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RESUMO 

 

TORRES, Renata Fernanda da Silva.  União estável: a inconstitucionalidade 

do artigo 1.790 do Código Civil de 2002 frente ao artigo 226 da 

Constituição Federal de 1988. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia 

– Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde – FCV, 2016.  

 

Analisar o instituto da união estável no direito brasileiro, se mostra de suma 
importância para que possamos entender e atender as necessidades sociais 
que estão em constante evolução. Assim, partindo de um método 
hermenêutico, o presente trabalho objetivou-se apresentar as concepções 
gerais acerca do direito de família. Demonstrou-se as transformações da 
famílias ao passar dos anos, haja vista que não só o homem, mas a mulher 
passou a ter papel fundamental na formação desse importante instituto familiar. 
Apresentou-se, ainda, os princípios do referido instituto, a saber: o princípio da 
dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os cônjuges e companheiros, 
da igualdade entre todos os filhos, da comunhão plena de vida e, por último, o 
princípio da liberdade de constituir família. Apresentou-se, também, as 
concepções acerca da união estável, também instituto do direito da família. 
Objetivando-se demonstrar como o referido instituto era visto pela antiga 
sociedade e, logo, pelo ordenamento jurídico anterior à Constituição Federal de 
1988. O conceito de união estável, entendido como uma união entre duas 
pessoas, não necessariamente de sexo diferente, que visa à constituição da 
família, mas que não passou pela habilitação necessária no casamento e, 
portanto, não havia sido celebrado um contrato, não tem um tempo pré-
estabelecido, e havendo comprovação da pretensão de constituir família, dessa 
união ser duradoura e ininterrupta, caracterizar-se-á união estável. Por fim, 
como objetivo principal da presente investigação, analisou-se os aspectos 
constitucionais do artigo 1790 do Código Civil de 2002 (CC/02), frente ao artigo 
226, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, especificamente no sentido 
de analisar se o dispositivo da lei ordinária está em concordância com os 
princípios que regem e norteiam o ordenamento jurídico brasileiro. Após 
verificado, pode-se constatar a inconstitucionalidade presente no artigo  1790 
CC/02, por tratar os institutos do casamento e da união estável de forma 
diferente no que concerne à sucessão e a herança, colocando em situação 
inferior e discriminatória a divisão dos bens dada aos companheiros (as), uma 
vez que absurdamente leva em consideração os laços sanguíneos e não os 
laços afetivos fundamentam a união estável, estando em discordância com a 
realidade social e configurando preconceito em relação a essa forma de 
constituir família. 

 

 

Palavra-chave: União estável; retrocesso social; inconstitucionalidade. 

 

 



 
 

 

TORRES, Renata Fernanda da Silva. Stable union: the unconstitutionality 

of Article 1790 of the Civil Code of 2002 against the article 226 of the 

Federal Constitution of 1988. Work Completion of course (Monograph - Law 

Degree). College Green City - FCV, 2016. 

 

ABSTRACT 

 

Analyze the stable Institute in Brazilian law, shown extremely important for us to 
understand and meet the social needs that are constantly evolving. Thus, from 
a hermeneutical method, this study aimed to present the general conceptions of 
family law. the transformations of families have been shown over the years, 
given that not only the man, but the woman came to have a fundamental role in 
the formation of this important family institute. He introduced himself, still, the 
principles of the institute, namely: the principle of human dignity, equality 
between spouses and partners, equality between all the children, full of life 
communion and, finally, the principle the freedom to found a family. He 
introduced himself, also, the conceptions of the stable, also family law institute. 
Aiming to demonstrate how the institute was seen by the old society and, 
therefore, the previous law to the Federal Constitution of 1988. The concept of 
stable marriage, understood as a union between two people, not necessarily of 
the opposite sex, which aims to family formation, but that did not pass the 
qualification required in marriage and therefore had not been awarded a 
contract, does not have a pre-set time, and there is proof of intention to found a 
family, this union be lasting, uninterrupted, be characterized it will be stable. 
Finally, the main objective of this research, we analyzed the constitutional 
aspects of Article 1790 of the Civil Code of 2002 (DC / 02) against the article 
226, paragraph 3 of the Federal Constitution of 1988, specifically in order to 
analyze the device of ordinary law is in accordance with the principles that 
govern and guide the Brazilian legal system. Once verified, it can be seen the 
unconstitutionality this Article 1790 CC / 02, by treating the wedding institutes 
and stable differently in relation to the succession and inheritance, putting in 
less and discriminatory situation the division of assets given his companions 
(as) once absurdly takes into account blood ties and not the emotional bonds 
underlie stable, being at odds with social reality and configuring prejudice 
against this form of a family 
. 
 

 

Keywords: Postmodern Society; Environmental education; Sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Analisar o instituto da união estável no direito brasileiro, se mostra de 

suma importância para que possamos entender e atender as necessidades 

sociais que estão em constante evolução. 

Assim, no primeiro capítulo do presente trabalho, objetivou-se 

apresentar as concepções gerais acerca do direito de família. Demonstrou-se 

as transformações das famílias ao passar dos anos, haja vista que não só o 

homem, mas a mulher passou a ter papel fundamental na formação desse 

importante instituto familiar. Assim, apresentou-se os princípios do referido 

instituto, a saber: o princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade 

entre os cônjuges e companheiros, da igualdade entre todos os filhos, da 

comunhão plena de vida e, por último, o princípio da liberdade de constituir 

família.  

Já no segundo capítulo, apresentou-se especificamente as concepções 

acerca da união estável, também instituto do direito da família. Para tanto, 

objetivou-se demonstrar como o referido instituto era visto pela antiga 

sociedade e, logo, pelo ordenamento jurídico anterior à Constituição Federal de 

1988, na qual caracterizava-se o concubinato (não reconhecido juridicamente). 

Ademais, dedicou-se apontar considerações acerca do casamento, suas 

características e peculiaridades. Apresentou-se, também, o conceito de união 

estável, entendida como uma união entre duas pessoas, não necessariamente 

de sexo diferente, que visa à constituição da família, mas que não passou pela 

habilitação necessária no casamento e, portanto, não havia sido celebrado um 

contrato. Observar-se-á que na legislação atual, a união estável não tem um 

tempo pré-estabelecido, significa dizer que se houver a comprovação da 

pretensão de constituir família, dessa união ser duradoura e ininterrupta, 

caracterizar-se-á união estável. 

Buscou-se ainda, apresentar, de forma breve, os regimes de bens em 

relação a união estável, além de demonstrar como o direito da sucessão é visto 

dentro do referido instituto. 
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Por fim, pretendeu-se expor, como objetivo principal da presente 

investigação, os aspectos constitucionais do artigo 1790 do Código Civil de 

2002 frente ao artigo 226 parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, 

especificamente no sentido de analisar se o dispositivo da lei ordinária está em 

concordância com os princípios que regem e norteiam o ordenamento jurídico 

brasileiro. Assim, apresentou-se breves considerações acerca do princípio da 

dignidade da pessoa humana, considerado o princípio maior do Estado 

Democrático de Direito, uma vez que resguardo o bem jurídico de maior 

relevância em nosso país, que é a vida. Também, por força da análise do artigo 

supramencionado do Código Civil de 2002, expor-se apontamentos sobre o 

princípio constitucional da segurança jurídica e o da proibição do retrocesso 

social, para que, finalmente, com base nos argumentos sustentados no 

decorrer do trabalho, pudesse constatar-se a inconstitucionalidade presente no 

artigo 1790 do Código Civil de 2002, por tratar os institutos do casamento e da 

união estável de forma diferente no que concerne à sucessão e a herança, 

colocando em situação inferior e discriminatória a divisão dos bens dada aos 

companheiros (as). 
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CAPÍTULO 1. CONCEPÇÕES GERAIS ACERCA DO DIREITO DA 

FAMÍLIA 

 

 

O presente capítulo objetiva trazer, de forma sucinta, uma exposição 

acerca do conceito de família, haja vista que só a partir desse conceito tornar-

se-á possível compreender as concepções do foco principal do presente 

trabalho, qual seja: a união estável, em que será verificada a 

constitucionalidade ou não do artigo 1.790 do Código Civil Brasileiro de 2002 – 

CC.  

Inicialmente, cabe salientar que em termos de direito civil brasileiro, a 

família é considerada um dos principais institutos para a formação de membros 

sociais. Fernanda Dias Xavier (2015, p. 21) acertadamente traz-nos uma breve 

exposição do quão importante é este instituto, senão vejamos: 

 
 
Talvez nenhum elemento social seja tão universal quanto a 
família, ambiente onde os indivíduos aprendem a comer, falar, 
andar, adquirem sua identidade e modos de comportamento, 
pois todas as culturas, sejam do passado ou do presente, 
trazem em seu bojo esse organismo. Mostra-se, contudo, 
impossível conceituar a família de forma universal, perene e 
absoluta, pois sua estrutura depende diretamente da cultura 
social, do regime político, do sistema econômico e da religião 
existentes de um determinado lugar e tempo. Em razão disso, 
sua análise fascina diversos ramos das ciências sociais, como 
a antropologia, a sociologia, a psicologia e o próprio direito. [...] 
Embora não seja possível precisar quando e como se originou 
a família, é certo que, ao longo dos tempos, variaram suas 
formas, o número de seus membros, os modos de exercício de 
autoridade, os direitos e deveres de cada componente.  
 
 

Seguindo essa perspectiva, Diniz (2006, p. 4) conceitua o direito de 

família como sendo um complexo de normas que regulam as celebrações do 

casamento, sua validade e os efeitos que dele resultam; as relações pessoais e 

econômicas da sociedade conjugal; a dissolução; a união estável; as relações 
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entre pais e filhos e, ainda, o vínculo do parentesco e os institutos 

complementares da tutela e curatela1 

É, portanto, o ramo do direito civil concernente às relações entre as 

pessoas unidas pelo matrimônio, pela união estável ou pelo parentesco e aos 

institutos complementares de direito protetivo ou assistencial, pois, embora a 

tutela e a curatela não advenham de relações familiares, têm, devido a sua 

finalidade, conexão com o direito de família (DINIZ, 2006, p.4). 

Ademais, ensina-nos Marcelo Leite Coutinho Soares (s/d) 

 
 
A relação econômica, típica dos direitos patrimoniais, manifesta 
oposição de interesses, e a lei protegem e acentuam a 
bilateralidade para, no conflito, realizar a justiça comutativa e 
que, quando a relação econômica se revela no seio da 
comunidade doméstica, o direito de família promove a 
anulação dos interesses individuais, pois, o ordenamento 
jurídico opera, neste caso, fora da esfera corrente do teu e do 
meu, porque persegue finalidades transcendentes do fim 
individual e protege interesses superiores, como são os da 
família como organismo e não os particulares do individuo. 
 
 

Verifica-se que com o passar dos anos houve uma grande evolução 

acerca dos regimes impostos no casamento e como deveria ser constituída a 

família, tirando, também, todo poder que era investido ao pater familia, ou seja, 

não há mais que se falar em um poder central que comanda tudo dentro do seu 

lar ou em uma mulher submissa que vinha de uma obediência apenas desse 

chefe central, uma vez que na família moderna o homem não é mais quem 

detém o poder absoluto imposto pelo mesmo, e ambos os cônjuges são 

responsáveis pelo cuidado da casa e dos filhos (GONÇALVES, 2015, p. 31) 

Porém, é preciso deixar bem claro que o direito de família, em qualquer 

uma de suas partes (direito matrimonial, convivencial, parental ou tutelar), não 

tem conteúdo econômico, a não ser indiretamente, no qual concerne ao regime 

de bens entre os cônjuges ou conviventes, à obrigação alimentar entre 

parentes, ao usufruto dos pais sobre os bens dos filhos menores, à 

                                                           
1
Segundo Maria Helena Diniz (2006, p. 4-5), a tutela é um instituto de caráter assistencial, que 

tem por escopo substituir o poder familiar, proteger o menor não emancipado e seus bens se 
seus pais faleceram ou foram declarados ausentes, suspensos ou destituídos do poder familiar, 
dando assistência e representação na órbita jurídica. Dizemos, assim, que a curatela é o 
encargo publico, cometido, por lei, a alguém para reger e defender a pessoa e administrar os 
bens de maiores, que, por si só, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade 
ou deficiência mental. 
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administração dos bens dos incapazes e que apenas aparentemente assume a 

fisionomia de direito real ou obrigacional (DIAS, 2016, p 33-34.). 

 Maria Berenice de Dias (2016, p. 34) conceitua que a família é o 

primeiro agente socializador do ser humano e que somente com a passagem 

do estado da natureza para o estado da cultura foi possível a estruturação da 

família, sendo que por meio dessa veio a surgir, assim, a primeira lei do direito 

de famílias, que é conhecida como a lei-do-pai, fruto da própria exigência da 

civilização na tentativa de reprimir as pulsões e o gozo por uma supressão dos 

instintos. 

A família é vista como a base da sociedade, vindo assim a receber uma 

proteção do estado, nesse sentido, o artigo 226 da Constituição Federal de 

1988 assevera:  

 

 

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

do Estado. 

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

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

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

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

comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 

da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 

decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito, 

vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 

oficiais ou privadas. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de 

cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações (grifo nosso) (BRASIL, 

1988). 
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O direito família é visto também pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em seu livro XVI 3 „a família é o núcleo natural e fundamental da 

sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Sempre se 

considerou que a maior missão do Estado é preservar o organismo familiar 

sobre o qual repousam suas bases‟(DIAS, 2016, p.35) 

Diante do exposto, verifica-se que a família é uma estrutura pública com 

uma relação privada, de maneira que identifica o individuo como integrante do 

vínculo familiar e, também, como partícipe do contexto social, pois o direito de 

família vem a dizer respeito a todos os cidadãos (DIAS, 2016 p. 35). 

Acrescenta também Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 

(2015, p. 3), que é certo que o ser humano nasce inserto no seio familiar 

estrutura básica social de onde se inicia a moldagem de suas potencialidades 

com o propósito da convivência em sociedade e da busca de sua realização 

pessoal. 

Além disso, observa-se que no âmbito familiar, vão se suceder os fatos 

elementares da vida do ser humano, desde o nascimento até a morte. No 

entanto, além de atividades de cunho natural, biológico, psicológico, filosófico, 

também é a família o terreno fecundo para fenômenos culturais, tais como as 

escolhas profissionais e afetivas, além da vivencia dos problemas e sucessos. 

Nota-se, assim, que é nessa ambientação primária que o homem se distingue 

dos demais animais, pela sensibilidade de escolha de seus caminhos e 

orientações, formando grupos onde desenvolverá sua personalidade, na busca 

da felicidade, aliás, não só pela fisiologia, como, igualmente, pela psicologia, 

pode-se afirmar que o homem nasce para ser feliz (ROSENVALD e FARIAS, 

2015, p. 3). 

 Maria Helena Diniz (2002 apud MONGE, 2010, p.14): 

 
 
Estabelecendo que, sob o aspecto amplo, a família pode ser 
definida com a formação de todas as pessoas ligadas por um 
vínculo de sangue ou de afinidade, ou seja, toda aquelas 
pessoas provindas de um tronco ancestral comum, o que inclui 
dentro da órbita da família todos os parentes consanguíneos e 
afins, sendo estes denominados os parentes do cônjuge. 
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Como sugerido em linhas anteriores, o pater2exercia a sua autoridade 

sobre todos os seus descendentes não emancipados, sobre a sua esposa e as 

mulheres casadas com manus (marido autocrático) e com os seus 

descendentes. A família era, então, simultaneamente, uma unidade econômica, 

religiosa, política e jurisdicional. O ascendente comum vivo mais velho era, ao 

mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. Comandava, oficiava o culto dos 

deuses domésticos e distribuía justiça. Havia inicialmente, um patrimônio 

familiar, administrado pelo pater. Somente numa fase mais evoluída do direito 

romano surgiram patrimônios individuais, como os pecúlios, administrados por 

pessoas que estavam sob a autoridade do pater (GONÇALVES, 2015, p. 31). 

