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Resumo 
 
O presente artigo propôs-se a discutir a nova perspectiva do STF sobre a igualdade no âmbito do 
casamento civil e da união estável no que tange aos direitos sucessórios. Dessa forma, por meio de 
pesquisa bibliográfica e de raciocínio dedutivo, desenvolveu-se uma visão geral das novas e 
relevantes questões do Direito de Família, partindo-se da abordagem histórica do casamento para o 
estipulado no Código Civil de 2002, seguindo com os elementos configuradores e os efeitos jurídicos 
do casamento e da união estável e posteriormente contextualizando a abordagem constitucional da 
sucessão do companheiro com destaque para decisão do STF. Conclui-se que o papel do STF no 
que tange ao direito sucessório na união estável foi verdadeiramente o de “Guardião da Constituição 
Federal”, configurando-se assim ajuste para que esse seja aplicado tanto nas hipóteses de 
casamento quanto nas de união estável. 
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INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 e as Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96 
avançaram quanto à proteção e reconhecimento de direitos provenientes da união 
estável. No entanto, o Código Civil de 2002, que embora reconheça a união estável 
apta a resultar em entidade familiar, ainda impõe, a partir do seu art.1790, 
tratamento discrepante no trato sucessório no plano da união estável e do 
casamento. 

 
Essa dissonância entre a codificação civilista e as disposições da Constituição 

atual coloca em questão uma série de princípios constitucionais, como o da 
dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso, 
tendo merecido a atenção do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisou a 
questão por meios dos RE nª 646721 e RE nº 878694. 
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Assim, conforme a contextualização apresentada, e através de pesquisa 
bibliográfica e de raciocínio dedutivo, o presente estudo propôs-se a discutir a nova 
perspectiva do STF sobre a igualdade no âmbito do casamento civil e da união 
estável no que tange aos direitos sucessórios. Para tanto, procedeu-se com a 
pesquisa das raízes históricas do instituto do casamento, recorrendo-se ao direito 
romano, considerado como importante fonte histórica para o direito Civil Brasileiro 
(FIUZA, 2006, apud MAGALHÃES; PEREIRA, 2017), para sequencialmente passar-
se à análise desse instituto na atualidade nos moldes do Código Civil Brasileiro, bem 
como à observação dos elementos configuradores e efeitos jurídicos do casamento 
e da união estável. 

 
Posteriormente, fora examinada a união estável como nova forma de 

constituição familiar, destacando o desrespeito a princípios constitucionais na 
sucessão do companheiro nos termos do atual Código Civil. E por fim, fora dado 
enfoque no posicionamento do STF em relação ao tema, mais especificamente no 
julgamento dos já mencionados RE nª 646721 e RE nº 878694, como meio de ajuste 
do direito sucessório aos valores constitucionais. 

 
Ademais, justifica-se este estudo pela importância do tema abordado, bem 

como se busca oferecer uma singela contribuição ao estudo do direito sucessório 
dos companheiros, cuja relevância é notória, almejando soluções para os problemas 
que serão enfrentados pelos operadores do direito, tendo em vista que a legislação 
em vigor possui imprecisões que dificultam o trabalho desses profissionais. 

 
 

1 DA FAMILIA: ABORDAGEM HISTÓRICA DO CASAMENTO 
 
O casamento na Roma Antiga era uma das principais instituições presentes 

na sociedade romana, que se dava através das justas núpcias (justae nupptiae) ou 
matrimônio (matrimonium), pois era o casamento legitimo adquirido de acordo com o 
direito civil (jure civile). Os romanos praticavam a monogamia e estabeleciam como 
propósito cumprir com o dever cívico através do nascimento de filhos legítimos para 
que tivessem herdeiros a quem transmitir a herança. Assim, a família se perpetuava 
junto ao patrimônio, uma vez que, os filhos herdariam a propriedade e o status dos 
pais. Além disso, o casamento também era usado como meio de se obter dote, 
inclusive via-se como a melhor maneira de se selar alianças de 
natureza política ou econômica . No império Romano a família era considerada um 
ente patriarcal, toda a autoridade estava delegada ao homem, “pater familias” que 
era o dono da família, senhor do lar, e que exercia sobre os filhos os direitos de vida 
e morte, além da autoridade sobre seus descendentes não emancipados, sobre a 
esposa e as mulheres casadas com manus que era o poder marital, que podia ser 
exercido ou não dependendo da forma do casamento, considerando-se a mulher 
romana parte integrante do homem, achando-se obrigada a seguir com todas as 
regras de boa conduta, a materfamilias, ou seja, a mulher casada vivia sobre o 
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poder do marido, que no dia a dia limitava-se a cuidar da casa, vigiar os escravos e 
filhos. 

