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SILVA, Ana Paula Paludetti da. Evolução da união estável e sucessão 
hereditária. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Direito) – 
Faculdade Cidade Verde (FCV), Maringá, 2018. 
 

RESUMO 
 

O presente estudo tem como objetivo a análise da Evolução da Sucessão do 
Instituto da União Estável, desde no Código Civil de 19161, a Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 226, consagrou ampla definição de família, como base da 
sociedade, garantindo-lhe proteção especial do Estado, passando a União Estável a 
ser reconhecida como entidade familiar, outorgando direitos aos companheiros 
regulamentados pela Lei n. 8.971/94, pela Lei n. 9.278/96. A Suprema Corte 
Brasileira quanto à matéria, no Recurso Extraordinário 878.694, que equipara o 
companheiro ao cônjuge quanto aos direitos sucessórios. pelo Código Civil de 2002. 
Ressaltar que o Artigo 1.790 do código Civil, não deixa de ser polêmico quanto a seu 
entendimento, iremos abordar a análise de (in)constitucionalidade do citado 
dispositivo infraconstitucional, bem como as diferentes correntes doutrinárias acerca 
do tema merecendo uma disciplina melhor por parte do legislador, para definir o 
direito sucessório do companheiro na união estável, com mais objetividade, sem 
deixar margem de dúvidas quanto a sua aplicação.  

 
Palavras-chave: Sucessão; Companheiro; União estável. 
 

 

                                                 
1 Revogado pela Lei 10.406 de 10/01/2002. 
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succession. 40 p. Conclusion of Graduation (Law Degree) – Faculdade Cidade 
Verde (FCV), Maringá, 2018.  

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to analyze the evolution of the Statistical Union Institute, 
since in the Civil Code of 1916, the Federal Constitution of 1988, in its article 226, 
established a broad definition of the family as the basis of society, guaranteeing 
special protection of the State, becoming the Stable Union to be recognized as a 
family entity, granting rights to the companions regulated by Law no. 8,971 / 94, by 
Law no. 9,278 / 96. The Brazilian Supreme Court in this matter, in Extraordinary 
Appeal 878.694, which equates the companion to the spouse with regard to 
inheritance rights. by the Civil Code of 2002. To emphasize that Article 1,790 of the 
Civil Code is still controversial as to its understanding, we will address the analysis of 
(in) constitutionality of said infraconstitutional device, as well as the different doctrinal 
currents about the subject deserving a better discipline on the part of the legislator, to 
define the inheritance rights of the companion in the stable union, with more 
objectivity, without leaving any doubt as to its application. 
 
Keywords: Succession; Companion; Stable marriage. 
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ROL DE CATEGORIA 

  

A Autora considera estratégicas de entendimento do seu trabalho, com seus 

respectivos conceitos operacionais. 

 

Sucessão 

A ideia de sucessões sugere, genericamente, a de transmissão de bens, pois implica 

a existência de um adquirente de valores, que substitua o antigo titular. Assim, em 

tese, a sucessão pode operar-se a título oneroso, inter vivos ou causas mortis. 

Todavia, quando se fala em direito das sucessões entende-se, apenas a 

transmissão em decorrência de morte, excluindo-se, portanto, do alcance da 

expressão, a transmissão de bens por ato entre vivos. 

 

Sucessão Legítima 

Sucessão legítima é deferida por lei, mas em termos tais que as pessoas por estar 

designadas como sucessores só o serão efetivamente se o de cujus nada houver 

disposto em sentido contrário. 

 

Sucessão Testamentária 

É Sucessão testamentária, a sucessão que se processa de acordo com a vontade 

do titular do patrimônio. Possui ele liberdade de dispor quanto à partilha dos bens 

que ficarão após sua morte. 

 

Sucessão Universal 

A sucessão a título universal dá-se, por exemplo, na cláusula testamentária que 

defere ao herdeiro todos os bens do de cujus, ou em um terço, um quarto, de seu 

patrimônio, ou, exemplificativamente, quando o testador declara deixar aos herdeiros 

seus bens, ou seus valores imobiliários, situados em tal país. A deixa se refere a 

uma universalidade e, por conseguinte, a sucessão se processa a título universal. 

 

União Estável 

É a união entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura, com objetivo de constituição de família, sem que ocorram impedimentos, 

via de regra para o casamento. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo aborda a Evolução da Sucessão da União Estável, entre 

os conviventes uma grande conquista foi o julgamento do Recurso Extraordinário 

878.694-MG, de repercussão geral,  declarando a inconstitucionalidade de do art. 

1.790 do Código Civil sobre o regime sucessório aplicado a união estável. 

O Direito se preocupa com a relação do homem e da mulher desde suas 

origens, num primeiro momento com questões patrimoniais, mas com sua atenção 

nas formalidades legais do casamento. 

Onde que um erro legislativo num desses tópicos geraria repercussões em 

cadeia, erros em cascata e confusões sociais que demorariam anos para se corrigir. 

Desacertos do sistema legislativo, que trazem consequências para toda a 

coletividade, que deles se serve com frequência. 

A questão o instituto da união estável é que, na prática do cotidiano, no dia 

após dia de uma relação familiar, não há diferencial entre se casar e se unir. Nos 

dois casos o objetivo é a união, afeto, equilíbrio, lealdade, cumplicidade, ajuda, 

colaboração recíproca e a formação de um novo núcleo social. Onde a vida não 

distingue, não seria a lei distinguir, ainda mais quando isso traz consideráveis 

prejuízos patrimoniais e morais ao ser humano que optou por um instituto ou outro 

para a forma de constituição de família. 

É o que acontece há tempos com a regulamentação da união estável em 

nosso país, onde o mesmo perdeu a chance de ter sua aprovação completa no 

Código Civil de 2002, lei que trouxe muitas divergências normativas à sua 

regulamentação e fazendo perder já os direitos garantidos com outras leis 

infraconstitucionais.  

Com relação a análise do cotidiano, de uma relação familiar, não há 

diferença entre se casar e se unir. Nos dois casos a intenção é a união, afeto, 

lealdade, equilíbrio, cumplicidade, colaboração recíproca, ajuda e a formação de um 

novo núcleo familiar. Como a lei quer reconhecer o instituto, se nem a vida o 

reconhece, ainda mais quando  provoca consideráveis prejuízos patrimoniais e 

morais aos companheiros. As pessoas envolvidas nessa espécie de relação 

envolvem a necessidade de deveres e a concessão de direitos durante a união e 
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após o seu término, teriam que ter direito de alimentos ao que necessita e também a 

garantia de meação. 