Com o passar do tempo, a severidade das regras foram atenuadas, 

conhecendo os romanos o casamento sinemanu3, sendo que as necessidades 

militares estimularam a criação do patrimônio independente para os filhos. Com 

o imperador Constantino, a partir do século IV, instalou-se no direito romano a 

concepção cristã da família, na qual predominavam as preocupações de ordem 

moral. Aos poucos, então, a família romana foi evoluindo, no sentido de se 

restringir progressivamente a autoridade do pater, dando-se maior autonomia à 

mulher e aos filhos, passando estes a administrar os pecúlios castrenses 

(PEREIRA 2004 apud GONÇALVES, 2015, p. 31). 

Soma-se a isto que, historicamente, a família sempre esteve ligada de 

instituição sacralizada e indissolúvel, de maneira que a ideologia patriarcal 

somente reconhecia a família matrimonializada, hierarquizada, patrimonializada 

e heterossexual, atendendo à moral conservadora de outra época, há muito 

superada pelo tempo, com o patriarcalismo principiou a asfixia do afeto (DIAS, 

2016, p. 34). 

Nessa perspectiva, Dias (2016, p. 34-35) nos demonstra que a ideologia 

da família patriarcal converteu-se na ideologia do Estado, levando-o a invadir a 

liberdade individual, para impor condições que constrangem as relações de 

                                                           
2
No que concerne o conceito de pater famílias, tal quer dizer a autoridade absoluta do pai 

sobre os filhos e sobre a família fosse ele púbere ou não, casado ou não, como o poder, 
inclusive de deserdá-lo, incluindo a está os escravos e cliente (TSUTSUI, 2013). Disponível 
em:<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,paterfamilias-casamento-e-divorcio-na-roma-
antiga,45892.html>. Acesso em: 01/07/2016. 
3
Como mero esclarecimento diante do leitor acerca do tema sinemanu: Com ele, a mulher 

permanecia sob a proteção para o pai ou tutor e, no caso de divórcio, o dote não ficava por 
completo com o marido, podendo ela receber as heranças. No entanto, o casamento sinemanu 
era considerado vantajoso para a família da noiva (RIVA, 2014). Disponível 
em:<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1
3924&revista_caderno=7>. Acesso em 13/08/2016. 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,paterfamilias-casamento-e-divorcio-na-roma-antiga,45892.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,paterfamilias-casamento-e-divorcio-na-roma-antiga,45892.html
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13924&revista_caderno=7
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13924&revista_caderno=7
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afeto. Sendo assim, o Estado elegeu um modelo de família e o consagrou 

como única forma aceitável de convívio. A lei, através de comandos 

intimatórios e punitivos, busca estabelecer paradigmas comportamentais por 

meio de normas cogentes e imperativa, na esperança de gerar 

comportamentos alinhados com o padrão moral majoritário, na tentativa de 

desestimular atitudes que se afastem do parâmetro reconhecido como 

aceitável nega juridicidade a quem ousa afrontar o que está normatizado. 

Segundo Gonçalves (2015, p. 32), na concepção do direito de família 

para os romanos, em matéria de casamento, era necessária a affectio (afeição) 

não só no momento de sua celebração, mas enquanto perdurasse. A ausência 

de convivência, o desaparecimento da afeição era, assim, causa necessária 

para a dissolução do casamento pelo divórcio. 

No entanto, os canonistas opuseram-se à dissolução do vínculo, pois 

consideravam o casamento um sacramento, não podendo os homens 

dissolverem a união realizada perante Deus: quod Deus conjunxit homo non 

separet4(GONÇALVES, 2015, p. 32). 

Com o advento do Código Civil 1916 e as leis posteriores, vigentes no 

século passado, à família que era constituída unicamente pelo casamento, de 

modelo patriarcal e hierarquizada, como foi dito, passou indicar novos 

elementos que compõem as relações familiares, destacando-se os vínculos 

afetivos que norteiam a sua formação (GONÇALVES, 2015, p. 32). 

Frente a essa transformação, então, a família socioafetiva passa a ser 

priorizada em nossa doutrina e jurisprudência, conforme acentua a Constituição 

de 1988, que „absorveu essa transformação e adotou uma nova ordem de 

valores, privilegiando a dignidade da pessoa humana, realizando verdadeira 

revolução do Direito de Família, a partir de três eixos básicos‟, a saber: 

 a) O caráter primordial passa a ser não mais casamento, mas a união 

com afeto, assim, o artigo 2265, reconhece que„a entidade familiar é plural e 

não mais singular, tendo várias formas de constituição‟;  

                                                           
4
O mesmo que dizer: “O que Deus uniu não se atrevam os homens a separar”. Disponível: 

<http://www.agrandeguerra.com/2010/10/fundamentos-da-familia-crista.html>. Acesso em: 
25/03/2016. 
5
Artigo 226 § 6 º-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) (BRASIL, 1988). 

http://www.agrandeguerra.com/2010/10/fundamentos-da-familia-crista.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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b) o segundo eixo transformador que, á luz do artigo 227 parágrafo 6º da 

Constituição Federal de 1988 altera o sistema de filiação, isto é, proíbe 

designações discriminatórias por força do fato de ter a concepção ocorrida 

dentro ou fora do casamento; e, por fim, 

c) que nos remete a uma grande revolução situa-se nos artigos 5º, inciso 

I e 226, parágrafo 5, todos da Constituição Federal – CF/88, ao consagrar o 

princípio da igualdade entre os homens e as mulheres, em que derrogou mais 

de uma centena de artigos do Código Civil 1916, abrindo, portanto, novos 

horizontes (GONÇALVES, 2015 p. 33).  

Segundo Gonçalves (2015, p. 33), a nova Constituição Federal de 1988 

expandiu os horizontes do instituto jurídico da entidade familiar, dando especial 

atenção ao planejamento familiar e à assistência direta à família (artigo 226, 

parágrafos 7° e 8°).  

Verifica-se, logo, a partir da evolução supramencionada, que o direito de 

família é de todos os ramos do direito o mais intimamente ligado à própria vida, 

uma vez que, de modo geral, as pessoas provêm de um organismo familiar e a 

ele conservam-se vinculados durante a sua existência, mesmo que venham, 

naturalmente, a constituir nova família pelo casamento ou pela união estável 

(GONÇALVES, 2015, p. 33). 

Sendo assim,a família é uma realidade sociológica e constitui a base do 

Estado, o núcleo fundamental em que repousa toda a organização social. Em 

qualquer aspecto em que é considerada, a família aparece como uma 

instituição necessária e sagrada e que merece a mais ampla proteção do 

Estado (GONÇALVES, 2015, p. 17). 

Acrescenta-se, também, que o termo família abrange todas as pessoas 

ligadas por vínculo de sangue e que originam de um tronco ancestral comum, 

além de abranger as pessoas unidas pela afinidade e pela adoção 

(GONÇALVES, 2015 p. 17). 

Analisando desta forma, demonstra-se que o Código Civil de 2002 

adaptou-se à evolução social e aos costumes, incorporando também as 

                                                                                                                                                                          
5
 Artigo 226 § 6 º-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) (BRASIL, 1988). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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mudanças legislativas sobrevindas nas últimas décadas do século passado, 

buscando ampla e atualizada regulamentação dos aspectos essenciais do 

direito de família à luz dos princípios e normas constitucionais (GONÇALVES, 

2015, p. 21). Nesse sentido, as mudanças introduzidas almejam assegurar a 

coesão familiar e os valores culturais, concedendo á família moderna um 

tratamento mais condizente à realidade social, atendendo-se às necessidades 

da prole e da afeição entre os cônjuges ou companheiros e aos elevados 

interesses da sociedade (GONÇALVES, 2015 p. 21-22). 

 

 

1.1. PRINCÍPIOS DO DIREITO DA FAMÍLIA 

 

 

Ao adentrarmos aos princípios que norteiam o direito de família previsto 

pela Constituição de 1988, é apresentado por Gonçalves (2015, p. 22), logo de 

início, o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, que decorre do 

artigo 1º6, III da Constituição Federal de 1988, que nos demonstra importante 

critério para a „proteção da família como instituição, unidade de produção e 

reprodução dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, e dá lugar à 

tutela essencialmente funcionalizada à dignidade de seus membros‟. 

Com a evolução do conhecimento científico, os movimentos políticos e 

sociais do século XX e o fenômeno da globalização provocaram grandes 

transformações na estrutura familiar e nos ordenamentos jurídicos de todo o 

mundo. Nesse sentido, acrescenta Gonçalves (2015, p. 22): 

 
 
Todas essas mudanças trouxeram novos ideais, provocaram 
um declínio do patriarcalismo e lançaram as bases de 
sustentação e compreensão dos Direitos Humanos, a partir da 
noção da dignidade da pessoa humana. 
 
 

Há, também, o princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e dos 

companheiros no que tange aos seus direitos e deveres, presente no artigo 

226, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988, que acentua „os direitos e 

deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem 
                                                           
6
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana; (BRASIL, 1988). 
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e pela mulher‟. Segundo este artigo, a regulamentação instituída no aludido 

dispositivo acaba com o poder marital e o sistema de isolamento da mulher, 

restrita a tarefas domésticas e à procriação dos seus descendentes, pois o 

patriarcalismo não mais se coaduna, efetivamente, com a atual realidade, em 

que grande parte dos avanços tecnológicos e sociais está diretamente 

vinculada às funções da mulher da família e referenda a evolução moderna, 

reconhecendo verdadeira revolução no campo social (GONÇALVES, 2015 p. 

23). 

Ademais, tem-se o princípio da igualdade jurídica de todos os filhos, 

consubstanciado no artigo 2277, parágrafo 6º, da CF/88, assegurando que „os 

filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação‟ (GONÇALVES, 2015, p. 23). 

Este dispositivo em apreço estabelece absoluta igualdade entre todos os 

filhos, não admitindo mais a retrógrada distinção entre filiação legítima ou 

ilegítima8segundo os pais fossem casados ou não, e adotiva, que existia no 

Código Civil 1916. Nos dias atuais, todos são apenas filhos, uns havidos fora 

do casamento, outros em sua constância, mas com iguais direitos e 

qualificações (GONÇALVES, 2015 p. 23). 

Assim, o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal 1988, no 

princípio ora em estudo, não admite distinção entre filhos legítimos, naturais e 

adotivos, quanto ao nome, poder familiar, alimentos e sucessão, permitindo o 

reconhecimento, a qualquer tempo, de filhos havidos fora do casamento, de 

forma a proibir que conste no assento do nascimento qualquer referência à 

filiação ilegítima, vedando qualquer espécie de discriminação 

(GONÇALVES,2015, p. 24). 

                                                           
7
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)§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação. (BRASIL, 1988) 
8
A filiação legítima era utilizada para se fazer referência aos filhos gerados de justas núpcias. 

Já os filhos ilegítimos eram os nascidos fora da relação matrimonial, podendo tratar-se de 
filiação adulterina, quando um dos pais possuía sem vínculo matrimonial e incestuosa quando 
os genitores possuíam de parentesco. Disponível 
em:<http://abadireitodefamilia.blogspot.com.br/2010/04/filiacao_21.html>. Acesso em 
07/05/2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://abadireitodefamilia.blogspot.com.br/2010/04/filiacao_21.html
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Gonçalves (2015 p. 24) ainda traz o princípio da comunhão plena de 

vida baseada na afeição entre os cônjuges ou conviventes, como prevê o artigo 

1.5119 Código Civil de 2002. Tal dispositivo tem relação com o aspecto 

espiritual do casamento e com o companheirismo que nele deve existir, 

demonstra a intenção do legislador de torná-lo mais humano. Conforme 

Gustavo Tepedino (1997, apud Gonçalves, 2015 p. 24), com a Constituição 

Federal de 1988: 

 
 
Altera-se o conceito de unidade familiar, antes delineado como 
aglutinação formal de pais e filhos legítimos baseada no 
casamento, para um conceito flexível e instrumental, que tem 
em mira o liame substancial apenas o casamento e 
inteiramente voltado para a realização espiritual e o 
desenvolvimento da personalidade de seus membros. 
 
 

Logo, de acordo com este princípio, a prioridade é a convivência familiar, 

ora nos defrontamos com o grupo fundado no casamento ou no 

companheirismo, ora com a família monoparental que sujeita-se aos mesmos 

deveres e possui os mesmo direitos. Nesse seguimento, também o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que outorga o direito à família substituta. No fundo, 

os novos rumos conduzem à família sociafetiva, onde prevalecem os laços 

afetividade sobre os elementos meramente formais (GONÇALVES, 2015 p. 

24). 

Não obstante, Gonçalves (2015, p. 25) apresenta outro importante 

princípio acerca do direito de família, qual seja, o da liberdade de constituir uma 

comunhão de vida familiar – um dos focos de estudo do presente trabalho – 

que enfatiza a constituição da família poder ser tanto pelo casamento quanto 

pela união estável, sem qualquer imposição ou restrição por parte de pessoa 

jurídica de direito público ou privado, à luz do artigo 1.51310 do Código Civil 

2002. 

O referido princípio abrange, também, a livre decisão do casal no 

planejamento familiar, conforme artigo 1.56511 Código Civil de 2002, intervindo 

                                                           
9
Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de 

direitos e deveres dos cônjuges (CÓDIGO CIVIL, 2002). 
10

  Artigo 1.513- É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na 
comunhão de vida instituída pela família (CÓDIGO CIVIL, 2002) 
11

 Artigo 1.565- Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de 
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.§ 1

o
 Qualquer dos 

nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. 
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o Estado apenas para propiciar recursos educacionais e científicos ao exercício 

desse direito previsto pela Constituição Federal no seu artigo 226, parágrafo 7º, 

a livre aquisição e administração do patrimônio familiar conforme artigos 

1.64212 e 1.64313 Código Civil de 2002 e opção pelo regime de bens mais 

convenientes artigo 1.63914 Código Civil de 2002, a liberdade de escolha pelo 

modelo de formação educacional, cultural e religiosa da prole artigo 1.63415 

Código Civil de 2002, e a livre conduta, respeitando-se a integridade físico-

psíquica e moral dos componentes da família (GONÇALVES 2015, p. 25). 

Sendo um dos objetivos principais deste trabalho, observa-se que, a 

união estável, é reconhecida como uma entidade familiar – artigo 226, 

parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988 e Código Civil de 2002, que 

possibilitam essa opção aos casais que pretendem estabelecer uma comunhão 

de vida baseada no relacionamento afetivo (GONÇALVES, 2015, p. 25). 