 
Em Roma, o casamento gerava efeitos de direito e dependia de dois 

elementos para se constituir: “a affectio maritalis (intenção de ser marido e mulher) e 
a honor matrimoni (a realização condigna dessa convivência conjugal), apesar do 
paterfamilias possuir o poder jurídico sobre a mulher, essa regra não era absoluta, 
pois nesse período com a presença da manus existiam duas espécies de 
casamentos: cum manu e o sine manu. Nos casamentos cum manu a mulher ficava 
sobre o poder do marido ou do parterfamilias, já nos casamentos sine manu não 
havia poder do marido, pois a mulher casada ainda estava sobre o poder de seu 
pater de origem, havia ainda algumas mulheres que eram mais nobres e ricas que 
os maridos e recusavam-se à autoridade deles, mas apenas as viúvas e as órfãs 
eram plenamente livres da autoridade do paterfamilias. 

 
O casamento cum manu podia acontecer de três formas: pelo confarreatio,  

casamento privativo dos patrícios, que realizava-se solenemente na presença de 10 
testemunhas, onde os noivos em oferenda a Júpiter faziam um bolo de trigo que era 
repartido entre o casal; pela coemptio, casamento privativo dos plebeus que dava-se 
pela compra da mulher e realizava-se na presença de 5 testemunhas, a manus 
dava-se pela compra simbólica por ela mesmo efetivada a ele; e pelo usus,  
casamento cujo a manus se concretizava depois da coabitação continua por um ano 
consecutivo sem a interrupção de pelo menos três noites consecutivas.  

 
Já o casamento sine manu, não se dava apenas por uma cerimônia simbólica, 

pois havia a condução da mulher para a casa do marido, como também muitas 
vezes a constituição de um dote. Ademais, também se encontrava uniões diferentes 
das justas nupicias como: 1. Concubinatus 2. Matrimonium sine connubio 3. 
Contubernium 4. Casamento nacional de peregrinos. As escravas libertas ou 
mulheres de condição social inferior, ainda que fossem ricas, eram impedidas de 
casar de forma legítima com alguém de melhor status social. 

 
Portanto, tanto o casamento quanto o divórcio eram informais na Roma 

Antiga, também o nome e as relações sociais e políticas da família que constituíam a 
casa romana, chefiada pelo paterfamilias, eram mais importantes do que os laços de 
sangue de uma família natural.  

 

1.1 CASAMENTO NA ATUALIDADE COM BASE NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 
DE 2002 

 
No Direito Civil atual brasileiro a família constitui a base do Estado, sendo 

instituição necessária e sagrada, família esta que através da Lei nº 11.340, de 2006, 
vem a ser juridicamente compreendida como, nos termos do art. 5º, inciso II, e 
parágrafo único, “comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, 
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independentemente de orientação sexual” (BRASIL, 2006). O Código Civil de 2002 
rege também o direito pessoal e o direito patrimonial da família enfatizando a 
igualdade dos cônjuges, o novo diploma ainda trata inovando a regulamentação da 
união estável como entidade familiar, revê os conceitos de legitimidade dos filhos 
abrangendo a igualdade dos mesmos, como também consignado na Constituição 
Federal o princípio da imutabilidade do regime dos bens, a nova disciplina do 
instituto de adoção, regulamentando a dissolução da sociedade conjugal, a 
prestação de alimentos dentre outras alterações, bem como, ressalvando a função 
social da família no direito brasileiro. Por meio da doutrina, vem se ampliando o 
Direito de Família, falando-se em: família matrimonial, família informal, família 
monoparental, família anaparental, família homoafetiva e família eudemonista. 

 
O casamento vária de acordo com o tempo para melhor se adequar às 

mudanças sociais, com base no Código Civil é o meio do qual, consiste na entidade 
familiar estabelecida com base no atendimento das solenidades legais (habilitação, 
celebração e registro), estabelecendo entre duas pessoas a comunhão plena de 
vida em família, como prevê o art. 1.511, visando a igualdade de direitos e deveres, 
vinculando os cônjuges mutuamente como consortes, ou seja, é um ato 
eminentemente solene, com normas de ordem pública  que o regulam, 
representando uma união permanente, não comportando termo ou condição e 
permitindo liberdade de escolha do nubente. Quanto à natureza jurídica, o Direito 
Civil Brasileiro dividiu-se em três posicionamentos postos pelas doutrinas 
compreendendo-os como: a) um contrato; b) uma instituição; c) um ato complexo, 
de caráter híbrido, misto ou eclético. 