 Neste trabalho será demonstrado os erros dos legisladores quanto as leis e 

as confusões que elas causam para a sociedade, a um ponto se não saber qual o 

instituto que mais protege o cidadão, se é o casamento ou a união estável. 
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CAPÍTULO 1. DO CONCUBINATO À UNIÃO ESTÁVEL 
 

 

Desde a antiguidade, já se existe o reconhecimento de famílias de fato, 

referindo a  que surgem sem a formalidade do casamento. 

 Por muito tempo essas famílias de fato eram chamadas de concubinato, 

classificado em puro ou impuro, assim dependendo da conveniência ou não de 

impedimento matrimonial. 

 As uniões concubinárias tinham uma reprovação da sociedade, mas com a 

evolução dos costumes e tradições passaram a ser aceitas e reconhecidas, o 

concubinato puro, passou a ser reconhecido na Constituição Federal de 1988 como 

União estável. Por esse motivo a união de pessoas em uma união não formal foi 

considerado concubinato. 

 

 

1.1 Breve histórico do concubinato 

 

 

Concubinato2, deriva do latim concubinatus - serve para designar a união 

familiar livre entre o homem e a mulher3, de qualquer estada civil fundada uma 

realidade sócio familiar antiga na história da humanidade. 

As uniões livres, sempre existiram, e passaram por vários obstáculos para 

poder obter os direitos que são garantidos a elas hoje. 

No direito romano, era a união legítima sem a chamada honesta forma de 

casamento - a legitima conjuctio sine honesta celebratione matrimonii4. Era muito 

comum o concubinato, porém não produzia qualquer efeito jurídico. No Baixo 

Império começa a receber reconhecimento jurídico, todavia torna-se um casamento 

inferior. Não era uma mera união de fato, mas uma forma de união inferior ao 

casamento. 

                                                 
2 Deriva do Latim concubinatos, cum (com) e cubare(dormir) 
3 Atualmente se admite união estável entre pessoas do mesmo sexo mas não é objeto do presente 
estudo a questão do sexo entre os conviventes. Sendo reconhecido em 05 de maio de 2011, pela 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 do STF. 
4 A legítima celebração honesta sem matrimônio. 
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Lôbo (2016, p. 169), que a “união não matrimonial no direito romano era 

comum e considerada como casamento inferior, de segundo grau, sob a 

denominação de concubinato”. 

Para Villaça (2002, 159), foram criados “sanções desestimuladoras do 

concubinato, procurando os concubinos a contraírem o matrimonio, acenando-lhes a 

possibilidade de legitimação, de seus filhos para se submeterem ao poder paterno, 

pertecendo, deste modo a família de seu pai”. 

Era a união sem a affectio maritalis de um cidadão com uma mulher de baixa 

condição, como uma escrava ou uma liberta. 

 

 

1.2 Do concubinato 

 

 

 O concubinato para muitos significava a união de uma mulher e um homem 

sem o casamento, que não poderiam se casar ou não queriam se casar. Nesse 

sentido. 

Gonçalves cita Oliveira (2016, p. ) 

 “entende-se por concubinato a união entre o homem e a mulher com 
o intuito de vida comum, sem as formalidades do casamento”. Além 
disso, diz respeito à chamada “‘união livre’ ou informal, porque sem 
as peias da celebração oficial e dos regramentos estabelecidos na lei 
para as pessoas casadas”. 
 

Conforme Miranda (1971, p. 211): 

 

O concubinato não constitui, no direito brasileiro, instituição de direito 
de família. A maternidade e a paternidade ilegítimas 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. 

 

 Mas tal posicionamento de Pontes de Miranda não prevalece atualmente, pois 

em 1971 o concubinato não estava no Direito de Família e sim no Direito das 

Obrigações. 

 Assim a família que só se formava pela livre união, pelo pensamento do 

concubinato, qualquer que fosse a união se o matrimônio não tinha a proteção do 

Direito de Família e das Sucessões. 

 Villaça (1999) nos fornece o conceito etimológico de concubinato: 
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Ao partimos do conceito etimológico da palavra concubinato termo 
que ela descende do vocabulário latino concubinatos, que então, já 
significava mancebia, amasiamente, abarregamento, do verbo 
concumbo, is ibui, ibutum,  ou concubo as bui, itum are( derivado do 
grego), cujo sentido é o de dormir com outra pessoa, copula, deitar-
se com, repousar, descasar, ter relação carnal estar na cama 
também, apresenta-se eme vocábulo com dois sentidos amplo ou 
lato, a significar toda qualquer união sexual livre, e o estrito a mostra-
se como união duradoura, a formar a sociedade doméstica de fato, 
na qual são importantes animo societário (affectio societatis) e a 
lealdade concubinária. 

 

Venosa citando Bittencourt (2017, p. 49), argumenta: 

 

(...) união livre e concubinato são ideias semelhantes, abrangendo 
uma e outra a relação entre homem e mulher fora do matrimônio, 
apud Savatier, para quem as expressões são uma questão de mero 
estilo, nobre para a união livre, e menos nobre para o concubinato. 
Sob essa ótica, nosso legislador fez sua opção e cabe agora 
distinguir juridicamente o concubinato da união estável. 

 

Segundo Villaça (1999) existe dois tipos de concubinato, puro e o impuro: 

 

Entendemos que se deve considerar puro o concubinato quando ele 
se apresenta com os aludidos elementos dos conceito expendido, ou 
seja, como uma união duradoura, sem casamento, entre homem e 
mulher, constituindo-se família de fato, sem detrimento da família 
legitima. Assim acontece quando se unem, por exemplo, os solteiros, 
os viúvos, os separados judicialmente ou de fato, por mais de um 
ano, desde que respeitada outra união concubinária. Tenha-se que o 
concubinato será impuro se for adulterinos, incestuoso ou desleal 
(relativamente à outra união de fato), como o de um homem casado 
ou concubinato que tenha, paralelamente a seu lar, outro de fato. 

