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Resumo: O presente trabalho abordou o tema da sucessão na 
união estável e teve por objetivo verificar, de forma compara-
tiva, as especificidades em relação ao regime aplicado nos casos 
de casamento. A escolha do tema se fundamentou na existência 
de diferenças entre os institutos do casamento e da união estável, 
mormente no que se refere à matéria da sucessão, estabelecidas 
no Código Civil. Para tanto, inicialmente se abordou as linhas 
centrais da regulamentação da união estável. Na sequência, o 
trabalho se voltou para a analise das espécies de sucessão volta-
das para a união estável e utilização da liberdade testamentária. 
O método de abordagem utilizado foi o lógico-dialético, acom-
panhado do procedimento de pesquisa bibliográfico. Em conclu-
são, entendeu-se pela possibilidade de alteração do quinhão es-
tabelecido legalmente através da liberdade testamentária, ade-
quando os quinhões estabelecidos em lei ao interesse do testa-
dor. 
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Abstract: The present work approached the succession in the sta-
ble union and had as objective to verify, in a comparative way, 
the specificities in relation to the applied regime in the cases of 
marriage. The choice of theme was based on the existence of 
differences between the institutes of marriage and stable union, 
especially with regard to the matter of succession, established in 
the Civil Code. For that, initially, the central lines of the regula-
tion of the stable union were approached. Subsequently, the 
work turned to the analysis of the types of succession aimed at 
the stable union and the use of testamentary freedom. The ap-
proach method used was the logical-dialectical one, accompa-
nied by the bibliographic research procedure. In conclusion, it 
was understood as the possibility of changing the share legally 
established through testamentary freedom, adapting the shares 
established by law to the interest of the testator. 
 
Keywords: Testamentary freedom, Succession, Testament, Sta-
ble union. 
 
NOTA DAS AUTORAS 
 

 sucessão na união estável é um tema que precisa 
ser analisado com muita sensibilidade, comun-
gando a necessidade de proteção patrimonial com 
o respeito pela liberdade e dignidade dos compa-
nheiros e pelas suas escolhas, resultado de suas 

histórias e experiências peculiares. 
O presente trabalho aborda o tema da sucessão na união 

estável, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, tendo por 
objetivo verificar, de forma comparativa, as especificidades em 
relação ao regime aplicado nos casos de casamento, bem como 

A
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a possibilidade de alteração do quinhão estabelecido legalmente 
através da liberdade testamentária. 

A escolha do tema se justifica diante da existência de di-
ferenças entre os institutos do casamento e da união estável, 
mormente no que se refere à matéria da sucessão, estabelecidas 
no Código Civil, o que gera dúvidas sobre a situação patrimonial 
após a morte de companheiro(a). 

Para tanto, inicialmente se aborda as linhas centrais da 
regulamentação da união estável. Na sequência, o trabalho se 
volta para a analise das espécies de sucessão voltadas para o caso 
de companheiro(a) falecido(a) e utilização da liberdade testa-
mentária de forma a atender a vontade real do(a) testador(a). Por 
fim, são apresentadas as conclusões e referências bibliográficas 
da pesquisa. 

Com base no tridimensionalismo jurídico de Miguel Re-
ale é utilizado na análise da temática o método lógico-dialético, 
buscando uma dialética da implicação e da polaridade entre 
norma, fato e valor (categorias ontológicas e gnoseológicas). 
Utiliza-se como procedimento a pesquisa bibliográfica, medi-
ante a análise de obras especializadas. 

 
1. UNIÃO ESTÁVEL: BREVES NOÇÕES  

 
A idéia de que o homem é, por natureza, um ser social, 

que necessita pertencer a um grupo para sua sobrevivência, des-
tinado, assim, a viver em sociedade, não é recente; foi exposta 
pelo filósofo grego Aristóteles, em sua clássica obra “Política”. 

Conforme o citado pensador (ARISTÓTELES, 2009, pp. 
54-56), 

em primeiro lugar, deve-se unir em pares aqueles que, como o 
homem e a mulher, não podem ficar um sem o outro, para a 
geração; (...) os homens têm um desejo natural de deixar em 
um outro ser a imagem de si mesmos. (...) A sociedade que se 
forma em seguida, formada por várias famílias, constituídas 
não só para apenas atender às necessidades cotidianas, mas 
tendo em vista uma utilidade comum, é a aldeia (komé). E 
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quando várias aldeias se unem em uma única e completa co-
munidade, a qual possui todos os meios para bastar-se a si 
mesma, surge a Cidade (pólis). 

A relação entre a preservação da família, enquanto insti-
tuição, e o equilíbrio da sociedade é notória. Se a família anda 
mal, a sociedade evidentemente a acompanha, pois a base da 
desta é aquela. É por essa razão que a entidade familiar merece 
proteção especial do Estado, como disciplinado na própria Cons-
tituição Federal, no seu art. 226, caput. 

Sobre a importância da família para a sociedade, os Ma-
zeaud (1976, p. 6), com absoluta propriedade, ensinam que “la 
famille est << la cellule sociale par excellence >>. La force 
dune Nation est liée à la force de la famille. Tout affaiblissement 
de la famille entraîne une baisse de la natalité”1. 

A relação familiar abarcada pelo direito, no entanto, 
vem, ao longo dos tempos, sofrendo inúmeras modificações, re-
definindo-se e reciclando-se, circunstâncias que não podem ser 
ignoradas pela esfera jurídica. 

Compulsando a atual constituição Federal, por exemplo, 
verifica-se um explícito reconhecimento pelo direito das novas 
entidades familiares, decorrentes da união estável (CF, art. 226, 
§3o) ou do núcleo formado apenas por um dos genitores e sua 
prole, ou seja, monoparental (CF, art. 226, §4o), paralelamente à 
família tradicional, constituída através do casamento. 