 
 

2 CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL: ELEMENTOS CONFIGURADORES E 
EFEITOS JURÍDICOS 
 

O casamento possui elementos configuradores que são essenciais para a sua 
validade, a ausência de algum desses pressupostos pode levar a inexistência ou a 
anulabilidade desse negócio jurídico. Deve acontecer entre dois indivíduos de sexos 
opostos, pois a Constituição ainda não permite a união entre pessoas de mesmo 
sexo. Além disso, é necessário que haja concordância entre os nubentes, trata-se de 
elemento subjetivo, já que a decisão cabe exclusivamente aos consortes, que 
podem manifestar a sua vontade pessoalmente ou por procurador, como salientam  
Oliveira e Muniz (1998, p.123 apud GONÇALVES, 2017, p.44)   

 
[...] liberdade nupcial é um princípio fundamental e de ordem pública, pelo 
que se considera inadmissível restrição à liberdade pessoal de casar a 
inserção da cláusula do celibato ou e viuvez em determinados contratos ou 
em testamento. 

 
Outrossim, para que o casamento possua legitimidade, se faz mister que seja 

devidamente regulamentado, através da celebração do acordo de vontades com as 
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devidas imposições da lei. Esta é a principal condição para diferenciar o casamento 
da união estável. 

 
Além desses pressupostos Gonçalves (2017) elenca outras características 

relativas ao casamento. De acordo com o referido doutrinador, o instituto é envolvido 
por uma aura de solenidade e formalidade, que tem por objetivo garantir a 
segurança, a validade e a seriedade dessa cerimônia (GONÇALVES, 2017). 
Ademais, as normas que regulamentam o casamento são de ordem pública, sendo 
assim não pode ser realizado por convenção particular e apesar de ser dada 
liberdade aos indivíduos para escolher seu cônjuge, pertence ao Estado o poder 
para regulamentar a própria celebração, a extensão de direitos e deveres, bem 
como regras sobre dissolução do vínculo conjugal e o reconhecimento da prole. 

 
Esse ato não permite termos ou condições e se estabelece uma comunhão 

plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. O 
artigo 1.566 do Código Civil dispõe sobre os deveres recíprocos dos cônjuges e 
tacitamente implica uma união exclusiva, pois o primeiro inciso diz respeito à 
fidelidade recíproca (BRASIL, 2002). 

 
Além dessas condições é necessário observar a capacidade para praticar um 

ato dessa natureza. Primeiramente, a capacidade matrimonial quanto à idade dos 
nubentes. Conforme o art. 1.517 do Código Civil de 2002 a idade núbil é de 
dezesseis anos tanto para o homem como para a mulher, condicionando-se à 
autorização de ambos os pais, sendo que no caso de recusa desses, poderão os 
nubentes recorrer à autoridade judiciária. Também é necessário para que o 
casamento tenha validade que não haja qualquer tipo de impedimento, seja ele 
resultante de parentesco, do vínculo ou de crime (BRASIL, 2002).  

 
Há divergências doutrinárias sobre os efeitos jurídicos do casamento, pois 

variam conforme a visão filosófica, sociológica, jurídica ou religiosa como são 
encaradas. De acordo com a concepção canônica, o objetivo principal do matrimônio 
é a procriação e educação dos filhos, e em segundo plano, a mútua assistência e 
satisfação sexual. Já para a corrente individualista, a satisfação sexual, constitui o 
único escopo do casamento. Outros pensam ser a procriação a exclusiva finalidade 
do matrimônio. No entanto, a procriação não é mais elemento determinante, tendo 
em vista que muitos casais atualmente preferem a adoção. 

 
Diante disso tem-se como principais objetivos do casamento estabelecer uma 

comunhão plena de vida, como prevê o art. 1.511 do Código Civil de 2002, 
impulsionada pelo amor e afeição existente entre os cônjuges e baseada na 
igualdade de direitos e deveres e na mútua assistência, além da criação dos filhos, 
função que o casal desempenhará com a proteção do Estado como expressa o art. 
226 da Constituição Federal. Emanam também desse instituto a afinidade entre o 
cônjuge e os parentes do outro, bem como o dever de fidelidade recíproca. Na 
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esfera patrimonial os bens serão repartidos ou não, a depender do regime escolhido 
pelo casal.  