 

Acerca deles, cabe as seguintes considerações: 

 

a) Concubinato puro: 

 

 Tratava a hipótese em que os companheiros eram viúvos, solteiros, 

divorciados ou separados de fato, judicial ou extrajudicialmente; desde que 

preenchidos os demais requisitos caracterizadores da entidade familiar em debate. 

Sem impedimentos para o casamento no civil. A diferença primordial no concubinato 

puro é que não existe qualquer impedimento para o enlace matrimonial. 
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b) Concubinato impuro: 

 

Tratava da convivência estabelecida entre uma pessoa ou pessoas que são 

impedidas de casar e que não podem ter entre si ter uma união, nos termos do art. 

1727 do Código Civil Brasileiro, como é o caso da pessoa casada não separada de 

fato, extrajudicialmente ou judicialmente, que convive com outra. 

Para Fachin (1999, p. 64): 

 

Sentido algum permanece na divisão do concubinato, levando-se em 
conta a existência ou não de impedimentos matrimoniais. Uma 
página virada na história jurídica da família no Brasil. Apenas para 
lembrar, assim se exibia: filhos do concubinato puro eram chamados 
de naturais, legitimáveis pelo casamento subseqüente dos pais. Os 
filhos adulterinos ou incestuosos derivavam do concubinato espúrio 
(ou impuro) em que os pais não podiam se casar por haver algum 
impedimento matrimonial. (...) Os tribunais, (...) conheceram e 
julgaram o que, paulatinamente, ganhou os ares de sociedade de 
fato. 

 

 

1.3 Diferença entre Concubinato e União Estável 

 

 

A mudança dos vocábulos para com os companheiros da união estável e 

conviventes do concubinato, é possível traçar uma semelhança entre os conceitos 

de união estável, concubinato e concubinato estrito sensu. Neste caso a união 

estável deve ser entendida como a união entre pessoas não impedidas para o 

casamento com o objetivo de constituir uma família, enquanto o concubinato com 

uma união não eventual entre duas pessoas impedidas de se casarem. 

Conforme Gonçalves (2016, p. 788): 

 

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. 

 

De acordo com Dias (2016, p. 381): 
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 (...) as uniões surgidas sem o selo do casamento eram identificadas 
com o nome de concubinato. Quando de seu rompimento, pela 
separação ou morte de um dos companheiros, demandas 
começaram a bater às portas do Judiciário. 

 

Em 13 de dezembro de 1963, a concubina obteve reconhecimento de direitos 

por entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, com a súmula 35 que 

dispõe que, em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem 

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

para o matrimônio. 

Beneficiou-se dessa forma a mulher que convivia com o homem sem os 

impedimentos para o casamento, formando assim o concubinato puro. 

A Súmula 380 de abril de 1964, comprovada a existência de sociedade de 

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

patrimônio adquirido pelo esforço comum. Tal entendimento só veio somar para os 

direitos dos concubinos, pois era um meio de não deixar a concubina desamparada 

ao final da relação. 

Villaça (1999, p. 63), conceitua concubinato: 

 

Por outro lado, apresenta-se esse vocábulo, com dois sentidos: o 
amplo ou o lato, a significar toda e qualquer união sexual livre; e o 
estrito, a mostrar-se como união duradoura, a formar a sociedade 
doméstica de fato, em que é importante o ânimo societário (affectio 
societatis) e a lealdade concubinária. 

 

 O concubinato para a sociedade era aquela união duradoura e com lealdade 
de ambos os concubinos Tanto no sentindo amplo quanto no sentido estrito. 
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CAPÍTULO 2. DA UNIÃO ESTÁVEL 
 

 

Com a promulgação da Constituição Federal em 19885, o concubinato puro 

passou a se chamar união estável passando a ser reconhecida como entidade 

familiar. 

Conforme art. 226 Constituição Federal: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 
lei facilitar sua conversão em casamento.       

  

Assim foi aberto um amplo leque para a proteção da família, sendo um 

conceito real e verdadeiro, se enquadrando na realidade do brasileiro, com uma 

garantia constitucional seja ela no casamento ou na união estável. 

 

 

2.1 Conceito de União Estável 

 

 

Stolze citando Villaça (2017) argumenta que:  

 

Realmente, como um fato social, a união estável é tão exposta ao 
público como o casamento, em que os companheiros são 
conhecidos, no local em que vivem, nos meios sociais, 
principalmente de sua comunidade, junto aos fornecedores de 
produtos e serviços, apresentando-se, enfim, como se casados 
fossem. Diz o povo, em sua linguagem autêntica, que só falta aos 
companheiros ‘o papel passado’. Essa convivência, como no 
casamento, existe com continuidade; os companheiros não só se 
visitam, mas vivem juntos, participam um da vida do outro, sem 
termo marcado para se separarem. 

 

Segundo Tartuce (2017, p. 199), a lei não exige prazo mínimo para a sua 

constituição, sendo certo que o aplicador do direito deve analisar as circunstâncias 

do caso concreto para apontar a sua existência ou não. 

                                                 
5 Promulgada em 05 de outubro de 1988 no DOU. 
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Ao consagrar a união estável como entidade familiar, o constituinte equiparou-

a, mas não a igualando ao casamento6.  

Com a Constituição de 1988 o casamento perdeu a hegemonia que possuía, 

pois não era mais a única forma de família protegida pelo Estado, elevando a união 

estável ao status de entidade familiar. Desta forma, a família de fato também está 

protegida pela Constituição, não sendo obrigatório que seja ela circunscrita ao 

casamento. Podendo observar na Apelação Cível n° 0085306-1, da Sexta Câmara 

Cível do Tribunal de Alçada do Paraná, acórdão n° 4635, julgado em 26-02-96: 

 

Convívio “more uxorio” estável e duradouro - dissolução desta 
sociedade conjugal de fato - indenização pleiteada por companheira 
pelos serviços domésticos prestados durante a união - pedido sem 
amparo legal - recurso improvido. A Constituição Federal de 1988 
assegura a união estável entre homem e mulher o status de entidade 
familiar. É uma nova forma de casamento que nasce no universo 
jurídico atual e que tem a devida proteção do Estado. Nessa forma 
de sociedade conjugal impossível à exigência de indenização pelos 
serviços domésticos prestados por companheira, porque não se pode 
conceder a parceira, que se equipara a legitima esposa, direitos mais 
amplos que a mulher com o vínculo matrimonial formalizado. 

