas vigentes, individualizando o 

patrimônio universalizado pela morte do autor da herança, para atribuir a cada um o que 

lhe couber. 

Inventário deriva do latim invenire, que significa achar, encontrar. Consiste no 

arrolamento detalhado de crédito e todos os demais direitos integrantes do acervo 

                                                             
147 Código Civil de 2002: Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos 
herdeiros legítimos e testamentários. 
148 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões, Volume 3, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1964, p. 253. 
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hereditário e possui por objetivo a apuração da herança líquida e sua posterior partilha, 

conforme registra Antônio Carlos Marcato
149

. 

Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno
150

. 

“procedimento especial destinado a identificar os bens deixados pelo 

falecido, verificar sua exatidão, inclusive na perspectiva de herdeiros 

preteridos ou de bens que devam ser trazidos a colação, quantificar seu 

valor, apurar e providenciar o recolhimento do tributo incidente pela 

transferência de bens em virtude da morte, pagar seus credores e partilha-

los (no sentido de dividi-los) entre os herdeiros e legatário”. 

O inventário, portanto, é o procedimento judicial ou extrajudicial em que se realiza 

a apuração do patrimônio deixado pelo de cujus, para que possa ser partilhado aos seus 

sucessores. Assim, tanto a via judicial quanto a extrajudicial são aptas à efetivação dos 

direitos do companheiro sobrevivente, que poderá optar pela via extrajudicial desde que 

conte com a anuência de todos os herdeiros sobre sua legitimidade e sobre a partilha, bem 

como não haja herdeiros incapazes nem testamento, nos termos do artigo 610 §, 1º do 

Código de Processo Civil151. Portanto, ainda que capazes todos os herdeiros, o inventário 

judicializado é obrigatório na hipótese de existência de disposições testamentárias ou 

dissenso entre os herdeiros. 

Registra-se, porém, que durante a realização do X Congresso Brasileiro de Direito 

de Família, o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) aprovou, entre outros, o 

Enunciado Programático de n.º 16152, que sugere a possibilidade de inventário pela via 

extrajudicial ainda que exista testamento, mas devem ser os interessados capazes, ainda 

que a capacidade seja decorrente de emancipação, e estar de acordo com a partilha. Tal 

sugestão procura atribuir efeito uniforme, tendo em conta redação do artigo 733 do Código 

de Processo Civil de 2015
153

, que explicita: “O divórcio, a separação consensual e a 

                                                             
149 MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais. São Paulo, Atlas, 2016, p. 11. 
150 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil.  São Paulo, Saraiva, 2017, p. 519. 
151 Código de Processo Civil de 2015: Art. 610.  Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-
se-á ao inventário judicial. § 1o Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão 
ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem 
como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. 
152 Enunciado Programático n.º 16. Mesmo quando houver testamento, sendo todos os interessados 
capazes e concordes com os seus termos, não havendo conflito de interesses, é possível que se faça o 
inventário extrajudicial. 
153 Código de Processo Civil de 2015: Art. 733.  O divórcio consensual, a separação consensual e a 
extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os 
requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que 
trata o art. 731. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art731
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extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e 

observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública”.  

Assim, o companheiro sobrevivente poderá pôr termo à universalidade decorrente 

da morte do participe pré-morto pelo inventário, partilha e sobrepartilha, nas hipóteses já 

mencionadas, caracterizando, pois, grande ferramenta destinada à efetivação de seus 

direitos de forma, inclusive, mais célere que a via judicial. 

É admissível a sobrepartilha por escritura pública, ainda que referente a inventário e 

partilha judiciais já findos, mesmo que o herdeiro, hoje maior e capaz, fosse menor ou 

incapaz ao tempo do óbito ou do processo judicial, conforme se depreende do artigo 25 da 

Resolução n.º 35 Conselho Nacional de Justiça
154

, 

Optando pelo inventário extrajudicial, não se aplicam as regras de competência 

previstas no Código de Processo Civil, o que garante aos herdeiros a livre escolha do 

tabelião de notas para a lavratura da escritura pública, nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 35/07 do Conselho Nacional de Justiça 155  e artigo 268 da Consolidação 

normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro
156

. Frisa-se, por oportuno, 

que tanto na via judicial como na extrajudicial, as partes deverão estar assistidas por 

advogado, nos termos dos artigos 8º da Resolução 35 do CNJ e 610, § 2º do Diploma 

processual
157

. 

Inexistindo outros herdeiros, não se admitirá inventário extrajudicial sem que o 

companheiro sobrevivente possua prova pré-constituída da união estável, nos termos do 

                                                             
154 Resolução n.º 35 de 2007 do Art. 25. É admissível a sobrepartilha por escritura pública, ainda que 
referente a inventário e partilha judiciais já findos, mesmo que o herdeiro, hoje maior e capaz, fosse 
menor ou incapaz ao tempo do óbito ou do processo judicial. 
155 Resolução n.º 35 de 2007 do CNJ: Art. 1º. Para a lavratura dos atos notariais de que trata a Lei no 
11.441107, é livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras de competência do Código 
de Processo Civil. 
156 Consolidação normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro: Art. 268. Para a 
lavratura dos atos notariais de inventário, de partilha, de separação, de divórcio e de extinção de união 
estável, consensuais, é livre a escolha do Tabelião de Notas, não se aplicando as regras de competência 
do Código de Processo Civil. 
157 Código de Processo Civil de 2015: Art. 610.  Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-
se-á ao inventário judicial. §2º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes 
interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura 
constarão do ato notarial. 
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artigo 18 da Resolução n.º 35 do Conselho Nacional de Justiça
158

. Tal prova deverá ser 

feita com a ação declaratória de união estável post mortem, que viabilizará a via 

administrativa para o inventário. 

Não sendo possível a via extrajudicial, seja porque inexiste consenso, existe 

testamento, ou haja incapazes entre as partes, a opção será o inventário judicial como meio 

adequado para liquidação e transmissão dos bens da pessoa que faleceu aos herdeiros 

legítimos ou testamentários. 

Apesar de o inventário judicial ser considerado um processo de conhecimento de 

jurisdição contenciosa e de procedimento especial, ele pode desenvolver-se de forma 

litigiosa em que haja a discordância entre os herdeiros, a presença de incapaz ou poderá 

adotar o rito de arrolamento em que se subdivide em sumário ou comum, quando será 

consensual e significativamente mais simplificado. 

O arrolamento sumário é uma espécie de inventário que adota forma simplificada e 

exige herdeiros maiores e capazes, além de consensualidade tocante à partilha dos bens, 

independentemente do valor econômico do acervo inventariável, sendo a partilha 

celebrada, homologada desde logo pelo juiz. Por sua vez, admitir-se-á o arrolamento 

comum de bens de valor não superior a 1000 (mil) salários mínimos, sendo possível a 

presença de herdeiro incapaz, nos termos dos artigos 659 a 665 do Código de Processo 

Civil. Nestes casos, a divisão da herança seguirá o que for acordado entre as partes, 

prevalecendo, portanto, o acordo celebrado. 

Noutro giro, tem-se o inventário judicial, que se caracteriza por ser litigioso quanto 

à divisão do acevo hereditário, poderá também recair sobre as qualidades dos herdeiros, o 

que pode afetar diretamente o direito sucessório do companheiro, mas que, a princípio tem 

legitimidade para requerer sua abertura. 

Assim, o companheiro sobrevivente poderá figurar entre os legitimados a suceder o 

seu companheiro pré-morto, de acordo com a lei vigente ao momento da abertura da 

sucessão deste, quando será parte legítima para requerer concorrentemente a abertura do 

                                                             
158 Resolução n. 35 CNJ: Art. 18. O(A) companheiro(a) que tenha direito à sucessão é parte, observada a 
necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso 
de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável 
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inventário, nos termos do artigo 616 do Diploma Processual de 2015
159

.  Verifica-se, pois, 

no artigo em baila, que o legislador fez expressa previsão da legitimidade do companheiro 

sobrevivente para requerer a abertura do inventário de seu parceiro pré-morto, seguindo 

entendimento já consagrado na doutrina e jurisprudência160, e inovando sobre a legislação 

revogada. 

 Verifica-se, do com o sobredito dispositivo, que a legitimidade para requerer a 

abertura do inventário é distribuída de forma concorrente. Por essa razão, outros 

interessados também podem requerer. Entretanto, se quem o fizer preterir o companheiro 

sobrevivente, este poderá pedir sua admissão por mera petição, desde que o faça até a 

partilha, nos termos do artigo 628 do Código de Processo Civil de 2015161.  

Uma vez requerida a admissão do companheiro sobrevivo, o juiz mandará que os 

demais interessados se manifestem em 15 (quinze) dias sobre tal pretensão, para logo 

depois julgar o pedido de admissão do companheiro sobrevivente, nos termos do § 1ºdo 

mesmo artigo 9º162 
e 628 do Código de Processo Civil de 2015. 

A admissão do companheiro no processo de inventário dependerá, como visto, da 

concordância dos demais interessados ou de prova documental pré-constituída da relação 

de união estável. Não havendo uma ou outra, o juiz inadmitirá o ingresso do companheiro 

sobrevivo nos autos do inventário, por decisão interlocutória, a ser desafiada por agravo de 

instrumento, fazendo com que o companheiro terá de comprovar sua condição de 

companheiro e herdeiro pelas vias de reconhecimento post mortem e de petição de herança, 

que ainda serão analisadas.  Entretanto, como medida de cautela, o juiz, ao indeferir o 

ingresso do companheiro sobrevivo, reservará o quinhão correspondente à sua cota, até que 

a ação própria decida sobre a sua condição.  

                                                             
159 Código de Processo Civil de 2015: Art. 616.  Têm, contudo, legitimidade concorrente: I - o cônjuge 
ou companheiro supérstite; 
160 STJ: REsp. n.º 1025044, decisão monocrática, j. em 01/08/2012, Rel. Min. Marco Buzzi.Dje 
06.08.2012. 
161 Código de Processo Civil de 2015: Art. 628.  Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua 
admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. 
162 Código de Processo Civil de 2015: Art. 628..., § 1º Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, o 
juiz decidirá. 
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O processo de inventário não será suspenso pela inadmissão do herdeiro preterido. 

Nesse sentido é a lição de Cassio Scarpinella Bueno
163

: 

O desenvolvimento destas “vias ordinárias” não interfere no andamento 

do próprio inventário, sendo certo que diversos dispositivos (arts. 627,§ 

3º; 628, § 2º; 641, §2º; e 643, paragrafo único) impõem ao magistrado a 

prática de determinados atos que, em última analise, visam ao 

asseguramento do resultado útil do que vier a ser decido naquelas sedes. 

Adverte-se, porém, que a reserva de quinhão, como tutela provisória de natureza 

jurídica eminentemente cautelar exige que o companheiro sobrevivente faça prova da 

probabilidade da ocorrência da união estável e do risco de infrutuosidade da futura 

pretensão hereditária, para que obtenha a medida conservativa que reservará o seu possível 

quinhão. 

Outrossim, como a medida de reserva de quinhão, em que pese a natureza 

conservativa, irá, teoricamente, invadir a esfera jurídica dos demais herdeiros, o 

companheiro sobrevivente tem que atentar para o prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 

sua intimação acerca da inadmissão no inventário de seu companheiro, para propositura da 

ação de reconhecimento de união estável post mortem ou petição de herança, sob pena de 

perda da eficácia da medida conservativa, nos exatos termos do artigo 668, I, do Código de 

Processo Civil de 2015. 

 Nessa toada, o companheiro inadmitido no inventário terá que ingressar com a 

ação de reconhecimento de união estável post mortem, que poderá ser cumulada com 

pedido de partilha bens comuns e petição de herança, nos 30 (trinta) dias úteis 

subsequentes à intimação da sua inadmissão, sob pena de ver cessada a eficácia da reserva 

de quinhão. Contudo, pode também fazer uso da tutela provisória de urgência cautelar 

universalizada pelo artigo 294, nos termos do artigo 309, parágrafo único164, já que a sua 

fundamentação será diversa da reserva levada a efeito pelo artigo 628, §2º, todos do 

Código de Processo civil de 2015. 

                                                             
163 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil.  São Paulo, Saraiva, 2017, p. 519. 
 
164 Código de Processo Civil de 2015: Art. 309.  Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter 
antecedente, se:Parágrafo único.  Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à 
parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento 
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Oportuno registrar que, via de regra, ao determinar a remessa para os meios 

ordinários, a lei processual não pretende o afastamento do juízo do inventário, mas apenas 

que tal debate não ocorra dentro do processo de inventário, já que este apenas discute 

questão de direito
165

. 

Assim, a via ordinária deve ser entendida como aquela destinada a resolver 

questões que demandam ampla dilação probatória, que não podem ser solucionadas no 

processo de inventário, haja vista sua natureza. Entretanto, como a definição da existência 

ou não da união estável é matéria de competência absoluta da Vara de Família, segundo o 

Código de Divisão e Organização Judiciária do Rio de Janeiro
166

,  sua discussão não 

poderá ser realizada no juízo do inventário, ainda que fora do processo de inventário, mas 

na Vara de Família do domicílio dos herdeiros do companheiro pré-morto
167

. 

Cabe, porém, ao juiz do inventário, havendo provas suficientes da condição de 

herdeiro do companheiro, admiti-lo, também por decisão interlocutória, ainda que os 

demais coerdeiros resistam a tal pretensão. 

Verifica-se que a definição do ingresso do companheiro no inventário dependerá, 

principalmente, de prova documental ou documentada pré-constituída como, por exemplo, 

a escritura pública de união estável; prova oral materializada em termo de audiência; ata de 

cerimônia apenas religiosa de casamento; prova antecipadamente produzida, e todas mais 

admitidas pelo direito. Frisa-se que a prova documental ou documentada deve ser hábil a 

comprovar, principalmente, o início e o fim da união estável, e o acúmulo oneroso de 

patrimônio nesse período, para que se possa separar a meação e identificar os bens sobre os 

quais o companheiro irá concorrer com os demais herdeiros, bem como conferir eventual 

direito real de habitação. 