 
 

2.1 UNIÃO ESTÁVEL: NOVA FORMA DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA 
 
O art. 1.723 do Código Civil reconhece a união estável entre homem e 

mulher, “[...] configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituição de família” (BRASIL, 2002). Nesse 
sentido, os elementos constitutivos da união estável são temática divergente na 
doutrina, porém é possível destrinchar a partir do mencionado dispositivo os 
elementos que o legislador adotou para configuração da união estável, quais sejam: 
união entre pessoas do sexo oposto;. convivência contínua, pública, notória e com a 
finalidade de se constituir uma família.  

 
A união estável, ao contrário do casamento, é ainda marcada pela ausência 

de formalismo na sua constituição, já que é necessária apenas a vida em comum 
para se estabelecer. Para que haja a sua dissolução, por sua vez, se faz necessário 
somente o consenso das partes, ao passo que para provar, há o empecilho de não 
haver provas que demonstrem que tal união realmente existe. Sendo assim, é 
importante observar os pressupostos configuradores da união estável. 

 
Os requisitos podem ser divididos em subjetivos e objetivos. Na esfera 

subjetiva deve ser observada a convivência do casal e, também, a intenção de 
formar uma família. Deve ser evidente a comunhão de vidas entre o homem e a 
mulher, seja material ou imaterial, ademais é indispensável que exista uma 
assistência mútua, em regra a união estável se dá pela more uxório, em que o casal 
deve viver sob o mesmo teto. No entanto, em casos excepcionais e justificados é 
possível que venham a residir em casas distintas e ainda continuar a viver uma 
união estável, apesar de que se torna mais dificultosa a comprovação da união do 
casal. 

 
Além disso, é indispensável que haja a vontade de constituir família, pois se 

assim não fosse encontros casuais, namoro ou noivado, poderiam ser considerados 
união estável. Geralmente, não é fácil provar a existência desse elemento, pois é 
necessário observar a rotina do casal, desde a manutenção do lar até a presença de 
filhos oriundos da união.  

 
A esfera objetiva inicialmente trata da diversidade de sexo. Nos últimos 

tempos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem abrindo espaço para a união 
estável homoafetiva, baseando-se no princípio da igualdade e no entendimento de 
que na Constituição Federal não há nenhum dispositivo que proíba o 
reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Dessa forma, em 5 de 
maio de 2011 o STF reconheceu que as uniões estáveis de casais homossexuais 
deviam passar a ser regidas pelas mesmas  regras que as uniões heterossexuais, 
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depois disso a união estável entre os casais homossexuais ganhou status de união 
estável. 

 
Além disso, é necessária a publicidade da relação para que se configure a 

união, conhecido principalmente da comunidade onde habitam, agindo como se 
fossem casados, nos casos em que se mantém em segredo não se constitui união 
estável, nos moldes do art. 1.723 do CC/2002.  

 
Também é exigível que essa relação seja duradoura, apesar de a lei não 

determinar um prazo, deve-se considerar um tempo razoável, que será considerado 
pelo juiz em cada caso concreto. Ainda considera-se pressuposto a continuidade, 
por ser um fato jurídico reconhecido pela comunidade é importante que não haja 
rupturas para não causar insegurança em terceiros já que não existe nenhum 
documento que comprove a união.  

 
Por fim, não pode haver os impedimentos dispostos no art. 1.521 do CC/2002, 

como a união entre os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural 
ou civil, os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau 
inclusive, e os demais incisos, com exceção apenas do inciso VI. Esses 
impedimentos se baseiam no interesse público e no forte conteúdo moral, aplicando-
se nesse caso os mesmos requisitos para o casamento. 

 
A união estável possui uma enorme semelhança com o casamento, no que 

tange a lealdade, a fidelidade, a assistência mútua e a guarda de filhos. De acordo 
com o art. 1.724 “as relações pessoais entre os companheiros deverão obedecer 
aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento, e educação 
dos filhos”. Os efeitos jurídicos patrimoniais da união estável, ao contrário do 
casamento que se estabelece pelo regime escolhido, em regra se empregará a 
separação parcial de bens, salvo mediante contrato escrito facultado pelos 
companheiros. 