 

De acordo com Madaleno (2016, p. 1620): 

 

Alterava a Constituição Federal de 1988 os paradigmas 
socioculturais brasileiros, ao retirar o concubinato do seu histórico 
espaço marginal e passar a identificá-lo não mais como uma relação 
aventureira e de segunda categoria, mas, doravante, como uma 
entidade familiar denominada como união estável, assemelhada ao 
casamento, com identidade quase absoluta de pressupostos, e com 
a alternativa de ser transformada em casamento. 

 

Fachin (1999, p. 65), ao falar sobre como era considerado o concubinato, 

ainda argumenta: 

 

[...] antes da Constituição de 1988, faz alusão ao fato do concubinato 
não ser considerado família, sendo questões processuais resolvidos 
no Juízo Cível. O direito da mulher passava pelo ônus probatório, 
sobretudo no que se relacionava ao esforço comum. Desfeita a 
sociedade de fato sem a prova de contribuição para aquisição de 
patrimônio, teria a mulher direito aos serviços por ela prestados. 

 

                                                 
6 Há alguns doutrinadores que sustentam a equiparação da união estável. 
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 Antes da Constituição de 1988, o concubinato não era vista com uma família, 
mas sim com uma união adulterina ou por pessoas que não podiam casar. Tendo 
que sempre que provar o relacionamento entre homem e mulher. 

 

 

2.2 União estável e seus requisitos 

 

 

A união estável tem por objetivo regularizar impedimentos na união estável 

que esteja irregular com o direito, para que todos tenham garantias e deveres na 

hora do procedimento de conversão para o casamento.  

Completa Venosa (2017) que “(…) a união estável, determinada na doutrina 

como concubinato puro, passa a ter perfeita compreensão como aquela união entre 

homem e mulher que pode converter-se em casamento”.  

Gonçalves citando Veloso (2016, p. 799) esclarece que: 

 

Malgrado a tônica da união estável seja a informalidade, não se pode 
dizer que a entidade familiar surja no mesmo instante em que o 
homem e a mulher passam a viver juntos, ou no dia seguinte, ou logo 
após. Há que existir, aduz, uma duração, a sucessão de fatos e de 
eventos, a permanência do relacionamento, a continuidade do 
envolvimento, a convivência more uxorio, a notoriedade, enfim, a 
soma de fatores subjetivos e objetivos que, do ponto de vista jurídico, 
definem a situação. 

 

Segundo Venosa citando Soares (2017, p. 44) também comenta a esse 

respeito:  

 

Seja como for, o desinteresse pelo casamento acabou provocando 
uma espécie de clamor público, no sentido de que fossem 
constitucionalizadas e reguladas, legislativamente, as uniões livres 
entre o homem e a mulher, para efeito de recíproca assistência e 
proteção à prole, daí resultante; originando a noção de entidade 
familiar, prevista na Carta Política de 1988, em razão do que não 
mais se pode falar em família ilegítima, em oposição à família 
legítima, pois ambas essas situações estão sob o manto da proteção 
legal e constitucional. 

 

Em conformidade com a Carta Magna e o Código Civil Brasileiro a união 

estável tem alguns requisitos exigidos por lei, sendo eles objetivos e subjetivos:  

Há duas linhas de requisitos para a união estável objetivos e subjetivos, são 

eles a diversidade dos sexos, a união exclusiva, a durabilidade e a inexistência de 
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impedimentos matrimoniais são elementos objetivos e requisitos especiais para que 

a União Estável esteja caracterizada e, portanto, reconhecida como entidade 

familiar. 

Quanto as características temos as de requisitos subjetivos se encontram a 

que se encontra a convivência more uxorio e affectio maritalis. 

Aborda Diniz (2018, p. 362) que a convivência more uxório é aquela na qual 

os companheiros deverão tratar-se, socialmente como marido e mulher, aplicando-

se a teoria da aparência, relevando o intentio de constituir família. 

 

 

2.2.1 Diversidade de sexos 

 

 

Por semelhança com o instituto do casamento, a União Estável somente tem 

reconhecimento constitucional e legal quando decorre do relacionamento entre 

homem e mulher. 

A Constituição Federal, artigo 226, § 3°, fez expressa menção à União Estável 

entre “homem e mulher”. A mesma exigência se encontra na Lei 8.971/94, no artigo 

1° dispõe que “a companheira comprovada de um homem...”. Também explicita na 

Lei 9.278/96, no seu artigo 1°, ao apontar convivência “de homem e uma mulher”. E 

no Código Civil repete as mesmas expressões, no artigo 1.723, apontando o 

requisito da heterossexualidade para a configuração da União Estável. Por força 

dessas imposições normativas não se enquadra no modelo de União Estável a união 

entre pessoas do mesmo sexo.  

Deve-se reconhecer, no entanto, que o fato constitui realidade social de 

notória extensão, a merecer resposta do sistema jurídico para o atendimento dos 

seus correlatos direitos. Em legislação própria haverão de ser previstos esses 

direitos, ou por aplicação de princípios gerais do ordenamento positivo, 

especialmente na esfera da atribuição patrimonial de bens havidos em conjunto por 

pessoas assim relacionadas. 

 

 

2.2.2 Convivência 
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Conviver vem do latim cum vivere, “viver com”, que significa manter vida em 

comum, como decorrência de união estável que se estabelece entre pessoas 

interessadas na realização de um projeto de vida a dois. Importa em comunhão de 

vida, situação similar à de uma pessoa casada. Em maior extensão, compreende-se 

a convivência como “Conviventes” é o termo que a Lei 9.278/96 utiliza para definir 

essa espécie de família de fato, servindo de sinônimo a “companheiros”, 

denominação essa usada na Lei 8.971/94, e citada no Código Civil, artigo 1.724 

dentre outros.  

