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RESUMO

O  tema  abordado  neste  trabalho  refere-se  ao  Direito  das  Sucessões,  procurando  enfocar 
especificamente a sucessão hereditária dos cônjuges e dos companheiros.  Analisamos sua origem, 
fazendo  um  estudo  sobre  a  evolução  jurisprudencial,  trazendo  à  tona  também  as  inovações  e 
discussões doutrinárias surgidas com o advento do novo Código Civil.  Constatamos que uma das 
alterações mais significativas foi a elevação do cônjuge à categoria de herdeiro necessário, podendo 
ainda,  em alguns  casos,  ser  concorrente  com descendentes  e  ascendentes.  O  mesmo  avanço  não 
ocorreu com os companheiros, uma vez que as alterações trazidas pelo novo Código acabaram por 
demonstrar um retrocesso aos direitos adquiridos em leis anteriores.
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ABSTRACT

This paperwork discusses the Inheritance Law, focusing mainly in hereditary inheritance of spouses 
and partners. It analyses its origin tracing an study about its juridical evolution and bringing up the 
theoretical innovations and discussions emerged with the new Civil Code. It was verified that one of 
the most important change was considering the spouse as a compulsory heir. The spouse can also, in 
some cases, claim the inheritance along with ascendants and descendants. The same innovations did 
not occur regarding partners because the changes brought by the new Code showed a throwback to 
vested rights obtained in previous laws.
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1 INTRODUÇÃO

O direito sucessório é um tema bastante amplo e complexo, podendo resultar  em 

diversas situações a cada caso em concreto. Vindo daí a beleza de seu estudo, pois a cada 

pensamento, a cada hipótese nova, acaba por mudar suas conclusões.

Não bastasse a complexidade em si, mesmo com vários anos de estudo de nossos 

juristas e de muitas decisões de nossos tribunais já pacificadas,  veio o novo Código Civil 

introduzindo novas regras no direito sucessório e inovando outras tantas, acabando por torná-

lo ainda mais atraente.

O direito sucessório do cônjuge e do (a) companheiro (a), é , ao nosso entender, o 

mais alterado e inovador dentre todo o direito sucessório e quiçá, entre todo o Direito Civil.

2 ORIGEM E EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO SUCESSÓRIO DOS 
CÔNJUGES E DOS COMPANHEIROS

A origem do direito sucessório do cônjuge deu-se ainda no século III a.C., através de 

jurisprudências  que passaram a entender  a  necessidade  de proteção  à  viúva.  No Brasil,  o 

legislador começou a amparar o cônjuge através da Lei Feliciano Pena em 1907 quando o 

colocou  na  vocação  hereditária  em  posição  superior  aos  colaterais,  começando  assim  a 

escalada dos direitos sucessórios do cônjuge, que obteve seu ápice com a nova Lei 10.406/02, 

que, apesar das diversas omissões e imperfeições que possui, veio dar aos cônjuges maior 

proteção de seus direitos hereditários dada a posição inferiorizada e até mesmo injusta que a 

mulher  ocupava,  necessitando  uma  nova  regulamentação,  condizente  com  a  sociedade 

modernizada da qual faz parte.

O companheiro, ao contrário do cônjuge, não obteve grandes avanços com o advento 

do novo Código Civil. Sua escalada nos direitos sucessórios, em comparação aos cônjuges, 

foi  até  bastante  rápida,  pois  teve  seu início  em 1931 com o Decreto  20.465 que  dava  à 

companheira o direito de ser incluída como dependente previdenciária,  estando a cada dia 

sendo mais protegida por leis e súmulas, tendo grande importância a Constituição Federal de 

1988  que  reconheceu  a  união  estável  como  entidade  familiar  (Art.  226,  §  3º)  e  as  Leis 
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8971/94 e 9278/96 na medida em que deram surgimento aos primeiros direitos hereditários às 

referidas uniões, colocando os companheiros como usufrutuários, detentores do direito real de 

habitação e na mesma posição que os cônjuges na vocação hereditária.  

Através da análise da evolução jurisprudencial acerca dos direitos sucessórios dos 

cônjuges  e  dos  companheiros  pôde-se  constatar  que,  com o  passar  do  tempo,  diante  das 

mudanças  ocorridas  na  sociedade,  as  decisões  jurisprudenciais  e  os  entendimentos 

doutrinários necessitaram tomar diferentes rumos para se adaptarem aos novos ditames da 

sociedade.

Assim, muitas decisões dos tribunais foram no sentido de que o Art. 1611, § 1º, do 

Código  Civil  de  1916,  que  instituiu  o  usufruto  vidual  para  os  cônjuges,  somente  seria 

aplicável quando houvesse a real necessidade financeira do sobrevivente.  Talvez este teria 

sido o motivo do legislador atual ter vinculado a concorrência do cônjuge sobrevivente na 

herança do  de cujus aos regimes matrimoniais  previstos no Art.  1829, I,  do novo Código 

Civil.

Já em relação aos companheiros,  num primeiro momento os tribunais passaram a 

entender estas uniões como uma sociedade de fato, deferindo aos sobreviventes, ora meação 

desde que comprovado o esforço comum para a  aquisição dos  bens,  ora  indenização  por 

serviços prestados. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, em seu Art. 226, § 

3º, houve o reconhecimento da união estável entre homem e mulher, como entidade familiar, 

não mais  havendo a necessidade  de provar-se o  esforço comum para que o companheiro 

tivesse direito à meação dos bens adquiridos na constância da união, sendo tal disposição 

constitucional regulada pelo Art. 3º da Lei 8.971/94.

Através  dos  institutos  do usufruto  vidual  e  do direito  real  de  habitação,  pôde-se 

perceber a grande influência destes na introdução do cônjuge como herdeiro no Código Civil 

de 2002. 