 
 
 

3 ABORDAGEM CONSTITUCIONAL DA SUCESSÃO DO COMPANHEIRO 
 

3.1 O DESRESPEITO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NA SUCESSÃO DO 
COMPANHEIRO 

 
 A Constituição Federal de 1988 representa verdadeiro marco regulatório no 

que tange a proteção da figura do companheiro ao reconhecer a entidade familiar 
além dos laços matrimoniais formais (art. 226, §3º, da CF/88). Todavia, a sucessão 
patrimonial na união estável, “[...] associação lícita, afetiva, geradora de novos 
núcleos familiares organizados e aptos a criar seus filhos [...]” (NICOLAU, 2015, p. 
2013) e que deve receber proteção Estatal, ainda persiste a ferir princípios basilares 
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do Estado Democrático de Direito, principalmente nos moldes em que é tratada no 
Código Civil de 2002.  

 
 Certamente, observando além da Carta Magna, as Leis nº 8.971/94 e nº 

9.278/96 representaram inegável mudança de tratamento do companheiro, esse que 
passou a ser “[...] sujeito de direitos promovidos pela legislação, com a ampliação 
constitucional do conceito de família, abarcando o entendimento relativo não 
somente às uniões provenientes do matrimônio, mas também àquelas informais e 
monoparentais” (SANTOS; RUVIARO; KESSLER, 2013, p. 2). No entanto, “[...] 
mesmo com as mudanças na lei [...] percebe-se que ainda não se atingiu o ponto 
ideal de equilíbrio nas relações hereditárias estabelecidas entre companheiros e 
cônjuges. Muitas impropriedades ainda permanecem [...]” (SANTOS; RUVIARO; 
KESSLER, 2013, p. 2), como a mencionada contrariedade a princípios 
constitucionais, evidenciando,   válido pontuar, “a necessidade de se criar uma lei 
destinada a regulamentar os efeitos da união estável [...]” (NICOLAU, 2015, p. 163). 

 
Dentre as violações à base principiológica constitucional constatadas pelo não 

tratamento da sucessão na união estável como no casamento encontra-se afronta 
ao princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio esse que figura como “[...] o 
centro axiológico do nosso ordenamento jurídico constitucional [...]” (SARLET, 2011, 
p.75 apud LEITE, 2016) e que “foi elevado ao status de princípio de maior valor 
insculpido na Constituição e fundamento do nosso Estado Democrático de Direto 
[...]” (LEITE, 2016).  

 
 A dignidade da pessoa humana, que pode ser compreendida como uma 

esp cie de “[...] qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando [...] um complexo de direitos e deveres fundamentais [...]” 
(SARLET, 2011, p.62 apud LEITE, 2016), é flagrantemente afrontada no que 
concerne à abordagem dos companheiros quanto aos seus direitos sucessórios. 
Aqueles que se encontram em uniões estáveis não são tratados com o “mesmo 
respeito e consideração” pelo Estado, o que bem estampa o Código Civil em 
vigência em seu art.1790 (BRASIL, 2002).  

 
 Observa-se ainda na desequiparação da união estável ao casamento, 

perspectiva que resulta em indevida hierarquização entre as famílias (BARROSO 
apud SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017), o que demonstra, também em 
decorrência lógica do desrespeito à dignidade da pessoa humana na aplicação do 
tema em estudo, violação ao princípio da isonomia ou igualdade, os quais estão 
previstos na Constituição Federal em diversos dispositivos, destacando-se o art. 5º, 
o qual assevera que “todos são iguais perante a lei” (BRASIL, 1988). 

 
Ora, o tratamento sucessório distinto estabelecido pela lei civil pátria, por não 

apresentar “[...] finalidade razoável (correlação lógica) que [o] justifique [...]” (MELO, 
2011, p.11 apud LEITE, 2016), em leitura sistêmica com o texto constitucional viola o 
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princípio da igualdade. Não há “[...] justificativa racional à discriminação feita pelo 
artigo 1.790 do CCB, [...], revelando-se, tão-somente, gratuita ou fortuita” (FACHIN, 
2015 apud LEITE, 2016). 