A par disso, também já existem forte corrente doutrinária 
e decisões jurisprudenciais na defesa do que se convencionou 
chamar de família homoparental, pretendendo-se o alargamento 
da proteção de direitos de família para o núcleo formado a partir 
do vínculo homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo2. 

Com a promulgação da Lei maior, a união estável, que 
interessa particularmente no caso concreto, passou receber 

 
1 “A família é a << a célula social por excelência >>. A força de uma nação está ligada 
à força da família. Todo enfraquecimento da família leva a uma diminuição do nasci-
mento”. 
2 ADI 4277 e ADPf 132. 
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proteção do nosso ordenamento jurídico como entidade familiar, 
em adaptação a uma realidade social que não podia mais ser ig-
norada. 

Da análise do referido art. 226, § 3º, depreende-se que a 
união estável não foi equiparada pelo constituinte ao casamento, 
tendo em vista que somente se pode converter os desiguais. 
Como conseqüência lógica, não se pode constituir união estável 
se forem casados ou na existência de impedimentos matrimoni-
ais, ressalvados os casos de putatividade, em nome da boa-fé 
objetiva, em benefício do convivente inocente. 

Pelo adjetivo “estável”, utilizado pelo § 3º, do mencio-
nado art. 226, entende-se também que faz-se necessário uma 
certa constância e continuidade na relação para que possa ser 
considerada estável, o que só poderá ser aferido a partir do mo-
mento em que o relacionamento se torna notório para o público, 
comportando-se os conviventes como se fossem marido e mu-
lher (convivência more uxorio). 

Nota-se, ainda, que não há, na referida norma, qualquer 
menção à prazo ou a valores familiares intrínsecos, podendo-se 
definir a união estável simplesmente como união entre duas pes-
soas, dentro de algum lapso de tempo, com o objetivo de forma-
ção de família sem casamento. 

De acordo com a classificação proposta por Maria He-
lena Diniz (2003, pp. 109-116), a citada norma constitucional 
não tem eficácia imediata, é norma com eficácia relativa com-
plementável de princípio institutivo, sendo que esse princípio se-
ria o de que a união estável é entidade familiar. Trata-se de 
norma cuja aplicação depende de norma posterior, que dê corpo 
à instituição a que aquela se refere, desenvolvendo a eficácia, 
para fins de sua conversão em casamento. A norma constitucio-
nal não iguala a união estável ao casamento, pois se a união es-
tável criasse os mesmos deveres e direitos, qual seria a razão 
para efetuar aquela conversão? Enquanto a norma posterior não 
for editada, a norma constitucional não produz efeitos positivos, 
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mas apenas paralisa os efeitos de normas contrárias a ela. No 
entender de Maria Helena Diniz, “como interpretar o art. 226, 
§3o, da Constituição Federal, que é uma norma de ordem pú-
blica? Será que esse dispositivo constitucional está pleiteando a 
edição de leis substantivas, que estabeleçam direitos e deveres 
aos conviventes? ou seria ele um comando que requer a edição 
de normas adjetivas, relativas à conversão da união estável em 
casamento, simplificando os procedimentos para tanto? Se plei-
teia norma adjetiva, o art. 1.726 do Código Civil não seria inó-
cuo, por não estabelecer, de forma minudente, o modo de facili-
tar tal conversão? 

O art. 226, §3o, da Constituição - entendemos - não é au-
toaplicável, por ser uma norma de eficácia relativa complemen-
tável de princípio institutivo, pois dita o princípio de que a união 
estável é uma entidade familiar, tendo aplicação mediata por de-
pender de lei posterior que lhe desenvolva a eficácia, para fins 
de sua conversão. Em momento algum a norma constitucional 
colocou a união estável no mesmo patamar do casamento; este 
foi até mesmo priorizado. Realmente, se, com a união estável, 
os conviventes tiverem os mesmos deveres e direitos, qual seria 
a motivação para efetuar aquela conversão? 

Se as pessoas vivem em união estável, mesmo assumindo 
o compromisso de construir família, o fazem para escapar das 
obrigações matrimoniais. Deveria o Estado, então, atribuir-lhe 
os mesmos efeitos do casamento? 

Se ao optar pela união estável, os conviventes expressam 
o livre exercício da liberdade de não aderir ao matrimônio, o art. 
226, §3o, da Constituição Federal apenas cria a função estatal de 
proteger o companheirismo como entidade familiar, editando, p. 
ex., normas sobre subvenção familiar para aquisição de casa pró-
pria ou assistência educacional e de promover o incentivo de sua 
conversão em casamento, apontando procedimentos rápidos e 
eficazes para tanto. 