3 INOVAÇÕES E DISCUSSÕES DA SUCESSÃO HEREDITÁRIA DOS CÔNJUGES, 
À LUZ DO NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 
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Analisaremos  a  seguir  as  atuais  regras  do  direito  sucessório  do  cônjuge  e 

posteriormente as do companheiro introduzidas pela Lei 10.406/2002, objetivando uma maior 

compreensão desta lei .

A  ascensão  do  cônjuge  sobrevivente  na  escala  sucessória  é  uma  das  mais 

significativas alterações introduzidas no Direito Civil, pelo novo Código Civil brasileiro.

É preciso que os profissionais de Direito se cerquem de maior atenção ao examinar 

questões práticas relativas ao direito sucessório, pois os cônjuges passaram a ser considerados 

herdeiros necessários e alguns deles concorrerão na herança do de cujus com descendentes e 

ascendentes.

O tema é recente, e, portanto, ainda há algumas divergências entre os doutrinadores 

que já se propuseram a escrever sobre o assunto.

Até o advento do Código Civil de 2002, o cônjuge participava no direito sucessório 

apenas como usufrutuário ou usuário, e não como proprietário dos bens deixados pelo  de 

cujus.  Agora,  o  usufruto  vidual  foi  extinto,  ficando  o  cônjuge  na  posição  de  herdeiro, 

adquirindo  o  direito  de  propriedade  sobre  uma  parte  ou  sobre  a  totalidade  do  acervo 

patrimonial do cônjuge falecido.

3.1 Vocação dos Herdeiros Legítimos

A principal modificação estabelecida pelo novo Código está disposta no Art. 1829, 

onde dispõe a vocação dos herdeiros legítimos:

Art. 1829. 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.  1640,  parágrafo  único);  ou se,  no regime  da comunhão  parcial  de bens,  o  autor  da 

herança não houver deixado bens particulares;

II - Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - Ao cônjuge sobrevivente;

IV - Aos colaterais.
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A ordem de vocação hereditária manteve-se a mesma do Código de 1916, ou seja, 

primeiramente  serão  chamados  os  descendentes,  convocando  apenas  os  ascendentes  na 

ausência daqueles, assim como será chamado o cônjuge para receber a totalidade da herança 

apenas na falta de descendentes e ascendentes, ficando os colaterais em último lugar e mesmo 

assim desde que não haja testamento excluindo-os da herança.

Assim, “na sucessão legítima convocam-se os herdeiros na ordem legal, de forma 

que uma classe só será chamada quando faltarem herdeiros da classe precedente” (DINIZ, 

2003, p. 97).

No entanto,  de  acordo  com o  Art.  1829  do  Código  Civil  vigente,  esta  regra  de 

convocação  dos  herdeiros  permaneceu,  mas  foi  acrescida  de  uma  peculiaridade,  que  é  a 

concorrência  do  cônjuge  com  descendentes  (dependendo  do  regime  de  bens)  ou  com 

ascendentes (independente do regime matrimonial). A professora Giselda Hironaka (2003, p. 

33) afirma que o novo Código Civil, apesar de manter o cônjuge na mesma ordem de vocação 

hereditária,  garante  a  ele  uma  posição  de  igualdade,  relativamente  aos  descendentes  e 

ascendentes, que continuam a compor a primeira e a segunda classe de vocação hereditária.

3.2 O Cônjuge Como Herdeiro em Análise ao Art. 1829 e Demais Artigos Conexos 

Diz  o  artigo  1829,  em  seu  inciso  I,  que  o  cônjuge  será  concorrente  com  os 

descendentes desde que não seja casado no regime da comunhão universal de bens, separação 

obrigatória  ou comunhão parcial  de bens sem ter deixado bens particulares,  ou seja,  bens 

apenas do de cujus.

O legislador  optou por determinar  os casos em que o cônjuge não seria herdeiro 

concorrente, cabendo interpretar que, os casados em regimes diversos daqueles excetuados, 

seriam herdeiros.

Portanto, por esta ótica, serão herdeiros concorrentes os cônjuges casados no regime 

da comunhão parcial de bens, desde que possuam bens particulares, ou seja, bens adquiridos 

anteriormente ao casamento ou recebidos por doação ou herança, e aqueles casados no regime 
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da participação  final  dos aqüestos  e  separação  convencional  de bens,  apesar  de existirem 

algumas divergências doutrinárias a este respeito, o que veremos adiante. 

A exclusão do cônjuge como herdeiro se este for casado no regime da comunhão 

universal de bens é bastante plausível,  já que a intenção do legislador foi a de amparar o 

cônjuge sobrevivente quando do falecimento de seu consorte. Portanto, se o sobrevivente tem 

direito à meação de todo o patrimônio, não haverá necessidade de receber parte da herança. 

“A intenção do legislador foi tornar o cônjuge sobrevivente herdeiro quando não existir bens 

decorrentes de meação” (VENOSA, 2003, p. 108).

Vale  ressaltar  aqui  que,  este  direito  adquirido  pelo  cônjuge,  teve  sua  origem no 

usufruto vidual (Art. 1611 do Código de 1916), conforme explanado anteriormente.

Desse modo, a conseqüência trazida pelo novo Código foi a revogação da instituição 

do usufruto,  pois  o cônjuge passa a  ter  posição hereditária  mais  privilegiada,  tornando-se 

herdeiro necessário (Art. 1845) e concorrendo com descendentes e ascendentes (Art. 1829, I e 

II).

Quando os cônjuges forem casados no regime da comunhão parcial de bens, mas não 

houver bens particulares de nenhum dos consortes, eles não serão herdeiros concorrentes. 

Silvio Venosa (apud VELOSO, 2003, 151) entende por ‘bens particulares’, aqueles 

bens  adquiridos  antes  do  casamento,  outros  entendem  que  bens  particulares  são  aqueles 

contidos no rol do Art. 1659 do Código Civil de 2002: 

Art. 1.659: Excluem-se da comunhão: 

I  -  Os  bens  que  cada  cônjuge  possuir  ao  casar,  e  os  que  lhe  sobrevierem,  na 

constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges 

em sub-rogação dos bens particulares;

III - As obrigações anteriores ao casamento;

IV -  As obrigações  provenientes  de atos  ilícitos,  salvo reversão  em proveito  do 

casal;

V - Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
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VII - As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Porém, de acordo com a ilustre doutrinadora Giselda Hironaka (2003, 73), o maior 

problema na questão dos bens particulares seria resgatar, depois de anos e anos de casamento, 

quais seriam os bens particulares do de cujus para saber se o cônjuge sobrevivo concorreria 

com os descendentes ou não.