 
Outros princípios constitucionais são ainda desrespeitados no tratamento 

desigual dos companheiros, como o princípio da proporcionalidade e o da vedação 
ao retrocesso, bem como o da afetividade. O primeiro, implícito no texto 
constitucional (BONAVIDES, 2002, p.395 apud PACHECO, 2007), entra em 
contraste com o Código Civil na sua perspectiva de vedação à proteção deficiente 
(BRASIL, 2017a); o segundo princípio, da vedação ao retrocesso ou “[...] princípio da 
não reversibilidade, princípio da proibição da evolução reacionária, princípio da 
vedação à estagnação social ou princípio do efeito cliquet [...]” (LEITE, 2016), 
encontra-se previsto tamb m implicitamente na Constituição Federal e “[...] 
pressupõe uma limitação ao legislador no sentido da proibição de se reduzir direitos 
sociais já garantidos em âmbito legislativo [...]” (LEITE, 2016),   justamente o que 
ocorre com a disposição do art. 1790 do Código Civil, que representa verdadeiro 
retrocesso em vista das disposições das Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96.  

 
O princípio da afetividade, por sua vez, implícito no texto da Constituição 

Cidadã, com forte vinculação no Direito Civil, especialmente no Direito de Família, 
aduz que o sentimento de afetividade configura-se como espécie de vínculo que 
norteia e cria laços, liga os membros de uma família, sendo uma das características 
da sua formação e estrutura (LEITE, 2016). A distinção entre união estável e 
casamento vem precisamente a desconsiderar tal princípio, prestando importância 
tão somente a aspectos formais, ou seja, à família formada através do casamento. 

 
Percebe-se, conforme o exposto, que a Constituição Federal, não só no seu 

art.226, mas de acordo com o seu arcabouço de princípios, implícitos e explícitos, 
“[...] contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do 
casamento” (FACURE, 2017), incluindo nesse rol as uniões estáveis. Padece, desse 
modo, o art. 1790 do Código Civil de 2002 de inconstitucionalidade.  

 
 

3.2 A DECISÃO DO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 646721 E RE Nº 878694: O 
AJUSTE DO DIREITO SUCESSÓRIO AOS VALORES CONSTITUCIONAIS 

 
 A desequiparação do direito sucessório dos companheiros pelo Código Civil 

de 2002, por suscitar discussões que envolvem, como já observado no presente 
estudo, questões constitucionais, veio a ser objeto de Recurso Extraordinário - RE e 
mereceu a análise do Supremo Tribunal Federal - STF.  

 
 Por meio dos RE nª 646721, que teve como relator o Min. Marco Aurélio 

(BRASIL, 2017a), e RE nº 878694, de relatoria do Min. Roberto Barroso (BRASIL, 
2017b), que trataram de sucessão em uma relação homoafetiva e em uma união de 
casal heteroafetivo, respectivamente, a Suprema Corte concluiu no primeiro 
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semestre de 2017 os embates que envolvem o tratamento igualitário dos cônjuges e 
companheiros para fins sucessórios. Nos moldes do que já vem sendo 
constantemente apontado neste trabalho, decidiu o STF, pela inconstitucionalidade 
do art.1.790 do Código Civil atual (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017). 

 
Nesse sentido, fixou o Tribunal tese, para fins de repercussão geral, segunda 

a qual “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” (BRASIL, 2017a). Ou seja, os casos que surgirem após a abordada 
decisão do STF, devem ser resolvidos orientando-se pela referida tese: sem 
distinção entre companheiros e cônjuges. 

 
O RE nº 878694 dizia respeito a uma decisão proferida em primeira instância 

que havia reconhecido o direito de uma companheira ser a herdeira universal dos 
bens do casal, assim como ocorre no casamento. No entanto, a decisão fora 
reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJ/MG, que 
aplicando a previsão do Código Civil, decidiu que a companheira faria jus apenas a 
um terço dos bens adquiridos onerosamente pelo casal (FACURE, 2017). A defesa 
da parte prejudicada, então, interpôs o RE sob a alegação de que “[...] a CF não 
diferenciou as famílias constituídas por união estável e por casamento, ficando certo 
que qualquer forma de constituição familiar tem a mesma proteção e garantia do 
Estado” (FACURE, 2017), argumentação acatada, como visto, pelo Supremo 
Tribunal Federal. O RE nª 646721, por sua vez, seguiu a mesma lógica, 
distinguindo-se somente por tratar de caso de união estável homoafetiva. 