A Constituição Federal de 1988 reconhece, no art. 226, 
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§3o, bem como as leis infraconstitucionais, que a regulamentam, 
para efeito da proteção estatal, a união estável entre o homem e 
a mulher quando forem solteiros, separados de fato, extrajudicial 
ou judicialmente, divorciados ou viúvos, como entidade familiar 
(Ciência Jurídica, 69:449; o mesmo ocorreu com o Dec. n. 
2.172/97, art. 13, §6o, ora revogado pelo Dec. 3.048/99), dis-
pondo que a lei deveria facilitar sua conversão em casamento, 
bastando que os conviventes, a qualquer tempo, de comum 
acordo, a requeiram ao juiz, perante Oficial de Registro Público 
da circunscrição de seu domicílio, seguindo-se a isso o assento 
no Registro Civil (CC, art. 1.726), observando-se os arts. 1.525, 
1.523 e 1.521 do Código Civil (Provimento 10/96 do CGJ), não 
se exigindo celebração de núpcias pelo juiz de casamento. Logo, 
não há nenhuma pretensão de substituir o casamento pela união 
permanente (RT, 674:107, 675:107, 656:89, 653:109, 646:52, 
647:60; Ciência Jurídica, 55:138; RJTJSP, 128:276, 123:244; 
JB, 165:270) ou de equiparar ambos, mesmo porque só se pode-
ria converter o desigual. Incorpora assim a família de fato, ori-
unda de concubinato puro (RT, 649:52), sem contudo regula-
mentá-la, aproximando-a do casamento, tendo em vista que, 
com a integração legislativa, permitir-se-ão às pessoas que te-
nham um convívio estável certas garantias, direitos e obrigações, 
desde que o convertam em casamento. 

A lei, ante a Carta Magna, não deverá regular a união 
estável, mas tão somente traçar requisitos para que e possa ser, 
futuramente, convertida em casamento; com isso, parece-nos 
que as Leis n. 8.971/94 e 9.278/96 e o Código Civil são incons-
titucionais por estimularem o concubinato puro em alguns dos 
seus artigos, mas é inegável que os direitos e deveres outorgados 
aos conviventes por essas normas encontram respaldo na juris-
prudência e na doutrina, fazendo com que tenham eficácia so-
cial. Resta-nos, contudo, aceitar os seus efeitos jurídicos, ante a 
teoria da incidência normativa, que privilegia o fenômeno efica-
cial e não o da validade. O rigor científico requer que se 
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estabeleça um entrelaçamento entre tais normas, para que haja 
unidade de coerência lógica do sistema normativo. Como há di-
vórcio entre o art. 226, §3o, da CF/88, o Código Civil e as Leis 
n. 8.971 e 9.278 (em parte revogadas), será preciso por um fim 
ao conflito, sem contudo eliminá-lo. Pelo princípio da interação, 
as conexões normativas teriam um padrão circular. Assim, se 
uma cadeia normativa “x” contiver a norma “a” (art. 226, §3o, 
da CF/88) que proíba a edição da norma “b” (Lei n. 8.971), “c” 
(Lei n. 9.278), “d” (Código Civil) ou “e” (Res. CNJ n. 
175/2013), a publicação das normas “b1”, “b2”, “b3” (p. ex., 
sentenças aplicando a Lei n. 8.971) etc. conduziria à criação de 
nova série normativa “y”, a das normas “c1”, “c2”, “c3” etc., à 
da cadeia normativa “w”, à série normativa “z”, abrangendo as 
normas “d1”, “d2” e “d3” e à série “K” abrangendo as normas 
“e1”, “e2”, “e3”. A norma “b” (Lei n. 8.971), não estando imu-
nizada, não é válida nem inválida, mas eficaz, e as normas “b1”, 
“b2”, “b3” etc., como estão imunizadas pela norma “b”, serão 
concomitantemente válidas na cadeia dentro da cadeia “y” e in-
válidas na série “x”. O mesmo se diga das normas “c” (Lei n. 
9.278),  “d” (Código Civil) e “e” (Res. CNJ n. 175/2013). Con-
sequentemente, “a”, “b”, “c”, “d” e “e”são normas-origens, 
mesmo incompatíveis entre si, que, por serem eficazes, geram 
cadeias normativas válidas. 

Como cada nova norma-origem não tem o condão de re-
tirar a anterior do sistema, todas terão coexistência. Por isso o 
sistema normativo pode conter mais de uma cadeia normativa, 
apresentando não uma, mas várias normas-origens paralelas à 
constitucional, que se tornaram efetivas e serão aplicadas, 
mesmo que a contrariem. As Leis ns. 8.971 e 9.278 e alguns ar-
tigos do Código Civil referentes à união estável, apesar de in-
constitucionais, enquanto forem eficazes, apresentar-se-ão como 
novas normas-origens no interior do sistema normativo iniciado 
pela Constituição Federal, produzindo concretamente todos os 
efeitos por ela visados, embora esse sistema peque pela falta de 
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unidade e de coerência lógica. A pura técnica deverá render-se à 
realidade fática, mas surge a necessidade de retirar os estranhos 
preceitos e as inconstitucionalidades do interior do sistema, que 
deverá regular sua estrutura para que possa conviver com elas, 
prestigiando as autoridades, que as emitiram, garantindo a impe-
ratividade da norma, mesmo que inválida. Deveras, as normas 
inconstitucionais, enquanto não revogadas ou declaradas como 
tais pelo STF e não havendo a retirada de sua executoriedade 
pelo Senado, permanecerão vigentes e eficazes, irradiando efei-
tos jurídicos. Por isso o sistema deverá recepcioná-las, dando a 
impressão de que a invalidade subsistirá por tolerância sua, man-
tendo sua unidade e coerência lógica, mediante duas regras de 
calibragem, reveladas pelo jurista, que explicam as relações en-
tre validade e eficácia normativa, que são as seguintes: a) não de 
pode deixar de obedecer , ou cumprir, comando do poder pú-
blico, alegando sua invalidade, inferida do princípio da presun-
ção juris tantum da legitimidade dos atos do Poder Público; b) 
deve-se respeitar o caso julgado, prestigiando o órgão judicante 
que prolatou a decisão, devido à presunção jure et de jure de sua 
licitude, absorvendo a sua inconstitucionalidade. Essas regras 
instauram a garantia de que a autoridade jurídica assumirá os 
comandos inconstitucionais como vinculantes” (DINIZ, 1998, 
pp. 133-156. FERRAZ JR., 1978, p. 138 e ss.. BRITTO, 1981, 
pp. 47-52. GONÇALVES, 1998. CAVALCANTI, 2005, pp. 53-
67. AZEVEDO, 2003, pp. 147-312). 