Alice  Birchal  (2003,  p.155)  traz  a  questão  de  que  o  inciso  VI  diz  que  não  se 

comunicam os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge.  No entanto,  a maioria  dos 

casais  adquire  seus  bens  com o  fruto  de  seu trabalho,  e  este  resultado  é  que constitui  o 

patrimônio do casal adquirido na constância do matrimônio. “Como excluí-lo da comunhão 

então?” Para ela, a melhor interpretação é de entender que apenas o salário dos meses que 

sucederem à separação ou à morte não entram na comunhão, mas o produto deste salário será 

convertido em patrimônio do casal.

Para melhor ilustrar a posição majoritária da doutrina, note-se o seguinte exemplo: 

‘A’ é casado com ‘B’ no regime da comunhão parcial de bens. ‘A’ falece deixando um filho 

‘C’ (em comum com o cônjuge) e um patrimônio total de R$ 600.000,00. Deste valor, R$ 

200.000,00 são decorrentes de bens adquiridos anteriormente ao casamento e R$ 400.000,00 

adquiridos na constância do casamento. ‘B’ terá direito a R$ 200.000,00 de sua meação e R$ 

200.000,00 dos bens a título de herança, ficando R$200.000,00 para seu filho ‘C’.

Se,  neste  mesmo  exemplo,  o  patrimônio  total  de  ‘A’  tivesse  sido  adquirido  na 

constância  do  casamento,  ‘B’  receberia  apenas  sua  meação  de  R$  300.000,00  e  não 

concorreria com o filho na herança do de cujus .

Lembrando que não se pode confundir meação com herança. Meação é a “metade 

ideal  do patrimônio  comum a  que,  no inventário,  tem direito  o  cônjuge sobrevivente,  na 

qualidade de sócio dos bens da sociedade conjugal por ter se casado com o cônjuge falecido 

sob o regime da comunhão universal ou parcial, pois a outra metade consiste na herança que 

será partilhada entre os herdeiros do de cujus” (DINIZ, 1998, p. 232). 

Há uma outra discussão na doutrina a respeito da base de incidência da herança, ou 

seja, o cônjuge receberá sua quota parte sobre a totalidade da herança ou apenas sobre os bens 

particulares? 
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Maria Helena Diniz (2003, p. 112-113) entende que a participação da herança do 

cônjuge incide sobre todo o acervo hereditário e não somente sobre os bens particulares do de 

cujus, ou seja, “havendo patrimônio particular, o cônjuge sobrevivo receberá sua meação, se 

casado sob o regime da comunhão parcial, e uma parcela sobre todo o acervo hereditário”.

Da mesma opinião  da autora  acima é  a  do desembargador  do TJRS Luiz  Felipe 

Brasil  Santos  (2003)  que  afirma  que outra  não deve ser  a  interpretação  do Art.  1832 do 

Código Civil, assim como a professora Alice de Souza Birchal que justifica tal interpretação, 

pois “o caput do Art. 1.829 trata da sucessão legítima e, então, refere-se a todo patrimônio 

deixado  como herança  pelo  falecido,  ou  seja,  ativo,  passivo,  bens  particulares  e  bens  de 

meação” (BIRCHAL, 2003, p. 155).

O entendimento da professora Gisele Leite (LEITE, G. apud LEITE, E. 2003, p. 1) é 

no sentido de que quando o regime for de comunhão parcial de bens, com bens particulares do 

de cujus,  o  cônjuge sobrevivente,  além de receber  a meação que lhe cabe,  receberá  uma 

parcela sobre o todo o acervo hereditário, e não apenas sobre os bens particulares. 

Em artigo publicado pela professora Giselda Hironaka onde interpretava o dispositivo 

entendia  que a  base  de  incidência  era  sobre  a  totalidade  da  herança,  porém fez  algumas 

considerações  a  respeito,  pois  tal  entendimento  levava  a  situações  discrepantes,  assim 

exemplificando: 

Se o casamento tiver sido celebrado pelo regime da comunhão parcial, e o falecido 
não possuía bens particulares, o viúvo deixa de participar da herança, ressalvado seu 
direito à meação; mas se o único bem particular, adquirido antes do casamento, for 
uma linha telefônica, o cônjuge sobrevivente recebe, além da meação que já lhe é 
destinada, uma parcela sobre todo o acervo, inclusive daquele que é meeiro. Nesta 
mesma  situação,  com  apenas  uma  linha  telefônica  adquirida  anteriormente  ao 
matrimonio, se o regime adotado for o da comunhão universal, o cônjuge recebe a 
meação também sobre o telefone, mas fica privado da concorrência na herança sobre 
a integralidade do acervo hereditário (CAHALI;  HIRONAKA,  2000,  p. 247-248)
(grifo nosso).

Esta mesma ressalva é abordada pelo Desembargador do TJRS, Luiz Felipe Brasil 

Santos (2003, p. 2) quando afirma que se o de cujus houver deixado bens particulares haverá 

essa concorrência, mesmo que esses bens sejam representados por uma simples bicicleta num 

valor muito inferior ao valor total dos bens da herança.
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O regime de separação obrigatória de bens também foi excetuado pelo Art. 1829, 

restringindo a  possibilidade  do cônjuge,  casado por  este  regime  que a  lei  lhe  impôs,  ser 

herdeiro de seu cônjuge, visto que se assim não fosse “haveria, em tese, fraude a esse regime 

imposto por lei” (VENOSA, 2003, v. 7, p. 109).