  
O julgamento desses recursos pelo Supremo Tribunal Federal representa, 

pois, a orientação que deve ser seguida para a resolução de questões sucessórias 
envolvendo companheiros. O papel do STF no que tange o direito sucessório na 
união estável foi verdadeiramente o de “Guardião da Constituição Federal”, ou seja, 
o de ajustá-lo ou mesmo reajustá-lo, - uma vez que antes do Código Civil de 2002 e 
após a promulgação da Constituição Federal de 1988 havia a garantia de tratamento 
similar da união estável e o casamento-, aos valores constitucionais, desde o art.226 
da Constituição Cidadã aos princípios da dignidade da pessoa humana, da 
isonomia, da proporcionalidade, da efetividade e vedação ao retrocesso.  

 
Assim, o entendimento atual, reitera-se, é pela inconstitucionalidade do que 

dispõe o Código Civil por meio do seu art.1.790. Tese, inclusive, que apesar de 
recentemente emanada pelo STF, já foi aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça – 
STJ no REsp 1.332.773 julgado por sua 3ª Turma e de relatoria do ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva, ao reformar uma decisão que concebia critérios distintos de 
herança (BRASIL, 2017c). 

 
 O Direito Civil, desse modo, na esteira dos demais ramos do direito, como o 

Processo Civil que tem insculpido em seu código norma inaugural onde expressa a 
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devida consonância com os ditames constitucionais, passa por processo de 
constitucionalização. Algo que, independente de normas expressamente escritas, 
deve ser obrigatoriamente observado, tendo cumprido o STF com sua função nesse 
intuito ao julgar inconstitucional a aplicação do art.1790 do Código Civil às uniões 
estáveis.   

 
 

4 CONCLUSÃO 
 

O casamento, como todas as instituições, varia de acordo com o tempo, bem 
como o direito que o regula que se modifica para melhor suprir as necessidades da 
sociedade, portanto, objetivou-se com o presente trabalho discutir a perspectiva do 
STF na abordagem dos companheiros no que tange a seus direitos sucessórios. 
Dessa maneira, buscou-se primeiro proporcionar uma visão geral das novas e 
relevantes questões do Direito de Família, em vista das mudanças ocorridas desde o 
Direito Romano até o surgimento de novas leis que atendem às mutações sociais do 
mundo contemporâneo. Novos tempos, com formidável evolução legislativa a exigir 
constante atualização dos estudiosos da ciência jurídica. 

 
A novidade trazida decorre do entendimento do Ministro Luís Roberto 

Barroso, que faz surgir uma nova perspectiva da jurisprudência para impor o 
princípio da igualdade jurídica e da intimidade, perante as relações do casamento e 
da união estável, já que o julgamento desses recursos pelo Supremo Tribunal 
Federal representa a orientação que deve ser seguida para a resolução de questões 
sucessórias envolvendo os companheiros. O papel do STF no que tange o direito 
sucessório na união estável foi verdadeiramente o de “Guardião da Constituição 
Federal”, ou seja, o de ajustá-lo ou mesmo reajustá-lo introduzindo importantes 
mudanças em todos os livros de nosso ordenamento civil, especialmente no Direito 
de Família. 

 
 Portanto, apontando-se alguns temas de maior relevância que se encontram 

recentemente alterados, com mais profundidade na vasta seara deste novo Direito 
de Família, embora constitua notável avanço em relação ao arcaico texto do Código 
de 1916, especialmente no Livro do Direito de Família, uma vez que, ainda comporta 
aperfeiçoamento em muitos pontos o novo sistema jurídico, busca que tenhamos 
uma legislação civil que efetivamente responda aos anseios de justiça da pessoa 
humana, integrada no agrupamento familiar núcleo básico da sociedade brasileira. A 
família constitui a base do Estado, sendo instituição necessária e sagrada, como foi 
relatado através de uma abordagem histórica, a priori  aludido com o casamento que 
possui suas raízes diretamente ligadas ao Direito Romano, vendo-se que ao longo 
dos anos alterou-se pouco a pouco até chegar nos dias de hoje, regulado na 
atualidade com base no nosso Código Civil brasileiro de 2002.  

 
Além disso, como mencionado, houve inovações perante a possibilidade do 

casamento entre pessoas de mesmo sexo, de mesma maneira para união estável, 
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explanando-se seus elementos constitutivos e efeitos jurídicos, inclusive no que 
tange aos fatos que levaram a união estável a ser reconhecida como entidade 
familiar entre o homem e a mulher, ou pessoas de mesmo sexo, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família. 