De posse de tal prova o companheiro sobrevivente, participará do inventário do seu 

companheiro pré-morto, que deverá ser distribuído ao juízo da vara de órfão e sucessões, 

observado o Código de Organização Judiciária competente, do último domicílio do seu 

companheiro, dentro de 2 (dois) meses a contar da abertura da sucessão que deverá 

                                                             
165 REsp Nº 1.558.007 - MA (2015⁄0078796-2), Terceira Turma, Des. Rel. MINISTRO RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, PAUTA: 15⁄12⁄2015 JULGADO: 15⁄12⁄2015 
166 Lei n.º 6956 de 13 de Janeiro 2015 CODJERJ. 
167 REsp 1.459.192⁄CE, Rel. p⁄ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 23⁄6⁄2015, DJe de 12⁄8⁄2015 
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ultimar-se nos 12 (doze) meses subsequentes ao da abertura, sem prejuízo da prorrogação 

de tal prazo, nos termos do artigo 611 do Código de processo Civil de 2015.  

Convém aportar que a entidade federativa estadual competente para instituir, 

fiscalizar e cobrar o imposto causa mortis, normalmente prevê aplicação de multa
168

 por 

inobservância do prazo previsto para que se proceda ao pedido de abertura do inventário 

judicial ou pedido administrativo de apuração do tributo, a exemplo do Estado do Rio de 

Janeiro, em que vigora a Lei n.º 7.174.2015, artigo 37, I e V169. 

Viu-se que, com a morte e até a partilha, o patrimônio do autor da herança 

permanece jungido, e necessitará ser administrado para que não sofra depreciação e para 

que possa solver suas obrigações. Para tanto, o legislador infraconstitucional estabeleceu as 

figuras do administrador provisório e do inventariante, conforme se observa, 

respectivamente, nos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil de 2015
170

.  

A administração dos bens que compõem o acervo hereditário do companheiro pré-

morto será exercida, provisoriamente, por todos os herdeiros indistintamente por força do 

principio de saisine, que representarão ativa e passivamente o espólio até que o 

inventariante preste compromisso e assuma tal encargo até que sobrevenha a partilha. Em 

que pese haver uma ordem hierárquica para nomeação é comum a nomeação do 

companheiro sobrevivente que, inclusive, está apontado em primeiro lugar para o exercício 

da inventariança.  

                                                             
168 STF: Súmula 542. Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro, como sanção pelo 
retardamento do início ou da ultimação do inventário. 
169 LEI Nº 7174 DE 28 DE DEZEMBRO 2015: Art. 37. O descumprimento das obrigações previstas nesta 
Lei sujeita o infrator à aplicação das seguintes penalidades: I – a quem não prestar a declaração nos 
prazos previstos no §4º do art. 27 ou no art. 46, será aplicada MULTA de 10% (dez por cento) do valor 
do imposto devido, acrescida de 10 (dez) pontos percentuais a cada doze meses adicionais, até o limite 
de 40% (quarenta por cento) do imposto devido, ou MULTA de 80% (oitenta por cento) do valor do 
imposto devido, quando constatada a infração no curso de procedimento fiscal; V – a quem não 
requerer a abertura do processo judicial de inventário e partilha dentro de 2 (dois) meses, a contar da 
abertura da sucessão, será aplicada MULTA de 10% (dez por cento) do valor do imposto devido, 
cobrada em dobro quando constatada a infração no curso de procedimento fiscal; 
170 Código de Processo Civil de 2015: Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, 
continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório 
representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura 
da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde 
pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. 
 



115 
 

115 
 

Sendo o companheiro sobrevivente nomeado para exercer a inventariança, 

incumbe-lhe a continuação, até a partilha, na posse direta e administração dos bens do seu 

companheiro, desde que estivesse com este convivendo ao tempo da sua morte, como 

nítida paridade ao critério da legitimação para suceder.  

A abertura para a inclusão do companheiro entre os legítimos para exercer a 

inventariança é fruto de longa evolução do instituto da união estável, como visto. Antes da 

codificação infraconstitucional inclui-lo no rol de legitimados só com o fruto da 

interpretação logico-sistemática realizada pela doutrina e jurisprudência em nítida 

observância das Normas Constitucionais. Somente com a Lei 12.192 de 2010, que alterou 

o artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, que o companheiro foi inserido no rol 

de legitimadas à inventariança junto àqueles que, normalmente, teriam maior proximidade 

e afeto com o autor da herança, sem deixar de mencionar que foi incluído no mesmo inciso 

que estava o cônjuge em nítida demonstração de inexistência axiológica entre as entidades 

familiares.  

Orlando Gomes
171

 registra que o legislador optou pelo critério de afeição para 

definir a prioridade de nomeação do inventariante em detrimento do critério de posse do 

acervo, razão pela qual o companheiro sobrevivente desponta em primeiro lugar da lista de 

preferência para ser nomeado como inventariante, conforme se depreende do artigo 617 do 

Código de Processo Civil de 2015
172

. 

A inventariança, apesar de constituir encargo pessoal, é função que deve ser 

exercida em consonância com os interesses do espólio e, inclusive, dos demais herdeiros, o 

que leva a concluir que companheiro sobrevivente ou o cônjuge, em regra, seriam as 

pessoas mais aptas a reunir e a administrar a universalidade de bens formada com o 

padecimento do extinto, mesmo porque, normalmente, terão direito a meação, que também 

será singularizada no inventário. 

Noutro giro, o inventário e a partilha dos bens situados no Brasil, decorrentes da 

morte do autor da herança e do fim da união estável, respectivamente, ainda que autor da 

                                                             
171 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões, vol. 06. 24 ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010, p. 296. 
172 Código de Processo Civil de 2015: Art. 617.  O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:  
I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da 
morte deste; 
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herança não seja brasileiro, tenha residido e falecido no estrangeiro, irá competir, com 

exclusividade, à autoridade judiciária brasileira, nos termos do artigo 23, I do Código de 

Processo Civil.  

Segundo Tereza Arruda Alvim Wambier,
173

 trata-se, pois, de regra de jurisdição 

exclusive brasileira, já que não terá eficácia nenhuma sentença proferida por autoridade 

judiciária estrangeira acerca de transmissão causa mortis de qualquer bem situado no 

Brasil, independentemente de ser o falecido estrangeiro, domiciliado fora do Brasil ou 

mesmo tendo outros bens no exterior, caso em que serão estes inventariados no país que 

estiverem localizados. 

Igualmente estabelece o texto codificado que, em regra, o foro do domicílio do 

falecido, ou qualquer um dele se tiver mais de um, será o competente para o processamento 

do inventário dos bens que se encontram em território brasileiro, mesmo que o óbito tenha 

ocorrido em outro local, e ainda que outros sejam os locais da situação dos bens, conforme 

se depreende do seu artigo 48
174

. 

A fixação do foro no domicílio do inventariado se justifica porque é justamente no 

seu domicílio que a pessoa mantém a maior parte das suas relações jurídicas que, como 

dito anteriormente, permanecem mesmo após a sucessão dos sujeitos em razão da morte.  

Outrossim, a fixação do foro para processamento no domicílio do companheiro, por 

exemplo, favoreceria, indiretamente, a figura do companheiro sobrevivente, já que, em 

regra, o domicílio do pré-morto também será o do supérstite, ainda que não se exija 

coabitação para a caracterização da união estável. Trata-se do que comumente ocorre e 

acabará por facilitar, sobremaneira, a administração do acervo hereditário pelo 

companheiro sobrevivente. 

Outro critério que facilita a administração do acervo pelo inventariante decorre do 

mesmo artigo 48 do Diploma Processual, pois também institui a regra do o juízo universal 

do inventário, quando determina que também o foro do domicílio do autor da herança será 

                                                             
173 WANBIER. Tereza Arruda Alvin... [et.al.]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: 
Artigo por artigo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 104 
174 Código de Processo Civil de 2015: Art. 48.  O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o 
competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última 
vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for 
réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. 
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competente para a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade 

e todas as ações em que o espólio for réu.  A consequência do juízo universal é sua 

capacidade de é exercer a vis attractiva, modificando a competência originalmente 

determinada, atraindo para seu âmbito todos os processos, conforme se depreende da parte 

final do dispositivo já citado. 

A inovação da nova legislação foi inserir no rol das ações que constam do juízo 

universal estabelecido pelo artigo 48 do Código de Processo Civil de 2015, as ações de 

impugnação ou anulação de partilha, segundo Tereza Arruda Alvim Wambier
175

. 

Pode ocorrer, no entanto, que o companheiro pré-morto não possua domicílio, 

quando, então, o foro da situação dos bens imóveis a inventariar será o competente; não 

havendo bens imóveis, mas apenas móveis, competente será foro do local de destes. 

Insta salientar que a regra do juízo universal não será aplicada para a ação que 

busca reconhecer a união estável caso o companheiro não seja admitido no inventário de 

seu companheiro pré-morto, por falta de prova documental que comprove a tal relação 

jurídica já que o juízo competente, em regra, será o da Vara de Família do domicílio dos 

herdeiros, conforme será visto. 

Registra-se, porém, que a regra que fixa o foro competente para o inventário é 

relativa, já que se fundamenta no território. Por essa razão, pode o companheiro 

sobrevivente, caso seu domicílio não seja mais o mesmo quando do ingresso do inventário, 

optar por distribuir o inventário no seu novo domicílio, ainda que relativamente 

incompetente. Não havendo impugnação, passará a ser competente por ser derrogável, nos 

termos da Súmula n.º 48
176

 do extinto TFR – Tribunal Federal de Recursos
177

. Importante 

observar que as mencionadas hipóteses legais encerram competência territorial e, como tal, 

                                                             
175 WANBIER. Tereza Arruda Alvin... [et.al.]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: 
Artigo por artigo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 129. 
176 TFR Súmula n.º 48. Não é absoluta a competência definida pelo art. 96 do Código de Processo Civil, 
relativamente à abertura de inventário, ainda que existente o interesse de menor, podendo a ação ser 
ajuizada em foro diverso do domicílio do inventariado. 
177 O Tribunal Federal de Recursos criado pela Constituição de 1946 e foi um dos órgãos máximos do 
Poder Judiciário do Brasil à época, mas foi extinto com a Constituição de 1988, que, em seu lugar, criou 
cinco Tribunais Regionais Federais, ocorrendo a descentralização prevista desde 1965, passando os 
seus ministros a integrar o recém-criado Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1946
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Regional_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Superior_Tribunal_de_Justi%C3%A7a
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não declináveis ex officio pelo órgão judicial, nos termos da Súmula nº 33 do Superior 

Tribunal de Justiça
178

.  

Definido o juízo competente, o legitimado como visto anteriormente, poderá 

requerer a abertura do inventário, quando deverá apresentar a petição inicial acompanhada 

da certidão de óbito do autor da herança, isto é, de cujos bens, em virtude de sua morte, 

deverão ser inventariados e partilhados. Recebida a petição inicial, estando regular, o 

magistrado nomeará o inventariante, obedecendo a ordem de pessoas indicadas no artigo 

617, e o intimará para que preste, dentro de 5 (cinco) “o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar a função”, nos termos do artigo 617, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil de 2015. Após prestar compromisso, o inventariante, em 20 (vinte) dias, 

deverá apresentar as primeiras declarações, isto é, todas as informações relevantes ao 

falecido e dos bens, direitos e dívidas, observando as determinações do artigo 620 do 

Código de Processo Civil de 2015, que servirá para citar e intimar os demais herdeiros e 

interessados, que poderão, querendo se manifestar. 

Superadas as questões de avaliação ou outros questionamentos, será determinada a 

lavratura do termo de últimas declarações, que pode necessitar de emenda, aditamento ou 

complementação, seguindo do cálculo dos tributos e sua homologação, quando se encerra a 

primeira fase do inventário.  

Na segunda etapa será realizada a partilha de bens, iniciada com a intimação das 

partes para que se manifestem sobre o pedido de quinhão. Não havendo dúvida acerca do 

quinhão de cada herdeiro e da meação do companheiro sobrevivente, sendo cômoda a 

partilha, será feito o seu esboço, nos termos do artigo 651 do Código de Processo Civil de 

2015
179

. Após quitação do imposto de transmissão causa mortis será proferirá sentença 

constitutiva, que encerra o estado de indivisão do acervo hereditário e constitui título 

executivo judicial. 

Percebe-se que há duas questões pontuais a serem observadas para a admissão do 

companheiro sobrevivente no inventário dos bens com que faleceu o seu companheiro pré-

                                                             
178 STJ: Súmula n.º 33. Competência relativa. Declaração de ofício. Inadmissibilidade. CPC, art. 
112.«A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 
179 Código de Processo Civil de 2015: Art. 651.  O partidor organizará o esboço da partilha de acordo 
com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem: I - dívidas atendidas; II - meação 
do cônjuge; III - meação disponível; IV - quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. 
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morte e todo desdobramento desta admissão - inclusive com relação à sua nomeação ao 

cargo de inventariante e à identificação da massa sobre a qual recairá seu quinhão e 

meação -, quais sejam: a existência de prova pré-constituída da união estável ou, não 

havendo, a anuência dos demais herdeiros. 

3.2. O companheiro reconhecido e a sucessão do companheiro ausente  

Cabe ressaltar que os direitos sucessórios do companheiro sobrevivente podem 

também decorrer da morte presumida de seu companheiro, tratada nos termos dos artigos 

6°, 22 a 39 do Código Civil e 744 e 745 do Código de Processo Civil de 2015. 

Ausência, segundo Silvio de Salvo Venosa
180

 “é fato de uma pessoa deixar seu 

domicilio sem dar notícias de seu paradeiro”. Ausente é o indivíduo que desapareceu, 

consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, sem deixar alguém para 

administrar o seu patrimônio, que corre o risco de se deteriorar ou dilapidar.  

Nesse sentido, a ausência é instituto que busca a proteção da riqueza que, diante do 

desaparecimento de seu titular, poderá se deteriorar ou se perder, segundo assinala 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama
181

. O objetivo do reconhecimento da ausência pela 

lei é proteger o patrimônio daquele que desapareceu e proporcionar a sua transmissão aos 

herdeiros. 