Segundo Venosa (2017, p. 51): 

 

Se levarmos em consideração o texto constitucional, nele está 
presente o requisito da estabilidade na união entre o homem e a 
mulher. Não é qualquer relacionamento fugaz e transitório que 
constitui a união protegida; não podem ser definidas como 
concubinato simples relações sexuais, ainda que reiteradas. O 
legislador deseja proteger as uniões que se apresentam com os 
elementos norteadores do casamento, tanto que a dicção 
constitucional determina que o legislador ordinário facilite sua 
conversão em casamento. Consequência dessa estabilidade é a 
característica de ser duradoura, como menciona o legislador 
ordinário. Não há como conceituar uma relação concubinária como 
estável, se não tiver se protraído no tempo. O decurso por um 
período mais ou menos longo é o retrato dessa estabilidade na 
relação do casal. A questão do lapso temporal não é absoluta, pois a 
Constituição Federal não estabeleceu um tempo determinado e sim 
que deveria haver o animus de constituir família. Sendo assim, 
apesar da importância do fator tempo para a constatação da união 
estável, esse fator não é absoluto, pois existem casos em que, 
independentemente do tempo da união, a entidade familiar fica 
caracterizada, como, por exemplo, nos casos em que há nascimento 
de prole. 

 

A convivência é o primeiro requisito da União Estável, não descrevendo como 

uma obrigação a coabitação dos companheiros, ou vida em comum no mesmo 

domicílio, sendo assim os companheiros não ficam obrigados a manter a 

convivência, podendo afastar-se a qualquer tempo, desconstituindo a união de 

cunho familiar independente de autorização judicial.  

Pode configurar-se União Estável de pessoas que não convivam no mesmo 

teto, preferindo manter moradias individuais. Mas é sempre indispensável que, não 

obstante esse distanciamento físico dos companheiros, subsista entre eles efetiva 

convivência, isto é, encontros frequentes, práticas de interesse comum, viagens, 
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participação em ambientes sociais e outras formas de entrosamento pessoal que 

possam significar uma união estável. 

 

2.2.3 Unicidade de vínculo 

 

 

A União Estável exige que o vínculo entre os companheiros seja único, em 

vista do caráter monogâmico da relação. Existindo casamento ou união estável não 

podem os companheiros participar de união extra, pois se caracterizam adultério ou 

deslealdade. 

Não se configura como união estável a ligação adulterina de pessoa casada, 

sem estar separada de fato do seu cônjuge. Principalmente nesses casos procura-

se preservar o amasiamento do conhecimento público em proteção ao lar conjugal, 

mas ainda que houvesse alarde da situação estaria presente a ilicitude da segunda 

união.  

O mesmo acontece nas uniões desleais, isto é, de pessoa que viva em união 

estável e mantenha outra ligação amorosa. Uma prejudica a outra, 

descaracterizando a estabilidade da segunda união, mesmo continuando com a 

primeira, ou provocando a dissolução desta pelas razões expostas, ou como pela 

quebra aos deveres de mútuo respeito. 

A partir do que ficou exposto tem-se que a simultaneidade de casamento e 

união estável, ou de mais de uma união estável não é possível. Mas a possibilidade 

de união estável putativa, à semelhança do casamento putativo mesmo em caso de 

nulidade ou de anulação da segunda união quando haja boa-fé por parte de um ou 

de ambos os cônjuges. 

 

 

2.2.4 Estabilidade 

 

 

Por isso a avaliação legal de união estável como “duradoura”, uma vez que a 

estabilidade implica na duração temporal, sendo assim não existindo união estável 

nos casos de relacionamento passageiro ou eventual. Sendo a estabilidade um 
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requisito para o reconhecimento da união estável é mais um dos aspectos que a 

diferencia do casamento. 

Discorre Dias (2016, p.385), o direito dos conviventes à adoção está 

condicionado à prova da estabilidade da família (ECA 42 § 2.º e 197-A III), exigência 

que não é feita aos casados. 

Na união estável não basta o ato de celebração para a sua união conjugal, 

gerando efeitos de imediato, mas sim a contínua temporalidade se faz necessária 

para a sua caracterização. Na Lei de 8.971/94 era estabelecido o tempo mínimo de 

cinco anos de convivência, não sendo mais exigido, pois, com a redação dada pela 

Lei 9.278/96 que conceitua a união estável. 

O Código Civil tem se como revogado o antigo dispositivo, exigindo-se 

apenas a convivência duradoura, sem delimitação de prazo. Alguns autores acham 

adequado exigir um prazo mínimo de convivência para evitar incertezas na 

configuração de uma relação amorosa como estável. 

Exigir-se ao menos dois anos de vida comum, pelas disposições legais e 

constitucionais seria razoável ao tempo para concessão de divórcio. 

Não se quer dizer, com isso, que seja irrelevante o tempo de convivência. 

Apenas se ressalva que a lei não diz quanto tempo, mas um mínimo haverá de ser 

exigido para que se verifique a estabilidade da união. Caberá ao juiz analisar cada 

caso pelo conjunto dos elementos que caracterizem a convivência como de natureza 

familiar, na diferença de valores, como na formação de patrimônio comum, eventual 

existência de filhos, atividades em conjunto, e outros que evidenciem o interesse dos 

companheiros na permanência efetiva e duradoura vida em comum. 

 

 

2.2.5 Publicidade 

 

 

A convivência na união estável deve ser pública, isto é, conhecida e 

reconhecida pelos familiares e sociedade onde vivam os companheiros. Não é 

necessário que os companheiros anunciem, festejem ou solenizem a vida em 

conjunto. A formalização da união é dispensável na espécie ao contrário do 

casamento, que é ato solene e de pública celebração. 



 

 

26 

Na união estável, ainda que iniciada sem conhecimento das pessoas é 

preciso que o modus vivendi dos companheiros se evidencie socialmente como se 

fossem marido e mulher. Seu comportamento deve ser apreciado nesse enfoque, 

como se fossem casados, ainda que saiba que a união é informal. 

A publicidade pode ser confundida com notoriedade da relação de 

convivência, mas não se exige tanto para caracterização da união estável. 

 

 

2.2.6 Continuidade 

 

 

A estabilidade exige que a união seja duradoura, contínua, sem interruptos ou 

afastamentos temporários, assim caracterizando a vida em comum entre os 

companheiros. 

Comenta Stolze (2017, p.511). relacionamentos fugazes, sem animus de 

permanência e definitividade, por mais intensos que sejam (e há paixões 

arrebatadoras que não duram mais do que uma noite ou um carnaval...), não têm o 

condão de se converter em uma modalidade familiar. 

A solidez de uma relação é atestada pelo caráter contínuo e pela 

permanência no tempo. A relação que tem muitas vindas e idas tornando-a instável 

desnatura a sua configuração jurídica. 