A Constituição alargou o conceito de família, passando a integrá-lo com 

as relações monoparentais e, para tanto, deixou de exigir-se a existência de 

um par, uma vez que apenas um dos ascendentes já é capaz de formar família 

com seus filhos. Esse redimensionamento calçado na realidade que se impõe, 

acabou afastando da idéia de família como sendo um pressuposto do 

                                                                                                                                                                          
§ 2

o
 O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 

recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de 
coerção por parte de instituições privadas ou públicas (CÓDIGO CIVIL, 2002) 
12

Artigo 1.642-Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem 
livremente. (CÓDIGO CIVIL, 2002). 
13

 Artigo 1.643- Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: 
(CÓDIGO CIVIL, 2002).I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia 
doméstica;II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. 
14

 Artigo 1.639- É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos 
seus bens, o que lhes aprouver.§ 1

o
 O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar 

desde a data do casamento.§ 2
o
 É admissível alteração do regime de bens, mediante 

autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 
razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. 
15

Artigo 1.634- Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno 

exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos; I - dirigir-lhes a criação e a 
educação; II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; III - 
conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; IV - conceder-lhes ou negar-lhes 
consentimento para viajarem ao exterior; V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para 
mudarem sua residência permanente para outro Município; VI - nomear-lhes tutor por 
testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não 
puder exercer o poder familiar; VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 
(dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem 
partes, suprindo-lhes o consentimento;VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; IX - 
exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição 
(Todos os incisos incluídos pela Lei nº 13.058, de 2014). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
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casamento (GONÇALVES, 2015, p.30) de modo que, para sua configuração, 

consequentemente se subtraiu a finalidade a proliferação16. 

Frente aos princípios apresentados, nota-se que, atualmente, a 

constituição da família pode se realizar pelo casamento, através de todas as 

formalidades previstas por lei, e também pela união estável, na qual serão 

apresentadas suas concepções no próximo capítulo, além dos demais arranjos 

familiares, dada enumeração meramente exemplificativa constando do elenco 

oferecido pelo artigo 226 da Constituição Federal de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

O significado de proliferação é a ação e o efeito de proliferar. Esse verbo remete-nos para a 

ideia de se multiplicar com abundância, de propagar ou de se reproduzir em formas 
semelhantes. Disponível em: <http://conceito.de/proliferacao>. Acesso em: 16/07/2016. 
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CAPÍTULO 2 – DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

2.1. ASPECTOS GERAIS DO CONCUBINATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

 

Como sabido, o comportamento do homem passa, além de uma 

convivência regulada pelos princípios que resguardavam a instituição familiar, 

por outras modalidades de união que sempre existiram, mas que nem sempre 

refletiram a expectativa social, como é o caso da relação familiar concubinária 

(MARQUES, 2000, p. 173). Nesse sentido, deve-se compreender o 

funcionamento de tais relações, eis que:  

 
 
a união poderia efetivar-se entre pessoas (homem e mulher)17 
livres, de qualquer estado civil, ou de homem e mulher que não 
possuíssem qualquer anterior vínculo, mas de qualquer 
maneira, para os efeitos da época, constituía esse 
relacionamento irregularidade, imoralidade (MARQUES, 2000, 
p. 173). 
 
 

O concubinato era entendido como a união entre o homem e a mulher 

que, muito embora não tivessem se casado, viviam juntos há um prolongado 

tempo. Nos dizeres de Gonçalves (2015, p. 615) significa „a vida prolongada 

em comum, sob o mesmo teto, com aparência de casamento‟. Nesse sentido, à 

margem da lei e da moral, além de abranger os não casados, àqueles casais 

que, muito embora tivessem contraído matrimônio, mas este não fosse 

reconhecido legalmente – como no caso dos casamentos apenas religiosos – 

também equiparavam-se na relação de concubinos. Ademais, os matrimônios 

celebrados no exterior não reconhecidos no ordenamento jurídico pátrio e, 

também, o casal que teve declarado nulo seu casamento e que não reunia 

                                                           
17

 Já restou decidido pelo STF a possibilidade da constituição da união estável entre pessoas 
do mesmo sexo. 
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condições para ser putativo, enquadravam-se na relação de concubinato 

(GONÇALVES, 2015, p. 616). 

Pontes de Miranda (1971 apud VENOSA, 2009, p.21): 

 
 
O concubinato não constitui, no direito brasileiro, instituição de 
direito de família. A maternidade e a paternidade ilegítima o 
são. Isso não quer dizer que o direito de família e outros ramos 
do direito civil não se interessem pelo fato de existir, 
socialmente, o concubinato. 
 
 

Nessa perspectiva, a união livre, defere-se do casamento sobretudo por 

não ter a obrigatoriedade do comprimento de deveres inerentes ao casamento 

(conforme se verificará nos movimentos seguintes do presente trabalho), por 

essa razão, o entendimento doutrinário assevera que o estado de concubinato 

pode ser rompido em qualquer momento, independentemente do seu tempo de 

duração, não havendo que se falar em quaisquer formas indenizatórias por 

eventual abandono, como no caso do casamento (GONÇALVES, 2015, p. 616). 

Assim, acompanhando as transformações dessa relação, deparamo-nos 

com o Código Civil 1916, em que, muito embora não houvesse expressa 

regulamentação legal, o dispositivo civilista não o proibiu, já pretendendo, 

desde logo, defender o instituto do casamento ou reproduzindo sanções da 

velha legislação (MARQUES, 2000, p. 176). De acordo com Gonçalves (2015, 

p. 616): 

 
 
O Código Civil de 1916 continha alguns dispositivos que faziam 
restrições a esse modo de convivência, proibindo, por exemplo, 
doações ou benefícios testamentários do homem casado à 
concubina, ou a inclusão desta como beneficiária de contrato 
de seguro de vida.  
 
 

Ocorre, porém, que os julgadores brasileiros começaram a compreender 

que a ruptura de longo concubinato, de forma unilateral ou por mútuo 

consentimento, por não ensejar a divisão dos bens, benefícios ou doações 

(conforme visto acima), acarretava situações extremamente injustas para um 

dos concubinos, quando, por exemplo, o bem tivesse sido adquirido por esforço 

comum dos dois (GONÇALVES, 2015, p. 617).  

Nesse diapasão, por força das frequentes dúvidas na jurisprudência no 

que tange ao quantum do esforço comum dos concubinos, que acarretavam 
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em diversas decisões que, por vezes, propiciavam o enriquecimento 

exacerbado de apenas um deles, o Superior Tribunal de Justiça viu por bem se 

manifestar e, de forma inovadora, deliberou um acórdão liberal e favorável à 

concubina, no sentido de que esta passasse a ter reconhecido o direito de 

participar do patrimônio deixado pelo companheiro, mesmo que não tenha 

necessariamente sido casada (GONÇALVES, 2015, p. 617). 

Assim, de forma extremamente relevante, a Constituição Federal de 

1988, no parágrafo 3º do artigo 226, inovou no sentido de dar força a união fora 

do casamento no nosso ordenamento jurídico, denotando que a expressão 

concubinato seja utilizada, nos dias atuais, ao referir-se àquelas pessoas 

casadas que infringissem o dever de fidelidade, configurando, então, à luz do 

Código Civil de 2002 em seu artigo 1727, quando ocorrerem „relações não 

eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar‟ (GONÇALVES, 

2015, p. 619). 

Desta maneira, o que se verifica é que a construção legislativa caminhou 

trilhando aquilo que, de certa maneira, a doutrina e a jurisprudência firmavam 

no decorrer da evolução do instituto na sociedade brasileira. Embora em 

nenhuma época estivesse à união estável erigida em instituto jurídico, jamais 

deixou a lei de oferecer-lhe amparo (MARQUES, 2000, p. 177). 

 

 

2.2. NOTAS ACERCA DO CASAMENTO 

 

 

Como uma breve explicação acerca do conceito de casamento, 

apresenta-se, de início, a concepção abordada por Maria Berenice Dias (2016, 

p. 150), que nos remete a uma visão histórica no sentido de apresentar que de 

maneira civil, o casamento surgiu só em 1891, eis que antes existia apenas o 

casamento religioso, logo, apenas os católicos conseguiam se casar. 

Assim, as Constituições Federais do Brasil tiverem que dedicar um 

espaço a dedicar-se regulamentar o tema, inerente, como visto, a um dos 

principais institutos sociais que é o da família. 

Com a edição do Código Civil de 1916, havia um único modo de 

constituição da família que era pelo casamento, a família nesses aspectos tinha 

viés patriarcal, e as regras legais refletiam esta realidade, a influência religiosa 
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persistiu, somente era reconhecida a família constituída pelos sagrados laços 

do matrimônio, por ser considerado um sacramento, ou seja, sagrado em sua 

origem (DIAS, 2016, p. 150). 

Desta maneira, o casamento seguia indissolúvel, de maneira que a 

resistência do Estado em admitir outros relacionamentos era de tal ordem, que 

a única possibilidade de romper parcialmente com o casamento eram o 

desquite – ora conhecido como divórcio – que não dissolvia o vínculo 

matrimonial e, com isso, se impedia uma nova união (DIAS, 2016, p. 150). 

Acrescenta-se também que no ano de 1964, o STF sumulou sobre a 

questão comprovada da existência da sociedade de fato entre os concubinos, é 

cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pela 

união conforme súmula 380 STF, cita também a introdução do divórcio no 

direito brasileiro em 1977, a súmula conseguiu resolver grandes partes dos 

conflitos existentes relacionado à união estável de pessoas que não podiam 

casar-se por ser uma delas desquitada (divorciada termo usado atualmente) 

(COELHO, 2016, p. 136). 

Com o advento da Lei do Divórcio, a visão matrimonializada da família 

permaneceu, o desquite transformou-se em separação, passando a existir duas 

formas de romper o casamento, que nada mais é que separação e atualmente 

o divórcio. Com a tentativa de manutenção da família, era exigido o decurso de 

longos prazos, ou identificação de um culpado, o qual não podia intentar a ação 

para dar fim ao casamento, pois o que via era a perda do direito à percepção 

de alimentos e a exclusão dos apelidos do marido eram penalidades que 

atingiam a mulher pela culpa da separação, dizemos assim, que, se sujeitava a 

tais penalidades que simplesmente tomava a iniciativa da ação de separação, 

mesmo sem a identificação da responsabilidade do autor pelo fim da união 

(DIAS, 2016, p. 151). 

O advento da Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova realidade 

que se impôs, acabando por introduzir profunda revolução na própria estrutura 

social, tornando, assim, saliente o novo formato dos vínculos de convivência, 

pois a Constituição alargou o conceito de família para além do casamento, nos 

remetendo ao conceito de entidade familiar acolhido para os relacionamentos, 

que fora consagrada, em especial, a proteção tanto aos vínculos 

monoparentais (que são formados por um dos pais com seus filhos), com a 
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união estável e, que com isso deixou de ser o matrimônio o único marco a 

identificar a existência de uma família (DIAS, 2016, p. 151). 

Nesse sentido, segundo Wald e Fonseca (2009, p. 88), a concepção de 

um vínculo jurídico estabelecido entre os nubentes e, ainda, o ato jurídico 

criador desse vínculo, estima-se ao casamento com um vínculo jurídico, um 

contrato com meros atos e formalidades jurídicas. 

Enfatiza-se, também, que o casamento não tem apenas finalidade de 

procriação, mas, principalmente, tem o fim de realizar vontades e sonhos 

pessoais, como o convívio sexual, o auxilio mútuo e recíproco, além da 

efetividade (affectio) que se traduz na comunhão de vida. Por assim ser, o 

casamento cria deveres legais de naturezas diferentes, alguns de caráter 

nitidamente patrimonial e outros de caráter não patrimonial (FONSECA e 

WALD, 2009, p. 88). 

Pode-se dizer que o casamento gera o que se chama de estado 

matrimonial, no qual os nubentes ingressam por vontade própria, por meio de 

chancela estatal. Historicamente, a família nasce quando da celebração do 

casamento, que assegura direito e impõe deveres no campo pessoal e 

patrimonial, de maneira que as pessoas têm a liberdade de casar, mas, uma 

vez que se decidiam, a vontade delas se alheia e só a lei impera na 

regulamentação de suas relações (DIAS, 2016, p. 152). 

Até os dias atuais, é possível verificar ideias controvertidas acerca dos 

mais veementes temas no que concerne à constituição da família, tendo em 

vista que há quem defenda e delimite o casamento como um mero contrato 

especial de direito de família, ou seja, que por meio deste contrato atos 

jurídicos bilatérias ou plurilaterais é que são criadas as obrigações do ato 

jurídico (os deveres jurídicos patrimoniais, por exemplo) bem como há 

posicionamentos doutrinários no sentido de dizer que se trata de instituição 

(FONSECA e WALD, 2009, p. 89). 

Pode-se dizer que a exacerbada sacralização do casamento faz parecer 

que seja essa a única forma de constituir a família, mas não se pode 

generalizar dessa forma, pois a família, e não o casamento, que a constituição 

chama de base da sociedade, merecedora da especial atenção do Estado com 

o artigo 226 Constituição Federal 1988, apesar de ser assegurada assistência 

à família na pessoa de cada um dos que a integram, que são imposto, pois é 

dever de proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
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primazia, todos os direitos que lhes são assegurados, e não se pode esquecer 

também que é da família o dever de amparar as pessoas idosas, não vista 

apenas com um olhar do casamento, como era visto (DIAS, 2016, p. 152). 

Nessa perspectiva, constata-se que um ato jurídico criador de deveres 

sem conteúdo patrimonial não é só um contrato, pois, como visto, o casamento 

não se limita apenas em ter interesses econômicos para o casal. Ora, claro se 

tem o entendimento que um ato jurídico tão complexo e solene vai além de um 

contrato taxado, adequado, portanto, definir a ideia do casamento como sendo 

uma instituição, uma vez que ele se sujeita às normas de ordem pública para 

que seja celebrado, precisando não só da vontade das partes, mas, também, 

da intervenção de autoridade pública, além de, por ter os efeitos definidos e 

previstos em lei, não poder modificado pelas partes envolvidas (FONSECA e 

WALD, 2009, p. 95-96). 

Nesse mesmo entendimento, Silvio de Salvo Venosa (2009, p. 25), 

assegura que o casamento no direito brasileiro, por suas inúmeras definições, 

permite divagações históricas, políticas e sociológicas. Com efeito, as duas 

definições clássicas trazidas pelo direito romano, sendo elas, nuptiae sunt 

coniunctio marisetfeminae (....) consortium omnis vitae, divini et humani iuris 

communicatio18 (Digesto, 23, II, fr. I) que destaca o caráter religioso e perene 

da união trazida por Modestino, jurista do período clássico,  tal como a 

definição mais recentes vinda desde a época de Justiniano, que foi adotada 

pela igreja: nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio 

individuam consuetudinem vitae continens19( livro I, t. IX, parágrafo 1º), que 

formula a ideia de que naquela época houve o desaparecimento da alusão à 

divindade, bem como à perenidade do vínculo. Ambas as definições levavam 

mais em consideração a relação jurídica do que propriamente a celebração 

(VENOSA, 2009, p.25). 

Ainda nessa senda, Guillermo Borda (1993 apud VENOSA, 2009, p. 25) 

salienta o conceito de casamento de forma lapidar, definindo-o em ser “a união 

                                                           
18

A este trecho sugerimos a seguinte tradução: As núpcias são a conjunção do homem e da 
mulher, o consórcio de toda a vida, a comunicação do direito divino e do humano (POLETTI, 
s/d) Disponível em: <http://www.vrbs.org/novapagina/publicacoesnp2-textosemgeral-
poletti35.htm>. Acesso em: 15/08/2016. 
19

A este trecho sugerimos a seguinte tradução: As núpcias ou matrimônio consistem na 
conjunção [união] entre o homem e a mulher, contendo o costume direito de formarem uma 
individualidade por toda a vida (POLETTI, s/d). Disponível 
em:<http://www.vrbs.org/novapagina/publicacoesnp2-textosemgeral-poletti35.htm>. Acesso 
em: 17/09/2016. 

http://www.vrbs.org/novapagina/publicacoesnp2-textosemgeral-poletti35.htm
http://www.vrbs.org/novapagina/publicacoesnp2-textosemgeral-poletti35.htm
http://www.vrbs.org/novapagina/publicacoesnp2-textosemgeral-poletti35.htm
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do homem e da mulher para o estabelecimento de uma plena comunidade de 

vida”. 