Destarte, se uma pessoa que viva em união estável desaparece, o companheiro 

poderá requerer a declaração de ausência para, inclusive, viabilizar a abertura da sua 

sucessão que, em síntese, opera-se em três fases: curadoria; sucessão provisória e sucessão 

definitiva. Entretanto, a fase da declaração de ausência pode ser suprimida quando se tratar 

de morte presumida.  

Assim, apesar de ambas situações (morte presumida e ausência) permitirem a 

abertura da sucessão do presumido morto e do declarado ausente, uma não se confunde 

com a outra. Maria Berenice Dias
182

 identifica algumas diferenças, mas aponta como mais 

relevante a necessidade de um moroso procedimento para a declaração da ausência, que 

                                                             
180 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito das Sucessões. São Paulo Atlas, 2010. p. 81. 
181 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Civil: Das Sucessões. São Paulo. Atlas, 2007, p. 269. 
182 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 509 
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não precisa ser percorrido para a declaração da morte presumida já que, na ausência, existe 

apenas a certeza do desaparecimento, sem que ocorra a presunção de morte. 

A morte presumida poderá ocorrer quando for extremamente provável a morte de 

quem estava em perigo de vida ou no caso do desaparecimento ter ocorrido a quem estava 

em campanha de guerra ou tenha sido feito prisioneiro, e não for encontrado, em até dois 

anos do fim da guerra, nos termos do artigo 7º do Código Civil
183

. 

A lei de registros públicos permite, ainda, para casos de catástrofes, a expedição do 

assento de óbito, mediante comprovação de que a pessoa estava presente no local do 

desastre, conforme artigo 88
184

. 

Assim, não sendo caso de morte presumida, haverá a necessidade de se deflagrar o 

procedimento judicial de declaração de ausência. Tratando-se de ausência de quem conviva 

em união estável, nítido é o interesse do companheiro remanescente na proteção do 

patrimônio que lhe é comum, o que o legitima a requerer a declaração de ausência de seu 

companheiro, e ser nomeado como curador legítimo de tal acervo. Apesar de o Código 

Civil
185

 ter se limitado a curadoria ao cônjuge, é evidente, por tudo que já foi visto até aqui, 

e diante de uma análise lógico-sistemática do ordenamento jurídico, que esta pode ser 

conferida ao companheiro. 

 Oportunamente, entende Maria Berenice Dias
186

 que o legislador incorreu em 

lastimável omissão ao não inserir o companheiro entre os legitimados à curadoria. 

Noutros giro, adverte-se que o procedimento da sucessão do ausente é regulado 

simultaneamente pelo Código Civil e Código de Processo Civil, tratando-se, pois, de uma 

                                                             
183 Código Civil de 2002: Art. 7o Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência: I - 
se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida; II - se alguém, desaparecido 
em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra. 
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois 
de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. 
184 Lei n.º 6015/73.  Art. 88. Poderão os Juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de 
pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, 
quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver 
para exame. (Renumerado do art. 89  pela Lei nº 6.216, de 1975). 
185 Código Civil de 2002: Art. 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, 
ou de fato por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. 
Art. 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados: I - o cônjuge não 
separado judicialmente; 
186 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 512 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6216.htm#art79
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verdadeira regra heterotópica, razão pela qual, na sucessão do ausente, deverá ser feita uma 

análise simbiótica dos dois diplomas legais. 

Entregue, de forma antecipada, a curadoria provisória ao companheiro, a este são 

atribuídas a posse e a administração do patrimônio a ser arrecadado, o que será feito sob a 

intervenção do Ministério Público. Serão publicados editais naa rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal, e na plataforma do CNJ, por lá permanecendo por 1 

(um) ano. Não havendo sítio, os editais serão publicados no órgão oficial e imprensa da 

comarca durante 1 (um) ano, reproduzidos de 2 (dois) em 2 (dois) meses, anunciando a 

arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens, nos termos do artigo 745 

do Código de Processo Civil de 2015
187

.  O exercício da curatela, nesse caso, irá perdurar 

até sucessão provisória, em que será atribuída a posse dos herdeiros.  

Proposta a ação declaratória de ausência e nomeado o companheiro como curador 

provisório, este apresentará a arrecadação dos bens, publicando-se os editais de 

chamamento de seu companheiro supostamente ausente para, ao final, não sendo ele 

localizado, malgrado todas as tentativas nesse sentido, com o parecer do Ministério 

Público, ser proferida a sentença. A sentença judicial terá por arrecadados os bens e 

poderá, sendo o caso, declarar ausente o titular deles, o que viabilizará a abertura de da 

sucessão provisória, nos termos dos artigos 26 a 36 do Código Civil e artigo 745, §§ 1º e 

2º, do Código de Processo Civil
188

. 

Declarada a ausência permite-se, em que pese a omissão do legislador, que 

companheiro do ausente veicule pedido de abertura da sucessão provisória, em 01 (um) 

ano a contar da arrecadação dos bens do ausente, ou em 03 (três) anos da data do seu 

desaparecimento, caso tenha deixado administrador ou procurador, quando, então, será 

conferida a posse ao companheiro e demais herdeiros dos bens que compõem o acervo 

hereditário. Aplicam-se à abertura da sucessão provisória as regras do procedimento de 

                                                             
187 Código de Processo Civil de 2015: Art. 745.  Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na 
rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais 
do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 (um) ano, ou, não havendo sítio, no órgão 
oficial e na imprensa da comarca, durante 1 (um) ano, reproduzida de 2 (dois) em 2 (dois) meses, 
anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens.  
188 Código de Processo Civil de 2015: Art. 745.,, § 1o Findo o prazo previsto no edital, poderão os 
interessados requerer a abertura da sucessão provisória, observando-se o disposto em lei. § 2o O 
interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros 
presentes e do curador e, por editais, a dos ausentes para requererem habilitação, na forma dos arts. 
689 a 692. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art689
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art689
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art692
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inventário e partilha do Código de Processo Civil, exceto com relação à imissão da posse 

dos herdeiros, e à partilha. Diante de seu caráter resolúvel, exige-se que se preste caução 

para garantir o eventual retorno do ausente. 

Igual tratamento dado à curadoria e à legitimidade para abertura da sucessão 

provisória foi dispensado ao companheiro, para efeito de imissão na posse dos bens do 

companheiro ausente, posto que o legislador sequer tenha feito menção a ele no artigo 30, 

§2°, ambas do Código Civil
189

. Por ser herdeiro legítimo, terá direito à posse dos bens do 

companheiro ausente, quando ultimada a partilha, desde que preste caução real ou 

fidejussória, nos termos do caput do artigo 30 do Código Civil
190

. Tal dispositivo 

caracteriza-se como evidente resquício de tratamento preconceituoso que privilegia o 

casamento.  

Tal resquício também se extrai da regra que cuida dos frutos e rendimentos do 

acervo que foi dado em posse a cada herdeiro. Aqui, o legislador estabelece injustificada 

distinção entre os herdeiros necessários e os facultativos, pois aqueles percebem 

integralmente tais valores, enquanto que este recebem apenas 50% (cinquenta por cento), 

tendo que capitalizar os outros 50% (cinquenta por cento) em favor do ausente para o caso 

de eventual retorno, exceto se a ausência for voluntária, ensejando a perda do o direito aos 

frutos capitalizados, nos termos do artigo 33 e parágrafo único do Código Civil
191

. 

Retornando o ausente, extingue-se o processo sucessório, restituindo a ele os seus 

bens. Entretanto, provada a sua morte e sua data será levada em consideração como marco 

para todos os efeitos sucessórios; não sendo, no entanto, possível precisar a data, será 

                                                             
189 Código Civil de 2002: Art. 30. Os herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do ausente, darão 
garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. 
§ 1o Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, 
será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador, ou de outro 
herdeiro designado pelo juiz, e que preste essa garantia. § 2o Os ascendentes, os descendentes e o 
cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, 
entrar na posse dos bens do ausente. 
190 Código Civil de 2002: Art. 30. Os herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do ausente, darão 
garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos 
191 Código Civil de 2002:Art. 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do 
ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem; os outros sucessores, 
porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no art. 29, de 
acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. 
Parágrafo único. Se o ausente aparecer, e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, 
perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. 
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considerada a data da sentença que declarou a ausência e nesse ou no outro caso, a 

sucessão provisória se converterá em definitiva. 

Por fim, a sucessão definitiva, não sendo caso de prova da morte, ocorrerá após o 

transcurso do prazo de 10 (dez) anos do trânsito em julgado da sentença que determina a 

sucessão provisória, ou de 5 (anos) anos, no caso de o ausente contar com mais de 80 anos 

de idade, quando irá presumir-se a morte do ausente, nos termos dos artigos 745, §3º, do 

CPC 
192

e 37 e 38 do Código Civil do Código Civil
193

. 

Com a sucessão definitiva, levantam-se as cauções, e os sucessores poderão, 

livremente, alienar e gravar os bens que integraram o seu quinhão, sem que, para tanto, 

seja necessária autorização judicial, bom como terão direitos à integralidade dos frutos. 

Entretanto, os herdeiros ainda mantêm a propriedade resolúvel dos bens do morto 

presumido por mais 10 anos; após os quais a sucessão se torna, de fato, definitiva. 

O retorno do ausente poderá refletir na retomada dos seus bens e será analisado em 

razão do momento em que o ocorrer, pois se retornar antes da sucessão provisória; caso o 

retorno se dê depois de aberta sucessão provisória e antes da definitiva mantém o direito a 

propriedade de seus bens, mas não terá direitos aos frutos e rendimentos, exceto com 

relação aos 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos que tem ser capitalizados pelos 

herdeiros facultativos e testamentários, salvo se a ausência for a voluntária; por último, se 

voltar após a sucessão definitiva, mas antes de transcorrido o prazo de 10 (dez) anos, terá 

apenas direito à restituição dos bens no estado em que se encontrar, os sub-rogados em seu 

lugar, ou o preço da venda; porém se o retorno 10 (dez) anos da sucessão definitiva. não 

terá qualquer direito.  

3.3.  Companheiro reconhecido e o alvará judicial  

O companheiro sobrevivente poderá, a depender dos bens que compõem o acervo 

hereditário do companheiro falecido, dispensar o inventário para que a universalidade 

                                                             
192 Código de Processo Civil de 2015: Art. 745 (...) § 3o Presentes os requisitos legais, poderá ser 
requerida a conversão da sucessão provisória em definitiva. 
193 Código Civil de 2002: Art. 34. O excluído, segundo o art. 30, da posse provisória poderá, justificando 
falta de meios, requerer lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Art. 35. 
Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, 
nessa data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que o eram àquele tempo. 
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deixada pela morte se finde e, assim, a sucessão se opere. Assim pode ocorrer com os 

valores do companheiro pré-morto constantes das contas do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço – FGTS, ou dos valores decorrentes do Fundo de Participação PIS-PASEP e, 

ainda, com os saldos bancários e investimentos de pequeno valor em conta corrente, saldo 

de salários, aposentadoria e restituição de imposto de renda
194

.  

Os valores acima podem ser pagos diretamente ao beneficiário da pensão por 

morte, bastando apenas comprovação da referida vinculação previdenciária, 

independentemente de inventário. Frisa-se que os legitimados a receber tais valores são 

aqueles que percebem a pensão por morte na qualidade de dependentes econômicos do 

falecido. Entretanto, as exigências das entidades que administram tais valores são tantas 

que, na maioria das situações, o recebimento só será realizado por meio do Alvará Judicial, 

quando na verdade, este instrumento só deveria ser exigido no caso de inexistirem 

dependentes habilitados na Previdência Social. 

O alvará possui consequência apenas para transferência de coisas de pequeno valor; 

se ultrapassados os limites quantitativos definidos na Lei 6.858/1980, o procedimento 

correto será o inventário judicial ou extrajudicial. 

Não se deve, no entanto, confundir esse alvará autônomo que se encerra pela 

sentença, com os alvarás solicitados no curso do inventário ou arrolamento, já que, nesse 

aspecto, referem-se à uma autorização judicial para a prática de certos atos cuja pretensão 

será definida em sede de decisão interlocutória que consequentemente, pode gerar o 

recurso de agravo de instrumento, quando ocorre a denegação ou deferimento do alvará 

subsidiário por parte do magistrado
195

. 

Por inexistir regras de procedimento especial para o procedimento do alvará 

judicial autônomo seguir-se-á as regras do procedimento especial de jurisdição voluntária e 

                                                             
194 Nesse sentido: STJ REsp 1.085.140-SP, 4ª. T Rel. Min. Luis Felipe Salomão. P. 17/06/11 
195Bueno, Cassio Scarpinella, Novo Código de Processo Civil anotado, São Paulo, Saraiva, 2015. p. 450 



125 
 

125 
 

ue terá início com pedido do interessado, no caso o companheiro sobrevivente
196

, nos 

termos dos artigos 719 e 725, VII do Código de Processo Civil de 2015
197

.  

Nesse sentido é o entendimento de Cassio Scarpinella Bueno leciona. Assim, 

ressalvados os procedimentos especiais de jurisdição voluntária regulados nas Seções II a 

XII do Capítulo, o procedimento a ser observado é o que está nos artigos 720 a 725 CPC. 

Uma vez deflagrado pelo companheiro sobrevivente, o juiz determinará a citação 

dos interessados, os havendo, e decidirá em 10 (dez) dias úteis. Tratando-se de jurisdição 

voluntária, o juiz poderá decidir com certa margem de liberdade, por não estar adstrito ao 

critério de legalidade estrito, podendo fazer uso, portanto, de princípios jurídicos diante da 

omissão da lei, conforme registra Tereza Arruda Alvim Wambier
198

.  

4. Da união estável recusada que pende de prova pré-constituída 

Serão abordadas adiante algumas medidas que podem ser adotadas pelo 

companheiro sobrevivente que teve sua condição de partícipe da união estável recusada, 

para fazer valer o seu direito sucessório. 