Os casos em que a lei impõe aos nubentes que se casem sob o regime da separação 

de bens estão dispostos no Art. 1641 do novo Código Civil, e não no Art. 1640 como fez 

remissão o Art. 1829:1 

Art. 1641: É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:

I  -  Das  pessoas  que  o  contraírem com inobservância  das  causas  suspensivas  da 

celebração do casamento

II - Da pessoa maior de 60 (sessenta) anos;

III - De todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.

Quanto ao fato de ser ou não o cônjuge casado no regime da separação obrigatória, 

herdeiro concorrente, não resta a menor dúvida, ele não será, pois a concorrência do cônjuge 

sobrevivente  com os  descendentes  caso  o regime  seja  o  de  separação  obrigatória,  estaria 

burlando a intenção disposta na lei, ou seja, a de não haver comunicação dos bens entre os 

cônjuges. 

No entanto,  a polêmica começa a ser criada com respeito aos casos de separação 

convencional de bens, ou seja, aquele regime em que as partes pactuaram, através de uma 

escritura pública, que seu regime seria o da separação total de bens. Seriam os cônjuges, neste 

caso, herdeiros concorrentes?

Talvez  esta  questão  não  fosse  tão  polêmica  se  quem está  divergindo da  posição 

majoritária dos doutrinadores, não fosse nada mais nada menos que o ilustríssimo Dr. Miguel 

Reale, supervisor da comissão revisora e elaboradora do novo Código Civil.

Miguel Reale (2003, p. 1) entende que não se pode interpretar o artigo isoladamente. 

Toda  e  qualquer  interpretação  dever  ser  feita  através  do  contexto  sistemático  das  regras 

pertinentes à questão que está sendo examinada.

1O projeto 6960/02 do Deputado Ricardo Fiúza que tramita no Congresso nacional traz algumas alterações no 
Código Civil e dentre elas a correção do Art. 1829 em que faz remissão ao Art. 1640, para Art. 1641.
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Assim, de acordo com o entendimento do autor, a separação obrigatória se dará em 

duas hipóteses, a primeira nos casos do Art. 1641, acima transcrito, e a segunda resulta da 

própria estipulação feita pelos nubentes, através do pacto antenupcial optando pela separação 

de bens (Art. 1687). 

Outro fundamento utilizado pelo doutrinador é de que, se considerássemos o cônjuge 

sobrevivente, casado com o  de cujus no regime da separação total de bens, como herdeiro 

concorrente, estaríamos ferindo substancialmente o disposto no Art. 1687, entendendo o autor 

que, desta forma desapareceria todo o regime da separação de bens em decorrência do conflito 

inadmissível entre esse artigo e o 1829, I. Assim, entre uma interpretação que esvazia o Art. 

1687  no  momento  da  morte  de  um  dos  cônjuges  e  outra  que  interpreta  de  maneira 

complementar os dois citados artigos, deve se dar preferência a segunda opção que atende à 

interpretação sistemática, essencial à exegese jurídica.

Nossa opinião coaduna com o ilustre doutrinador,  visto que, da forma como está 

sendo colocado pela doutrina, transparece que existem 2 (dois) regimes de separação de bens, 

separação obrigatória  de bens  e  separação total  de bens,  quando na verdade  o regime de 

separação  é  um só.  O que ocorre  é  que em alguns  casos  em particular,  a  lei  impõe  aos 

nubentes que se casem no regime da separação de bens e, portanto, sendo por imposição da lei 

ou por imposição dos próprios nubentes, o regime de separação se tornou obrigatório. 

Uma questão que colocamos é de que, se prevalecer a corrente majoritária de que nos 

casos de separação total de bens, o cônjuge seja considerado herdeiro concorrente, acarretará 

a  seguinte  situação:  “A” (com 80 anos) quer  se  casar  com “B”(25 anos),  sendo portanto 

imposto pela  lei que se casem no regime  da separação de bens, para que justamente se evite 

que a pessoa mais velha , que possa estar com dificuldades de discernimento, seja ludibriada e 

caia no chamado “golpe do baú” . No entanto, “B” que é profundo conhecedor do direito, 

resolve  casar-se  no  regime  da  separação  convencional  de  bens,  o  que  não  pode  ser 

considerado contra a lei, pois esta impôs que o regime fosse o da separação de bens. Neste 

caso, “B” seria herdeiro concorrente de “A” e poderia dar o “golpe do baú” amparado pela 

própria Lei que, interpretada pela maioria, entende que nos casos de regime da separação total 

ou convencional de bens, os cônjuges são herdeiros concorrentes. 

Revista do Direito Privado da UEL – Volume 1 – Número 2 – www.uel.br/revistas/direitoprivado



Não bastasse esta conseqüência, entendemos que a Lei, através desta interpretação, 

estaria  privando  a  liberdade  dos  nubentes  em  não  se  constituírem  mutuamente  como 

herdeiros.  Tal liberdade deve ser amparada e protegida sob pena de se estar,  aos poucos, 

deixando ao Estado a função de contratar o que é pessoal e intransferível.

A melhor solução para este caso, como bem coloca o prof. Miguel Reale, é corrigir o 

artigo, suprimindo o adjetivo “obrigatória”. 

Quanto ao regime da participação final dos aqüestos o Código também foi omisso. 

Na opinião da autora Alice de Souza Birchal (2003, p. 154), a melhor interpretação é de se 

considerar  o  cônjuge  sobrevivente  casado  neste  regime,  como  herdeiro  concorrente  com 

descendentes, e com ascendentes.

Francisco Cahali  e Giselda Hironaka (2003, p. 215) concordam que no regime de 

participação final dos aqüestos haverá direito sucessório recíproco entre os cônjuges pois este 

regime não foi uma das hipóteses de exclusão contidas no texto do artigo 1829, I. No entanto, 

entende que foi inadequada a situação, “pois o regime da participação final dos aqüestos tem 

características similares às do regime da comunhão parcial [...].” 