Silvio Rodrigues (1999 apud VENOSA, 2009, p. 25), por sua vez, 

remete-nos de forma mais abrangente no que consiste o casamento, 

ensinando-nos que: 

 
 
O casamento é o contrato jurídico de direito de família que tem 
por fim promover a união do homem e da mulher, de 
conformidade com a lei, a fim de regularem suas relações 
sexuais cuidarem da prole comum e se prestarem mútua 
assistência. 
 
 

O casamento, portanto, é entendido como o centro do direito de família, 

pois é dele que irradiam as normas fundamentais que enfatiza-o como o 

negocio jurídico formal, que vai desde as formalidades que antecedem sua 

celebração, passando pelo ato material de conclusão, até os efeitos do negócio 

que deságuam nas relações entre os cônjuges, os deveres recíprocos, a 

criação e assistência material e espiritual recíproca e da prole (VENOSA, 2009, 

p. 26). 

Seguindo esses conceitos, o professor Washington de Barros Monteiro 

(2004, p. 21-29) nos remete ao conceito de casamento com um dos temas 

mais abordados no Direito Privado, confirmando ser um dos institutos mais 

discutidos, pois são numerosos os seus defensores e opositores, e definindo-o 

como uma união permanente entre o homem e a mulher, de acordo com a lei, a 

fim de se reproduzirem, de se ajudarem mutuamente e de criarem os seus 

filhos, tirando o enfoque de ser apenas algo patrimonial entre o casal e não 

apenas com um contrato de ato jurídico.  

Não o bastante, Monteiro (2004, p. 25-26) salienta que não se pode 

dizer que o casamento seja apenas para criação dos filhos ou de obtenção da 

prole, pois atualmente não mais incomum dos casais de não terem filhos. 

Assim, o que sempre foi e será a finalidade e também a necessidade para a 

caracterização dos efeitos jurídicos do casamento é a ajuda mútua. 

Nessa linha, Gonçalves (2015, p. 46) apresenta o casamento por sua 

finalidade múltipla, que vai variar conforme a visão filosófica, sociológica 

jurídica ou religiosa a qual esta sendo encarado. Importante, então, a 

concepção canônica matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio 
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prolis;secundarius muttum adiutorium et remedium concepiscentiae, ou seja, o 

fim principal do matrimonio consiste na procriação e educação da prole; e o 

secundário, na mutua assistência e satisfação sexual. 

No que tange a corrente individualista, vê-se a satisfação sexual, ou 

seja, o amor físico, como o único objetivo do matrimônio, tal concepção avilta, 

evidentemente, a dignidade da união matrimonial. Embora se possa considerar 

que o instinto sexual possa, segundo a lei da natureza, atuar como mola 

propulsora e que o casamento representa uma possibilidade de pacificação e 

expansão do sexo, que se torna convencionalmente permitido com a forma 

solene do casamento, segundo a consciência religiosa, resta dúvida ser a 

affectio maritalis (afeição conjugal), ou o amor que une um homem e uma 

mulher, no qual se converte a atração sexual inicial, e a pretensão a um 

direcionamento comum na vida (RIZZARDO, 2004,apud GONÇALVES p. 27) 

Conclui-se que a principal finalidade do casamento é estabelecer 

comunhão plena de vida, como prevê o artigo 1.511 do Código Civil de 2002, 

impulsionada pelo amor e afeição existente entre o casal e baseada na 

igualdade de direitos e deveres dos cônjuges e na mútua assistência 

(GONÇALVES, 2015, p. 47). 

Logo, a procriação da e o envolvimento véu do direito a relação física 

dos sexos, é um dos principais institutos do casamento, mas que o “fim capital”, 

não apenas patrimonial conforme nos remete, apresenta-nos como admirável 

identificação de duas existências, que, confundido uma na outra, correm os 

mesmos destinos, sofrem das mesmas dores e compartem, com igualdade, do 

quinhão de felicidade que a cada um cabe nas vicissitudes da vida (PEREIRA, 

1945 p. 34 apud GONÇALVES, 2015, p. 38). 

Acrescenta-se, também, que até o ano de 2011 o Brasil admitia apenas 

a união entre pessoas de sexos diferentes, mas que, em maior do referido ano, 

o Supremo Tribunal Federal reconheceu, por unanimidade, que o direito 

brasileiro não tolera qualquer discriminação entre as uniões estáveis 

constituídas, de um lado, por pessoas de sexos diferentes, e, de outro, por 

pessoas de mesmo sexo, por forças de seus princípios constitucionais, pois 

instituem os direitos à igualdade, de liberdade, dignidade, privacidade e não 

discriminação. Assim, como consequência, estimulou a conversão das uniões 

estáveis de homens e mulheres em casamento e, ainda, de acordo com o 
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artigo 226, parágrafo 3° Constituição Federal de 1988, as uniões de pessoas 

do mesmo sexo não se podem negar igual tratamento (COELHO, 2016, p.38). 

Verifica-se que o casamento no direito brasileiro pode ser tanto entre 

pessoas do mesmo sexo (homoafetivo ou homossexual) quanto em pessoas de 

sexos diferentes (heteroafetivo ou heterossexual), e que essa possibilidade não 

decorreu de nenhuma alteração legislativa, mas, sim, da evolução 

jurisprudencial e de normas do Conselho Nacional de Justiça. (COELHO, 2016, 

p. 38). 

Diante do que foi exposta, a proposta do presente capítulo foi 

apresentar, de modo simplificado, como os doutrinadores brasileiros têm 

adotado o conceito de casamento, passando adiante, a apresentar as 

concepções de forma mais detalhada, do que concerne à União Estável, para 

que, ao fim, possa haver o entendimento do ponto intrigante estabelecido no 

artigo 1.790 do Código Civil.  

 

 

2.3. DO CONCEITO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

Arnoldo Wald e Priscila M. Corrêa da Fonseca (2009, p. 359) nos traz 

que em 29 de dezembro de 1994, foi promulgada a Lei n. 8.971, que regulou o 

direito dos companheiros aos alimentos e à sucessão, em certas condições, 

consolidando a jurisprudência dos tribunais e, até, indo além dela, ao consagrar 

o direito hereditário da companheira ou do companheiro, independentemente 

da existência prévia, entre eles, de sociedade de fato. 

Com o advento desta legislação houve o ensejo de historiar a evolução 

do concubinato/união estável, evidenciando por longo tempo as restrições por 

parte do legislador e que, finalmente, a partir da década de 1960, quando ainda 

não se admitia o divórcio em nosso país, a doutrina e a jurisprudência foram, 

aos poucos, afastando as sanções que pesavam sobre a relação entre 

companheiros, especialmente quando não envolvendo o adultério, com a 

consequência de admitir que os efeitos patrimoniais de uma sociedade de fato 

deveriam ser reconhecidos mesmo quando tinham as origens na coabitação 

entre um homem e uma mulher, mas que embora não serem casadosviviam 

como se fossem. Da mesma forma, houve evolução aos direitos não 
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patrimoniais, admitindo-se, em virtude da Lei n. 6.515/77, que a concubina 

pudesse usar o nome do companheiro no caso de união estável (WALD e 

FONSECA, 2009, p. 360) 

No que tange as relações econômicas, verificou-se que a solução 

manteve até o fim do ano de 1994, com varias tendências jurisprudenciais e 

doutrinárias oscilando entre o reconhecimento de uma presunção de sociedade 

de fato entre os concubinos, e a exigência da prova da contribuição de ambos 

os companheiros para a criação do patrimônio comum (WALD e FONSECA, 

2009, p. 360-361). 

Wald e Fonseca (2009, p. 361) demonstram em sua obra que também 

surgiram dúvidas acerca do efeito imediato do artigo 226 parágrafo 3º da 

Constituição Federal de 1988, entendendo alguns doutrinadores e legisladores 

que a sua vigência deveria depender de regulamentação pela lei ordinária, 

enquanto outros preferiam considerá-lo de caráter auto-aplicável.  Ademais, 

considerava-se que, em vista do referido artigo, a interpretação do mencionado 

artigo, que se refere-se a união estável e proteção que o Estado deveria dar-

lhe, não consegui ser uniforme. De fato, o reconhecimento da união estável 

como entidade familiar poderia significar sua equiparação ao casamento ou, 

também, uma proteção menor do que a dada às justas núpcias, com o 

incentivo a converter o concubinato em matrimônio. 

Por sua vez, para maior segurança jurídica, formou-se rapidamente um 

consenso no sentido de ser aconselhável a elaboração de uma lei que 

completasse o texto constitucional permitindo a uniformização da jurisprudência 

e a concordância da doutrina, assim, houve a aprovação da Lei n. 8.971/94, 

que introduziu, finalmente, o concubinato no direito de família e no direito 

sucessório (WALD e FONSECA, 2009, p.361), desaparecendo, logo, a partir da 

doutrina de Gonçalves, o termo concubinato, e definiu como o companheiro o 

homem e a mulher que mantenham união comprovada, na qualidade de 

solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, por mais de cinco 

anos, ou com prole (antes concubinato puro), caracterizavam-se em união 

estável (GONÇALVES, 2015, p. 619). 

Segundo Euclides de Oliveira (2001apud Gonçalves, 2015, p. 620): 

 
 
O que não se admite, contudo, em vista dos contornos exigidos 
na lei para configuração de uma união estável, é a ligação 
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adulterina de pessoa casada, simultaneamente ao casamento, 
sem estar separada de fato do seu cônjuge, pois tem primazia, 
em tal situação, a família constituída pelo casamento, a outra 
união seria de caráter concubinário, à margem da proteção 
legal mais ampla que se concede à união estável. A verdade é 
que, afora hipóteses excepcionais reconhecimento social, até 
mesmo pelas discriminações que cercam esse tipo de 
amasiamento. O mesmo se diga das uniões desleais, isto é, de 
pessoa que viva em união estável e mantenha uma outra 
ligação ou, quem sabe, até múltiplas relações de cunho afetivo 
 
 

Gonçalves (2015, p. 620) assevera que com a Lei n. 9.278/96 não 

admitia-se a simultaneidade de casamento e união estável, ou de mais de uma 

união estável. Ainda, no artigo 5º desta mesma Lei,apresentava-se um cuidado 

da meação sobre os bens adquiridos durante o tempo de convivência, a título 

oneroso, considerando os frutos do trabalho e da colaboração comum, salvo se 

houvesse estipulação contrária em contrato escrito, ou se aquisição dos bens 

se desse com o produto de outros anteriores a inicio da união, estabeleceu-se, 

assim, a presunção de colaboração dos conviventes na formação do patrimônio 

durante a vida em comum, invertendo-se o ônus probatório, que competia ao 

que negasse a participação do outro. 

Da mesma maneira, a Lei 9.278/96 fixou a competência das varas de 

família para o julgamento dos litígios, reconheceu o direito real de habitação, 

gerou a presunção júris et de jure de que os bens adquiridos a título oneroso 

na constância da convivência são frutos do esforço comum, afastando 

questionamentos sobre a efetiva participação de cada parceiro para a partilha 

igualitária (DIAS, 2016, p. 241). 

O que prevaleceu, então, embora houvesse discussões doutrinárias 

nesse sentido, é o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que colocou 

as coisas em seus devidos lugares, declarando: 

 
 
Inescondíveis o concubinato e a formação do patrimônio 
comum. A partilha dos bens decorre, na verdade, não da 
existência do concubinato, mas da sociedade de fato, existente 
desde 1956admitida pela corré apelante a partir de 1962. 
Pouco importa o adultério. A partilha de bens nada tem a ver 
com o Direito de Família e é indene às suas violações. A 
divisão dos bens diz respeito mais à dissolução da sociedade 
do que ao próprio concubinato, não fosse assim, haveria 
enriquecimento ilícito de um dos sócios em detrimento do outro 
(GONÇALVES, 2015, p. 621) 
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Soma-se, ainda, o Código Civil de 2002, que traça dispositivos que 

visam regular a entidade familiar sem matrimônio, tanto no direito de família, 

como no direito de sucessões, nem sempre com a eficiência necessária, tanto 

que já se acenava com modificações nesse campo, durante o período de 

vacatio legis (VENOSA, 2009, p. 22). 

Desse mesmo modo, com a Constituição Federal de 1988, veio a se 

falar pela primeira vez, em família constituída pela união estável do homem e 

da mulher, declarando-a destinatária de proteção do Estado. Desde então, não 

havia mais fundamento para decisões judiciais que discriminassem o 

convivente, não lhe reconhecendo os mesmos direitos do cônjuge, sendo que 

tal visão conservadora do dispositivo constitucional vinha a prevalecer em 

alguns julgados e contribuições doutrinárias. No ano de 1994, a lei reconheceu 

aos companheiros o direito aos alimentos e certos direitos sucessórios, desde 

que houvesse convivência de pelo menos cinco anos ou prole comum dois 

anos depois, outra lei, destinada a regular o parágrafo 3° do artigo 226 da 

Constituição Federal de 1988 (COELHO, 2016, p. 136). 

Com o advento do Código Civil de 2002, alguns doutrinadores como 

Carlos Roberto Gonçalves, entenderam que restaram a revogadas as 

mencionadas Leis n. 8.971/94 e 9.278/96 que remetiam o tema da união 

estável, trazendo significativas mudanças, eis que inseriu um título dedicado à 

união estável no livro de Família e incorporou, em cinco artigos (1.72320 a 

1.727) os princípios básicos das aludidas leis, bem como introduzindo 

disposições esparsas em outros capítulos quanto a certos efeitos, como nos 

casos de obrigação alimentar no artigo 1.694 Código Civil de 2002 

(GONÇALVES, 2015, p. 621). 
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Art. 1.723- É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família. § 1

o
 A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos 

do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar 
separada de fato ou judicialmente. § 2

o
 As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a 

caracterização da união estável. 
Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, 
respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos Artigo 1.725. Na união 
estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no 
que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 
Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos 
companheiros ao juiz e assento no Registro Civil. 
Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, 
constituem concubinato (CÓDIGO CIVIL, 2002) (grifo nosso). 
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O Código Civil de 2002 tratou nesses dispositivos dos aspectos pessoais 

e patrimoniais, deixando para o direito das sucessões o efeito patrimonial 

sucessório no artigo 1.790. Não obstante, a gama de doutrinadores que 

entendem não terem sido revogadas as mencionadas leis, estabelecem que o 

artigo 1º da Lei n. 9.278/96 não estabeleceu o tempo mínimo de convivência 

para configuração da união estável, e é nesse sentido que segue o artigo 1.723 

do Código Civil de 2002, uma vez que não é o tempo com determinação de 

número de anos que deverá caracterizar uma relação como união estável, mas 

outros elementos expressamente mencionados em convivência pública, 

continua e duradora e estabelecido como o objetivo de constituição de família 

(GONÇALVES, 2015, p. 622). 