4.1 Da união estável e os meios de prova admitidos pelo direito  

Partindo do pressuposto de que a união estável se constrói no mundo fático, ou seja, 

independentemente de formalidades, a análise da matéria probatória, no campo processual, 

constitui importante ferramenta para o reconhecimento da união estável, o que, 

reflexamente, levará ao direito sucessório do companheiro. 

Ressalta-se, ainda, que o direito à produção de prova pode ser considerado como 

garantia fundamental, já que decorre do princípio do acesso à justiça, consectário da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional. 

                                                             
196 Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 105.206 - SP (2009/0092756-0) Relator: 
MINISTRO HERMAN BENJAMIN 
197 Código de Processo Civil de 2015: Art. 719.  Quando este Código não estabelecer procedimento 
especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta Seção. Art. 
725.  Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de: VII - expedição de alvará judicial; 
198 WANBIER. Tereza Arruda Alvin... [et.al.]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: 
Artigo por artigo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 723 
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A prova, no contexto do reconhecimento da união estável, tem como escopo 

revolver o tecido das relações familiares na busca da verdade substancial da existência 

fática da união estável para que o julgador possa, reconstruindo os fatos na forma como 

ocorreram, se pronunciar acerca da pretensão de reconhecimento ou não da união estável. 

Colaciona-se a pontual definição de prova proposta por Luiz Fux 199
 que, sem 

pretender esgotar o conteúdo, registra que: 

Aprova é o meio através do qual as partes demonstram, em juízo, a 

existência dos fatos necessários à definição do direito em conflito. Provar 

significa formar a convicção do juiz sobre a existência ou inexistência 

dos fatos relevantes para a causa. 

Percebe-se que o aspecto objetivo da prova seria o elemento que o companheiro 

carrearia aos autos. Sob o aspecto subjetivo, trata-se daquilo que seria capaz de contribuir 

para a formação do convencimento do julgador. Atente-se que a prova, sob seu aspecto 

subjetivo ou objetivo, não se constitui em um fim em si mesmo. Diante disso, 

subjetivamente, a prova deve recair sobre o convencimento do julgador, que não pode 

eternizar o julgamento, decidindo de acordo com a verdade processual, ou seja, com aquela 

que, segundo Luiz Fux, migrou para os autos
200

. 

Segundo Rolf Madaleno
201

, parafraseando Francesco Carnelutti, entre todos os 

fatos afirmados pelas partes em um processo, existe uma zona neutra de ações afirmadas 

tão só por uma ou algumas das partes, mas não admitidas, embora possam existir ou não. 

São acontecimentos havidos por controvertidos e, portanto, se constituem em matéria de 

prova, deparando-se o julgador com a afirmação positiva de um e a negativa do outro, 

sendo necessário proporcionar os meios processuais de prova para a solução do impasse 

entre duas aparentes, mas contraditórias verdades. 

Nessa toada, o sedizente companheiro que pretende provar a sua condição de 

partícipe da união estável deve levar aos autos, por todos os meios de prova admitidos pelo 

                                                             
199 FUX, Luiz Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Forense, 2008. P.. 572. 
200 FUX, Luiz op.cit. p.. 572. 
201 BRASIL: http://www.rolfmadaleno.com.br/novosite/conteudo.php?id=320, acessado em 
27.03.2017 

http://www.rolfmadaleno.com.br/novosite/conteudo.php?id=320
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direito
202

, os elementos que evidenciam que a sua relação com outra pessoa é estabelecida 

com o objetivo de constituição de família, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura, para contribuir com a formação do convencimento do julgador
203

, pois somente 

assim conseguirá obter o reconhecimento judicial da entidade familiar pretendida. 

Registra-se que o objeto da prova da relação de companheirismo é demonstrar as 

alegações fáticas controvertidas e relevantes, e comprovar a existência da união estável, 

limitando-se, portanto, ao mundo fático
204

, na medida em que as alegações de direito, a 

exemplo da discussão da constitucionalidade do artigo 1790, não são objeto de atividade 

probatória. 

Sobreleva dizer, no entanto, que apesar de a prova ter por objeto as alegações 

fáticas, a exemplo da existência da união estável, no campo sucessório, as alegações 

podem também recair, excepcionalmente, sobre o direito, o que se extrai diante da análise 

conjunta das regras dos artigos 5º, XXXI, da Constituição de 1988, 376 do Código de 

Processo Civil e 10, §1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que seguem 

abaixo, respectivamente:  

CF/1988 

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada 

pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, 

sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus"; 

 

CPC de 2015 

Art. 376.  A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou 

consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz 

determinar. 

LINDB 

Art.  10.  A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em 

que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a 

natureza e a situação dos bens. 

§ 1º A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada 

pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de 

                                                             
202 Código de Processo Civil: Art. 369.  As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem 
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos 
fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 
203 Código de Processo Civil de 2015: Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos, 
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de 
seu convencimento. 
204 Código de Processo Civil de 2015: Art. 369.  As partes têm o direito de empregar todos os meios 
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a 
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 
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quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal 

do de cujus.      (Redação dada pela Lei nº 9.047, de 1995) 

§ 2
o
  A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para 

suceder. 

Diante da adoção do princípio da territorialidade moderada, a lei pátria viabiliza, no 

caso do direito sucessório do companheiro, por exemplo, a eficácia da lei estrangeira do 

país do companheiro estrangeiro pré-morto, sempre que for mais favorável ao herdeiro 

brasileiro e que não ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.  

Admite-se, portanto, a produção de prova sobre teor é vigência do direito 

estrangeiro, como ônus de quem o alega. Assim, o companheiro sobrevivente, que deve 

fazer a juntada aos autos de uma publicação do texto legal, traduzida por tradutor 

juramentado, com a respectiva certidão obtida pela Embaixada do país no Brasil ou, 

segundo Alexandre Freitas Câmara
205

 poderá ainda, requerer a juntada de “obras de 

doutrina ou de pareceres de advogado do Estado cujo direito se pretende demonstrar”. 

Apresentado aos autos o diploma estrangeiro, devidamente traduzido, o julgador 

deverá proceder à confrontação com a lei pátria para que seja aplicado, ao companheiro 

sobrevivente, o qualificativo jurídico do Estatuto Pessoal do de cujus e, consequentemente, 

os direitos sucessórios dele decorrentes, em benefício do companheiro sobrevivente. Isso 

se aplica à partilha dos bens que estejam no Brasil, não servindo, aos bens que estejam no 

estrangeiro, uma vez que a competência da autoridade brasileira limita-se, com 

exclusividade, a proceder ao inventário e a partilha dos bens do de cujos situados no Brasil.  

Percebe-se que o ônus da prova quanto à vigência do direito estrangeiro e quanto às 

das alegações fáticas da união estável, será do companheiro sobrevivente. O êxito da 

pretensão levada a julgamento depende do companheiro, a quem cumpre desincumbir-se 

do encargo probatório em comento, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo 

Civil vigente
206

. 

                                                             
205 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo Atlas , 2015, p. 223. 
206 Código de Processo Civil de 2015:Art. 373.  O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 
constitutivo de seu direito; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9047.htm
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Competindo tal ônus ao companheiro sobrevivente, este poderá se valer-se de todas 

as provas em direito admitidas, o que não obstaculiza a participação oficiosa
207

 do 

magistrado, que “não é obrigado a compactuar com o desleixo probatório da parte, o que 

naturalmente prejudica a qualidade da tutela jurisdicional prestada”, conforme registra 

Daniel Amorim Assunção Neves
208

. No entanto, o ônus do fato constitutivo da união 

estável é, verdadeiramente, de quem a interessa, o companheiro supérstite. 

Admite-se, desta forma, que o companheiro se valha das chamadas provas típicas, 

previstas em lei, como a documental, testemunhal e inspeção judicial, bem como das 

provas atípicas, na medida que é possível empregar, além dos meios legais, aqueles 

moralmente legítimos, ainda que não descritos na lei.  

Permite-se, também, o emprego da prova típica por meio atípico, como ocorre, com 

certa frequência, para esclarecimento dos fatos que levam ao reconhecimento da união 

estável decorrentes das declarações escritas firmadas por testemunhas, que expõem o que 

sabem sobre a notoriedade da união estável. Nota-se que a prova testemunhal é um meio 

típico de prova, cujo depoimento é colhido em juízo, nos termos do artigo 453 do Código 

de Processo Civil
209

, mas cuja produção probatória pode se dar por meio de uma 

declaração.  

Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015, adotando a teoria da 

independência da produção da prova, viabilizou que eventual prova seja produzida em 

processo autônomo, ou seja, externamente à demanda na qual ela será utilizada.  

A produção autônoma de provas, descrita nos artigos 381 a 383 do Pergaminho 

Processual
210

, envolve não só a típica produção antecipada de provas, mas também a 

                                                             
207 Código de Processo Civil de 2015: Art. 370.  Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 
208 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Salvador, Juspodivum, 2016, 
p. 663. 
209 Código de Processo Civil de 2015: Art. 453.  As testemunhas depõem, na audiência de instrução e 
julgamento, perante o juiz da causa, exceto: 
210 Código de Processo Civil de 2015: Art. 381.  A produção antecipada da prova será admitida nos 
casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação 
de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 
possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. § 1o O arrolamento de bens observará o disposto nesta 
Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de 
apreensão. § 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser 
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demanda cautelar assecuratória de provas, a demanda da descoberta da prova, o 

arrolamento de bens e a justificação, medidas estas que, na legislação processual revogada, 

adotam a roupagem do processo cautelar, mesmo não tendo a característica da tutela 

conservativa. 

Nessa toada, o companheiro sobrevivente que se deparar com a dilapidação do 

patrimônio do companheiro pré-morto poderá buscar a proteção de tal patrimônio pelo 

arrolamento de bens e pela tutela provisória de natureza cautelar, para tornar indisponíveis 

os bens arrolados; poderá, também, demandar com o escopo de colher depoimento de 

testemunha essencial à comprovação da união estável, diante do perigo de perecimento de 

tal prova, que inviabilizará futura oitiva; ou, ainda, poderá fazer uso da justificação para 

que se demonstre, em juízo, através da prova testemunhal, a existência de um fato, 

convertendo tais fatos para simples documento, sem caráter contencioso.   

Todas essas medidas podem ser utilizadas para garantir o direito sucessório do 

companheiro sobrevivente, uma vez que tendem a proteger do patrimônio do de cujus até 

ulterior partilha; realizar oitiva extremamente relevante para a comprovação da união 

estável, quando não for possível aguardar a audiência de instrução e julgamento; ou 

converter em documento sem caráter contencioso a prova testemunhal. 

Enfim, é significativamente vasto o campo probatório colocado à disposição do 

companheiro sobrevivente. 

                                                                                                                                                                                         
produzida ou do foro de domicílio do réu. § 3o A produção antecipada da prova não previne a 
competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. § 4o O juízo estadual tem competência para 
produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa 
pública federal se, na localidade, não houver vara federal. § 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele 
que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem 
caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.  

Art. 382.  Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de 
antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.§ 1o O juiz 
determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou 
no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a 
ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os 
interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que 
relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste 
procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a 
produção da prova pleiteada pelo requerente originário. 

Art. 383.  Os autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e 
certidões pelos interessados. Parágrafo único.  Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente 
da medida. 
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Não bastassem as possibilidades acima, existe a possibilidade da elaboração da Ata 

Notarial, lavrada por notário, que declara algo que tenha presenciado, certificando sua 

existência e o modo de ser, conforme se depreende do artigo 384 do Código de Processo 

Civil de 2015
211

.  

Nesse contexto, o companheiro poderá requerer junto ao Tabelião de Serviço 

Notarial que lavre a respectiva ata, por exemplo, após consultar a página de uma rede 

social na qual o companheiro pré-morto tenha postado fotos e feito declarações que 

demonstram a sua relação com o companheiro sobrevivente, antes que os referidos dados 

sejam retirados do aludido ambiente. A respectiva ata notarial, de acordo com Alexandre 

Freitas Câmara
212

, “deve ser tratada como documento público em geral”, que “faz prova 

não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o 

tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”, nos termos do artigo 405 

do Código de Processo Civil de 2015. 

Noutro giro, apesar da amplitude do campo probatório, existem limitações à sua 

produção que vão desde a análise da atividade cognitiva do julgador, quando permitirá, a 

depender da causa, uma ampla ou limitada, superficial ou exauriente produção probatória, 

bem como a licitude da sua obtenção, na medida em que o ordenamento pátrio proíbe a 

produção de provas obtidas por meios ilícitos ou ilegítimos, nos termos dos artigos 5º, LVI 

da Constituição e 1988
213

 e do artigo 369 do Código Processual
214

.  

Em que pese existir diferenciação doutrinária entre prova ilícita (aquela obtida com 

violação das garantias constitucionais e do direito material) e prova ilegítima (aquela 

decorrente da transgressão das regras processuais), ambas se enquadram na vedação 

constitucional e legal. 

                                                             
211 Código de Processo Civil de 2015: Art. 384.  A existência e o modo de existir de algum fato podem 
ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por 
tabelião.Parágrafo único.  Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos 
poderão constar da ata notarial. 
212 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro São Paulo Atlas, 2015, p. 240 
213 Constituição de 1988: Art. 5.º, LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 
ilícitos; 
214 Código de Processo Civil de 2015: Art. 369.  As partes têm o direito de empregar todos os meios 
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a 
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 
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Segundo Humberto Dalla, “provas ilícitas são as que implicam violação da norma 

de direito material ou de direito processual”.  

Nessa toada, o reconhecimento do direito fundamental à produção de prova não 

significa que sua produção seja ilimitada, sem óbices legais, já que também está sujeito as 

demais garantias e princípios constitucionais que na eventual hipóteses de colidência será 

necessária uma análise ponderativa com escopo de se buscar, no caso concreto, “aquele 

que respeita com maior amplitude a dignidade da pessoa humana  - que se constitui a pedra 

de toque e reluzente fundamento de todo o sistema jurídico brasileiro”, segundo Cristiano 

Chaves de Faria e Nelson  Rosenvald
215

. 