Maria Helena Diniz (1998, p. 111) entende que no caso do regime de participação 

final  dos  aqüestos  o  sobrevivente  conserva  seus  bens  particulares,  retira  sua  meação  e 

concorre à herança do de cujus, composta pelos bens particulares e pela sua meação.

3.3 O Cônjuge Concorrendo com Descendentes: Art. 1829, I c/c Art. 1832 do Código 
Civil

Quando  se  analisa  o  inciso  I  do  Art.  1829,  deve-se  remeter  ao  Art.  1832  para 

entender a proporcionalidade da quota parte a ser deferida ao cônjuge sobrevivente em caso 

de concorrência com os descendentes.

Em primeiro  lugar  é  necessário  lembrar  que  os  “descendentes  são  herdeiros  por 

excelência,  pois  são chamados  em primeiro  lugar”  (DINIZ, 2003, p.  103) além de serem 

herdeiros  necessários.  Por  descendentes  deve-se  entender  todos  aqueles  sucessíveis  de 

primeira classe, seja filhos, netos, bisnetos, trinetos, etc., não possuindo limite de grau para 

receber a herança, ou seja, recebem ad infinitum . 
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Os filhos receberão por direito próprio. Os netos poderão receber por representação 

se ainda houver descendentes de primeiro grau, ou seja, filhos. Neste caso, suponhamos que o 

de cujus, viúvo, deixa 2 filhos vivos e 3 netos de outro filho pré-morto. Os filhos receberão 

cada um 1/3 e os netos herdarão por representação, dividindo o restante em partes iguais. 

No entanto, se houverem apenas 3 netos em decorrência de falecimento ou renúncia 

de herança de todos os filhos, cada um dos netos receberá a herança por direito próprio, e não 

mais por representação, ou seja, cada um receberá 1/3 da herança. O mesmo ocorrerá em caso 

de bisnetos, trinetos, etc.

Voltando  agora  para  o  Art.  1832,  este  dispõe  que,  na  concorrência  com  os 

descendentes, o cônjuge sobrevivente terá direito a uma quota igual a dos filhos, sucedendo 

por cabeça, não podendo essa quota ser inferior à quarta parte dos bens da herança, se for 

ascendentes dos herdeiros com quem concorrer, ou seja, se os filhos forem comuns.

Portanto, o artigo determina que, se o de cujus deixou, exemplificativamente, 2 filhos 

em comum com o cônjuge sobrevivente, este herdará uma parte igual a dos filhos, ou seja, 1/3 

para cada um. No entanto, se houverem 4 filhos em comum, o cônjuge estará assegurado em 

receber  no mínimo ¼ da herança.  Nota-se aqui  a  semelhança  com o usufruto vidual  que 

determinava a instituição do usufruto de ¼ dos bens do de cujus .

Assim, ‘A’ e ‘B’ são casados no regime da comunhão parcial, com bens particulares, 

portanto são herdeiros concorrentes e possuem um patrimônio de R$ 220.000,00. Deste valor 

R$ 100.000,00 foram adquiridos por ‘A’ anteriormente ao casamento; ‘A’ falece deixando 

esposa (‘B’) e 3 filhos em comum com ‘B’; o cônjuge sobrevivente receberá sua meação de 

R$ 60.000,00 (220.000,00 – 100.000,00 = 120.000,00÷2 = 60.000,00) mais uma quota igual 

ao  dos  herdeiros  filhos,  ou  seja,  R$  40.000,00  (220.000,00-60.000,00=160.000,00÷4  = 

40.000,00) cada um.

Neste mesmo exemplo, se o casal possuísse 4 filhos em comum, ‘B’ receberia sua 

meação de R$ 60.000,00 e estaria garantido de receber ¼ da herança, ou seja, receberia os 

mesmos R$ 40.000,00 a título de herança, mas os filhos receberiam R$ 30.000,00 cada um.
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A crítica feita pela doutrina está no sentido de qual solução será dada no caso de 

concorrerem descendentes comuns cumulativamente com descendentes apenas do autor da 

herança. 

De acordo com o desembargador do TJRS, Luiz Felipe Brasil Santos (2003, p. 2) no 

caso  do  cônjuge  sobrevivente  concorrer  com filhos  comuns  cumulativamente  com filhos 

apenas do  de cujus, a solução mais correta seria resguardar ao cônjuge sobrevivente aquela 

quarta  parte  da  herança,  face  à  igualdade  constitucional  assegurada  aos  filhos,  vedando 

qualquer distinção entre eles.

No mesmo sentido é o entendimento do doutrinador Sílvio Venosa (2003, p. 109), 

que também reconhece a garantia mínima da quarta parte para o cônjuge sobrevivente se este 

concorrer com descendentes comuns e descendentes apenas do de cujus. 

Outra questão que os autores abordam é a de que, quando o cônjuge sobrevivente 

concorrer apenas com descendentes do decujus  não haverá a preservação do ¼ da herança 

para o cônjuge sobrevivente. Neste sentido é a opinião de Silvio Venosa (2003, v. 7,  p. 109) e 

do Desembargador Luis Felipe Brasil Santos (2003, p. 2). Assim, se ‘A’ possuía 4 filhos do 

primeiro  casamento,  sua  herança  será  dividida  igualmente  entre  estes  filhos  e  o  cônjuge 

sobrevivente, sem a preservação de ¼ da herança.

Neste mesmo sentido é a opinião de Maria Helena Diniz entendendo que “diante da 

omissão legal, parece-nos, que o cônjuge deveria receber quinhão igual ao dos filhos, que 

herdam por cabeça, não se aplicando a quota hereditária mínima de ¼” (DINIZ, 2003, p.113).

Diante  destes entendimentos,  se  os 4 filhos fossem apenas  do de  cujus,  com um 

patrimônio de R$ 220.000,00, sendo deste valor R$ 100.000,00 de bens adquiridos pelo  de  

cujus   anteriormente  ao  casamento,  o  cônjuge  sobrevivente  receberia  sua  meação  de  R$ 

60.000,00 e dividiria em partes iguais o restante da herança, ou seja, cada um deles receberia 

R$ 32.000,00, não preservando, portanto, a proporcionalidade de ¼ para o sobrevivente.