Desta maneira, o artigo 1.724 do Código Civil de 2002, reitera os 

deveres de lealdade, respeito, assistência, e de guarda, sustento e educação 

dos filhos, como obrigação recíproca dos conviventes. Logo, em face da 

equiparação do referido instituto ao casamento, aplicam-se-lhe os mesmos 

princípios e normas atinentes a alimentos entre os cônjuges. Verifica-se, pois, 

que em havendo uma previsão legal para a concessão de alimentos aos 

companheiros desde a vigência das leis especiais supracitadas, não mais se 

justifica falar de indenização por serviços prestados ao que não deu causa à 

dissolução da união estável, conforme vem reconhecendo a jurisprudência 

(GONÇALVES, 2015, p. 622). 

No tocante aos efeitos patrimoniais, o Código Civil de 2002 determina a 

aplicação, no que couber, do regime da comunhão parcial de bens, pelo qual 

haverá comunhão dos aquestos, isto é, dos bens adquiridos na constância da 

convivência, como se casados fossem, salvo o contrato escrito entre os 

companheiros, conforme artigo 1.725 do Código Civil de 2002 (GONÇALVES, 

2015, p.623). 

Seguindo, o artigo 1.726 do Código Civil de 2002 estabelece que „a 

união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos 

companheiros ao juiz a assento no Registro Civil‟(GONGALVES, 2015 p. 624). 

Assim, Venosa (2009, p. 22) remete-nos a entender que também a 

Constituição Federal de 1988, reconhecendo o Estado a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar e com as legislações ordinárias que 

seguiram outorgando direito de alimentos e sucessórios aos companheiros, a 
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sociedade deve superar os dogmas que estiveram presentes durante décadas 

ligados a expor sentimento de repudia contra a união estável. 

A propósito, Coelho (2016, p. 135) nos demonstra em sua obra que a 

Constituição Federal 1988, ao tratar da proteção que o Estado deve liberar às 

famílias, refere-se a três entidades familiares, a saber: as fundadas no 

casamento; as uniões estáveis; e as famílias monoparentais (artigo 226, 

parágrafos 1º, 3º e 4º) que são as famílias constitucionais. 

Ao nos remeter aos aspectos constitucionais acerca da união 

estável,(2016, p. 240) assevera que, a Constituição Federal de 1988, ao 

garantir especial proteção à família citando algumas entidades familiares, 

limitando-se a elencar as mais frequentes, não lhes dispensou tratamento 

diferenciado, ainda que a união estável não se confunda com o casamento, 

ocorreu a equiparação das entidades familiares, sendo todas merecedoras da 

mesma proteção. O fato de mencionar primeiro o casamento, depois a união 

estável e, por último, a família monoparental, não significa qualquer preferência 

nem revela uma escala de prioridade. Ao criar a categoria de entidade família, 

a Constituição Federal de 1988 acabou por reconhecer juridicidade às uniões 

constituídas pelo vínculo de afetividade. 

Paulo Lôbo (2015 apud Dias 2015 p. 241) nos remete que o caput do 

artigo 226 da Constituição Federal de 1988 é como uma cláusula de inclusão, 

não sendo admissível excluir qualquer entidade que preencha os requisitos de 

afetividade, estabilidade e ostensibilidade (poder). A esse tratamento 

equalizador foram fiéis as primeiras leis que regulamentaram a união estável, 

não estabelecendo diferenciações ou revelando preferência. 

Coelho (2016, p. 135-136) nos remete que no inicio do século passado, 

a jurisprudência não tinha muita simpatia por essas uniões informais. Acredita-

se que reconhecer a companheira naquele tempo, como visto as chamadas de 

concubina, mesmo na relação estável, qualquer direito nos bens adquiridos 

pelo companheiro durante a vida em comum seria desprestigiar a família 

legitima e importaria indesejável desestimulo ao casamento. Por assim ser, 

muitas das disputas em torno das uniões informais envolviam a participação da 

companheira na herança do companheiro falecido e a esposa com quem o de 

cujus continuava juridicamente casado, embora separado de fato há muito 

tempo, e os filhos do casamento legítimo de outro, de maneira que os Tribunais 

não se compadeciam no inicio, e a companheira e os filhos nascidos da relação 
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informal (chamada de adulterinos) eram desconsiderados em seus interesses, 

uma vez que para o STF a ordem jurídica ignorava a existência do 

concubinato. 

A jurisprudência, então, passou a direcionar a tutela da concubina, e 

começou a formular o direito de participar na concorrência dos direitos pelos 

serviços domésticos prestados ao companheiro, o fundamento foi buscado na 

coibição ao enriquecimento indevido, de forma que alguns tempos depois 

surgiram decisões reconhecendo na união informal uma sociedade de fato, 

ignorando assim, frontalmente a lei, que exigia prova escrita para a produção 

dos efeitos do contrato de sociedade entre os sócios, como exige nos tempos 

atuais previsto no Código Civil de 2002 no seu artigo 98721, dando assim 

soluções mais justa aos conflitos de interesses, provada a aquisição de bens, 

cabendo a divisão entre os companheiros, no fim da convivência, como forma 

de uma dissolução da sociedade (COELHO, 2016, p.136). 

Pode-se dizer, portanto, que a única diferença entre o casamento e a 

união estável diz respeito à facilidade da prova, sendo que enquanto o vínculo 

conjugal nascido do matrimônio prova-se pela exibição da certidão, o da união 

estável depende de testemunhas, juntadas aos autos de fotografias dos 

eventos familiares, documentos como extrato bancários ou de cartão de 

crédito. Logo, abstraídas as questões probatórias, não há nenhuma diferença 

entre os direitos dos conviventes e dos cônjuges, sendo inconstitucional, como 

se verá á frente, o preceito que os trata de forma diferente nas questões de 

sucessão (COELHO, 2016, p. 137). 

Nessa perspectiva, de acordo Fernanda Dias Xavier (2015, p. 32), o 

relacionamento informal entre o homem e mulher não é apenas um fato social 

inventado por uma sociedade moderna, em verdade, sempre existiu na 

humanidade, e o casamento é apenas uma forma de legalização de tais 

situações, ou seja, o que hoje chamamos de união estável preexiste ao 

conceito de matrimônio. 
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Artigo 987- Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem 

provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo 
(CÓDIGO CIVIL, 2002). 
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2.4. CARACTERÍSTICAS DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

De partida, segundo Gonçalves (2015, p. 624), uma das principais 

características da união estável é a ausência de formalismo para sua a 

constituição, uma vez que enquanto o casamento é precedido de um processo 

de habitação, com publicação dos proclamas e de inúmeras outras 

formalidades, a união estável, ao contrário, independe de qualquer solenidade 

bastando o fato da vida em comum. 

Nesse sentido,Coelho (2016, p. 137) nos remete entender que a união 

estável é o instituto base de 30% das famílias brasileiras, que se „caracteriza 

pela convivência pública, continua, duradora, com o objetivo maior de constituir 

uma família, entre o homem e a mulher desimpedidos para o casamento‟. 

Note-se que não se pode confundir a união estável como o namoro, haja 

vista que os namorados ainda não têm claramente definida a vontade de 

constituir família ou têm claramente a de não a constituir, de maneira que como 

forma de se conhecer, melhorou até mesmo a forma de como se divertir, pois 

se o homem o a mulher namoram há muito anos, viajam juntos sempre que 

podem, frequentam os eventos sociais das respectivas familiar, devotam mútua 

de exclusividade sexual e chegam até mesmo a viver sob o mesmo teto, ou 

seja os namorados que moram juntos, de forma que não se configurem a união 

estável quando inexiste intenção de constituir uma família (COELHO, 2016). 

Apresenta-se, a partir de agora, os requisitos para se configurar a união 

estável trazida por Coelho (2016, p. 137): 

 
 
Objetivo de constituir família, esse é o requisito mais 
importante da união estável, o âmbito de criar uma família 
(affecctio maritalis), sendo em vista desse objeto que a ordem 
jurídica confere ao relacionamento conjugal informal a proteção 
merecida pela família. 
 
 

Conforme apresentado acima, se os conviventes celebraram o contrato 

de convivência ou declararam por outro modo (escrito ou oral) a intenção de 

constituir uma família, a exibição do instrumento daquele ou a prova de 

declaração criam a presunção da união estável, mas, se não for celebrado o 

contrato de convivência e inexistir em outras declarações no sentido de 
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constituição de família, a presunção da união estável só pode ser constituída 

por indícios (COELHO, 2016, p. 138). 

Assim, a prova de coabitação não é suficiente para a caracterização da 

união estável, pois se outros elementos demonstrarem que o casal se relaciona 

com objetivos diversos dos de constituição da família, como por exemplo, um 

universitário que mora com outras pessoas para apenas fazer divisão de 

despesas no período que está cursando a faculdade, não há configuração da 

união estável (COELHO, 2016, p. 138). 

Ainda, outro requisito da união estável é a convivência duradoura, isto é: 

 
 
a própria designação do vínculo denota que a caracteriza a 
união estável quando perdura por tempo considerável, se 
homem e mulher declaram, inclusive mediante assinatura de 
contrato de convivência a intenção de constituir família, mas 
não consegue conviver senão por alguns meses, a união 
estável não se constituiu (COELHO, 2016, p. 138). 
 
 

Importante salientar que, como já demonstrado, a lei não fixa prazo certo 

para considerar duradoura a convivência, ficando a questão ao prudente arbitro 

do juiz, porém, sabe-se que poucos meses são insuficientes ao 

estabelecimento da união estável e que muitos anos de convivência fazem 

pressupor a sua configuração, mas quanto tempo exatamente dever ser 

adotado para que o casal seja considerado convivente não há como prefixar 

em termos gerais, uma vez que cada relacionamento apresenta suas marcas e, 

a partir dessas, é que o juiz decidirá se o requisito da durabilidade foi atendido 

(COELHO, 2016, p. 138). 

Acrescenta-se, ainda, o requisito da convivência continua, que nada 

mais é que a continuidade do tempo de convivência. „Para que se caracterize a 

união estável, não podem ocorrer interrupções significativas no decurso do 

prazo do relacionamento destinado à constituição de família‟. Uma ou outra 

breve interrupção, motivada por desentendimentos pontuais posteriormente 

superados, são comuns, portanto, não descaracteriza a união estável, o que 

não pode haver é a quebra da estabilidade por períodos mais ou menos 

longos, em que a convivência deixou de existir, pois assim, fere o requisito da 

continuidade da união (COELHO, 2016, p. 139). 

O quarto requisito é a convivência pública em que para configurar a 

união estável, o relacionamento entre os conviventes dever ser público, e não 
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clandestino, quer dizer, os companheiros devem, em eventos festivos, sociais 

dentre outros, apresentarem-se como casal de conviventes e não como meros 

namorados. Ora, o objetivo principal da lei é nutrir proteção a família e as 

pessoas que os rodeiam, sendo que, do contrário, a lei não admite amparo. 

(COELHO, 2016, p. 139). 

O último requisito da característica da união estável citado por Coelho 

(2016, p. 139) é o desimpedimento. Tal quer dizer que somente pessoas 

desimpedidas podem conviver em união estável, todos os impedimentos do 

casamento também impedem a constituição da união estável. Se a ex-nora 

passa a conviver com o ex-sogro, por exemplo, o relacionamento deles não é 

considerado união estável, mas concubinato, porque transgredi um dos 

impedimentos do casamento, o relacionado aos parentes afins em linha reta. 

A hipótese mais relevante à luz deste último requisito é considerar o 

impedimento relacionado às pessoas casadas. O principal elemento para 

caracterizar o desimpedimento ínsito à união estável é a inexistência de outro 

vínculo de conjugalidade (COELHO, 2016, p. 139). 

Pode-se dizer, assim, que no direito brasileiro ninguém pode ser casado 

duas vezes (configurando a bigamia) e também não pode manter 

simultaneamente um casamento (convivendo com o cônjuge) e uma união 

estável, nem duas uniões estáveis. Para que a relação monogâmica seja 

preservada, a pessoa casada só pode envolver-se numa união estável depois 

de seu divórcio, de maneira que aquele que se encontre vinculado a uma união 

estável, igualmente não pode ligar-se a outro convivente enquanto não desfizer 

a primeira (COELHO, 2016, p. 139). 

Acrescenta-se que em relação aos bens, prevalecerá o que os 

conviventes tiverem convencionado no contrato de convivência. Se tiverem, por 

exemplo, concordado em que cada um continuaria com seu próprio patrimônio, 

dividindo-se as despesas em certa proporção, no fim da união estável, nenhum 

deles pode reclamar qualquer participação nos bens adquiridos pelo outro 

durante a convivência, sendo o direito a parte (quanto convencionado) de na 

quantia concernente a proporção que contribuiu (COELHO, 2016, p. 141). 

No que tange aos alimentos, a lei assegura ao companheiro que deles 

necessitar o direito de pedi-los ao outro. Deve-se analisar, também,que quando 

houver culpa pelo desfazimento do vínculo matrimonial não terá o outro direito 

aos alimentos mínimos, haja vista que tal direitos alimentos é observado para a 
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união estável sendo a mesma aplicação no termino da união (COELHO, 2016, 

p. 141). 

Nota-se, pois, que o casamento o casamento e a união estável são 

merecedores da mesma e especial tutela do Estado. Todavia, em que pese a 

uma equiparação constitucional, a lei civil, de forma retrógada (o mesmo que 

dizer a algo que se opõem ao progresso) e equivocada, outorgou a união 

estável tratamento notoriamente diferenciado, visto que nos artigos 1.723 a 

1.726 do Código Civil de 2002 disciplina seus aspectos pessoas e 

matrimoniais, e em outros dispositivos faz referência a união estável, 

reconhecendo o vínculo de afinidade entre os conviventes no seu artigo 1.59522 

Código Civil de 2002 e mantido o poder familiar a ambos os pais artigo 1.63123 

Código Civil de 2002, aos companheiros assegurando o direito a alimentos 

artigo 1694 Código Civil de 2002 e direito de instituir bem de família 

1.71124Código Civil de 2002 e, por fim, que é admitido que um seja curador do 

outro 1.775 Código Civil de 2002 (DIAS, 2016, p. 242). 

Acrescenta-se, também, que apesar do desdém do legislador, não existe 

hierarquia entre o casamento e a união estável. O texto constitucional lhe 

confere a especial proteção do Estado, sendo ambas as fontes geradoras de 

família de mesmo valor jurídico, sem qualquer adjetivação discriminatória. É 

uma afronta ao princípio da igualdade fazer diferenciações entre casamento e 

união estável (DIAS, 2016, p. 242) 

Soma-se a isso, que o Código de Processo Civil de 2015, a seu modo, 

tenta eliminar estas diferenciações, impõe que a parte indique na petição inicial 

se vive em uma união estável no seu artigo 319, inciso II, e em todas as vezes 

que faz referências ao casamento, sempre insere a união estável, conforme 
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Artigo 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da 

afinidade. § 1
o
 O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos 

irmãos do cônjuge ou companheiro. § 2
o
 Na linha reta, a afinidade não se extingue com a 

dissolução do casamento ou da união estável. 
23

Artigo 1.631- Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na 

falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. Parágrafo único. 
Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles 
recorrer ao juiz para solução do desacordo. 
24

Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou 

testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não 
ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras 
sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. Parágrafo único. 
O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo a 
eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade 
familiar beneficiada. 
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artigos 23 inciso III, 53 inciso I, 73 parágrafo 3º, artigo 189 inciso II, artigo 600 

parágrafo único, artigo 620 inciso II e artigo 1.048 parágrafo 3º. O mesmo e 

igual tratamento são outorgados ao divórcio e a dissolução consensual da 

união estável (DIAS, 2016, p. 242). 