Percebe-se, pois que o ordenamento pátrio preservou outros valores constitucionais 

ao vedar, como regra, a utilização da prova obtida por meios ilícitos em qualquer processo, 

que são regidos incondicionalmente pelo princípio do devido processo legal, natural, 

portanto, tal proibição. Entretanto, imperioso destacar que no Estado Democrático de 

Direito não existem valores absolutos, razão pela qual todos eles devem ser analisador 

conjuntamente para que um não se sobreponha ao outro. 

Nessa toada, não se pode olvidar que as questões processuais no âmbito do Direito 

de Família, em sua maioria, de ordem pública, são de peculiar particularidade que 

merecem que sua análise seja realizada de forma indissociável do respectivo juízo de 

ponderação.  

Partindo deste pressuposto é lícito concluir que, em casos pontuais as provas 

ilegítimas e até mesmo as ilícitas poderão ser utilizadas para garantidas dos partícipes das 

relações familiares, vez que não estarão isolados, na medida em que as discussões 

familiares, ainda que de cunho patrimonial vinculam-se a questões outras como a proteção 

do idoso, dos filhos, evidenciando que não se trata de um interesse particular dos 

companheiros, por exemplo, mas da própria instituição familiar de valor transcendental. 

Não é por outra razão que o Código de Processo Civil unificou os procedimentos nos 

Capitulo X e XV, denominando-os “Das Ações de Família”. 

                                                             
215FARIAS, Cristiano Chaves de, e Rosenvald, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias, JusPODIVM, Bahia, 
2012, p. 56. 
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Ainda sobre a flexibilização da vedação às provas ilícitas, vislumbra-se que a 

interceptação pelo companheiro sobrevivente de correspondência endereçada ao 

companheiro pré-morto, apesar de ser um exemplo de evidente prova obtida por meios 

ilícitos, para Yussef Said Cahali
216 

seria possível a sua utilização, independentemente da 

ilicitude da obtenção da carta ou e-mail, garantindo, como consequência, que possa, junto 

com outras provas, formar o convencimento do julgador. 

Também a título de exemplo, seria possível auscultar pessoas que são impedidas de 

depor, como as empregadas domésticas, os parentes do companheiro supérstite, conforme 

se depreende do artigo 447, § 2º, I do Código de Processo Civil de 2015. Frisa-se que as 

oitivas de tais pessoas ocorrem com certa frequência, principalmente em decorrência da 

privacidade que é peculiar nas relações familiares, uma vez que os fatos somente poderão 

ser demonstrados por pessoas que possuam certa proximidade e intimidade com os fatos 

ocorridos no ambiente familiar, conforme pondera Rolf Madaleno217.  

A moderação em tais depoimentos torna-se, pois ,extremamente importante, diante 

da possível carga de imparcialidade que naturalmente irão apresentar, conforme obtempera 

Rolf Madaleno
218

 : 

Não se pode perder de vista, no entanto, que será decisão do juiz avaliar a 

necessidade ou conveniência da tomada destes depoimentos de pessoas, 

em princípio, impedidas de deporem, como será exclusivamente do 

decisor avaliar a real e final prestabilidade destes testemunhos, que sabe, 

de antemão, estão imantados de uma carga muito elevada e 

compreensível de parcialidade, cometendo ao magistrado promover a 

conveniente filtragem desta prova que entrelaça sentimentos, interesses e 

comprometimento pessoal. 

Realiza-se, assim, verdadeiro juízo de ponderação entre os meios e fins para, dentro 

da ótica da proporcionalidade e razoabilidade que, em suas essências, unificam os valores 

decorrentes da concepção de justiça, equidade, bom-senso, ponderação, moderação, entre 

outros valores afins, permitir a utilização da prova que, em princípio, seria vetada.  

                                                             
216 CAHALI, Yussef Said. Divórcio e separação, São Paulo: RT, 6ª e, Tomo 1, 1991, p. 732 
217Brasil: http://www.rolfmadaleno.com.br/novosite/conteudo.php?id=320, acessado em 27.03.2017. 
218 Brasil: http://www.rolfmadaleno.com.br/novosite/conteudo.php?id=320, acessado em 27.03.2017. 

http://www.rolfmadaleno.com.br/novosite/conteudo.php?id=320
http://www.rolfmadaleno.com.br/novosite/conteudo.php?id=320
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Assim também se posiciona Maria Berenice Dias
219

: 

Na seara do direito das famílias, travam-se grandes embates sobre a 

utilização de provas ilícitas, principalmente diante dos avanços no campo 

da informática. A tendência é não admiti-las. A preservação ela 

intimidade ele cada um, da dignidade e do sigilo elas comunicações torna 

as relações familiares imunes ao uso de provas obtidas por meios ilícitos. 

Mas, ainda que o processo seja um instrumento ético, o que recomenda 

ponderação na análise da prova ilícita, há que se atentar ao princípio da 

proporcionalidade, podendo algumas provas ser admitidas, quando 

relevante para o deslinde da causa e evidenciado como a única maneira 

de a parte provar sua pretensão. 

 

Prevalece, portanto, como visto acima, a tese do abrandamento da proibição da 

prova ilícita em casos excepcionais, quando deverá ser realizada ponderação sobre direitos 

constitucionais proporcionalmente mais valorados, para que se possa encontrar o equilíbrio 

entre os dois valores contrapostos. 

 Conclui-se, portanto, pela possibilidade do uso de provas ilícitas para garantia dos 

direitos do companheiro sobrevivente diante do uso da ponderação de interesses, pois 

mesmo que a princípio possa parecer que se caracteriza como interesse individual, na 

verdade, o objetivo último é a proteção da própria entidade familiar. 

4.2. Da ação post mortem de reconhecimento e extinção de união estável  

Mais uma vez importa em reafirmar que a união estável se constrói no mundo 

fático, normalmente, destituída de prova pré-constituída, e que tal reconhecimento poderá 

ser negado pelos demais herdeiros do autor da herança, evidencia-se que a ação post 

mortem de reconhecimento e extinção de união estável se apresenta como uma grande 

ferramenta para viabilizar a efetivação dos direitos sucessórios do companheiro 

sobrevivente. 

Insta salientar, porém, que a busca da tutela jurisdicional de reconhecimento da 

união estável pode ser deflagrada em vida pelos partícipes da união, que também poderá 

produzir reflexos patrimoniais, a exemplo dos direito à meação. Entretanto, somente 

interessa ao direito sucessório a ação deflagrada post mortem, em razão da regra que 

                                                             
219 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 73-74. 
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confere direitos sucessórios do companheiro somente se este estivesse convivendo com o 

autor da herança ao tempo da sua morte. 

Assim, a propositura da demanda antes da abertura da sucessão é prova 

suficiente para afastar da sucessão o sedizente companheiro, já que não mais estaria 

convivendo em união estável com o autor da herança, quando da abertura da sua secessão. 

Registra-se assim, o desinteresse pela ação manejada ainda em vida pelo 

companheiro no presente trabalho porque o Código Civil não atribuiu às mesmas regras a 

manutenção da legitimidade sucessória do cônjuge estabelecida no artigo 1831 do Código 

Civil, que estende sua legitimidade em até dois anos após a sua separação fática com o 

autor da herança, ou em maior período se não tiver dado causa a ela. Se assim fosse com o 

companheiro, eventual ação de reconhecimento de união estável proposta em vida pelo 

companheiro poderia ser aproveitada para atribuir efeitos sucessórios, mas como não é o 

caso, ela limita-se a produzir, entre os efeitos patrimoniais, os de garantir a meação. 

Entretanto, cabe deixar consignado o referido entendimento doutrinário que pugna pelo 

afastamento do direito sucessório quando houver separação fática de ambos, cônjuge e 

companheiro, pois com o fim da convivência, por pressupor o fim do estado de comunhão, 

não se pode atribuir efeitos patrimoniais sem ofender o princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, já que em nada colaborou para o aumento do acervo 

patrimonial do pré-morto. 

Retomando, resta, pois, ao companheiro sobrevivente manejar, pelo 

procedimento especial, ação de reconhecimento e extinção post mortem de união estável, 

como instrumento adequado para, reconhecendo a união estável, abrir as portas para seu 

direito sucessório, quando inexistente prova pré-constituída, houver resistência dos demais 

herdeiros.
220

. 

Assim é que se faz necessário que o companheiro supérstite disponha do 

reconhecimento da união estável em ação própria, para que seja admitido em eventual 

inventário e, assim, faça valer seus direito sucessórios.  

                                                             
220 Processo APL 0036628-97.2011.8.19.0001 TJR-  OITAVA CAMARA CIVEL Publicação 28/01/2014 
RELATOR: DES. MONICA MARIA COSTA DI PIERO Ementa: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. 
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. 
LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS. 
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Nesse sentido, ocorrida a morte de um dos conviventes sem que tenha havido 

reconhecimento judicial ou extrajudicial da união estável, será possível que o companheiro 

supérstite provoque o Poder Judiciário com a finalidade de obter tal declaração e, com isso, 

dê passagem ao reconhecimento de seus direitos sucessórios. A provocação é, no entanto, 

desnecessária quando houver prova pré-constituída da união que, por exemplo, pode 

decorrer de pacto convivencial celebrado em vida pelos partícipes, ou quando os herdeiros 

não recusarem a existência da união, já que a união estável, por ser um fato jurígeno, sua 

existência ou extinção independente do reconhecimento judicial. 

 A legitimidade ativa, que em princípio é do companheiro sobrevivente, 

passará aos seus herdeiros, credores e ao Estado, caso ocorra a sua pós-moriência. Assim 

essas pessoas poderão ingressar com á demanda de reconhecimento de união estável para 

que alcancem o patrimônio do companheiro pós-moriente, ainda que tal demanda não 

tenha sido distribuída
221

.   

Noutro lado, atribui-se legitimidade passiva da presente demanda aos herdeiros 

do companheiro falecido, em litisconsórcio necessário, pois cada qual deve defender seus 

próprios interesses, para que a decisão possa ser plenamente eficaz.  

Referido provimento será adequado, portanto, quando pendente prova pré-

constituída da união, os demais herdeiros discordarem de forma justificada de tal intento 

ou inexistam outros herdeiros, o que faz surgir a utilidade e a necessidade da demanda, que 

deve ser promovida no juízo de família do último domicilio do casal
222

. Inexistindo outros 

herdeiros, a ação declaratória viabilizará a via administrativa para o inventário, nos termos 

do artigo 18 da Resolução n.º 35 do Conselho Nacional de Justiça
223

, o que reforça a ideia 

de interesse de agir para ação meramente declaratória. 

                                                             
221 Processo APL 0036628-97.2011.8.19.0001 TJR-  OITAVA CAMARA CIVEL Publicação 28/01/2014 
RELATOR: DES. MONICA MARIA COSTA DI PIERO Ementa: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. 
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. 
LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS. 
222 Código de Processo Civil de 2015: Art. 53.  É competente o foro: I - para a ação de divórcio, 
separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do 
guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio 
do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; 
223 Resolução n. 35 CNJ: Art. 18. O(A) companheiro(a) que tenha direito à sucessão é parte, observada a 
necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso 
de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável 
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Na referida demanda o companheiro sobrevivo deverá fazer prova da posse de 

estado de casado quando vivo o autor da herança, fazendo uso de todas as provas em 

direito admitidas, como visto nos item 4.1 (quatro ponto um) deste capítulo. A posse do 

estado de casado se configura a partir do estabelecimento de união pública, contínua e 

duradoura, com intuito de constituir família. 

Apesar de ser nebulosa a prova da intenção, permeada por alta carga de 

subjetividade, é possível que alguns fatores contribuam para a formação da convicção 

nesse sentido. Assim é que, apesar de não se exigir coabitação para a caracterização da 

união estável, esta possui relevante carga probante, ao encontro do elemento subjetivo 

pressuposto, a corroborar os demais elementos levados aos autos, por isso o companheiro 

sobrevivo deverá fazer bom uso de todos os meios de prova admitidos em direito. 

Necessário também se demonstrar que, além da posse do estado de casados, 

que não pairavam impedimentos legais sobre a referida união, fator que equaliza, mais uma 

vez, a união estável e o casamento.  

Como visto, o casamento, por si, não impede a constituição da união estável, 

desde que o companheiro casado encontre-se separado de fato de seu cônjuge. 

A constatação da existência de uma união entre o companheiro supérstite e o 

autor da herança gera presunção relativa de que os bens onerosamente adquiridos na 

constância da união advieram de esforço comum e, portanto, pertencem a ambos, em partes 

iguais. Repisa- que, partindo da premissa de que não há contrato de convivência, pois o 

contrário ensejaria o desinteresse da ação em análise, o regime de bens que deve nortear a 

divisão do patrimônio é o da comunhão parcial, do qual exsurge o direito à meação. Tal 

constatação leva à conclusão de que vários pedidos poderiam, em tese, ser cumulados com 

a ação post mortem de reconhecimento e extinção de união estável.  

Assim, poderá ocorrer a cumulação de pedido de reconhecimento post mortem 

de união estável com pedido de partilha de patrimônio comum, ou, ainda, com a pretensão 

de petição de herança, cujo respaldo encontra-se no artigo 327 do Código de Processo 

Civil de 2015, que dispõe ser “licita a cumulação, em único processo, contra o mesmo réu, 

de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”.   
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Entretanto, a cumulação de pedidos que possuem procedimentos diferentes, 

como ocorre com os exemplos acima, demandará à adoção do procedimento comum, sem 

prejuízo das técnicas próprias de mediação e conciliação das ações de família, conforme se 

depreende do § 2º do mesmo artigo 327, que segue abaixo: 

Código de Processo Civil de 2015 

Art. 327... 

§2º. Quando cada pedido corresponder a tipo diverso de procedimento, 

será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, 

sem prejuízo das técnicas processuais diferenciadas previstas nos 

procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos 

cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre 

procedimentos comum. 

 

Verifica-se que a eventual imposição de adoção de procedimentos separados 

para cada uma dessas pretensões ofenderia o princípio fundamental da duração razoável do 

processo, por impor práticas processuais repetitivas que são comuns a todos os processos 

judiciais, como citação, decisão de saneamento, prolação de sentença, entre outros, além de 

não atender o princípio da segurança jurídica, já que a cumulação poderia evitar decisões 

judiciais conflitantes decorrentes da mesma básica fática, conforme sustenta Pedro Gomes 

de Queiroz
224

. 