As leis que trataram do assunto posteriormente à Consti-
tuição Federal, lei 8.971/94 e lei 9.278/96, estabeleceram direi-
tos e deveres aos conviventes, não desempenhando o objetivo do 
legislador constitucional, que era apenas a edição de norma pro-
cessual disciplinando a conversão da união estável em casa-
mento.  

A entrada em vigor da lei 9.278/96 não revogou a lei 
8.971/94, uma vez que a maioria dos seus dispositivos regula 
matéria diversa ou se complementam. Houve apenas uma 
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derrogação da lei 8.971/94 no que esta era incompatível com a 
lei nova. 

A lei 8.971/94 trata de alimentos e sucessão. Já a lei 
9.278/96 trata da divisão de patrimônio criando uma presumida 
comunhão de aquestos; da assistência material no caso de resci-
são; da conversão da união estável em casamento; atribui ao 
companheiro viúvo o direito real de habitação em relação ao 
imóvel destinado à residência familiar; e determina a competên-
cia das varas de família no caso de união estável. 

O que gerou controvérsia à época foi o fato de que a lei 
9.278/96 redefiniu a união estável sem fixar lapso temporal ou 
exigir a existência de prole para o seu reconhecimento, diferente 
do que estabelecia a lei 8.971/94, no seu art. 1º. Tal modificação 
revoga o art. 1º, da lei 8.971/94, e faz com que a caracterização 
da união estável dependa das circunstâncias do caso concreto. 

O Código Civil de 2002, ao tratar da união estável, tam-
bém adota essa definição ampla, desligada de exigências quanto 
ao lapso temporal, coabitação ou existência de prole, relegando 
a configuração da união estável à análise das circunstâncias de 
cada caso concreto. 

Não se exigiu dos conviventes, a nível de legislação, até 
hoje, a coabitação, ou seja, moradia na mesma residência, como 
elemento indispensável para a configuração da união estável. 
Há, inclusive, a Súmula 382, do Supremo Tribunal Federal, que 
dispõe que “A vida em comum sob o mesmo teto, more uxorio, 
não é indispensável à caracterização do concubinato”. 

Entretanto, a doutrina majoritária admite que a coabita-
ção é elemento essencial para a configuração da união estável, 
uma vez que esta deve ter aparência de casamento, sendo essa 
orientação não nega eficácia à citada Súmula 382, que reflete 
uma situação de exceção, que pode ser observada até mesmo no 
casamento, pois não são raros os casos em que cônjuges exercem 
suas vidas profissionais em cidades distintas (CAHALI, 1996, p. 
62). 
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Em relação ao estado civil dos conviventes, deve-se fri-
sar que não ocorre qualquer alteração em virtude da união está-
vel. A união estável não cria nem modifica a condição jurídica 
que a pessoa tem (PEDROTTI ,1995, p. 155). 

Segundo Irineu Antonio Pedrotti (1995, p. 125), pela 
própria natureza informal da união estável, não existe a necessi-
dade, em geral, de sua extinção formal por via judicial. Extin-
gue-se a união estável naturalmente pela morte de um dos con-
viventes, pelo casamento entre eles ou pela sua separação defi-
nitiva. De particular interesse in casu é a extinção da união está-
vel no caso de morte de um dos conviventes e seus efeitos patri-
moniais, conforme analisado a seguir. 

 
2. SUCESSÃO AB INTESTADO, SUCESSÃO TESTAMEN-
TÁRIA E A LIBERDADE DE TESTAR NA UNIÃO ESTÁ-
VEL 

 
Não havendo testamento, a sucessão da união estável re-

ger-se-á pelo art. 1.790, I a IV do Código Civil. É preciso ressal-
tar que, pelo art. 1.790, companheiro supérstite não é herdeiro 
necessário (CC, art. 1.845), nem tem o direito à legitima, mas 
participa da sucessão do de cujus na qualidade de sucessor regu-
lar (visto que não figura na ordem de vocação hereditária do art. 
182 do CC), somente quando à meação do falecido relativa aos 
bens adquiridos onerosamente na vigência do estado conviven-
cial, nas seguintes condições: 

a) O patrimônio do falecido é inventariado, reti-
rando-se a meação do sobrevivente,  que não transmite aos her-
deiros do de cujus por decorrência do término da união estável. 

b) Se convivente supérstite concorrer na meação do 
de cujus: b.1 com filho comum, fará a uma quota equivalente à 
atribuída àquele; b.2 com descendentes (filhos, netos, bisnetos) 
só do de cujus3, terá direito de receber metade do que couber a 

 
3 Todavia já houve decisão excluindo parentes colaterais da sucessão, dando ao 
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cada um deles; b.3 com descendentes exclusivos e comuns, ante 
a omissão da lei, aplicando-se o art. 4º da Lei de Introdução da 
Norma do Direito Brasileiro, que privilegia o principio da igual-
dade jurídica de todos os filhos (CF, 227, § 6º, CC , art. 1596), 
só importará, na sucessão, o vínculo de filiação com o de cujus 
e não o existente com o companheiro sobrevivente, que, por isso, 
terá, no nosso entendimento hipótese levantada, direito à metade 
do que couber a cada um dos descendentes do de cujus (LINDB, 
art. 5º, CC art. 1.790, II); e b.4 com outros parentes sucessíveis 
(ascendentes ou colaterais até o 4º grau), receberá um terço da 
herança alusiva ao que foi adquirido onerosamente pelo falecido 
durante a união estável. 