3.4 O Cônjuge Concorrendo com Ascendentes: Art. 1829, II, c/c Art. 1837 do Código 
Civil
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Pode também o cônjuge, de acordo com o inciso II do Art. 1829, concorrer com os 

ascendentes,  na  falta  de descendentes,  independentemente  do  regime  de  bens  adotado  no 

casamento.

Neste caso, deverá ser observado o Art.  1837 do Código Civil,  que dispõe que o 

cônjuge sobrevivente, se concorrer com dois ascendentes em primeiro grau, herdará um terço 

(1/3) da herança.  Porém, herdará apenas metade (1/2) se houver só um ascendente ou se 

houver vários ascendentes de segundo grau ou de grau maior. 

Este artigo não oferece dificuldades em sua interpretação, bastando lembrar que os 

ascendentes apenas serão chamados à sucessão se não houver descendentes e que neste caso 

não  importa  o  regime  de  bens  adotado pelo  casal  para  que  o  sobrevivente  seja  herdeiro 

concorrente, diferentemente do que ocorre quando estamos diante da sucessão entre cônjuge e 

descendentes.

Assim, se o cônjuge sobrevivente, estiver concorrendo com os dois ascendentes de 1º 

grau do de cujus, ou seja, com sogra e sogro, terá direito à 1/3 (um terço) da herança e os 2/3 

restantes serão divididos igualmente entre os ascendentes. 

Porém, se o  de cujus deixar apenas um ascendente de 1º grau vivo, ou seja, se o 

cônjuge sobrevivente estiver concorrendo apenas com o sogro ou com a sogra, ele receberá 

1/2 (metade)  da herança,  enquanto  que o ascendente  vivo receberá  a  outra  1/2 (metade), 

mesmo que haja ascendentes de graus posteriores como avó, bisavó, tendo em vista a regra 

geral de que o grau mais próximo exclui o mais remoto.

Se  o  cônjuge  sobrevivente  não  tiver  sogra  ou  sogro  vivos,  serão  chamados  a 

concorrer com ele os avós do  de cujus.  Assim,  se este deixar  apenas avô paterno e avós 

maternos, o cônjuge sobrevivente receberá 1/2 (metade) da herança e o restante será dividido 

da seguinte maneira: 1/4 (um quarto) para o avô paterno vivo e 1/4 (um quarto) para os avós 

maternos vivos, que receberão cada um 1/8 (um oitavo).

3.5 Análise do Art. 1838 do Código Civil
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O  Art.  1838  dispõe:  “Em  falta  de  descendentes  e  ascendentes,  será  deferida  a 

sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente.”

O Código de 1916 já trazia esta contemplação ao cônjuge, não havendo inovação 

com  o  Código  atual.  Portanto,  não  havendo  descendentes  nem  ascendentes,  o  cônjuge 

sobrevivente será chamado a receber a herança do  de cujus,  já que além de concorrer com 

descendentes  e  ascendentes,  continua  na  terceira  classe  da  ordem de  vocação  hereditária, 

como disposto no Art. 1.829, III. E neste caso lhe será dado o direito de receber a herança na 

sua totalidade. No entanto, deve-se lembrar que estamos tratando com herança legítima e não 

testamentária, pois particularmente neste caso do Art. 1838, se houvesse um testamento, o 

cônjuge não mais receberia a totalidade da herança, apenas a sua parte na legítima, visto que o 

cônjuge passou a ser considerado como herdeiro necessário.

3.6 O Cônjuge como Herdeiro Necessário (Art. 1845)

A sucessão hereditária  do cônjuge foi objeto de profundas modificações  no novo 

Código Civil e a de maior importância está no Art. 1.845, que coloca o cônjuge supérstite 

como herdeiro necessário, juntamente com descendentes e ascendentes, não podendo mais ser 

excluído da herança por meio de testamento ou doação, como ocorria anteriormente.

Por herdeiro necessário entende-se aquele herdeiro que “não pode ser preterido da 

sucessão, tendo resguardada sua legítima, uma vez que o  de cujus só poderá dispor por via 

testamentária tão somente da metade de seus bens” (DINIZ, 1998, p. 714)..

No entendimento da doutora Giselda Hironaka (2003, p. 5), essa modificação era há 

muito tempo reivindicada pela doutrina nacional e não poderia ser diferente diante da nova 

ordem de vocação hereditária  que traz o cônjuge concorrente tanto na primeira  quanto na 

segunda classe dos chamados a suceder.

À classe dos  herdeiros  necessários é  reservada no mínimo a legítima,  e esta  é  a 

vantagem dos  herdeiros  tidos  apenas  como legítimos  (colaterais).  Diante  disto  o  cônjuge, 

além de concorrer em alguns casos com os descendentes, (Art. 1829, I), ou com ascendentes 

(Art. 1829, II), na parte legítima da herança, ou seja, no mínimo em 50%, o  de cujus não 
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poderá  exclui-lo  desta  parte  da  herança,  podendo  apenas  dispor  dos  outros  50% de  seu 

patrimônio, que o fará por testamento ou doação.

Exemplificando: o casal possuía patrimônio comum de R$ 240.000,00. Então,  R$ 

120.000,00 são a meação do falecido e R$ 120.000,00 a meação do viúvo. Portanto, a herança 

se traduz em R$ 120.000,00. Desses R$ 120.000,00, R$ 60.000,00 compõem a legítima dos 

herdeiros necessários, assim o cônjuge sobrevivente será herdeiro concorrente (Art. 1829, I e 

II) ou totalitário (Art. 1838) de no mínimo R$ 60.000,00 se houver testamento beneficiando 

outro herdeiro.