Os direitos à meação e à herança do companheiro sobrevivente referem-se aos 

mesmos bens que surgem em razão do reconhecimento da união estável, razão pela qual se 

mostra coerente à cumulação. 

Ainda sobre a cumulação de pedidos, o Código de Processo Civil de 2015 

condiciona sua possibilidade à competência do juízo para julgá-los. Por conseguinte, a 

cumulação irá depender Código de Divisão e Organização Judiciária local, que poderá 

segregar a competência dos juízos de Sucessões dos de Família, o que poderia, 

teoricamente, inviabilizar a cumulação da ação de reconhecimento de união estável com a 

de petição de herança, por exemplo.  

A despeito disso, o Direito Processual há de servir à efetivação e tutela eficaz 

do direito material para que seja atendido, a contento, o direito fundamental de acesso à 

justiça. 

                                                             
224 QUEIROZ, Pedro Gomes de, A cumulação de pedidos relativos ao direito de família no novo CPC/2015.: 
in Repercussões do Novo CPC. Famílias e Sucessões. Fredie Didier Jr. (coord.), JusPodivum, 2016, p.177. 
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Assim, algumas considerações são importantes no que se refere à 

(im)possibilidade de cumulação de pedidos. 

Sabe-se que, de acordo com o regime jurídico da competência, esta pode ser 

absoluta ou relativa. Os critérios de competência absoluta estão intimamente ligados à 

tutela de interesse público ou da organização da justiça e se referem à competência 

funcional e material.  

A par da competência absoluta, existem também hipóteses de competência 

relativa, afetas à tutela de interesses privados e que, por conseguinte, admitem derrogação 

pela vontade das partes, via foro de eleição, por exemplo. Relativas são as competências 

valorativa e territorial. 

Estabelecida simples distinção, cumpre recordar que o Código de Processo 

Civil de 2015 tende à uma concepção mais aberta do viés público do processo, que deixa 

de ser coisa exclusivamente do Estado, para também ser coisa das partes. Essa 

compreensão pode ser extraída de alguns instrumentos inovadores de abertura à 

participação ativa das partes, como o negócio jurídico processual ou a conservação dos 

efeitos da decisão proferida por juízo absolutamente incompetente até que outra seja 

proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 

Além disso, é de se notar que o ordenamento jurídico abraça exceções aos 

critérios rígidos de competência, a exemplo das competências territorial e valorativa 

absolutas. De matriz territorial, cita-se a competência absoluta determinada pela situação 

da coisa descrita no artigo 47, do novo Diploma Processual
225

, além da competência 

absoluta prevista no art. 2º, da Lei 7.347, determinada pelo local do dano, que visa a 

proporcionar a prolação de decisões de melhor qualidade, na medida em que o local do 

dano, conforme presume a lei, traria melhores condições de aferição do prejuízo, sua 

extensão etc. com o objetivo de melhor distribuir a justiça. 

Quanto ao critério valorativo, também determinante de competência relativa, 

exceções são extraídas das leis regentes dos Juizados Especiais Federais e de Fazenda 

Pública, uma vez que sua competência é absoluta em razão do valor o que pretende uma 

melhor organização da justiça. 

                                                             
225 Código de Processo Civil de 2015. Art. 47.  Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é 
competente o foro de situação da coisa. 
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Além das exceções comportadas pelo sistema, a competência também se 

sujeita a causas modificativas, a exemplo da conexão e da continência. 

O que é importante concluir, a partir dessas observações, é que o regime 

jurídico da competência, notadamente suas exceções, está sempre a serviço de algum 

interesse, seja este predominantemente público ou privado. Todo o regramento deságua no 

acesso à justiça, fim último do processo. 

Pelo exposto, defende-se, com fundamento no acesso à justiça, para o que é 

imperioso se atente à eficiência ou economia, celeridade processual, a possibilidade de 

cumulação dos pedidos de reconhecimento de união estável requerida post mortem com 

pretensões outras de conteúdo patrimonial de direito sucessório, ainda que uma pretensão 

seja julgada, por carregamento para juízo que inicialmente, não seria competente.  

Diante da viabilidade da cumulação de pedidos, conforme visto a acima, vale 

apontar a possibilidade da aplicação da técnica de julgamento parcial de mérito prevista no 

artigo 356226, associado ou não com o julgamento antecipado de mérito, descrito no artigo 

355227, ambos do Código de Processo Civil de 2015. 

Sendo assim, havendo pedido de reconhecimento de união estável cumulado 

com pedido de partilha ou petição de herança, para que se declare a união estável e o 

processo prossiga para julgamento dos demais pedidos de partilha e de petição de herança, 

por exemplo, torna-se perfeitamente possível que o juiz da causa declare união estável, 

seguindo a ação no debate de outras questões que ainda pendem de julgamento. Na 

verdade, mesmo antes da legislação inaugurada em 2015 tal solução já vinha sendo 

                                                             
226 Código de Processo Civil de 2015: Art. 356.  O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou 
mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições 
de imediato julgamento, nos termos do art. 355. § 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá 
reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. § 2o A parte poderá liquidar ou executar, 
desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente 
de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. § 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito 
em julgado da decisão, a execução será definitiva. § 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que 
julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da 
parte ou a critério do juiz. § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de 
instrumento. 
227 Código de Processo Civil de 2015: Art. 355.  O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 
sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; 
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 
do art. 349. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art355
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art344
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art349
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adotada pelos tribunais
228

, seguindo-se a tese dos capítulos de sentença, desenvolvida por 

Cândido Rangel Dinamarco
229

.  

O julgamento parcial de mérito prestigia o princípio da duração razoável do 

processo, ao conceder à partes a tutela definitiva de mérito de alguns dos pedidos 

formulados, ou de parcelas deles, já em condições de imediato julgamento, deixando os 

demais pedidos cumulados que ainda necessitam de outras provas para serem 

conclusivamente apreciados. Tal possibilidade estimula, inclusive, a cumulação de 

pedidos. 

A doutrina também adota esse entendimento, conforme se denota do enunciado 

número 18 do IBDFAM, aprovado no seu X Congresso Brasileiro, que consolidou o 

entendimentos que "nas ações de divórcio e de dissolução da união estável, a regra deve 

ser o julgamento parcial do mérito (art. 356 do Novo CPC), para que seja decretado o fim 

da conjugalidade, seguindo a demanda com a discussão de outros temas". 

Nessa linha, Flávio Tartuce
230

 registra que  

Assim, o Novo Código de Processo Civil dialoga perfeitamente com a 

Emenda Constitucional 66/2010, que suprimiu os prazos para o divórcio 

e a separação de direito, alterando o art. 226, § 6.º, do Texto Maior e 

facilitando a dissolução do vínculo conjugal. Esse diálogo é 

perfeitamente notado pelo fato de o Estatuto Processual emergente afastar 

qualquer burocracia ou entrave maior para o fim do casamento. Efetiva-

se, assim, o teor do que consta do próprio art. 8.º do mesmo Codex, in 

verbis: "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais 

e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade 

da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência".  
 

Não restam dúvidas que o julgamento parcial de mérito nas ações de família 

representa grande ferramenta para efetivação dos direitos do companheiro. Não obstante, o 

                                                             
228 (Agravo de Instrumento nº 990.10.357301-3 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.  CAETANO 
LAGRASTA, j. 10.11.2010 
229 Nesse sentido ensinamentos de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, em 'cisão da sentença em partes, 
ou capítulos, em vista da utilidade que o estudiosos tenha em mente. É lícito: a) fazer somente a 
repartição dos preceitos contidos no decisório, referentes às diversas pretensões que compõem o 
mérito: b) separar; sempre no âmbito do decisório sentencia, capítulos referentes aos pressupostos de 
admissibilidade do julgamento do mérito e capítulos que contêm esse próprio julgamento: c) isolar 
capítulos segundo os diversos  fundamentos da decisão' (Capítulos de Sentença. 4. Ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, p. 12) 
230BRASIL:http://www.ibdfam.org.br/artigos/1089/Do+julgamento+antecipado+parcial+de+m%C3%
A9rito+%28art.+356+do+novo+CPC%29+e+sua+aplica%C3%A7%C3%A3o+%C3%A0s+a%C3%A7%
C3%B5es+de+Direito+de+Fam%C3%ADlia, acessado em 28.03.17 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/1089/Do+julgamento+antecipado+parcial+de+m%C3%A9rito+%28art.+356+do+novo+CPC%29+e+sua+aplica%C3%A7%C3%A3o+%C3%A0s+a%C3%A7%C3%B5es+de+Direito+de+Fam%C3%ADlia
http://www.ibdfam.org.br/artigos/1089/Do+julgamento+antecipado+parcial+de+m%C3%A9rito+%28art.+356+do+novo+CPC%29+e+sua+aplica%C3%A7%C3%A3o+%C3%A0s+a%C3%A7%C3%B5es+de+Direito+de+Fam%C3%ADlia
http://www.ibdfam.org.br/artigos/1089/Do+julgamento+antecipado+parcial+de+m%C3%A9rito+%28art.+356+do+novo+CPC%29+e+sua+aplica%C3%A7%C3%A3o+%C3%A0s+a%C3%A7%C3%B5es+de+Direito+de+Fam%C3%ADlia
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companheiro pode optar por promover tais pretensões em ação autônoma, uma de 

reconhecimento post mortem de união estável e outra de petição de herança, ou, ainda, de 

partilha de patrimônio comum, apesar de a cumulação associada à possibilidade de 

julgamento parcial de mérito se mostrar a medida que melhor concretiza os direitos do 

companheiro sobrevivente. 

O fato de as ações de família obedecerem a um procedimento especial padrão 

facilita sobremaneira a cumulação de pedidos, levando em consideração a axiologia e 

teleologia do Código de Processo Civil de 2015, conforme registra Alexandre Freire 

Pimentel
231

. 

Com isso, o aplicador do direito recebe comando expresso da legislação no sentido 

de adaptar os procedimentos às particularidades do direito material posto em causa, com a 

finalidade de melhor tutelá-lo, além de intervir para que sejam sanados vícios processuais. 

Tais instrumentos são direcionados à tutela de qualquer direito material, por intermédio de 

todo e qualquer procedimento.  

Registra-se que, apesar do grande incentivo à cumulação de pedidos, tais 

pretensões interagem de forma diferente com o instituto da prescrição, o que leva e 

concluir que o pedido de reconhecimento de união estável, afeto aos direitos da 

personalidade, não está sujeito a prescrição. Entretanto, as pretensões que buscam o 

resguardo exclusivo dos direitos patrimoniais, cujo efeito é condenatório-constitutivo, 

submetem-se à prescrição, como é o caso da ação de petição de herança. 

Diante disso, percebe-se que o mero pedido de reconhecimento de união 

estável é imprescritível por ser de natureza pessoal, mas os demais, por tratarem de direito 

patrimonial, estão sujeitos à prescrição decenal, diante da ausência de regra específica, 

respeitadas, por óbvio, as regras de transição do Código Civil de 2002. 

Dada a possibilidade de o companheiro sobrevivente optar pela distribuição 

autônoma de pretensões, a exemplo da pretensão meramente declaratória de 

reconhecimento post mortem de união estável, será realizada uma sintética referente ao 

procedimento especial adotado exclusivamente para esse fim, deixando, para no próximo 

                                                             
231 PIMENTEL, Alexandre Freire. Ações de família de procedimento contencioso no novo CPC.: in 
Repercussões do Novo CPC. Famílias e Sucessões. Fredie Didier Jr. (coord.), JusPodivum, 2016, p.58. 
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item a análise da ação de petição de herança e de seu procedimento. Frisa-se, porém, que 

tal pretensão tem utilidade, por exemplo, quando o companheiro for o único herdeiro, que, 

no caso da ausência de prova pré-constituída da união estável, não terá acesso ao 

inventário de pela via administrativa por,força do artigo 185 da Resolução 35 do CNJ
232

.  

Assim, em que pese a possibilidade de cumulação de pedidos, a demanda que 

busca, para depois da morte do companheiro, a isolada pretensão declaratória da existência 

da relação jurídica da união estável, ou seja, em que se busca unicamente declarar a 

existência da união estável e sua dissolução, sem que haja a formulação de qualquer pedido 

relacionado aos efeitos pessoais e patrimoniais gerados, restou prevista de forma expressa 

nos procedimentos especiais, em capítulo destinado à regulamentação das ações de família, 

conforme se depreende do artigo 693 do Diploma Processual
233

.  De igual forma, tem-se a 

previsão nos artigos 19 e 20, do mesmo Diploma Processual
234

.  

Daniel Amorim Assumpção Neves
235

 registra que, “ainda que haja condições 

para a propositura de demanda constitutiva ou condenatória, haverá interesse no ingresso 

de demanda objetivando uma sentença meramente declaratória. ”  

Frisa-se que o novo Código de Processo Civil reconhece que a decisão que 

declara a existência da união estável - fruto de uma sentença declaratória positiva -, possui 

os elementos que conferem a ela aptidão para servir de base à execução, atribuindo mais 

efetividade a tal provimento, razão pela qual será feita uma breve análise do procedimento 

especial apto a declarar a união estável, para finalizar o presente item e passar, no próximo, 

à análise da ação de petição de herança.  

Inicialmente, verifica-se louvável esforço do legislador na tentativa de alcançar 

a solução consensual desse tipo de litígio adaptando-o às peculiaridades do direito material 

                                                             
232 Resolução n. 35 CNJ: Art. 18. O(A) companheiro(a) que tenha direito à sucessão é parte, observada a 
necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso 
de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável 
233 Código de Processo Civil de 2015: Art. 693.  As normas deste Capítulo aplicam-se aos processos 
contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e 
filiação. 
234 Código de Processo Civil de 2015: Art. 19.  O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da 
existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; 
Art. 20.  É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. 
235 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Salvador, Juspodivum, 2016, 
p. 743. 
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envolvido
236

. As disposições coadunam-se com a Constituição de 1988, na medida em que 

pretendem preservar e proteger as relações familiares, e atribuir ao Estado uma posição 

mais distante, como garantidor da observância da lei, sem intervenções inoportunas na vida 

privada. 