Como uma tentativa conceitual o Código Civil de 2002 não traz o 

conceito de família, indicando apenas os requisitos para o reconhecimento da 

união estável, por essa razão, a união estável nasce da convivência, simples 

fato jurídico que evolui para a constituição de ato jurídico, em face dos direitos 

que brotam dessa relação ou, nos dizeres de Paulo Lobô (2015 apud DIAS 

2016 p. 242), que é um ato-fato jurídico por não necessitar de qualquer 

manifestação ou declaração de vontade para que produza efeitos jurídicos, 

bastando sua existência fática para que haja incidência das normas 

constitucionais e legais cogentes e supletivas, convertendo-se a relação fática 

em relação jurídica. 

Entretanto, por mais que a união estável seja o espaço do não instituído, 

à medida que é regulamentada ganha contornos de casamento, pois tudo o 

que está disposto sobre as uniões extramatrimoniais tem como referência a 

união matrimonializada, com isso, aos poucos, vai deixando de ser uma união 

livre para se tornar em uma união amarrada as regras impostas pelo Estado 

(DIAS, 2016, p. 243). 

Carlos Eduardo Ruzyk (2005 apud DIAS, 2016, p. 243) aborda que o 

desafio do operador do direito é fazer com que a leitura do fenômeno jurídico 

da união estável não se opere na perspectiva da valorização abstrata, mas das 

pessoas concretas que travam essas relações, de tal forma que o modelo 

possa ser tão só instrumento de realização da dignidade humana, e não um fim 

em si mesmo. 

Todavia, não há dúvidas da simetria entre o casamento e união estável, 

ambas são estruturas de convívio, que têm origem em um elo afetivo, a 

divergência diz exclusiva com o modelo de constituição, enquanto o casamento 

tem seu inicio marcada pela chancela estatal, a união estável não tem termo 

inicial estabelecido (DIAS, 2016, p. 243). Assim, a união estável nasce da 

consolidação do vínculo de convivência, do comprometimento mútuo, do 

entrelaçamento de vidas e do embaralhar de patrimônios, e quando a lei trata 

de forma diferente em relação ao casamento, é de se ter a referência 

simplesmente como não escrita, uma vez que sempre que o legislador deixa de 
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nominar a união estável frente a prerrogativas concedidas ao casamento, 

outorgando-lhe tratamento diferenciado, a omissão deve ser tida por 

inexistência, ineficaz e inconstitucionalidade (DIAS, 2016, p. 243). 

Desta forma, pode-se dizer que a consagração e a proteção assegurada 

às entidades familiares constituem garantia constitucional e não podem sofrer 

quaisquer restrições na legislação ordinária, pois o planejamento familiar é 

assegurar em sede constitucional como se prevê em seu artigo 226 parágrafo 

7º da Constituição Federal de 1988, porém, o Código Civil de 2002 refere-se 

exclusivamente em seu artigo 1.565 parágrafo 2º que trata da ineficácia do 

casamento, no entanto, o que se observa que não há como deixar de 

reconhecer que alcança a união estável (DIAS, 2016, p. 243). 

Com isso, pode-se mencionar que não é possível sequer limitar direitos 

que já haviam sido consagrados em leis anteriores e a legislação 

infraconstitucional não pode ter alcance jurídico-social inferior ao que tinha sido 

estabelecido, originalmente, pelo constituinte, sob pena de se afrontar o 

princípio da proibição de retrocesso social, ocorrendo retrocesso ao estado pré-

constituinte (DIAS, 2016, p. 245). 

No que se refere ao estado civil acerca do termo união estável, o marco 

sinalizador do estado civil é o casamento; nem é preciso repetir que a união 

estável e o casamento são institutos distintos, mas no que se tratar de ordem 

patrimonial identifica-se. Nesse sentido, com o casamento ocorre à alteração 

do estado civil dos noivos, para as condições de casados, já na união estável 

não tem um elemento objetivo definido, mas nem por isso deixa de produzir 

consequências jurídicas desde sua constituição, pois basta ter em mente que 

os bens adquiridos durante o período de convívio, por presunção legal, passam 

a pertencer ao par. Assim, a partir do momento que se reconhece que uma 

estrutura familiar gera consequências jurídicas, se está diante de um novo 

estado civil (DIAS, 2016, p. 246). 

Em outros aspectos, acerca dos nomes dos companheiros, Dias (2016, 

p. 247) indica que quaisquer nubentes podem acrescentar ao seu o sobrenome 

do outro (conforme artigo 1.565 parágrafo 1º do Código Civil de 2002), porém 

nada diz a lei civil com relação à união estável, sendo que é a Lei dos 

Registros Públicos que autoriza a mulher a averbar o patronímico do 

companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios de família, autoriza também a 
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adotar que quaisquer companheiros podem adquirir o nome do outro (DIAS, 

2016, p. 247). 

No que se remete aos impedimentos da união estável, estão 

relacionados aos mesmos que os geram no casamento, à luz do artigo 1.723 

do Código Civil de 2002, aduz que „a união estável não se constituirá se 

ocorrerem os impedimentos do artigo 1.521 do Código Civil de 2002‟ (CÓDIGO 

CIVIL, 2002).Desta maneira, na mesma hipótese em que é vedado o 

casamento, é proibida a união estável (DIAS, 2016, p. 248). 

Já no que diz respeitos aos direitos e deveres da união estável, Dias 

(2016, p. 250) leva-nos a entender que o fato de inexistir paralelismo entre os 

direitos assegurados e os deveres impostos a cada uma das entidades 

familiares, aos companheiros na união estável são estabelecidos deveres de 

lealdade, respeito e assistência, previsto no Código Civil de 2002 em seu artigo 

1.724,enquanto no casamento os deveres são de fidelidade recíproca, vida no 

domicilio conjugal e mútua assistência de acordo com o artigo 1.566 do Código 

Civil de 2002, e, comum aos dois institutos familiares, têm-se a obrigação de 

guarda, sustento e educação dos filhos. 

No que tange aos efeitos patrimoniais, muito embora a união estável não 

se confunda com o casamento, gera um quase casamento na identificação de 

seus efeitos, dispondo de regras patrimoniais praticamente idênticas (DIAS, 

2016, p. 251).Sendo assim, no casamento os noivos têm a liberdade de 

escolher os regimes de bens (artigos 1.658 a 1.688 do Código Civil 2002), por 

meio de pacto antenupcial e, na união estável, os conviventes têm a faculdade 

de firmar um contrato de convivência estipulando o que quiserem (artigo 1.725 

do Código Civil 2002). 

Ocorre que, é no direito das sucessões que observa-se a discriminação 

da união estável em relação ao instituto do casamento. À luz do artigo 1.790 do 

Código Civil 2002, o cônjuge é herdeiro necessário e se enquadra no terceiro 

lugar na ordem de vocação hereditária, isto é, o companheiro é somente 

herdeiro legítimo e herda depois dos parentes colaterais de quarto grau. Não 

sendo o bastante, a discriminação também ocorre na concorrência 

sucessória,eis que os descendentes e ascendentes concorrem 

concomitantemente ao direito do companheiro e se limita aos bens adquiridos 

onerosamente na vigência do relacionamento (DIAS, 2016, p. 255).  
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Assim, com relação aos colaterais de até quarto grau, o companheiro faz 

jus a somente um terço da herança, logo, o parceiro sobrevivente não tem a 

garantia da quarta parte da herança, quota mínima assegurada ao cônjuge 

sobrevivo, se concorrer com os filhos comuns, como previsto do artigo 1.832 do 

Código Civil 2002 (DIAS, 2016, p. 255). 

Verifica-se, também, a disparidade quanto ao direito real de habitação 

que é outorgado somente ao cônjuge (artigo 1.831 do Código Civil 2002). 

Todavia, por entender descabida essa diferenciação, invocado pela 

Lei9.278/96, os entendimentos jurisprudenciais têm sido no sentido de 

conceder tal direito também aos companheiros, analisando, por certo, a 

inconstitucionalidade e a discriminação que fere o princípio da igualdade (DIAS, 

2016, p. 255). 

Dias (2016, p. 255-256) acrescenta-se também, que na união estável, é 

convivência que impõem o regime condominial, em face da presunção de 

esforço comum à sua constituição, não importando o fato de os bens estarem 

registrados apenas no nome de um dos companheiros, para a partilha ocorrer 

de forma igualitária, no entanto, há a possibilidade de os conviventes, a 

qualquer tempo, regularem da forma que lhes aprouver às questões 

patrimoniais, agregando, inclusive, efeito retroativo as deliberações. 

A possibilidade de acordo escrito passou a ser denominado através de 

um contrato de convivência, instrumento pelo qual os sujeitos de uma união 

estável promovem regulamentações quanto aos reflexos da relação. O referido 

contrato pode constar tanto por escritura particular como por escritura pública, 

e ser levado ou não a inscrição, registro ou averbação. Pode até mesmo conter 

disposições ou estipulações esparsas, instrumentalizadas em conjunto ou 

separadamente em negócios jurídicos diversos desde que tenha a 

manifestação bilateral da vontade dos companheiros, identificando o elemento 

volitivo expresso pelas partes (DIAS, 2016, p. 256). 

Desta maneira, Dias (2016, p. 256) nos revela que o contrato de 

convivência não cria a união estável, pois sua constituição decorre do 

atendimento dos requisitos legais supramencionados, mas é um forte indício da 

sua existência, já a manifestação unilateral de um dos conviventes não tem o 

condão de provar nada, nem o começo nem o fim da união estável (DIAS, 

2016, p. 256). 
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Assim, o contrato de convivência está sujeito a condição suspensiva, 

sua eficácia depende da caracterização da união e não da vontade 

manifestada no contrato, uma vez que mesmo que já tenha sido firmado, é 

possível a existência de a união ser questionada judicialmente (DIAS, 2016, p. 

256). Conclui-se que no contrato de convivência, não estão presentes só as 

deliberações de natureza patrimonial, mas possíveis de preverem a forma de 

conduzirem suas vidas (DIAS, 2016, p. 256-257). 

Portanto, o regime de bens pode ser alterado tanto no casamento 

quanto na união estável, só que no casamento é necessária a propositura de 

uma demanda judicial acompanhada pelo Ministério Público, devendo a 

motivação ser comprovada, já no contrato de convivência pode ser alterado a 

qualquer tempo, por instrumento público ou particular e imotivadamente. 

Assevera-se, também, que não existe qualquer restrição legal, mas o STJ não 

admite a concessão de efeito retroativo à modificação, sob pena de conferir 

mais benefícios à união estável do que no casamento (DIAS, 2016, p. 257). 

Ademais, muito embora a Constituição Federal 1988 recomende que a 

lei facilite a conversão da união estável em casamento, o Código Civil de 

2002deixou de obedecer à dita recomendação, em que determina que o pedido 

seja dirigido ao juiz, para ser posteriormente levado ao registro civil (disposto 

no artigo 1.726). Ora, exigir a interferência judicial não é facilitar, mas é 

burocratizar, é onerar, pois esse procedimento, às claras, em nada facilita a 

conversão, ao contrário, a dificulta, tanto é assim que a doutrina vem 

considerar esse dispositivo como inconstitucional (DIAS, 2016, p. 262) 

Ainda seguindo os ensinamentos da conversão da união estável em 

casamento, Dias (2016, p. 262) nos remete que essa transformação serve para 

estabelecer seu termo inicial, possibilitando a fixação de regras patrimoniais 

com efeito retroativo e firmando o contrato de convivência que não se presta a 

este fim, porém, o casamento não é a solução, pois não retroage frente ao 

pacto antenupcial com referência período da união estável.  

Destarte, a conversão só acontece se não houver nenhum impedimento 

ao casamento, sendo que se um dos conviventes for separado de fato, este 

não poderá se casar e, por consequência, não transformará a união em 

casamento, sendo que em tal caso faz-se necessário aguardar o trânsito 

julgado de sentença de divórcio (DIAS, 2016, p. 263). 
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Além disso, não é possível a conversão após o falecimento de um dos 

conviventes, pois é indispensável à manifestação de ambos (DIAS, 2016, p. 

263). 

O que se observa, então, é que o Código Civil de 2002 não trouxe 

qualquer regra sobre a forma de operacionalizar a transformação da união 

estável em casamento e, por isso, as resoluções dos tribunais estaduais 

regulamentaram o procedimento de conversão com a finalidade de 

desburocratizar o procedimento, admitindo a uso administrativo (DIAS, 2016, p. 

263). 
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CAPÍTULO 3- DOS REGIMES DE BENS E DIRETO DAS 

SUCESSÕES. 

 

 

3.1- DOS REGIMES DE BENS 

 

 

O regime de bens constitui o complexo de normas que disciplinam, na 

união estável, as relações patrimoniais dos conviventes, muito embora tenham 

os companheiros plena liberdade para disciplinar as relações patrimoniais da 

forma que melhor lhes aprouver (WALD e FONSECA, 2009, p. 292).No 

entanto, quando ausente a escolha dos companheiros acerca do regime, à luz 

do artigo 1725 do Código Civil de 2002, consagra-se o regime da comunhão 

parcial de bens, dispensando-se a prova de esforço individual para a divisão 

igualitária dos bens adquiridos durante a união quando presumidamente 

houvesse a percepção de assistência mútua (DIAS, 2016, p. 266). 

Em se tratando do regime da separação legal de bens, Maria Berenice 

Dias (2016, p. 267) assevera que dividem-se os bens adquiridos durante o 

convívio dos companheiros, mas exige-se prova de comum esforço para 

assegurar a meação destes aos frutos percebidos. 

Ademais, como não há necessidade de intervenção estatal para 

configurar o fim da união estável, independentemente da existência de filhos 

menores (como ocorre no casamento), o casal pode dividir seus respectivos 

bens por meio de acordo particular, frisa-se, de bens móveis ou imóveis, sendo 

válido perante as partes e terceiros (DIAS, 2016, p. 267). 

O que se deve ter a frente, no que concerne aos bens na união estável, 

é o interesse dos que estão envolvidos no regime, definindo, portanto, já no 

contrato de convivência, os termos iniciais e finais da união estável, a 

identificação do acervo patrimonial comum aos companheiros, bem como sua 

divisão, devendo recorrer ao Judiciário apenas em pontos que os 

companheiros estiverem divergentes (DIAS, 2016, p. 268). 
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3.2. DA SUCESSÃO NA UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

No campo dos direitos sucessórios, apresenta-se, desde logo, que o 

Código Civil de 2002 preserva a meação do sobrevivente e estes diferenciam-

se da herança (GONÇALVES, 2015, p. 649). 

Nesse sentido, de acordo com a definição de Fábio Ulhoa Coelho (2016, 

p. 227): 

 
 
O direito das sucessões disciplina a destinação do patrimônio 
da pessoa física após sua morte. Melhor dizendo, contempla as 
normas que norteiam a superação de conflitos de interesses 
envolvendo a destinação do patrimônio de pessoa falecida. 
Sua matéria, portanto, é a transmissão causa mortis. 
 
 

Assim, o direito das sucessões é responsável por tratar de um 

transmissão após a morte da pessoa (COELHO, 2016, p. 227). 