 

 

2.3 Lei nº. 8.971/94 

 

 

A lei 8971/947 veio para garantir direitos aos companheiros (as) na área de 

alimentos e sucessão. Uma das primeiras leis a regulamentar a relação interna entre 

companheiros. 

A união estável, Segundo Villaça (2011, p. 344): 

 

Nessa lei, portanto, a união estável é a convivência, por mais de 
cinco anos ou até a existência de filho comum, entre homem e 

                                                 
7 Promulgada em 29 de dezembro de 1994 no DOU. 



 

 

27 

mulher, não impedidos de casarem-se ou separados judicialmente, 
mantendo uma única família. 

  

Nos termos do art. Art. 1º  A companheira comprovada de um homem solteiro, 

separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco 

anos, ou dele tenha prole,(...) a existência de prole não poderia ser requisito de 

união estável, pois relacionamentos passageiros também podem gerar filhos, mas a 

interpretação seria só de obrigação alimentar. 

Em que o companheiro podia pedir alimentos, desde que comprovado fosse a 

necessidade. O caput do art. 1º traz a descrição da companheira, já o Parágrafo 

único traz companheiro, em que um mero substantivo de gênero já resolveria tal 

situação. 

No art. 2º desta lei que o companheiro, foi inserido pela primeira vez na 

sucessão hereditária, mesmo sendo com o Código Civil Brasileiro de 1916, que era 

chamada ainda de vocação hereditária. Nos seus termos: 

 

Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da 
sucessão do(a) companheiro(a) nas seguintes condições: 
I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não 
constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do de 
cujos, se houver filhos ou comuns; 
II - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não 
constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do de cujos, 
se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes; 
III - na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a) 
sobrevivente terá direito à totalidade da herança. 

 

O companheiro (a) passaria a ocupar um lugar privilegiado, ocupando o 

terceiro lugar equiparando ao da esposa. Conforme o artigo 3º: 

 

Art. 3º Quando os bens deixados pelo(a) autor(a) da herança 
resultarem de atividade em que haja colaboração do(a) companheiro,  
terá o sobrevivente direito à metade dos bens. 

 

 O presente artigo trouxe confusão quanto a sucessão e meação. Mas deixa-

se claro que um não se confunde com o outro, quanto a meação indica a relação 

patrimonial dos companheiros a titulo oneroso durante o curso da união estável, a 

sucessão se da quando houver o falecimento de um dos companheiros , 
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2.4 Lei nº. 9.278/96 

 

 

A lei a Lei n. 9.2788, veio com a intenção de regularizar o § 3º do artigo 226 

da Constituição Federal. Nos termos do artigo 1º desta Lei: 

 

Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a convivência 
duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 
estabelecida com objetivo de constituição de família. 

 

A presente lei trouxe muitas novidades para a união estável, tais como: 

convivência, requisitos, prole e tempo mínimo. Nos termos do artigo: 

 

Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os 
conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são 
considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a 
pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo 
estipulação contrária em contrato escrito. 

 

Com a descrição do artigo se estabelece uma comunhão parcial de bens, 

entre os conviventes, em que tal artigo encerra o debate entre a Súmula 380 do 

STF, tirando o peso da onerosidade do trabalho principalmente da mulher sobre o 

bem. 

No artigo 8º da mesma lei, dá a possibilidade de fazer um contrato de união 

estável a qualquer tempo a convivência ao Oficial de Registro Civil no domicílio de 

sua Circunscrição. 

 

 

2.5 A união estável e o Código Civil de 2002 

 

 

O Código Civil Brasileiro de 20029, a união estável foi incluída ao Direito de 

Família, art. 1723 ao 1727. 

Dispõe o Art. 1723, 

 

                                                 
8 Promulgada em 10 de maio de 1996 no DOU. 
9 Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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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. 

 

Seguindo a mesma orientação do art. 1º da Lei 9.278/96, mas não colocando 

tempo de duração mínimo para uma união estável e sim com outros tópicos 

mencionados na lei “convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituição de família”. 

Segundo Diniz (2016, p. 380): 

 

Embora a união estável não devesse gerar consequências idênticas 
ás do matrimônio, o atual código civil, a legislação extravagante e a 
jurisprudência tem evoluído, possibilitando deveres e obrigações 
semelhantes a ele. 

 

No §1º do artigo 1.723 do Código Civil, apresenta-se os impedimentos para 

constituir o casamento, no que também estão vedadas as uniões estáveis quando 

presentes os impedimentos matrimoniais do artigo 1.521. 

 

Art. 1.521. Não podem casar: 
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural 
ou civil; II - os afins em linha reta; 
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com 
quem o foi do adotante; 
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o 
terceiro grau inclusive; 
V - o adotado com o filho do adotante; 
VI - as pessoas casadas; 
VII - o cônjuge sobrevivente com o cem quenado por homicídio ou 
tentativa de homicídio contra o seu consorte. 

 

A única exceção no art. 1723, é o inciso VI, pois as pessoas casadas, 

separadas de fato ou juridicamente, mesmo que impedidas de contrair matrimônio, 

podem ter uma relação de união estável. 

No art. 1724, traz normas de lei recíprocas para os ambos: 

 

As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos 
deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e 
educação dos filhos. 

 

Em que ambos devem ter lealdade um com o outro, guarda, sustento e 

educação para com seus filhos. 
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O art. 1725, discorre sobre o Contrato feito pelos conviventes da união 

estável, contrato este que deve ser registrado no Cartório de Registro Títulos e 

Documentos, aplicando o Regime de Comunhão de Bens10. 

 

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, 
aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da 
comunhão parcial de bens. 

 

 Discorre Dias ( 2016, p. 360) 

Quer no casamento, quer na união estável, o patrimônio adquirido 
durante o período de convívio pertence a ambos em partes iguais. 
A presunção é que foram adquiridos pela comunhão de esforços 
para amealhá-los. Cada um é titular da metade e tem direito à 
meação ele cada um dos bens. Esta copropriedade recebe o nome 
ele mancomunhão, expressão corrente na doutrina, que, no 
entanto, não dispõe ele previsão legal. Nada mais significa do que 
propriedade em "mão comum", ou seja, pertencente a ambos os 
cônjuges ou companheiros. 