Tal qual qualquer demanda, a ação post mortem de reconhecimento e extinção 

de união estável inicia-se com a petição inicial, em prestígio ao princípio da inércia da 

jurisdição
237

, que preenchidos os requisitos legais, não havendo tutela provisória, a petição 

dará ensejo à citação pessoal do réu para comparecimento na audiência de mediação e 

conciliação
238

. Diferentemente do procedimento comum, esta audiência não poderá ser 

dispensada, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves
239

.  

O Diploma Processual inova ao determinar que a citação pessoal deva ser feita 

por mandado desacompanhado da contrafé da inicial, em prestígio à procura do consenso, 

buscando evitar que o réu compareça imbuído de emoções conflituosas e intencionando 

litigar, apesar de estar assegurado o direito do réu de examinar o conteúdo da petição 

inicial e documentos carreados aos autos a qualquer tempo. 

Objetivando conferir maior efetividade à tutela do direito, preconiza o Diploma 

Processual que o juiz deverá contar com o auxílio de profissionais habilitados a conciliar e 

mediar, sendo certo que tal tentativa perdurará, enquanto possível, durante o curso do 

processo. 

Inviável a conciliação, não obstante artigo 696 do Código de Processo Civil de 

2015 determinar que a audiência se realize em diversas sessões, sem prejuízo de serem 

adotadas providências para evitar o perecimento do direito, seguirá o processo pelo 

                                                             
236 Código de Processo Civil de 2015: Art. 694.  Nas ações de família, todos os esforços serão 
empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de 
profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. 
237 Código de Processo Civil de 2015: Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve 
por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. 
238 Código de Processo Civil de 2015: Art. 695.  Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as 
providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à 
audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 694. 
§ 1o O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 
desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 
qualquer tempo. 
239 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Salvador, Juspodivum, 2016, 
p. 920. 
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procedimento comum, abrindo-se prazo para apresentação de defesa, nos termos dos 

artigos 697 e 335 do Código de Processo Civil de 2015
240

.  

4.3. Do companheiro , a ação de petição de herança e a ação rescisória de partilha 

Inicialmente, cumpre destacar que algumas situações legais afetas ao direito 

sucessório podem ser regulamentadas pelo direito material e pelo direito processual, tanto 

é assim que as regras do inventário e da partilha estão previstas concomitantemente no 

Código Civil e no Diploma Processual. 

Assim, identifica-se que eventual tema pode receber tratamento bifronte, o que a 

doutrina de tratamento heterotópico, verificado quando existem duas regras regulando o 

mesmo tema, caso em que exige-se do operador uma simbiose interpretativa entre tais 

diplomas. 

Esclarece José Carlos Barbosa Moreira
241

 que, fazendo uma análise das diferentes 

previsões legislativas sobre um mesmo tema “descobre-se que superposições, nem sempre 

harmoniosas: devemos dar-nos por felizes quando dois códigos no tratamento desta ou 

daquela matéria adotam posições coincidentes”. Por não ser fácil a melhor localização de 

tal dispositivo pode ocorrer intromissões de um código em relação ao outro. 

Com escopo de afastar a incorreta interpretação herotópica da ação de petição de 

herança, que poderia levar à aplicação conjunta dos artigos 1825 do Código Civil e 658 do 

Código de Processo Civil de 2015, será analisada também a ação rescisória de partilha, 

regulada por esse último artigo, para que não restem dúvidas sobre a via eleita adequada ao 

companheiro preterido, para que tenha reconhecido o seu direito a herança.  

Diante da aparente heteronomia, se optou pela análise conjunta dos dois 

instrumentos neste tópico, a começar por uma síntese de ambos para, então, finalizar 

                                                             
240 Código de Processo Civil de 2015: Art. 697.  Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de 
então, as normas do procedimento comum, observado o art. 335. 
 Art. 335.  O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 
inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 
quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; 
241 BRASIL:  http://www.tex.pro.br/home/artigos/59-artigos-nov-2008/5866-o-novo-codigo-civil-e-
o-direito-processual, acessado em 28.03.2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art335
http://www.tex.pro.br/home/artigos/59-artigos-nov-2008/5866-o-novo-codigo-civil-e-o-direito-processual
http://www.tex.pro.br/home/artigos/59-artigos-nov-2008/5866-o-novo-codigo-civil-e-o-direito-processual
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comparando-os na busca do correto manejo pelo companheiro sobrevivente preterido, já 

que cada uma enseja repercussões práticas próprias. 

Adverte-se que, em que pese a denominação atribuída ao direito de pretensão à 

herança pelo herdeiro preterido como ação de petição de herança, tal denominação exige  

manejo obrigatório de uma ação autônoma  de petição de herança, pois, na verdade, o que 

se busca ao final é a procedência da pretensão e, por essa razão, a pretensão objeto da ação 

de petição de herança pode ser deduzida em doutra demanda, como no caso da ação de 

reconhecimento post mortem de união estável cumulada com o pedido de petição de 

herança
242

.  

A pretensão em análise tem como escopo definir a condição do companheiro 

sobrevivente como herdeiro e, consequentemente, obter a parcela que lhe caiba do acervo 

hereditário, quando os demais herdeiros não reconheçam sua condição de igual.  

Cumpre colacionar a clássica definição de Arthur Vasco Itabaiana de Oliveira
243

 

segundo quem “a ação de petição de herança é a que compete ao herdeiro legítimo ou 

testamentário contra aqueles que, pretendendo ter direito à sucessão, detêm os bens da 

herança no todo ou em parte”. 

Diante do conceito acima, é possível identificar que a legitimidade para propor a 

demanda seria do herdeiro preterido, leia-se companheiro. Por ter cunho patrimonial, 

estende-se aos seus credores, sucessores e também ao Estado, que poderão propor ou 

prosseguir com a ação já proposta, segundo registra Maria Berenice Dias
244

. Por sua vez, 

seriam legítimos para figurar no polo passivo os detentores da herança, sejam herdeiros ou 

não. 

                                                             
242 Processo: AC 70063616122 RS: Orgão Julgador: Sétima Câmara Cível: Publicação 01/09/2015; 
Julgamento 26 de Agosto de 2015, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. É 
reconhecida a união estável quando comprovada a existência de convivência pública, contínua, 
duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família. Prova dos autos que demonstra que a 
autora e o de cujus viviam como marido e mulher. A recorrente adesiva não logrou demonstrar o 
efetivo dano sofrido e, sem dano, não há falar em reparação. Apelação cível e recurso adesivo 
desprovidos.  
243 OLIVEIRA, Arthur Vasco Itabaiana de. Tratado de direito das sucessões. Vol. I, Rio de Janeiro, Livr. 
Jacintho, 1936. P. 155. 
244 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 631. 
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Nessa toada, o companheiro preterido poderá, ainda que não tenha prova pré-

constituída da união estável, ou seja, antes mesmo de obter uma sentença declaratória de 

existência da união estável, se valer da presente actio para pleitear a tutela jurisdicional de 

seus direitos sucessórios, bastando, para tanto, a afirmação do direito invocado, eis que 

decisão sobre a existência da relação jurídica alegada é, na verdade, questão atinente ao 

mérito da causa
245

.  

Verifica-se, assim, que a ação de petição de herança é declaratória da qualidade de 

herdeiro e também condenatória, já que busca a restituição da herança, com seus 

rendimentos acessórios, segundo Maria Berenice Dias
246

. 

Embora a petição de herança se assemelhe à ação reivindicatória, pois ambas 

constituem meios de tutela da posse, cabe enfatizar que desta se distingue, pois a ação 

reivindicatória refere-se a bem singular, enquanto na petição de herança a singularidade 

não se faz presente, eis que a herança é deferida a título universal. Nesse caso não se 

pretende a devolução de coisas singularizadas, mas de quota parte ou até mesmo da 

herança inteira a depender de quantos sejam os herdeiros. 

O artigo 1824 do Código Civil deixa claro que o conteúdo da ação de petição de 

herança: “o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento do 

seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na 

qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título a possua”. 

Com a morte do autor da herança, estabelece-se o condomínio e a composse por 

força do princípio de saisine, que confere ao companheiro sobrevivente, sendo herdeiro, o 

direito ingressar com a ação de petição de herança contra o herdeiro ou possuidor 

despojado de qualquer título, inclusive para postular a restituição de todos os bens 

hereditários, como bem define o artigo Art. 1825 do Código Civil
247

. A ação de petição de 

herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens 

hereditários. 

                                                             
245 STJ, RESP nº 114524/RJ, 4ª T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 23.06.03 
246 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 629. 
247 Código Civil de 2002: Art. 1825. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos 
herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. 
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Por sua vez, o artigo 1826 do Código Civil determina que a pretensão em baila deve 

ser intentada em face do possuidor dos bens hereditários, o qual estará obrigado a restituir 

os bens do acervo hereditário, além de ser responsabilizado de acordo com os efeitos da 

sua posse, que serão apreciados sob os títulos de boa ou má-fé, com relação às benfeitorias 

e frutos. 

A má-fé restará caracterizada, principalmente, no caso de o possuidor reconhecer a 

condição de herdeiro do companheiro sobrevivente e ainda assim resistir à sua pretensão. 

Por essa razão, responderá pelo título de má-fé, com todas as consequências que lhe couber 

desde o ato de usurpação.  No entanto, caso não seja reconhecido que a má-fé estava 

presente antes da demanda, o parágrafo único conduz a este título e os seus efeitos serão 

aplicados a partir da citação. 

Desta forma, o condenado na ação de petição de herança deverá restituir os bens 

com todos os seus acessórios. Não obstante responda por perdas e danos, bem como pelos 

frutos que tiver colhido, é ressalvado o direito de retenção, se estiver de boa-fé. Entretanto, 

estando de boa ou má-fé, fará jus ao ressarcimento das benfeitorias necessárias e também 

das úteis, neste caso, estando de boa-fé. Quanto às voluptuárias, terá direito o possuidor de 

boa-fé a retirá-las, desde que não afete a coisa. 

Quanto ao momento da propositura da ação sob análise, caso a recusa ao 

reconhecimento da condição de herdeiro se dê no curso do inventário, uma vez negada a 

admissão do pretenso companheiro, este poderá requerer reserva de quinhão. Nessa 

hipótese, a ação de petição de herança deve ser distribuída ao juízo do inventário, que é 

universal, em até 30 (trinta) dias, para que não cessem os efeitos da cautela, nos termos do 

artigo 668 do Código de Processo Civil
248

. 

A ação poderá ser intentada após o inventário, cuja competência territorial segue a 

regra geral que determina o domicilio do réu como competente, mas terá que fazê-lo no 

prazo extintivo de 10 (dez) anos, sem prejudicar o terceiro de boa-fé que eventualmente 

tenha adquirido bens do acervo hereditário.  

                                                             
248 Código de Processo Civil de 2015: Art. 668.  Cessa a eficácia da tutela provisória prevista nas Seções 
deste Capítulo: I - se a ação não for proposta em 30 (trinta) dias contados da data em que da decisão foi 
intimado o impugnante, o herdeiro excluído ou o credor não admitido; 
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Frisa-se que a pretensão de petição de herança prescreve, diante da ausência de 

norma própria, no prazo prescricional máximo descrito no artigo 205 do Código Civil
249

. 

Nesse sentido, Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a natureza patrimonial da 

ação de petição de herança, se posicionou pela possibilidade da prescrição da sua 

pretensão, consolidando tal entendimento na Súmula 149
250

. Sendo prescritível e ausente 

norma específica sobre o prazo, aplicou-se, como dito, a regra geral da prescrição decenal. 

Via de regra, o prazo prescricional tem como termo inicial a data da abertura da 

sucessão. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça
251

, em recente decisão, que a 

prescrição não pode se consumar enquanto não for efetivamente reconhecida a condição de 

herdeiro.  

Destarte, enquanto não transitar em julgado a ação de reconhecimento de união 

estável post mortem do companheiro sobrevivente  não iniciaria a contagem do prazo 

prescricional, em prestígio da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo extintivo só 

pode ser contado a partir de quando se pode efetivamente exercer um direito, inclusive 

positivada no artigo art. 189 do Código Civil
252

. 

Nessa linha, o termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança para 

o companheiro sobrevivente que optar por não cumular com a ação de reconhecimento 

post mortem de união estável é a data do trânsito em julgado da desta ação, quando, em 

síntese, confirma-se a condição de herdeiro do companheiro sobrevivente. 

No mesmo sentido é o entendimento da doutrina majoritária, capitaneada por 

Carlos Roberto Gonçalves
253

, eis que afirma: 

O termo inicial do lapso prescricional é coincidente com a data da 

abertura da sucessão, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, uma 

                                                             
249 Código Civil de 2002: Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado 
prazo menor. 
250STF: Súmula 149. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de 
herança. 
251 STJ. 3ª Turma. REsp 1.475.759-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/5/2016. 
Informativo n.º 583. 
252 Código Civil de 2002:Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, 
pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 
253 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: direito das sucessões. 10ª ed.,  v. 7. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 142. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art205
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vez que não se pode postular acerca de herança de pessoa viva. Somente 

depois da morte há legitimação ativa para suceder, por parte de quem 

tiver de pleitear a herança. (...) Todavia, se a legitimação depender do 

prévio reconhecimento da paternidade, o dies a quo do prazo 

prescricional será a data em que o direito puder ser exercido, ou seja, o 

momento em que for reconhecida a paternidade, e não o da abertura da 

sucessão. 

Materializada a demanda com a petição inicial, frente ao princípio da inércia da 

jurisdição, seu ápice se alcançará com a prolação da sentença reconhecendo a qualidade de 

herdeiro e determinando a entrega da herança correspondente a tal título, mas até lá a 

demanda se desenvolverá, diante da inexistência de regras próprias pela legislação 

processual, pelo rito procedimental comum.  