No que concerne especificamente á sucessão na união estável, de 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves (2015, p. 649), o referido direito 

encontra-se amparado limitadamente no artigo 1790 do Código Civil, a saber: 

„aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável‟. 

O disposto no artigo 1790, segundo Gonçalves, restringe uma quota 

equivalente à que a lei atribuir ao filho – se concorrer com filhos comuns, ou à 

metade do que for de cada um dos descendentes exclusivos do autor da 

herança – se somente com esses descendentes concorrer, e, também, à um 

terço dos bens que concorrerem com outros parentes sucessíveis, sendo eles 

os ascendentes, irmãos, sobrinhos, tios e primos do falecido, e o total da 

herança caso não houverem parentes sucessíveis (GONÇALVES, 2015, p. 

649). 

Significa dizer que o companheiro sobrevivente concorrerá, quanto aos 

bens adquiridos onerosamente na constância da união, com descendentes, 

ascendentes e até mesmo colateral do de cujus, retirando deste o direito real 

de habitação e do usufruto vidual, previstos nas leis que anteriormente 

regulavam a convivência extramatrimonial (GONÇALVES, 2015, p. 649). 
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Por essa razão, os doutrinadores passaram a considerar que a disciplina 

dos direitos sucessórios no que diz respeito aos companheiros apresenta-se 

como um retrocesso no ordenamento jurídico vigente que, no fundo, apregoa 

buscar a proteção da união estável tendo como base a igualdade principio 

lógica dos institutos da família. Retrocesso nítido pois já em 1994, na vigência 

da Lei 8971, a companheira(o) recebia toda a herança em não havendo 

concorrentes descendentes ou ascendentes, contrário, portanto, do disposto no 

Código Civil atual que abarca outros parentes sucessíveis para concorrer com 

àquela(e) que dividiu a vida com o falecido (GONÇALVES, 2015, p. 650). 

Nessa perspectiva, de acordo com Veloso (s/d apud GONÇALVES,2015, 

p. 650): 

 
 
Na sociedade contemporânea, já estão muito esgarçadas, 
quando não extintas, as relações de afetividade entre parentes 
colaterais de 4º grau (primos, tios-avós, sobrinhos-netos). Em 
muitos casos, sobretudo nas grandes cidades, tais parentes 
mal se conhecem, raramente se encontram. E o novo Código 
Civil brasileiro (...) resolve que o companheiro sobrevivente, 
que formou uma família, manteve uma comunidade de vida 
com o falecido, só vai herdar, sozinho, se não existirem 
descendentes, ascendentes, nem colaterais até o 4º grau do de 
cujus. Temos que convir: isto é demais!  
 
 

Não o bastante, crível é pensar no caso em que o falecido deixou bens 

adquiridos antes da constituição da união estável, ou deixados por doação ou 

herança, por não caracterizarem adquiridos a título de onerosidade na vigência 

da união, um dos requisitos para que o companheiro possa ter direito aos bens, 

o companheiro nada herdará, ainda que não haja parentes sucessíveis para 

concorrer (GONÇALVES, 2015, p. 651). 

O que se verifica, então, é um tratamento discriminatório reservado entre 

as famílias de fato constituídas pelo casamento e as por força da união estável, 

uma vez que, nesta última, o companheiro sobrevivente figura em terceiro lugar 

colocando-o em posição inferior a outros que, por muitas vezes, desconhecem 

o falecido (GONÇALVES, 2015, p. 653). 
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CAPÍTULO 4. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO ARTIGO 1790 

DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

 

4.1. BREVE CONSIDERAÇÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA 

 

 

Denominado o princípio máximo, superprincípio ou princípio dos 

princípios, a dignidade da pessoa humana é indispensável ao ordenamento 

jurídico brasileiro (TARTUCE, 2015, p. 6), e por esta razão está enquadrado já 

no 1º artigo da Constituição Federal, em seu inciso III, com a seguinte redação: 

 
 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...] 
III - a dignidade da pessoa humana; 
 

 
Por ser o princípio máximo, a dignidade da pessoa humana reflete em 

todos os campos da legislação ordinária, significa dizer, então, que, também no 

campo do direito de família o princípio supra reflete, por derradeiro, também no 

instituto da união estável (TARTUCE, 2015, p. 7). E é esse princípio que 

corrobora a função democratizado do Direito e do Estado e seu fundamento 

primordial, portanto, é a proteção da vida humana, seus reflexos em todos os 

direitos inerentes ao ser humano. 

 

 

4.2. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

 

Assim como o princípio da dignidade da pessoa humana supra é o 

referencial do ordenamento jurídico brasileiro para assegurar a integralidade da 

vida humana, o princípio constitucional da segurança jurídico é o responsável 
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por assegurar as diretrizes objetivas e subjetivas que a legislação brasileira 

deverá seguir. 

O que se verifica que, com efeito, a doutrina constitucional 

contemporânea tem considerado a segurança jurídica como expressão 

inarredável do Estado de Direito, sendo que de tal sorte, a segurança jurídica 

passou a ter o status de subprincípio concretizador do princípio fundamental e 

estruturante do Estado de Direito. Assim, para além de assumir a condição de 

direito fundamental da pessoa humana, a segurança jurídica constitui 

simultaneamente princípio fundamental da ordem jurídica estatal (SARLET, 

2009, p. 440 ). 

Nesse sentido, a segurança jurídica é necessária para que haja a 

estabilidade das relações jurídicas, significa dizer sua real necessidade para 

realização da própria ideia de justiça, isto é, na proteção de todos os cidadãos. 

De acordo com Magalhães (2013, s/p)25: 
 
 
 
Vincula-se à garantia de estabilidade jurídica, segurança de 
orientação e realização do direito, bem como à garantia de 
previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos 
dos atos do poder público. O que exigiria, no fundo, seria o 
seguinte: 1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência 
dos atos de poder; 2) de forma que, em relação a eles, o 
cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições 
pessoais e nos efeitos jurídicos de seus próprios atos (2013, 
s/p). 
 
 

De maneira geral, é dever do direito analisar e observar se seus 

dispositivos legais estão em consonância com as regras jurídicas, com o fito de 

unanimizar o ordenamento e garantir sua real eficácia, pois só assim, as 

perspectivas e derivações da legalidade, da proporcionalidade, da proteção, da 

confiança e da estabilidade temporal demonstram que tanto a Constituição 

quanto a jurisprudência do STF identificam um valor fundamental a este 

princípio nos seus mais diversos aspectos e desdobramentos (sempre em 

descoberta) (MAGALHÃES, 2013, s/p). 

 

 

                                                           
25

 MAGALHÃES, Marco Túlio Reis. Características da segurança jurídica no Brasil. 2013. 
Disponível em:<http://www.conjur.com.br/2013-jun-22/observatorio-constitucional-
caracteristicas-seguranca-juridica-brasil> . Acesso em: 15 out. 2016. 

http://www.conjur.com.br/2013-jun-22/observatorio-constitucional-caracteristicas-seguranca-juridica-brasil
http://www.conjur.com.br/2013-jun-22/observatorio-constitucional-caracteristicas-seguranca-juridica-brasil
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4.3- APONTAMENTOS SOBRE O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO 

RETROCESSO SOCIAL 

 

 

De partida, esclarece-se que o princípio da proibição do retrocesso 

social guarda íntima ligação com a segurança jurídica que fora demonstrada no 

item acima explanado (SARLET, 2009, p. 449). 

Por este aspecto,Sarlet (2009, p. 431), nos remete que se tomarmos a 

ideia da proibição de retrocesso em um sentido amplo, constata-se,desde logo, 

que a nossa ordem jurídica, ainda que não sob este rótulo, também já 

consagrou a noção, pelo menos de algumas dimensões. Pois se verifica que a 

garantia constitucional dos direitos adquiridos, dos atos jurídicos perfeitos e da 

coisa julgada, assim como as demais limitações constitucionais de atos 

retroativos ou mesmo as garantias contra restrições legislativas dos direitos 

fundamentais, demonstram que a proibição do retrocesso social foi objeto de 

previsão no direito positivo, na doutrina e na jurisprudência.  

Da mesma forma, a proteção contra a ação do poder constituinte 

reformador, notadamente no concernente aos limites materiais à reforma, 

igualmente não deixa de constituir uma relevante manifestação em favor da 

manutenção de determinados conteúdos da Constituição, notadamente de 

todos aqueles que integram o material da ordem constitucional ou para os que 

ainda teimam em refutar a existência de limites implícitos pelo menos daqueles 

dispositivos e respectivos conteúdos normativos expressamente tidos como 

insuprimíveis pelo nosso Constituinte (SARLET, 2009, p. 431) 

Assim, Sarlet (2009, p. 432) nos traz que não estamos diante de um 

fenômeno que se manifesta apenas na seara dos direitos fundamentais sociais, 

mas, sim, considerando uma acepção ampla da proibição de retrocesso, já 

deflui da já referida proteção outorgada aos direitos adquiridos em geral e à 

proteção com base nas assim denominadas cláusulas pétreas da Constituição. 

A problemática da segurança jurídica e da proibição do retrocesso social 

para aproximar a todos uma existência digna, não é, em princípio, observado, 

não tendo sequer sido seriamente defendido, pois a problemática relativa à 

proteção constitucional das conquistas na esfera da justiça social permanecem 

no centro das atenções. Em outras palavras, cuida-se de investigar se, como e 

em que medida os direitos fundamentais sociais e, de modo geral, os sistemas 
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de proteção social no âmbito da concretização dos direitos sociais e do 

princípio fundamental da justiça social, podem ser assegurados contra uma 

supressão ou a restrições (SARLET, 2009, p. 434). 

Vale salientar, também, que contra o reconhecimento de uma proibição 

de retrocesso na esfera das conquistas sociais, costuma esgrimir-se 

especialmente o argumento de que esta esbarra no fato de que o conteúdo do 

objeto dos direitos fundamentais sociais não se encontra, de regra, definido ao 

nível da Constituição, sendo, além disso, indeterminável sem a intervenção do 

legislador, que, por sua vez, engloba a autonomia para voltar atrás no que diz 

com as próprias decisões, liberdade esta que, no entanto, se encontra limitada 

pelo princípio da proteção da confiança e pela necessidade de justificação das 

medidas reducionistas (SARLET, 2009, p. 439). 

Mais adiante, analisa-se que a partir das considerações precedentes, já 

haveria como admitir a incidência de uma eficácia vedativa do retrocesso, 

sendo que se pretenda rastrear todas as dimensões da questão, procedendo a 

uma exaustiva análise de toda a doutrina e jurisprudência disponível, pois 

importa, contudo, empreender a tentativa de construir uma argumentação 

suficientemente robusta e constitucionalmente adequada para o 

reconhecimento de um princípio de proibição do retrocesso também na ordem 

jurídico-constitucional brasileira (SARLET, 2009, p. 441).  

Em linhas gerais, o que se percebe é que a noção de proibição de 

retrocesso tem sido apresentada como um direito subjetivo negativo, no sentido 

de que é possível impugnar judicialmente toda e qualquer medida que se 

encontre em conflito com o teor da Constituição, inclusive com os objetivos 

estabelecidos nas normas de cunho programático, bem como colocar medidas 

legislativas que venham subtrair supervenientemente de uma norma 

constitucional o grau de concretização anterior que lhe foi outorgado pelo 

legislador (SARLET, 2009, p. 441). 

Por isso, reiterando aqui a lição de Canotilho e Moreira (2003 apud 

SARLET, 2009, p. 445) às normas constitucionais que reconhecem direitos 

sociais de caráter positivo implicam uma proibição de retrocesso, já que "uma 

vez dada satisfação ao, direito, este se transforma, nessa medida, em direito 

negativo, ou direito de defesa, isto é, num direito a que o Estado se abstenha 

de atentar contra ele". 
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Ocorre que, de acordo com Canotilho (2003, p. 169), o princípio em 

análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos, sendo clara a violação 

do princípio da proteção, da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito 

econômico, social e cultural, e do núcleo essencial da existência mínima 

inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana. 

 O princípio da proibição do retrocesso social pode formular, assim, o 

núcleo essencial dos direitos sociais já realizados e efetivados através de 

medidas legislativas. Logo, as medidas que traduzem o respeito da dignidade 

da pessoa humana, da segurança jurídica e, por fim, que proíbem o retrocesso 

social, consideram inconstitucionais conformações livres (seja elas decisões, 

normas, leis ordinárias, dentre outras) de fundamentos pautados nas diretrizes 

do ordenamento jurídico brasileiro (CANOTILHO, 2003, p. 170). 

 

 

4.4.  DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL 

DE 2002 

 

 

Frente ao que foi demonstrado no sentido de que as disposições legais 

devem estar em conformidade com os princípios do Estado Democrático de 

Direito, inicia-se neste último tópico, a relação do artigo 1.790 do Código Civil 

com divergência de tratamento do instituto da união estável, o que, por óbvio, 

caracteriza sua inconstitucionalidade frente ao artigo 226 da Constituição 

Federal de 1988. 

Sendo assim,em primeiro lugar, discorre o artigo 1790 do Código Civil 

com a seguinte redação: 

 
 
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. 
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À luz interpretativa do dispositivo acima, o (a) companheiro (a) 

sobrevivente participará apenas da sucessão do outro quando se tratar dos 

bens que foram adquiridos onerosamente na constância da união estável, logo, 

grosso modo, os adquiridos a titulo gratuito, por doação ou até mesmo antes da 

união, serão completamente excluídos da sucessão (AMORIM, 2014). 

Verifica-se que os Artigos do Código Civil de 2002, segundo Carolina 

Maria Morro Gomes Galbiati que regulamentam a união estável, demonstrando 

que são incompatíveis com o sistema constitucional, que equiparou para todos 

os efeitos as entidades familiares. O Código Civil de 2002 estabeleceu 

categorias diferenciadas de entidades familiares, gerando incompatibilidade no 

ordenamento jurídico, porque lesiva à proteção dos valores, princípios e 

direitos fundamentais das famílias tal qual preconizado pela Constituição 

Federal de 1988 (GALBIATI, s/n)26 

Segundo Amorim (2014, s/p)27 atuará na sucessão entre os 

companheiros, ou seja, aquele que estiver vivendo em União Estável com 

outrem, com atuação nas formas previsto no dispositivo legal. Assim, o 

companheiro (a) sobrevivente estará apenas da sucessão do outro quando se 

tratar dos bens que foram adquiridos onerosamente na constância da união 

estável. 

  Desta maneira o que se analisa perante essas considerações é que 

ainda persiste a questão do princípio da vedação de retrocesso, em que, ao 

retirar-se o direito real de habitação do companheiro, dentre outros direitos 

anteriormente assegurados se estaria incorrendo em inconstitucionalidade, 

sobre tal assunto avaliou: 

 
 
O problema se mostra mais grave e delicado se considerarmos 
que o novo Código Civil nem fala no direito real de habitação 
sobre o imóvel destinado à residência da família, ao regular a 
sucessão entre companheiros, deixando de prever, em outro 
retrocesso, o benefício já estabelecido no art. 7º, parágrafo 

                                                           
26

GALBIATI,Carolina Maria Morro Gomes.Sucessão na união estável: análise do artigo 1.790 

do código civil sob a óptica civil-constitucional.Disponível 
em:<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=2715518c87599930>. Acesso em 15 out 
2016. 
27

 AMORIM, Henrique Tirintan. Explicações sobre o artigo 1790 do Código Civil – A 
Concorrência da (o) companheira (o) na sucessão do outro. In: Âmbito Jurídico, Rio 
Grande, XVII, n. 130, 2014. Disponível em: 
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15467>. 
Acesso em15 out 2016. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=2715518c87599930
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único, da Lei nº 9278/96 (VELOSO 2005 apud FARIA, 2013, p. 
35). 
 