4 A EXCLUSÃO DO DIREITO SUCESSÓRIO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE EM 
FACE DA CULPA

Outro dispositivo que merece crítica é o Art. 1.830 do Código Civil que dispõe que o 

cônjuge sobrevivente só terá direito sucessório se, no momento da morte do seu consorte, não 

estava separado judicialmente ou de fato há mais de 2 (dois) anos. Porém, se provar que, no 

caso da separação de fato há mais de 2 anos, não teve culpa na separação, lhe será deferido o 

direito sucessório.

A crítica que se faz na doutrina é a de que já no Direito de Família é a de se afastar 

esta questão da culpa, porque então trazer esta discussão para o Direito Sucessório?

5 ALTERAÇÕES DO DIREITO SUCESSÓRIO DOS COMPANHEIROS, ADVINDAS 
DA LEI 10406/2002

Em  relação  ao  direito  sucessório  dos  companheiros  o  Código  é  extremamente 

criticado por toda a doutrina, uma vez que coloca os partícipes da união estável em posição de 

inferioridade em relação ao novo status sucessório dado aos cônjuges.

Francisco Cahali e Hironaka (2003, p. 228) entendem que “[...] houve um reprovável 

retrocesso, privando os partícipes da união estável de várias conquistas alcançadas com muito 

esforço na sociedade”.
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6 ANÁLISE E CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS  AO ART. 1790

O direito sucessório dos companheiros praticamente ficou restrito ao Art. 1790 sendo 

este bastante criticado pela doutrina. A primeira das críticas encontra-se no local escolhido 

para  introduzi-lo,  ou  seja,  em  “disposições  gerais”  do  livro  destinado  ao  Direito  das 

Sucessões, e não na “ordem da vocação hereditária” tal como se encontra o cônjuge. Eduardo 

de Oliveira Leite (2003) afirma que o artigo que se refere à sucessão dos companheiros não é 

uma “disposição” e muito menos “geral”, tendo em vista o conteúdo e o detalhismo do artigo 

no transcorrer de seus incisos. 

Outro ponto questionado é o fato de não inserir os companheiros como herdeiros 

necessários, como foi feito para o cônjuge através do Art. 1845. Mas, apesar de não fazer tal 

previsão, passou despercebido pelo legislador o Art. 1850, onde dispõe que “para excluir da 

sucessão os herdeiros  colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os 

contemplar”  (LEITE,  E.,  2003)  (grifo  nosso).  Não  fazendo  referência  neste  artigo  ao 

companheiro, podendo dar ensejo a uma interpretação errônea ao operador do direito que não 

estiver interado com toda a matéria do direito sucessório.

Quanto à sua convocação à herança, assim determina o Art. 1790:

Art.  1790:  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 1/3 (um terço)  da 

herança;

IV-Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

Francisco Cahali e Giselda Hironaka (2003, p. 229) entendem que, apesar de omissa 

a legislação, o direito sucessório apenas será deferido ao companheiro se o seu convivente 
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faleceu ainda na constância da união estável, [...] “bastando o rompimento de fato do vínculo, 

para  de  imediato  privar-se  o  companheiro  do  direito  sucessório”.  Diferentemente  do  que 

ocorrerá com o cônjuge, pois, mesmo separado de fato, poderá ainda ter direito sucessório se 

não  transcorrido  o prazo  de  dois  anos  ou se  ultrapassado  este  prazo,  provar  que  não foi 

culpado pela separação (Art. 1830), matéria esta amplamente discutida anteriormente. 

De acordo com o caput do Art. 1790, o companheiro sobrevivente será chamado a 

participar apenas da parcela da herança adquirida na constância da união, desde que de forma 

onerosa,  independentemente  do regime matrimonial,  seja o da comunhão parcial,  que é o 

regime estabelecido como o legal também para a união estável, seja outro regime que tenham 

escolhido contratualmente.

Ainda, mesmo que o bem tenha sido adquirido de forma onerosa, mas tenha sido 

produto  de  outros  bens  adquiridos  anteriormente  a  união,  este  patrimônio  deverá  ser 

destacado da herança e se destinará apenas aos demais herdeiros e não ao companheiro.

Em primeiro lugar, portanto, terá que se definir, no caso concreto, quais os bens que 

foram adquiridos  daquela  forma  na vigência  da  união  e  quais  os  que  serão  excluídos  da 

divisão.

E ainda, se durante a união estável não houve aquisição de bens pelos companheiros 

a título oneroso, não será deferido ao sobrevivente qualquer direito hereditário. 

De acordo com Silvio Rodrigues (2002, p. 118), mesmo que o companheiro tenha 

deixado  um  patrimônio  enorme,  mas  que  foi  adquirido  antes  da  vigência  da  união,  o 

sobrevivente não herdará absolutamente nada.

Outro aspecto importante lembrado por Sílvio Venosa (2003, p. 119) é a disposição 

do Art. 1725 do novo Código que dispõe que os companheiros podem regular suas relações 

patrimoniais por contrato escrito, sendo que na ausência desse contrato se aplicará, no que 

couber, o regime da comunhão parcial de bens. 

A questão que surge a esse respeito, abordada por Venosa, é a seguinte: Havendo 

contrato  escrito  na  união  estável,  que  adote  outro  regime  matrimonial  que  não  seja  a 

comunhão parcial  de bens,  esse regime terá  repercussão no direito  sucessório? Diante  da 

omissão do legislador, o entendimento de Venosa é o de que a resposta deve ser negativa, ou 

Revista do Direito Privado da UEL – Volume 1 – Número 2 – www.uel.br/revistas/direitoprivado



seja, esse regime não terá repercussão no direito sucessório. Isso porque não se deve igualar o 

contrato escrito ao pacto antenupcial. Assim, só por meio de testamento que o companheiro 

poderá herdar patrimônio maior do que aquele definido no Art. 1790. O contrato escrito não 

pode substituir o testamento.