Assim, despachada a inicial, presentes os requisitos e elementos essenciais, não 

sendo caso de improcedência liminar do pedido, deverá o juiz designar audiência de 

conciliação e mediação, exceto se os litigantes declararem expressamente não possuir 

interesse em tal ato, quando os réus serão citados, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, podendo manifestar seu desinteresse pelo ato de conciliação ou mediação, ocasião em 

que o prazo para apresentação da defesa correrá da data do protocolo da petição que 

manifestou desinteresse na audiência. No entanto, ocorrendo a audiência e inexistindo 

acordo, o prazo começará no dia seguinte, sendo neste ou naquele caso, de 15 (quinze) dias 

úteis.  Apresentada ou não a defesa, o juiz determinará que as partes especifiquem provas e 

apresentem réplica. Uma vez ultrapassadas e após instrução do feito, será proferida 

sentença. 

Nessa linha, mesmo tendo Código Civil garantido status diferenciado à ação de 

petição de herança ao conferir-lhe Capítulo próprio, ela não recebeu o mesmo tratamento 

pelo diploma processual vigente, o que ensejará a aplicação do procedimento comum, 

como visto acima.  

Compreendida a ação de petição de herança e seu procedimento, passa-se à análise 

da ação rescisória de partilha. 

O Código de Processo Civil de 2015 regulou a denominada ação rescisória de 

partilha em favor do herdeiro preterido em seu artigo 658, que segue abaixo: 

CPC de 2015 
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Art. 658.  É rescindível a partilha julgada por sentença: 

I - nos casos mencionados no art. 657; 

II - se feita com preterição de formalidades legais; 

III - se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja. 

A expressão utilizada pela legislação processual, “herdeiro preterido”, pode levar a 

erro o companheiro sobrevivente que, ao invés de intentar ação de petição de herança, em 

que se busca reconhecer título de herdeiro recusado pelos demais, busque, 

equivocadamente, a rescisão da sentença de partilha, que será imediatamente afastada por 

patente ilegitimidade passiva do companheiro supérstite, que sequer participou do processo 

de inventário. 

Assim, o fato de o artigo 658 do Código de Processo Civil de 2015, utilizar a 

expressão herdeiro preterido pode induzir à conclusão de que estaria disputando o espaço 

conferido pelo Código Civil à petição de herança, o que não é verdade, pois existem 

significativas diferenças entre tais pretensões, a saber: legitimidade diferenciada; prazo de 

ajuizamento o de cada uma delas, e consequência jurídica da sentença. Diante disso, a 

situação não deve ser compreendida apenas por sua terminologia, mas pelos próprios 

institutos, que possuem naturezas diversas.  

A doutrina critica a obscuridade do legislador processual, que poderia ter sido mais 

claro ao definir a ação rescisória, assim diferenciando-a da petição de herança. 

No que tange à legitimidade ativa para a petição de herança, o Código Civil foi bem 

claro, conferindo-a ao herdeiro preterido que, por isso, não participou do processo de 

inventário. 

Por outro lado, o Código de Processo Civil atribui legitimidade para propositura de 

ação rescisória de partilha ao herdeiro preterido que participa do inventário, sendo neste 

admitido e, portanto, sujeitando-se aos efeitos da coisa julgada, o que, definitivamente, não 

seria o caso do companheiro sobrevivente, uma vez que a ele, o que normalmente se recusa 

é o próprio título de companheiro e, consequentemente, de herdeiro. 

A diferença entre as duas ações consta, inclusive, do enunciado n.º 183 do FPPC –

Fórum Permanente de Processualista Civis, conforme segue: 

FPPC 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art657
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Enunciado: 183. (art. 658) A ação rescisória de partilha com fundamento na 

preterição de herdeiro, prevista no inciso III do art. 658, está vinculada à 

hipótese do art. 628, não se confundindo com a ação de petição de herança (art. 

1.824 do Código Civil), cujo fundamento é o reconhecimento do direito 

sucessório e a restituição da herança por aquele que não participou, de qualquer 

forma, do processo de inventário e partilha. (Grupo: Procedimentos Especiais)  

Assim, o companheiro sobrevivente poderá se valer da ação de petição de herança, 

ainda que cumulada com o pedido de reconhecimento de união estável, quando tiver sido 

preterido na sua condição de herdeiro pelos demais sucessores para que lhe seja atribuída a 

condição de herdeiro e entregue a herança correspondente ao titulo reconhecido, desde que 

o faço em até 10 (dez) anos contados da abertura da sucessão ou do trânsito em julgado da 

sentença declaratória de união estável quando promovida em até 10 (dez) anos de abertura 

da sucessão. 

Por todo o exposto, o companheiro sobrevivente poderá se valer da ação de petição 

de herança, ainda que cumulada com o pedido de reconhecimento de união estável quando 

tiver sido preterido na sua condição de herdeiro pelos demais sucessores, para que lhe seja 

atribuída a condição de herdeiro e entregue a herança correspondente ao título 

reconhecido, desde que o faça em até 10 (dez) anos contados da abertura da sucessão ou do 

trânsito em julgado da sentença declaratória de união estável. 

Quanto à ação rescisória de partilha, o companheiro somente será legitimado 

quando tenha participado do inventário, eis que objetiva rescindir a coisa julgada neste 

formada. 

4.4. Companheiro e os embargos de terceiro 

Os embargos de terceiro, regulamentados, com certas inovações, pelo novo Código 

de Processo Civil, visam à proteção dos direitos de terceiro estranho ao processo, sobre 

bens neste ameaçados de constrição ou já constritos em decorrência de decisão judicial, e 

poderá ser instrumento útil ao companheiro sobrevivente, pois além de resguardar sua 

meação, poderá servir como prova pré-constituída da união estável.  

Assim, é considerado terceiro, para fins de manejo da medida em análise, o 

companheiro, na defesa de bens próprios ou de sua meação.  
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Os embargos de terceiro constituem meio processual apto ao desfazimento ou 

inibição da constrição iminente, efetivando a proteção do direito à meação do companheiro 

por intermédio do processo, podendo ser opostos tanto no processo de conhecimento 

quanto no de execução, desde que antes do trânsito em julgado da sentença ou no prazo de 

5 (cinco) dias a contar da arrematação do bem, respectivamente. 

Novamente com inovações que vão ao encontro da realidade fática, determina o 

Código de Processo Civil de 2015, que deverá ser intimado terceiro interessado em 

embargar o ato. 

Verifica-se que, consignada a existência de união estável na inicial ou na resposta 

da ação em que se litiga pela coisa, ou sendo aquela vislumbrada por outros meios pelo 

magistrado, o convivente terá interesse, em tese, no manejo dos embargos, e sua intimação 

garante a proteção jurídica a que faz jus. 

A disposição expressa converge com a sistemática protetiva aos direitos do 

companheiro no campo sucessório, veiculada por intermédio de cláusula de adequação 

geral visualizada nas previsões do Código de Processo Civil de 2015.  

Assim é que, eventual ação em que seja debatida a responsabilidade de fiador ou 

avalista pela dívida garantida, os valores ou bens destinados à satisfação do crédito não 

poderão extrapolar os limites da meação do companheiro que não ofereceu outorga 

convivencial. Nessa medida, os embargos de terceiro podem ser essenciais quando a 

garantia não tiver a ineficácia reconhecida em momento anterior.  

Na mesma toada, a parte correspondente à meação do companheiro não poderá ser 

alienada ou onerada sem o seu expresso consentimento. Em caso de desconsideração da 

necessidade de outorga e ausência de declaração de nulidade do ato, são os embargos de 

terceiro a via adequada para o resguardo do bem pertencente à meação. 

Demonstrada a posse e/ou propriedade sumária da coisa sobre a qual recai o litígio, 

é cabível concessão de tutela da evidência, que não depende de risco de dano, bastando a 

verossimilhança das alegações. Nesse caso, será determinada a suspensão de medidas 

constritivas.  
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Para fins de demonstração de posse ou domínio, entende-se suficiente a 

demonstração da existência de uma união estável porventura ainda não mencionada nos 

autos, uma vez que esta gera efeitos patrimoniais oponíveis erga omnes e cujo regime de 

bens supletivo é o da comunhão parcial. Tais fatos bastam para que seja reconhecida a 

ameaça ou violação do direito à meação de que dispõe o companheiro. 

Nesse sentido, ao convivente que pretenda livrar ou resguardar sua meação de 

indevida constrição judicial via embargos de terceiro, basta a prova da união pública, 

contínua e duradoura, qualificada pelo intuito familiae, entre este e o garantidor ou 

pretenso alienante de bens componentes da meação, além da ausência de pacto 

convivencial estipulando regras patrimoniais diversas. 

Com essas informações, o magistrado estará munido de suficientes elementos para 

determinar o desfazimento de constrição eventualmente realizada em caráter liminar e cuja 

carga probante poderá servir como importante instrumento a embasar outras ações e 

medidas judiciais destinadas à proteção do companheiro e de seu direito sucessório. 
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CONCLUSÃO 

De acordo com o que se expôs no presente trabalho, é possível perceber uma atual 

tendência de eliminar os resquícios de desigualdade entre as entidades familiares, 

principalmente as que decorrem da união estável e do casamento, eis que eventual 

diferença entre ambas deve limitar-se a forma e não sobre a substância já que primeira, se 

constrói sem solenidades, ínsita, pois, à situação fática,  

A tendência moderna vai ao encontro da vontade do Constituinte, que pretendeu 

eliminar qualquer hierarquia dentre as entidades familiares, incumbindo ao intérprete e ao 

legislador ordinário a tarefa de equalização dos institutos no campo infraconstitucional. 

Referida tarefa vem sendo realizada, através da atividade legislativa, influenciada pela 

jurisprudência e doutrina, que, conforme foi assinalado, é exercida no curso da história, 

promovendo derrogações, aprimoramento e proteção da união estável, ainda que não se 

trate de uma atividade impassível de falibilidade. Por intermédio da atividade 

interpretativa, a jurisprudência também promove o instituto, modernizando suas 

compreensões e objetivando a realização da igualdade à seus participes. 

A tendência da adequação geral entre união estável e casamento foi encampada 

pelo Código de Processo Civil de 2015 que, em diversos dispositivos, conferiu tratamento 

igualitário entre cônjuges e companheiros, eliminando algumas discussões que se faziam 

presentes no âmbito doutrinário e estimulando a interpretação contínua e progressiva do 

direito, sempre com a finalidade de adequá-lo à realidade e a teleologia da norma 

subjacente ao texto. 

Com base nos vetores metodológicos do Código de Processo Civil, o primeiro 

editado sob a proteção do Estado Democrático de Direito, os instrumentos processuais 

destinados à proteção do companheiro no campo sucessório são dotados de maior 

efetividade e garantia, com a finalidade de concretizar o verdadeiro significado de acesso à 

justiça e de devido processo legal, compreendido como aquele findado em tempo razoável, 

de forma equânime, com base no ordenamento jurídico como um todo e que se constitui 

em fonte dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Assim é que o processo foi concebido como instrumento efetivamente apto à tutela 

do direito material, e cuja interpretação deve submeter-se à realização desse primordial 
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interesse. Tal exposição coaduna-se com a ciência processual contemporânea, que abraça 

as premissas da ciência do direito moderno, especialmente no que se refere ao 

reconhecimento da força normativa da Constituição e dos princípios. 

Com base na análise realizada no decorrer do presente estudo, é possível concluir 

que os direitos sucessórios do companheiro devem ser consentâneos aos direitos 

sucessórios garantidos aos cônjuges, uma vez que eventual discriminação não mais 

encontra respaldo na Constituição ou na realidade social, e trata-se, portanto, de 

diferenciação ilícita, despida de razoabilidade razão pela qual o artigo 1790 que trata dos 

direitos sucessórios dos companheiros está sob o jugo da inconstitucionalidade  

Partindo dessa premissa, até que o legislador ordinário desincumba-se do encargo 

de produzir normas igualitárias e condizentes com a Lei Fundamental, o esforço 

argumentativo do operador do direito deve pautar-se na igualdade já concebida e 

determinada pelo Constituinte, o que também influenciará no regramento 

infraconstitucional que se aguarda. Nesse sentido, as normas materiais e processuais 

devem ser interpretadas, sempre, de maneira a extrair o significado que melhor promova a 

igualdade, a liberdade, os direitos fundamentais do companheiro e a dignidade inata à sua 

condição.  

Ultrapassada a discussão sobre o regime jurídico, tem-se que, a união estável, por 

ser ato jurígeno que em sua maioria pende de prova pré-constituída de sua existência, 

poderá demandar ao companheiro sobrevivente a busca da tutela jurisdicional para ver 

reconhecida tal união e com isso fazer valer o seu direito sucessório, que foi objeto de 

resistência demais herdeiros. 

Diante da sobredita resistência e da ausência de prova pré-constituída, o 

companheiro sobrevivente poderá valer-se de todas as provas admitidas em direito, bem 

como, em casos pontuais, das inadmitas para que, nos autos das ações de reconhecimento 

post mortem de união estável e de petição de herança, principalmente, contribuam com o 

convencimento do julgador, para então dar efetividade aos seus direitos. 

Noutro giro, registra-se que o reconhecimento da união estável pode ser realizado 

de forma consensual entre os herdeiros do companheiro pré-morto, seja pela via judicial ou 

extrajudicial, o que, em regra, dispensaria, toda discussão judicial contenciosa, mas a 
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efetivação dos direitos sucessórios do companheiro sobrevivente ocorreria pela via do 

inventário, judicial ou extrajudicial. 

Havendo, portanto, resistência o aspecto probatório se mostra significativamente 

relevante para dar o primeiro passo a efetivação aos direitos sucessórios dos companheiros, 

eis que a união estável se constitui no mundo fático. A produção probatória, pode ser 

realizada de forma autônoma, como no caso do direito autônomo a produção de prova, ou 

nos autos das ações que buscam o reconhecimento da união estável e dos direitos 

sucessórios do companheiro, a exemplos das ações de reconhecimento post mortem de 

união estável, ação de petição de herança, ação de inventário judicial e nos autos dos 

embargos de terceiro, entre outros, sendo estes os principais instrumentos processuais de 

efetivação dos direitos do companheiro sobrevivente preterido. 
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