 

 

Por mais que tal assunto não seja pacífico, identificam-se alguns pontos 

importantes que acarretam a inconstitucionalidade do dispositivo legal, como a 

falta de inobservância de tal matéria no Código Civil e, também, à discussão se 

haveria retrocesso social com tal falta de previsão e a ocorrência ou não de 

revogação das leis anteriores que regulam (FARIA, 2013, p. 35-36)28. 

Soma-se a isto, que a Constituição Federal de 1988 reconhece que a 

família passou a abarcar uma maior quantidade de situações, como se observa 

na promoção da união estável como categoria de entidade familiar (artigo 226, 

parágrafo 3º). Ademais, no artigo 1.723, o Código Civil de 2002estabeleceu 

que „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‟ (FARIA, 2013 p.36). 

Com esse aspecto, observa-se que a união estável representa uma 

união afetiva da mesma maneira que o casamento, como Rizzardo (2011apud 

FARIA, 2013 p. 37) bem demonstra:  

 
 
Apalavra união expressa ligação, convivência, junção, adesão; 
já o vocábulo estável tem o sinônimo de permanente, 
duradouro, fixo. A expressão corresponde, pois, à ligação 
permanente do homem com a mulher, desdobrada em dois 
elementos: a comunhão material e a relação conjugal exclusiva 
de deveres e direitos inerentes ao casamento. 
 
 

Desta feita, com a consagração do princípio da afetividade veio de um 

resultado lógico do princípio da dignidade da pessoa humana e por assim ser, 

amplia-se o conceito de família e percebe-se que o instituto familiar não baseia-

se somente no casamento. O Direito enquanto fenômeno social, histórico e 

cultural, deve admitir a união estável e a monoparentalidade como formas de 

constituição familiar, embarcando maior relevância ao sentimento dos seus 

membros (DIAS, 2011 apud Faria 2013 p. 37). 

                                                           
28

FARIAS, Marcelo Bastos. O direito sucessório dos cônjuges e dos companheiros: 

distinções e inconstitucionalidades.Disponível em 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/117187/TCC.pdf?sequence=1>. 
Acesso em 15 out 2016. 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/117187/TCC.pdf?sequence=1
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Além disso, o que se vê ainda são resquícios no atual ordenamento 

brasileiro que colocam o instituto da união estável em desvantagem quando 

comparado com o casamento (FARIA, 2013, p. 36). 

Do mesmo modo, busca-se pela demonstração da incidência de tal 

inconstitucionalidade do inciso III do artigo 1.790 do Código Civil de 2002, pois 

frente ao parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal de 1988, a união 

estável deveria estar sendo protegida tanto quanto o instituto do casamento 

(BORGES, 2010)
29

. 

Tal afirmação tem como base o fato de, como dito anteriormente, o 

artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1998 veio tratar da norma 

constitucional de eficácia limitada, declaratória de princípios programáticos. 

Logo, no que diz respeito ao referido comando constitucional, todos os efeitos 

dele esperado devem ser produzidos, necessário se faz, então, a edição de lei 

posterior que potencialize este comando a fim de dar-lhe efetividade e estar em 

consonância com os princípios que regem o Direito (BORGES, 2010). 

As edições das duas leis que regularam a união estável comprovaram 

que legislador ordinário entendeu o comando no sentido de que este instituto 

foi equiparado ao casamento. Desta maneira, com o advento do Código Civil 

de 2002, o direito sucessório do companheiro sofreu alterações em relação ao 

que já se havia preconizado em legislações anteriores, alterações estas, que 

reduziram sensivelmente o que se havia conquistado, colocando o 

companheiro sobrevivente em inquestionável condição de inferioridade quando 

comparado com o cônjuge supérstite na sucessão (BORGES, 2010). 

Desta maneira, Demétrio Tadeu de Sousa Furtado(2008)30 nos 

demonstraque a maioria das Cortes Estaduais do nosso país vinha entendendo 

pela aplicação máxima do artigo 1790 do Código Civil de 2002. 

A Corte Estadual paulista, também se adaptando a este posicionamento 

mais atual, através do julgamento dos Agravos de Instrumento n. 540.323-4/7-

00 e 522.361-4/8-00, decidiu na 1ª Câmara “A” de Direito Privado, o seguinte 

teor: 
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BORGES, Wagner de Almeida - A inconstitucionalidade na concorrência entre 
companheiro sobrevivente e parentes colaterais na sucessão. Disponível em 
<http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=6561>. Acesso em 15 out 2016. 
30

FURTADO, Demétrio Tadeu de Sousa. Direito sucessório na união estável: Novo posicionamento 
jurisprudencial brasileiro. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 60, dez 2008. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5380>. Acesso 
em 02 out 2016. 
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EMENTA: Impugnações às primeiras declarações. Falecimento 
do companheiro que não deixou descendentes ou ascendentes 
– pretensão de se afastar a concorrência dos colaterais na 
sucessão hereditária (art. 1790, III do Código Civil) – Aplicação 
da Lei n. 9.728/96, que não revogou o artigo 2º da Lei n. 
8.791/94, o qual assegurou à companheira sobrevivente o 
mesmo status hereditário do cônjuge supérstite – Prevalência 
da norma especial sobre a geral. Necessidade, porém, de 
declaração da existência da união estável, já que o patrimônio 
pré-existente não se comunica, para determinar o 
levantamento dos bens deixados pelo de cujus. Recurso 
parcialmente provido. 
 
 

Verifica-se, então, a grande revolução por parte deste Tribunal, uma vez 

que deixou de aplicar o texto da lei civil para adequar o caso concreto ao que é 

realmente justo, inclusive, declarando a inconstitucionalidade do artigo 1.790 

do Código Civil de 2002 (FURTADO, 2008). 

De forma geral, Furtado (2008) nos direciona a entender que o artigo 

1.790 do Código Civil de 2002 está visivelmente coberto de 

inconstitucionalidade, tratando-se de um verdadeiro retrocesso ao direito 

moderno e social. 

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou,no dia 31 

de agosto de 2016, o julgamento de Recurso Extraordinário (RE) que discute 

a legitimidade do tratamento diferenciado dado a cônjuge e a companheiro 

pelo artigo 1.790 do Código Civil de 2002 para fins de sucessão, por conta de 

uma repercussão geral reconhecida pela Corte em abril de 2015. 

De acordo com a Ementa, tudo começou quando, em abril de 2015, o 

juiz de primeira instância de Minas Gerais reconheceu que a companheira 

deveria herdar os bens universais do companheiro falecido que não deixou 

testamento, nem descendentes ou ascendentes, mas, apenas, três irmãos, e 

viviam em união estável no regime de comunhão parcial de bens, dando a 

esta tratamento igual ao da viúva no casamento. Ocorre que o Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) reformou a decisão, entendendo que a 

companheira do de cujus apenas teria direito a um terço da parte deixada na 

herança adquiridos de forma onerosa pelo casal, por aplicação íntegra do 

artigo 1790 do Código Civil de 2002. 
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Por certo, inconformada com o acórdão proferido pelo TJ-MG, a 

companheira prejudicada interpôs Recurso Extraordinário (de n. 878.694)31 e, 

devido a complexidade e importância que reflete no social, econômico e 

político do Estado de Direito, atingiu-se a Repercussão geral tendo como 

Relator o Ministro Roberto Barroso. 

Assim, na votação, sete dos Ministros do STF reconheceram pela 

inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil de 2002, por entenderem 

que a CF garante a equiparação entre os regimes da união estável e do 

casamento no tocante ao regime sucessório. 

Os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, 

Celso de Mello e Cármem Lucia, acompanharam o voto do relator do caso, o 

Ministro Luis Roberto Barrosso,que votou pela procedência do recurso. O 

ministro sugeriu a aplicação de tese segundo a qual: 

 
 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME 
SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. 
1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de 
família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol 
incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. 
Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os 
cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo 
casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização 
entre entidades familiares é incompatível com a Constituição. 
(grifo nosso).32 
 

 
Seguindo o teor da Ementa, considerou-se que a Constituição 

brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que 

resulta do casamento, e tratar os companheiros (as) com inferioridade, fere 

os princípios básicos do Direito brasileiro, conforme expõe 

 
 
3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis 
nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou 
companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores 
aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste 
com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da 

                                                           
31

Inteiro teor do Recurso Extraordinário n.º 878.694 disponível 

em:<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/9/art20160901-05.pdf##LS>. Acesso em: 07 
set. 2016.  
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Ibidem. 
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proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da 
vedação do retrocesso. (grifo nosso).33 
 
 

Desta forma,os Ministros remetem que não é legítimo desamparar 

para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros, apresentando a 

seguinte modulação: 

 
 
Com a finalidade de preservar a segurança jurídica o 
entendimento ora firmado e aplicável apenas aos inventários 
judiciais em que não tenha havido transito em julgado da 
sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que 
ainda não haja escritura pública.34 
 
 

Por conseguinte, julgando procedente o Recurso Extraordinário em 

questão, apresentou-se a tese de que „no sistema constitucional vigente, é 

inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e 

companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime 

estabelecido no art. 1.829 do CC/2002‟. (grifo nosso). 

Analisando os argumentos da votação do Recurso Extraordinário em 

questão, observa-se que se trata de norma discriminatória e anacrônica, que 

busca hierarquizar entidades familiares de diferentes tipos, em violação à 

igualdade entre as famílias e aos princípios da dignidade da pessoa humana, 

da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação ao 

retrocesso. Nesse caso em específico, o artigo 1790 do Código Civil de 2002 

acarreta a redução da proteção sucessória da companheira simplesmente por 

não terem convertido a união em casamento. 

Ora, no transcorrer dos argumentos expostos na votação, há de se 

considerar a relevância do recurso supra, revelando-se: 

 
 
Logo, se o Estado tem como principal meta a promoção de 
uma vida digna a todos os indivíduos, e se, para isso, depende 
da participação da família na formação de seus membros, é 
lógico concluir que existe um dever estatal de proteger não 
apenas as famílias constituídas pelo casamento, mas qualquer 
entidade familiar que seja apta a contribuir para o 
desenvolvimento de seus integrantes, pelo amor, pelo afeto e 
pela vontade de viver junto. Não por outro motivo, a Carta de 
1988 expandiu a concepção jurídica de família, reconhecendo 

                                                           
33
Ibidem. 

34
Ibidem. 
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expressamente a união estável e a família monoparental como 
entidades familiares que merecem igual proteção do Estado. 
(grifo nosso).35 
 

 
Consequentemente, a decisão recorrida, assim como qualquer decisão 

que se fundamente na regra do artigo 1.790 do Código Civil de 2002, merece 

reparo, eis que a escolha da aplicação da lei ordinária e não da Constituição 

Federal, acaba por tornar vulnerável os direitos do companheiro (a). Nesse 

sentido, O MM. Barroso apropriou-se das palavras de Veloso (2005) para 

expressar o gravame dessa percepção: 

 
 
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.36 
 

 
Constata-se, então, a incompatibilidade do dispositivo legal civilista com 

a Constituição Federal vigente, apresentando, por ora, a seguinte resposta: 

 
 
Duas alternativas poderiam ser aventadas. A primeira delas 
parte da ideia de que, retirada a validade da norma pela 
declaração de sua inconstitucionalidade, as relações jurídicas 
devem ser regidas pela norma anteriormente existente, que 
supostamente havia sido retirada do ordenamento pela norma 
declarada inválida. Na presente hipótese, isso significaria 
restabelecer a validade do regime estabelecido pelas Leis nº 
8.971/1994 e 9.278/1996. Já a segunda alternativa se funda na 
concepção de que se deve garantir regimes sucessórios iguais 
a cônjuges e companheiros, de modo a não promover uma 
diferenciação ilegítima dessas duas formas de constituição 
familiar. Como resultado, no caso, o regime estabelecido pelo 
próprio CC/2002 para os cônjuges seria estendido aos 
companheiros.37 
 

 
Para tanto, à luz das alternativas propostas pelo MM. Barroso, 

compreende-se que a solução mais correto e compatível com as diretrizes 

propostas pela Constituição Federal de 1988, é a segunda, isto é, que o 
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Ibidem. 
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Ibidem. 

37
Ibidem. 
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ordenamento jurídico brasileiro unifique-se e passe a garantir aos 

companheiros que vivem no instituo familiar da união estável, os mesmos 

direitos e prerrogativas concernentes aos dados aos que constituíram o 

casamento, a fim de que se possa reduzir a insegurança jurídica das normas 

vigentes, bem como obedeça-se os princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e da proibição do retrocesso social. 

No Recurso Extraordinário em tela, frisa-se, n.º 878.694, os Ministros do 

STF acertadamente reconheceram de forma incidental a inconstitucionalidade 

do artigo 1790 do Código Civil de 2002, „por violar a igualdade entre as 

famílias, consagrada no art. 226 da CF/1988, bem como os princípios da 

dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso e da proteção 

deficiente‟. Assentando, para fins de repercussão geral, a tese de que „é 

inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e 

companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto 

nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 

1.829 do CC/2002‟: 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Diante do que foi apresentado, analisando todos os conteúdos 

abordados neste trabalho, percebe-se que por força das evoluções sociais, as 

formas de constituição de família foram se alterando com o tempo, e o direito 

brasileiro teve que acompanhar tais transformações, em especial no estado 

marital (casamento) e extraconjugal (união estável). Assim, fez-se necessária a 

proteção desses institutos na Constituição Federal de 1988 (como fez no artigo 

226, parágrafo 3º) e, por decorrência, de todas as leis daí decorrentes. 

Ocorre, porém, que em 2002, com o advento do Código Civil, o 

tratamento dado ao instituto da união estável restou prejudicado quanto ao 

direito sucessório em relação à regulamentação desse direito nos indivíduos 

que optam em se unir pelo casamento, uma vez que no artigo 1790 do referido 

diploma legal, a companheira (o) participará da sucessão do outro, quanto aos 

bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, em 

concorrência com ascendentes, descendentes e, de forma absurda, com outros 

parentes (doutrinariamente considerados até 4º grau) que eventualmente o de 

cujus tiver, sendo que, neste último caso, a companheira terá direito apenas a 

um terço da herança.  

Nota-se, de forma clara, que o legislador não se atentou a delimitar o 

grau de parentesco, nem, ao menos, estabelecer as situações em que estes 

parentes poderiam ter direito á concorrer na sucessão, nessa medida, ainda 

que sejam desconhecido do falecido, irmãos, sobrinhos, tios e primos, poderão 

ter direito aos bens adquiridos por este [e pela companheira (a)] na herança 

concorrendo com àquele que dedicou a vida a adquiri-los.  

Logo, à luz desses argumentos e, como visto, por força de um Recurso 

Extraordinário de repercussão geral, o artigo 1790 do Código Civil pode ser 

considerado inconstitucional, eis que fere princípios que norteiam o 

ordenamento jurídico brasileiro como um todo e, ainda, princípios específicos 

do direito da família. 

Portanto, a previsão do Código Civil absurdamente leva em 

consideração os laços sanguíneos e não os laços afetivos que, como visto, 

fundamentam a união estável, razão pela qual está em discordância com a 
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realidade social e, então, configura preconceito em relação a essa forma de 

constituir família. 
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