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CONSTITUIÇÃO FEDERAL

▪ Art. 226, § 3º, da C. F. - União estável é

entidade familiar.

▪ Art. 1723, do Código Civil – É reconhecida

como entidade familiar a união estável

entre o homem e a mulher, configurada na

convivência pública, contínua, duradoura,

com objetivo de constituir família e sem

impedimentos matrimoniais.



ADI 4277 (DF) – Rel. Min. AYRES BRITO

Julgado em 05/05/2011 e publicado em 

14/10/2011

▪ STF: “Ante a possibilidade de interpretação em sentido

preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do

Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se

necessária a utilização da técnica de “interpretação

conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo

em causa qualquer significado que impeça o

reconhecimento da união contínua, pública e duradoura

entre pessoas do mesmo sexo como família.

Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas

regras e com as mesmas consequências da união

estável heteroafetiva.”



DIREITO SUCESSÓRIO NA 

UNIÃO ESTÁVEL

▪ Art. 1.790 do Código Civil.

▪ INCONSTITUCIONAL



DECISÃO DO STF:

▪ Recurso Extraordinário 878.694 (MG)

▪ Rel. Min. ROBERTO BARROSO

▪ REPERCUSSÃO GERAL (Tema 809):

▪ Julgamento de 10/05/2017

▪ “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”.



Efeito Modulador da Decisão do 

STF:

▪ “Com o intuito de reduzir a insegurança jurídica,

entendo que a solução ora alcançada deve ser

aplicada apenas aos processos judiciais em que

ainda não tenha havido trânsito em julgado da

sentença de partilha, assim como às partilhas

extrajudiciais em que ainda não tenha sido

lavrada escritura pública.”



STJ: Resp 1332773

Rel. Min. Villas Bôas Cueva

▪ A 3ª Turma do STJ, por unanimidade, aplicando

a repercussão geral da decisão do STF, em

julgamento no dia 27/06/2017, reconheceu que

a união estável exclui os colaterais, por não

mais se aplica o art. 1.790, que é

inconstitucional, vigorando todas as normas

sucessórias aplicáveis ao casamento.



No Direito Sucessório:

▪ CASAMENTO

=
▪ UNIÃO ESTÁVEL



CONSEQUÊNCIAS:

▪ Art. 1790 do CC é inconstitucional.

▪ A sucessão do(a) companheiro(a) é igual a sucessão

do cônjuge sobrevivente.

▪ O(A) companheiro(a) é herdeiro legítimo necessário.

▪ O(A) companheiro(a) tem direito real de habitação.

▪ O regime de bens da união estável passa a interferir na

forma do(a) companheiro(a) concorrer com os

descendentes, herdando nos bens particulares.



CONCORRÊNCIA COM OS 

DESCENDENTES:
▪ Aplicação do art. 1.829, inciso I, combinado com o art.

1.832 do CC.

▪ O cônjuge ou o(a) companheiro(a) sobrevivente herda

uma cota parte, dos bens particulares, igual ao que

herdarem os descendentes, por direito próprio.

▪ Quando todos os descendentes forem descendentes do

cônjuge ou do(a) companheiro(a) sobrevivente, este tem

uma garantia de um recebimento mínimo equivalente a

25%.



CONCORRÊNCIA COM OS 

ASCENDENTES:
▪ Aplicação do art. 1829, II, combinado com

o art. 1837 do CC.

▪ O cônjuge ou o(a) companheiro(a)

sobrevivente herda a metade de todos os

bens da herança, exceto quando

concorrer com o pai e a mãe, quando

herdará 1/3.



CONCORRÊNCIA COM OS 

COLATERAIS:

▪ Aplicação do art. 1829, III, combinado com

o art. 1838 do CC.

▪ O cônjuge ou o(a) companheiro(a)

sobrevivente exclui os colaterais.



Com homenagens a Fernando Pessoa, que 

poetizou sobre “Cartas de Amor”, eu digo:

*
▪ “Todas as postagens de amor são ridículas,

▪ Não seriam postagens de amor se não fossem 

ridículas,

▪ Também fiz e ainda faço postagens de amor, como 

as outras, ridículas,

▪ Postagens de amor, se há amor, têm de serem 

ridículas,

▪ Mas, afinal, só as criaturas, que nunca amaram e 

que nunca postaram sobre o amor, é que são, 

ridículas. 
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