 

No art. 1726, trata sobre a conversão da união estável para o casamento, em 

que seus efeitos são retroativos à data do início da união estável. Na prática a lei era 

para facilitar a conversão, mas em alguns estados a conversão deve ser feita via 

procedimento judicial. Assim desconsiderando a Carta Magna de 1988, art. 226 § 3º, 

que manda facilitar a conversão. 

Conforme art. 1726, 

A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido 
dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil. 

 
De acordo com Madaleno (2016, p. 1693): 
 

Todavia, a lei autoriza a conversão da união estável em casamento, 
no que difere da habilitação do casamento quanto aos seus efeitos 
no tempo; considerando que o matrimônio civil direto tem seus 
efeitos operados a partir da data de sua celebração, sem nenhuma 
retroação no tempo, seu efeito é ex nunc. Já na conversão da união 
estável em casamento os efeitos se operam ex tunc, são retroativos 
à data do início da união estável. A conversão difere também da 
celebração do casamento típico, porque além da legalização da 
união de fato ocorre igualmente o reconhecimento legal da 
constituição de uma família em data precedente ao a casamento 
formal. 

                                                 
10 Todos os bens adquiridos após a data do casamento serão comuns ao casal e os bens adquiridos 
por cada, individualmente antes da data do casamento permanecem de propriedade individual de 
cada um, inclusive bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior, como por exemplo, uma 
herança. 
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 A união estável tem o contrato o meio de prova da união, onde o mesmo pode 

ser feito desde quando começou a união estável, já o casamento começa a contar a 

partir da sua celebração solene que é ex tunc e a união estável é ex nunc. 
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CAPÍTULO 3. UNIÃO ESTÁVEL E O DIREITO SUCESSÓRIO 
 

 

A equiparação que nos traz o art. 226, da Constituição Federal, não acontece 

quando se fala em Direito Sucessório, conforme nos dispõe art. 1829 e 1790 do 

Código Civil Brasileiro, regula os bens que foram adquiridos onerosamente na 

vigência da união estável. 

 

Art. 1.829 - A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, 
salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão 
universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, 
parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da 
herança não houver deixado bens particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. 
Art. 1.790 - 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. 

 

Não se aplica o art. 1829 do CC/02, para a união estável, mas sim o art. 1790, 

III, estabelecendo o companheiro (a), só terá sua parte ao espólio, se não tiver 

parentes sucessíveis a herança.Com o Código Civil Brasileiro de 2002, a sucessão 

na união estável ficou pior ante a legislação anterior,  

Nesse sentido, comenta Dias (2016, p. 383): 

 

A especial proteção constitucional conferida à união estável de nada 
ou de muito pouco serviu. Apesar de a doutrina ter afirmado o 
surgimento de novo sistema jurídico de aplicação imediata, não 
sendo mais possível falar em sociedade de fato, o mesmo não 
aconteceu com os tribunais. A união estável permaneceu no âmbito 
do direito das obrigações. Nenhum avanço houve na concessão de 
direitos, além do que já vinha sendo deferido. A Súmula 380 
continuou a ser invocada. As demandas permaneceram nas varas 
cíveis. Também em matéria sucessória não houve nenhuma 
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evolução. Persistiu a vedação de conceder herança ao companheiro 
sobrevivente e a negativa de assegurar direito real de habitação ou 
usufruto de parte dos bens 

 

 

3.1 Conceito de direito sucessório 

 

 

Conceitua Miranda (2009, p. 25), a sucessão a causa de morte é toda 

sucessão em que há o prevalecido e o sobrevivente, ou os sobreviventes, que 

recolhem a herança, senso lato, isto é, os herdeiros, os legatários e outros 

beneficiados. 

Para Lobô (2016, p. 12), o direito das sucessões é o ramo do direito civil que 

disciplina a transmissão dos bens, valores, direitos e dívidas deixados pela pessoa 

física aos seus sucessores, quando falece, além dos efeitos de suas disposições de 

última vontade 

 

Os direitos sucessórios dos conviventes foram previstos pela primeira vez, na 

Lei. 8.971, de 29 de dezembro de 1994, que brindou os conviventes com o 

reconhecimento do direto à sucessão. 

Cabe apontar que a Lei 9.278/96, a partir do seu art.1º, revogou o art.1º da 

Lei 8.971/94. Assim, para que seja constituída a união estável, não sendo mais 

exigido o prazo mínimo para a convivência nem a qualificação dos companheiros em 

solteiros, divorciados, separados, judicialmente ou viúvos, podendo uma pessoa 

casada, mas separada de fato, constituir uma união estável. Por consequência, no 

art. 1º da Lei 9.278/96 que conferia o alicerce, para o reconhecimento da união 

estável e, em consequência, para a atribuição dos direitos sucessórios a partir de 

sua promulgação. 

 

3.2 O art. 1.790 

 

Em referência aos direitos sucessórios, o art. 1790 do Código Civil, acabou 

passando por cima da Constituição Federal, onde a mesma promulga a igualdade da 

união estável ao casamento, dando um tratamento desigual ao cônjuge e ao 

companheiro não se justifica, pela união estável como entidade familiar. 
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Ao fazer o art. o legislador confrontou a Constituição Federal, lei magna de 

um país, desobedecendo ao princípio da igualdade11, onde que igualou a união 

estável ao casamento, mas não distinguiu a ordem patrimonial. 

Conforme art. 1790 do Código Civil Brasileiro 2002: 

 

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. 

 

Gonçalves citando Oliveira (2017, p. 830): 

 

Não se justifica, com efeito, esse tratamento discriminatório, em 
comparação com a posição reservada às famílias matrimonializadas, 
nas quais o cônjuge sobrevivente figura em terceiro lugar na ordem 
de vocação hereditária, afastando da sucessão os colaterais do de 
cujus, quando a própria Constituição Federal recomenda proteção 
jurídica à união estável como forma alternativa de entidade familiar, 
ao lado do casamento. 