Há quem ache, como Zeno Veloso, tendo e vista o caput 
do art. 1.790, que, na falta de parente sucessível, o companheiro 
sobrevivente teria direito apenas à totalidade da herança (mea-
ção do falecido que atina aos bens onerosamente adquiridos na 
vigência da união estável), pois o restante seria do poder Público 
por força do art. 1.844 do Código Civil. Se o Município, o Di-
reito Federal ou a União só é sucessor irregular de pessoa que 
falece sem deixar herdeiro, como se poderia admitir que receba 
parte do acervo hereditário concorrendo com herdeiro sui gene-
ris (sucessor regular), que, no artigo sub examine, seria o com-
panheiro? 

Na herança vacante configura-se uma situação de fato em 
que ocorrer a abertura da sucessão, porém não existem quem se 
intitule herdeiro. Por não haver herdeiros é que o Poder Público 
entra como sucessor. Se existir herdeiros, afasta-se o Poder pú-
blico da condição de beneficiário dos bens do de cujus, na qua-
lidade de sucessor. 

 
companheiro supérstite, o direito de receber todos os bens do de cujus (BAASP, 
26665475). Pelo enunciado n. 525 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na V 
Jornada de Direito Civil: “Os arts. 1723, § 1º, 1790,01829 e 1830 do Código Civil 
admitem a concorrência  sucessória entre cônjuge e companheiro sobreviventes na 
sucessão legítima, quanto aos bens adquiridos onerosamente na união estável”. São 
pronunciamentos jurisprudenciais que não têm força para revogar o Código Civil 
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Daí o nosso entendimento de que, não havendo qualquer 
parente sucessível o companheiro terá direito à totalidade do 
acervo hereditário, alusivo ao patrimônio deixado de modo one-
roso ou gratuito, durante a convivência, e até mesmo aos bens 
particulares do de cujus recebidos por doação ou herança ou ad-
quiridos onerosamente antes da união estável, por força do dis-
posto no art. 1.844 do Código Civil (norma especial) sobre he-
rança vacante, que sobrepõe sobre o art. 1.790, IV (norma geral 
sobre sucessão de companheiro),  pois se assim não fosse instau-
rar-se-ia no sistema jurídico uma lacuna axiológica. Aplicando-
se o art. 5o da Lei Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
procura-se a solução mais justa amparando o companheiro so-
brevivente, que possuía laços de afetividade com o autor da he-
rança. 

É preciso não olvidar que no dia 11/5/2017 o STF decidiu 
que cônjuges e companheiros (heterossexuais e homossexuais) 
têm os mesmos direitos de herança, declarando inconstitucional 
o art. 1.790 do CC (Rec. Extraor. 646721 e 878644). 

Pelo Enunciado 641 do Conselho de Justiça Federal 
aprovado na VIII Jornada de Direito Civil “A decisão do Su-
premo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do 
art. 1.790 do Código Civil não importa equiparação entre casa-
mento e a união estável. Estendem-se à união estável apenas as 
regras aplicáveis ao casamento que tenham por fundamento a 
solidariedade familiar. Por outro lado, é constitucional a desti-
nação entre os regimes quando baseada na solenidade do ato ju-
rídico que funda o casamento, ausente na união estável”. 

Contudo, entendemos, data vênia, que o casamento e a 
união estável são famílias diferentes em caracteres, constituição 
e dissolução. O princípio da isonomia requer tratamento igual ao 
igual e desigual ao desigual, se assim, é não há que se pretender 
a equiparação plena entre direitos e deveres de cônjuges e con-
viventes, em respeito não só à autonomia da vontade dos inte-
ressados em se submeter ou não a um regime informal (união 
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estável) ou formal (casamento), mas também à Constituição Fe-
deral, que deu tratamento diferenciado ao casamento e à união 
estável e até mesmo privilegiou o matrimônio ao solicitar, no art. 
226 § 3º, que a  lei infraconstitucional facilitasse a conversão da 
união estável em casamento. Ora só se pode converter o desi-
gual, como seria possível, então, afirmar a inconstitucionalidade 
do Código Civil que está tratando desigualmente o desigual, e 
igualmente o igual? Parece-nos que somente uma emenda Cons-
titucional teria o condão de equiparar direitos entre cônjuges e 
companheiros e até mesmo para conferir direitos e impor deve-
res ao convivente. Só seria possível alegar inconstitucionalidade 
do art. 1.790 por ter delimitado os direitos sucessórios ao com-
panheiro visto que a CF só pede a lei a indicação de meios para 
facilitar conversão da união estável em casamento e não a regu-
lamentação de direitos e deveres dos conviventes. Realmente, a 
CF/88 por ser a união estável uma realidade social não pôde des-
conhecê-la. Mas não pretendeu robustecê-la nem equipará-la ao 
casamento, pois procurou, tão somente, reconhecê-la, para  fins 
de proteção do Estado, como entidade familiar (CF, art. 226 § 
3º), dispondo que a lei deve facilitar sua conversão em casa-
mento, simplificando os procedimentos para tanto. 

E, além disso, a declaração de inconstitucionalidade do 
art. 1.790 pelo STF, por si só não retiraria a vigência e eficácia 
desse artigo, que só as perderia com a retirada de sua executori-
edade pelo Senado. Logo o companheiro supérstite teria de con-
correr na meação do falecido com descendentes, ascendentes e 
colaterais até o 4º grau. 

O art. 1.790 do Código Civil, todavia, não se aplica aos 
casos em que haja testamento. 