 
O trabalho teve como destaque o desrespeito aos princípios constitucionais 

na sucessão do companheiro junto ao novo entendimento do STF em relação a 
decisão no julgamento dos REs nº 646721 e nº 878694, em que houve o ajuste do 
direito sucessório aos valores constitucionais tornando-se 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, assim este trabalho por fim alcançou seu objetivo. 

 

 
REFERÊNCIAS 
 
BRASIL. Código Civil - Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 13 ago. 
2017.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
13 ago.2017.  
 
BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso 
em: 18 ago. 2017.  
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.332.773. Relator: Min. Ricardo Villas 
Bôas Cueva. 3ª Turma. Data de Julgamento: 27/06/2017. 2017c. Disponível em:< 
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2015/12/Direito-de-Fam%C3%ADlia-e-
das-Sucess%C3%B5es.-Distin%C3%A7%C3%A3o-entre-regimes-
sucess%C3%B3rios-entre-c%C3%B4njuges-e-companheiros.-Impossibilidade..pdf>. 
Acesso em: 15 ago.2017. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 646721/RS. Recurso Extraordinário – Rio 
Grande do Sul. Relator: Min.Marco Aurélio. Data de julgamento: 02/03/2017. 2017a.: 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=410006
>. Acesso em: 13 ago. 2017.    
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 878694/MG.  Recurso Extraordinário - MG. 
Relator: Min. Roberto Barroso. Data de Julgamento: 08/05/2017. 2017b. Disponível 
em: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument


 

 

V. 1, n. 1, Anuário do Congresso Intercontinental de Direito Civil  ISSN: 2595-1602 

  
13 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4744004>. 
Acesso em: 13 ago.2017.   
 
CARVALHO, Solange Araújo Paiva. União estável homoafetiva. 2011. 41 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Direito de Família) - 
Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2011. 
 
FACURE, Estevan. Retrospectiva 2016. Direito de Família.  Publicado em: 9 jan. 
2017.  Disponível em:< https://goo.gl/mQtg7Q>. Acesso em: 15 ago.2017.  
 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 14.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017.  
 
LEITE, Ricardo Machado Mendes. Ponderações sobre a (in) constitucionalidade do 
artigo 1.790 do Código Civil à luz do direito civil-constitucional. In: Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, XIX, n. 150, jul 2016. Disponível em: <http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17519>. Acesso em: 13 
ago. 2017.  
 
MAGALHÃES, Rodrigo Almeida; PEREIRA, Henrique Viana. O Direito Romano e 
suas fases: principais eventos, organização social, política, judiciária e fontes do 
direito. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 73, fev 2010. Disponível em: 
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7179>. Acesso em: 10 
ago. 2017.  
 
NICOLAU, Gustavo. União Estável e Casamento: Diferenças Práticas. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2015.  
 
PACHECO, Eliana Descovi. A proporcionalidade enquanto princípio. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, X, n. 44, ago 2007. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=artigos_leitura_pdf&artigo_id=4351>. Acesso 
em: 13 ago. 2017. 
 
RIBEIRO, Tiago. Análise Jurídica sobre o Instituto do Casamento.  Semana 
Acadêmica Revista Científica, v. 1, n. 89, set. 2016. Disponível em: 
<http://semanaacademica.org.br/artigo/analise-juridica-sobre-o-instituto-do-
casamento>. Acesso em: 13 ago. 2017. 
 
SALES, Cláudio. O matrimônio sob a égide do Código Civil de 2002. Upload em: 
ago. 2012.  Disponível em: <http://blog.newtonpaiva.br/direito/wp-
content/uploads/2012/08/PDF-D10-07.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2017.  
 
SANTOS, Bernardete Schleder dos; RUVIARO, Heloísa Missau; KESSLER, Márcia 
Samuel. O cônjuge e o companheiro no Direito Sucessório Brasileiro e a 



 

 

V. 1, n. 1, Anuário do Congresso Intercontinental de Direito Civil  ISSN: 2595-1602 

  
14 

violação ao Princípio da Equidade. 2013.  Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/225.pdf>. Acesso em: 15 ago. 
2017. 
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Julgamento afasta diferença entre cônjuge e 
companheiro para fim sucessório. 2017. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342982>. 
Acesso em: 15 ago.2017.  
 
TSUTSUI, Priscila Fialho. Paterfamilias, casamento e divórcio na Roma antiga. 
Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 19 nov. 2013. Disponivel em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.45892>. Acesso em: 17 ago. 
2017. 
 