 

Discorre Dias (2016, p. 401-402): 

  

Em sede de direito sucessório é onde fica mais flagrante o 
tratamento discriminatório concedido à união estável (CC 1.790). O 
cônjuge é herdeiro necessário e figura no terceiro lugar na ordem de 
vocação hereditária. O companheiro é somente herdeiro legítimo e 
herda depois dos parentes colaterais de quarto grau. O direito à 
concorrência sucessória também é diferente. Quando concorre com 
os descendentes e ascendentes, o direito do companheiro se limita 
aos bens adquiridos onerosamente na vigência do relacionamento. 
Com relação aos colaterais até o quarto grau, o companheiro faz jus 
a somente um terço da herança. O parceiro sobrevivente não 
401/1250 tem a garantia da quarta parte da herança, quota mínima 
assegurada ao cônjuge sobrevivo, se concorrer com os filhos 
comuns (CC 1.832). 

 

 

                                                 
11 Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, na exata medida de suas desigualdades. 
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Discorre Diniz (2018, p. 166 ) 

Todavia, é preciso ressaltar que, pelo art. 1.790, I a IV, do Código 
Civil, tratando-se de concubinato puro, ou melhor, de união estável, 
o companheiro supérstite não é herdeiro necessário, nem tem 
direito à legítima, mas participa da sucessão do de cujus, na 
qualidade de sucessor regular, sendo herdeiro sui generis, ou seja, 
sucessor regular (visto que não figura na ordem de vocação 
hereditária) somente quanto à “meação” do falecido relativa aos 
bens adquiridos onerosamente na vigência do estado 
convivencial (...) 

 

No Codigo Civil o companheiro não é herdeiro necessário e também não tem direito 

a sucessão legítima, mas participa como sucessor regular. 

 

3.3 STF e o julgamento do RE 878.694 

 

 

O Relator do Recurso foi o Ministro Roberto Barroso, que teve como tese, que 

o art. 1790, era inconstitucional entre a distinção de regimes sucessórios entre 

cônjuges e companheiros, que teria que ser aplicado o art. 1829 do Código Civil. 

Cita Tartuce12, sobre o sim do julgamento do STF: 

 

Tal hierarquização entre entidades familiares mostra-se incompatível 
com a Constituição. O art. 1.790 do Código Civil de 2002, ao revogar 
as Leis 8.971/1994 e 9.278/1996 e discriminar a companheira (ou 
companheiro), dando-lhe direitos sucessórios inferiores aos 
conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os 
princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da 
proporcionalidade na modalidade de proibição à proteção deficiente e 
da vedação ao retrocesso 
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 878.69413 MINAS GERAIS 

RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO 

RECTE.(S) :MARIA DE FATIMA VENTURA 
ADV.(A/S) :MONIQUE DE LADEIRA E THOMAZINHO E 
OUTRO(A/S) 
RECDO.(A/S) :RUBENS COIMBRA PEREIRA E OUTRO(A/S) 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO DE DIREITO DE FAMÍLIA E DAS 
SUCESSÕES – ADFAS 
ADV.(A/S) :IVES GANDRA DA SILVA MARTINS 
ADV.(A/S) :DANILO PORFÍRIO DE CASTRO VIEIRA E OUTRO(A/S) 

                                                 
12 Coluna do Migalhas em maio de 2017. 
13 Teor inteiro desta decisão tem  151 pgs. Julgado em 10 de maio de 2017. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608066/artigo-1790-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608026/inciso-i-do-artigo-1790-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607884/inciso-iv-do-artigo-1790-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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AM. CURIAE. :INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA – 
IBDFAM 
ADV.(A/S) :RODRIGO DA CUNHA PEREIRA E OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. :INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS 
ADV.(A/S) :TECIO LINS E SILVA 
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 de 1988 – 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 o 
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 proporcionalidade 
como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso – 4. 
Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento 
ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não 
tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às 
partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública – 5. 
Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão 
geral, da seguinte tese: “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”. (Nota da Redação INR: 
ementa oficial) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  
Conclui-se que houve um avanço entre o concubinato que era chamado de 

sociedade de fato, no Código Civil de 1916, na qual a mulher era chamada de 

concubina e também malvista pela sociedade, mas com a Constituição Federal de 

1988, o instituto foi substituído por união estável sendo transformado em entidade 

familiar, equiparando ao casamento. 

Mas, mesmo assim, a Sucessão ainda era um tema muito deficiente quanto 

aos direitos dos companheiros. Em 1994 foi promulgada a Lei 8.971 que abordava 

sobre alimentos e a sucessão ao companheiro(a), em que pedia uma convivência 

mínima de 5 anos de união estável. 

Com a promulgação da Lei 9.678 em 1996, com a finalidade de regularizar o 

§ 3º do artigo 226, quanto ao convívio, prole, tempo mínimo e que toda a matéria 

relativa a união estável a competência seria da Vara de Família.  Estabelecendo aos 

conviventes o regime de comunhão parcial de bens, também extinguindo a súmula 

380 do STF, em que tirava a onerosidade do trabalho da mulher sobre o bem e 

também a possibilidade de fazer o contrato de união estável. 

Com o Código Civil Brasileiro de 2002 a união estável saiu do Direito de 

Obrigações e foi para o Direito de Família, mas com a nova lei civil se criou um 

retrocesso aos direitos já adquiridos pelos conviventes, mas direitos garantidos em 

leis infraconstitucionais. 

No Recurso Extraordinário do STF resta decidido pela Corte pela repercussão 

geral, equiparando os cônjuges e companheiros para fins de sucessão, um ao outro, 

incluindo, ainda as uniões homoafetivas. Tal decisão rompeu paradigmas, referente 

as questões patrimoniais decorrentes da sucessão, considerando o art. 1790 do 

Código Civil inconstitucional, desfavorecendo assim o companheiro (a), na 

sucessão, e equiparando-os aos cônjuges aplicando o art. 1829 do Código Civil. 

Com a nova lei o cônjuge e o convivente têm seus direitos sucessórios 

diferenciados, quanto um é concorre em parte igual com os descendentes, sejam 

filhos comuns ou só do de cujus, o companheiro só concorre com os filhos comuns. 

Quanto aos filhos só do de cujus, o companheiro concorre com metade do quinhão, 

não sendo feito assim com o cônjuge. 
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O fato de que a união estável é uma relação afetiva, lícita, genitora de núcleos 

familiares organizados e capazes de criar filhos, tem-se a conclusão de que a sua 

proteção não é um só dever do Estado, mas tem que ser seu interesse, como prova 

disso o parágrafo terceiro do Artigo 226 da Constituição Federal. 
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