Testamento é ato personalíssimo, unilateral, gratuito, so-
lene e revogável pelo que alguém, segundo norma jurídica, dis-
põe, no todo ou em parte, de seu patrimônio para depois de sua 
morte, ou determina providências de caráter pessoal ou familiar 
(OLIVEIRA, 1972, p. 87).  
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O próprio Código Civil, em seu art. 1.857, §2o, esclarece 
que são válidas as disposições testamentárias de caráter não pa-
trimonial, ainda que sejam o único objetivo do testamento. 
Como exemplos, pode-se citar a disposição gratuita do próprio 
corpo após a morte (CC, art. 14); criação de fundação (CC, art. 
62); substituição do beneficiário no seguro de pessoa (CC, art. 
791); instituição de condomínio edilício (CC, art. 1.332); reco-
nhecimento de filiação (CC, art. 1.609, III); nomeação de tutor 
(CC, art. 1.634, IV, e 1.729, Parágrafo único); instituição de bem 
de família (CC, art. 1.711); deserdação (CC, art. 1.964); nomea-
ção de testamenteiro (CC, 1.976); dispensa de colação (CC, art. 
2.006) etc. (VELOSO, 2019, p. 327). 

Para tanto basta que testador tenha capacidade testamen-
tária ativa, isto é, seja maior, tenha discernimento para a prática 
do ato de testar, por estar em seu juízo perfeito. Poderá testador 
dispor da totalidade de seu patrimônio não havendo herdeiro ne-
cessário (descendente, ascendente e cônjuge), apesar de existi-
rem colaterais até o 4º grau, visto não serem herdeiros legitimá-
rios ou necessários. Se houver companheiro sobrevivente este 
poderá ser contemplado por via testamentária em testamento, 
não havendo herdeiro necessário, recebendo a totalidade da he-
rança do de cujos. 

O testamento tem natureza de negócio jurídico formal, 
unilateral e de eficácia mortis causa. Perquirir sobre a natureza 
jurídica de um instituto significa, em termos gerais, buscar a sua 
essência, sua substância, que a ele segue indissoluvelmente atre-
lada, pelo que se detecta uma afinidade com uma grande catego-
ria jurídica, na qual pode ser incluído, à guisa de classificação. 

Primeiramente, cabe diferenciar o fato simples do fato 
jurídico, com repercussão no mundo do direito. O fato jurídico 
provém do mundo fático, mas nem tudo que a este pertence in-
tegra, genuinamente, a esfera jurídica. Ao fato simples a ordem 
jurídica não liga qualquer consequência ou efeito, sendo este in-
diferente ao universo jurídico, neutro e irrelevante, como no caso 
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da cor dos olhos duma pessoa. Já o fato jurídico é aquele prove-
niente da vida real e relevante para o direito, ou seja, produtor 
de efeitos jurídicos, dando origem à relação jurídica e aos direi-
tos subjetivos, concretizando, assim, as normas jurídicas (PON-
TES DE MIRANDA, 1954, p. 183. ANDRADE, 2003, p. 1. DI-
NIZ, 2011, p. 409). Distinguem-se em: (a) fatos jurídicos em 
sentido estrito; (b) atos jurídicos. Os fatos jurídicos em sentido 
estrito seriam acontecimentos da natureza, a exemplo da frutifi-
cação ou a enxurrada. Estes, todavia, podem ser separados no-
vamente, em fatos da natureza e fatos do homem, sendo estes 
provenientes do indivíduo independentemente do seu domínio, 
como o nascimento, a síncope ou os chamados atos reflexos 
(ASCENSÃO, 2010,  p. 12). Entre o que denominamos de fatos 
jurídicos em sentido estrito, apartam-se os ordinários dos extra-
ordinários, de acordo com a maior ou menor frequência de tais 
acontecimentos, sendo os ordinários os mais comuns, a exemplo 
do nascimento, da morte e do decurso do tempo (usucapião, 
prescrição e decadência); e os extraordinários, aqueles pouco 
observados, como se verifica no caso fortuito e na força maior 
(GOMES, 2010, pp. 188-189. ABREU, 1988, p. 7. DINIZ, 2011, 
p. 410, 424-425). Aos fatos jurídicos em sentido estrito contra-
põem-se os atos jurídicos, que se constituem a partir do compor-
tamento humano, ao qual o ordenamento jurídico atribui certos 
efeitos, que podem ser, ou não, aqueles desejados pelo agente. 

Convém, nesta oportunidade, distinguir os atos jurídicos 
em (a) lícitos e (b) ilícitos. As condutas em conformidade com a 
ordem jurídica são classificadas como atos lícitos; as contrárias 
às determinações legais integram a categoria dos atos ilícitos. O 
direito conhece de ambos, regulando-lhes os efeitos, que diver-
gem. Os primeiros produzem resultados de acordo com o inte-
resse do agente; os segundos sujeitam o autor a deveres ou pe-
nalidades (PEREIRA, 2004, p. 475). As ações humanas lícitas 
são os atos jurídicos lato sensu, que podem ser classificados, 
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ainda, em atos jurídicos stricto sensu e negócio jurídico4. Os pri-
meiros são aqueles que simplesmente obedecem à lei, gerando 
consequências jurídicas ex lege, independentemente da intenção 
do agente; os segundos são declarações de vontade direcionadas 
a uma determinada finalidade, produzindo os efeitos jurídicos 
desejados por quem o pratique (PEREIRA, 2004, p. 475. MON-
TEIRO, 2009, p. 219). Como exemplo de ato jurídico em sentido 
estrito, pode-se citar a ocupação, caso em que a lei exige apenas 
o ato do agente de colocar uma coisa nullius (de ninguém) na 
sua esfera de poder, mostrando-se irrelevante ter este intencio-
nado adquirir a propriedade, pois o efeito aquisitivo é determi-
nado pelo direito (ASCENSÃO, 2010,  p. 14). In concreto, ne-
gócio jurídico é todo fato jurídico consistente em declaração de 
vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos desig-
nados como queridos, respeitados os pressupostos de existência, 
validade e eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele 
incide. Exemplos de negócios jurídicos são os testamentos e os 
contratos. Por sua vez, formais são os negócios que devem 

 
4 José Abreu (1988, p. 15-16) lembra que “a quem se detenha a analisar a doutrina 
fica evidenciada a existência de duas posições antagônicas em torno do assunto. Um 
primeiro grupo de doutrinadores entende que inexistiria qualquer diferença entre ato 
e negócio jurídico, que, assim, significariam uma mesma coisa, atos que repercutiriam 
juridicamente, frutos da vontade humana; um outro movimento de opinião, contudo, 
propugna pela existência de nítidos traços diferenciais entre ato e negócio jurídico, 
embora provenham, ambos, da atividade volitiva do homem, sentido, assim, figuras 
autônomas, com características próprias. O primeiro movimento de opinião foi bati-
zado de unitarismo (porque entendia unificados os conceitos de ato e negócio jurí-
dico); o segundo ficou conhecido como corrente dualista (pelo fato de entender ser 
ato jurídico uma coisa e negócio jurídico outra). (...) Esta bifurcação se reflete na dou-
trina, dividindo os juristas, quer os nacionais, quer os estrangeiros. Entre nós se posi-
ciona no campo unitarista o saudoso Prof. Vicente Ráo, em sua obra que acabamos de 
enunciar – Ato jurídico – indiscutivelmente um clássico sobre tão polêmica matéria”. 
Clovis Bevilaqua (Theoria geral do direito civil, 6 ed. atual., São Paulo: Paulo de 
Azevedo, 1953, pp. 272-273) também se mostra partidário do unitarismo, ao afirmar: 
“são atos jurídicos, entre outros: os contratos, inclusive os pactos antenupciais, o re-
conhecimento de filhos, a adoção, a autorização de pai para o filho comerciar, para 
casar-se, para realizar outros atos jurídicos, a autorização marital, a uxoriana, o testa-
mento, a aceitação ou repúdio da herança. O acto jurídico tem por fim, de acordo com 
a ordem jurídica, criar, conservar, modificar ou extinguir direitos”. 
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seguir formalidade específica prevista em lei; e unilaterais, 
aqueles que para se aperfeiçoarem dependem de uma única de-
claração de vontade.  

A enumeração dos tipos de testamento é taxativa no Có-
digo Civil. Testamentos ordinários são aqueles que podem ser 
celebrados por qualquer pessoa capaz, em circunstâncias nor-
mais, e, pela formalidade, são: públicos, particulares ou cerrados 
(art. 1.862). Já os testamentos especiais só podem ser celebrados 
em circunstâncias extraordinárias, o que justifica a redução das 
exigências formais, sendo eles: marítimos, aeronáuticos e mili-
tares (art. 1.886). 

Compreendida a natureza jurídica do testamento e sua 
classificação, cabe lembrar que, se o testador não fizer testa-
mento, a sucessão será a legítima passando o seu patrimônio 
(bens particulares e sua meação dos adquiridos onerosamente 
durante a união estável) às pessoas indicadas pela lei, no art. 
1.829 e no art. 1.790. Daí afirmarem alguns autores, como De-
molombe, que a sucessão ab intestato se apresenta como um tes-
tamento tácito ou presumindo do de cujus, que não dispôs, ex-
pressamente, de seus bens, conformando-se com o fato de que 
seu patrimônio passe a pertencer àquelas pessoas enumeradas 
pela lei. 

Se o testador não tem herdeiro necessário ante do sistema 
da liberdade de testar poderá dispor da totalidade de seus bens, 
por não haver reserva legitimaria,  que caberia ao herdeiro ne-
cessário (CC, art. 1.789).  

Nessa linha, firmado o testamento, o disponente tem am-
plo direito de nomear seu testamenteiro(a), desde que tenha ca-
pacidade para contrair obrigações. Sua capacidade deverá ser 
considerada ao tempo em que começar a exercer as funções de 
seu múnus,  subsistindo enquanto durar o encargo (OLIVEIRA, 
1952, p. 668-674. DINIZ, 2020, p. 337-348). 

A nomeação de testamenteiro(a) (p. ex. companheiro(a) 
sobrevivente) é feita, em regra, pelo próprio testador para que dê 
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cumprimento às suas disposições de última vontade (CC, art. 
1.976). Trata-se de testamenteiro instituído.  

Por ser a testamentaria um múnus privatum deve ser 
aceita expressa (CPC/2015 art. 735, § 3º) ou tacitamente, quando 
se iniciar a execução testamentaria sem qualquer pronuncia-
mento. Se houver aceitação da testamentaria, ante indelegali-
dade, não se poderá transmiti-la por ato inter vivos ou causa 
mortis. Como é livre aceitação, o testamenteiro(a), mesmo de-
pois de ter aceitado o encargo ou iniciado a execução do testa-
mento, poderá abdicar da testamentaria bem como renunciar, co-
municando as justificativas do seu abandono. 

O(a) testamenteiro(a) terá direito: à  posse e administra-
ção da herança, (CC, art. 1.977); de defender a posse dos bens 
da herança (CC, 1.977); de requerer o inventário e cumprir o 
testamento (CC, art. 1.978); de requerer,  como o juiz pode or-
denar, de ofício, ao detentor do testamento que o leve a registro 
(CC, 1.979), de reembolsar-se por despesas feitas no desempe-
nho do cargo; de ser citado(a) para o inventário (CPC, 626 e 735, 
§ 3º). 

Mas, sendo o(a) testamenteiro(a) herdeiro(a), não terá di-
reito a vintena, ou seja, a um prêmio legal em  remuneração (pro 
labore et administratione) pelos serviços prestados (CC, art. 
1.987 e § único), por ser gratuito o exercício da testamentária. 

Por outro lado, como testamenteiro(a) terá, dentre outras, 
as obrigações de: prestar compromisso de bem servir (CC, art. 
1.797, III); executar as disposições testamentárias, apresentar, 
em juízo, o testamento (CC, art. 1.797); fazer despesas funerá-
rias; requerer o inventário dos bens da herança, se tiver a posse 
e a administração (CC, art. 1.978, CPC, art. 616, IV), compe-
tindo-lhe as funções de inventariante e testamenteiro(a), de-
vendo, então,  ao iniciar o inventário, prestar as primeiras e últi-
mas declarações; cobrar dívidas ativas; propor ações em nome 
do espólio; pedir venda de bens; defender a validade do testa-
mento; contratar advogado; pagar débitos; recolher impostos 



_1134________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

etc.; zelar pela conservação, administração e aproveitamento dos 
bens de espólio, pois, por ser executor(a) de testamento, deve 
agir com diligência e fidelidade, prestar contas do que houver 
recebido e do que despendeu, enquanto durar a execução do tes-
tamento (CC, art. 1.980), submetendo-se à apreciação do magis-
trado.  

E além disso, requerido o inventário, o magistrado, ao 
despachar a petição, nomeará inventariante, a quem caberá a ad-
ministração e a representação ativa e passiva da herança qualifi-
cada como espólio, segundo a ordem estabelecida no CPC, art. 
617, I a VIII, que no caso sub examine seria o(a) companheiro(a) 
sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao 
tempo da morte deste. 

É preciso, ainda, respeitar o testamento, interpretando-o 
de forma apreender a verdadeira intenção do testador, subordi-
nada a preceitos legais. Muito importante a execução do testa-
mento, por ser uma lex specialis da sucessão causa mortis. Por 
isso, se examinar, sob o prisma intrínseco, o conteúdo do testa-
mento averiguando a verdadeira voluntas testatoris. Os romanos 
já diziam: In testamentis plenius voluntates testamentum inter-
pretantur (Paulo, Dig. Liv. 50, Tit, 17, fr. 120). Portanto, deve-
se interpretar no testamento, em toda a plenitude, a vontade do 
disponente, que não pode ser desnaturada. Trata-se da regra vo-
luntas spectanda, resultante do fato de ser o testamento uma li-
beralidade  e um negócio jurídico causa mortis. 

O princípio voluntas spectanda rege a interpretação do 
testamento por requerer determinação precisa da verdadeira in-
tenção do testador, para que se possa respeitá-la como de última 
vontade, que produz efeitos “post mortem”. Logo, o que se deve 
procurar é o que o declarante quis dizer, mesmo que as palavras, 
contidas nas cláusulas testamentárias, não o diga bem. A von-
tade do disponente é decisiva e deve ser respeitada. Tal se dá, 
porque como diz Teixeira de Freitas, “os testadores são legisla-
dores”, segundo a esteira da Lei das XII Tábuas: dicat testador 
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et erit lex (diga o testador e o que disser é lei). A disposição 
testamentária equipara lei, sendo uma norma individual e como 
tal deve ser respeitada (MODESTO, 1989, p. 106-11. BAREA, 
1958, p. 25, 37, 40 e 41. STOCK, p. 33. VELOSO, 1993. FER-
REIRA, 1983, p. 619-625). 

 
CONCLUSÕES 

 
Se a sucessão é ab intestato, a companheira supérstite, na 

ausência de descendente, ascendente e cônjuge do de cujus, de-
verá concorrer com eventuais outros herdeiros sucessíveis do de 
cujus na meação deste relativa aos bens onerosamente adquiri-
dos durante a união estável. Por força do art. 1.790, III, ela rece-
beria somente (um terço) dessa meação, além dos bens particu-
lares. E teria direito à totalidade (meação e bens particulares) da 
herança se não houver qualquer herdeiro sucessível. 

Se a sucessão é testamentária, o(a) companheiro(a) pode 
ser, por ato de última vontade, herdeiro(a), recebendo por inteiro 
os bens do espólio, ou seja, os bens particulares e a meação do 
de cujus relativa aos bens adquiridos onerosamente durante a 
união estável. 

Válido é o testamento, uma vez que o(a) companheiro(a) 
tenha capacidade testamentária, e seja plenamente capaz e lú-
cido(a). Tal capacidade é condição de validade jurídica de ato de 
última vontade. 

Se, porventura, o testamento for considerado inválido,  o 
prazo para impugnar sua validade é de 5 anos, contado da data 
de seu registro (CC, art. 1.859; CPC. Art. 735, §§1º a 3º e 736), 
que se dá por ordem do juiz competente a quem foi  apresentado, 
após o óbito do de cujus, com apresentação judicial da cédula 
testamentária, cumpridos os requisitos contidos no art. 735 do 
CPC. Se o interessado deixar escoar tal prazo, sem exercer 
aquele seu direito potestativo e impugnar à validez do testa-
mento este será considerado válido, não mais podendo ser 
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contestado (DINIZ, 2020, p. 323 e 329). 
Se, por força do testamento, o(a) companheiro(a), além 

de ser herdeiro(a) universal do testador é testamenteiro(a), é, 
consequentemente, inventariante. 
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