Outra situação abordada por Venosa (2003, p. 120) se refere ao rompimento da união 

estável  quando  os  companheiros  estiverem  ainda  vivos  e  neste  caso,  existe  a  meação 

decorrente  da sociedade  de fato entre  eles.  Da mesma forma como ocorre  no casamento, 

morto um dos companheiros,  o sobrevivente  terá direito  à metade dos bens adquiridos na 

constância da união (meação), além da quota hereditária que está definida nos incisos do Art. 

1790.

O inciso I dispõe que, se o companheiro2 concorrer com filhos comuns, terá direito a 

uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho. Cahali  e Hironaka (2003, p. 231) 

entendem que neste inciso a intenção do legislador teria sido dizer ‘descendentes’ ao invés de 

‘filhos’, “para não ferir a histórica preservação de direitos sucessórios na linha descendentes 

sempre na mais próxima equidade”. 

Assim,  por  este  dispositivo,  o  companheiro  receberá  uma  parte  igual  ao  que  o 

‘descendente’  receberia,  mas  sempre  lembrando  que  sua  quota  será  apenas  dos  bens 

adquiridos onerosamente na constância da união, e desde que não sejam bens sub-rogados ao 

patrimônio particular do de cujus. 

Como  estatui  Silvio  Rodrigues  (2002,  p.  118),  o  companheiro  sobrevivente  terá 

direito a uma quota igual a do filho comum nos bens adquiridos de forma onerosa durante a 

união estável. Portanto, se o de cujus vivia em união estável e deixou 3 (três) filhos comuns, 

além da companheira, a herança será dividida em 4 (quatro) partes iguais quanto aos bens 

adquiridos onerosamente na vigência da união. Se, porém, o de cujus houver deixado também 

bens adquiridos  antes  da vigência da união ou bens adquiridos de forma  não onerosa,  o 

companheiro sobrevivente não participará dessa sucessão, dividindo-se esses bens somente 

entre os filhos comuns de forma igualitária.

2Quando nos referimos em companheiro, deve-se entender “companheiro ou companheira”.
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Assim, esses filhos ficarão com a quota parte dos bens adquiridos onerosamente na 

vigência da união estável, além da quota dos bens adquiridos antes da união ou de forma não 

onerosa.

Importante ressaltar que ao companheiro não está assegurada a quota parte mínima 

de ¼ dos bens, tal como ocorre com o cônjuge (Art. 1832). Assim, havendo 5 filhos comuns, 

ao cônjuge será reservado ¼ dos bens, ficando o restante dividido igualmente entre os filhos. 

Ao companheiro, na mesma situação, não lhe será garantido este quinhão mínimo, devendo 

ratear a herança em partes iguais com os filhos.

O  inciso  II  determina  que,  concorrendo  com  descendentes  apenas  do  autor  da 

herança,  tocará ao companheiro a metade do que couber a cada um daqueles.  Da mesma 

forma como no inciso I, deve-se entender que é a metade dos bens adquiridos onerosamente 

na vigência da união, pois todos os incisos devem estar em conformidade com o caput do Art. 

1790. 

Cahali  e  Hironaka  (2003,  p.  231-232)  estabelecem a  seguinte  forma  de  cálculo: 

“somam-se os convocados por cabeça. Cada filho recebe dois, e a companheira recebe um. 

Assim, multiplica-se o número de filhos por dois e soma-se a parcela do sobrevivente”. 

“[...]. Exemplificando: [...] sendo 3 filhos: 3x2=6, mais 1=7; 2/7 para cada filho e 1/7 

para o companheiro. Existindo netos convocados por representação, vão herdar, por estirpe, o 

que seu genitor, por cabeça, herdaria.” 

O autor entende ainda que, concorrendo filhos comuns com descendentes apenas do 

de cujus, utiliza-se o critério de rateio do inciso I e não do II, visto que neste último está 

expressamente  disposto  “descendentes  só  do  autor”,  restringindo  portanto,  esta  situação 

híbrida, enquanto no inciso I não há esta restrição.

Em outro sentido é a opinião de Sílvio Venosa (2003, p. 121) referindo-se ao caso de 

estarem concorrendo filhos comuns e filhos somente do  de cujus. Nesta situação, a solução 

dada por Venosa seria fazer a divisão da herança de forma igualitária  entre os filhos e o 

companheiro sobrevivente, pois seria a conclusão da junção dos dois incisos (I e II), já que os 

filhos possuem os mesmos direitos hereditários. 
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Assim, se o de cujus houver deixado 2 (dois) filhos comuns com o sobrevivente e 1 

(um)  filho  só  seu,  que  não  é  filho  do  companheiro  sobrevivente,  além  do  próprio 

sobrevivente, a herança será dividida em 4 (quatro) partes iguais quanto aos bens adquiridos 

onerosamente durante a união.

O inciso III dispõe que, se o companheiro concorrer com outros parentes sucessíveis, 

terá direito a 1/3 (um terço) da herança. Este é outro ponto que a doutrina critica, pois priva o 

companheiro de recolher a integralidade da herança na falta de descendentes e ascendentes, 

impondo a concorrência do sobrevivente com os colaterais, até o 4º grau, ou seja, dividirá sua 

limitada herança com irmãos, tios ou até primos que não tenham qualquer afinidade com o de 

cujus. “Reprovável esta modificação legislativa, desprestigiando a união estável ao colocar 

seus partícipes em posição inferior ‘aquela conquistada em 1996” (CAHALI; HIRONAKA, 

2003, p. 230).

A doutrina é unânime em combater tal disposição legal, pois entendem, tal como a 

professora  Giselda  Hironaka  (2003,  p.  28),  que  não  seria  justo  que  uma  pessoa  que  se 

manteve sempre ao lado de seu companheiro, nos momentos difíceis, com vínculos de amor e 

afetividade, tendo por vezes, filhos em comum, fosse substituído por parentes que apenas são 

privilegiados pela consangüinidade. 

No entendimento de Silvio Rodrigues (2002, p. 118), como os descendentes do  de 

cujus já foram mencionados nos incisos anteriores (I e II), os parentes sucessíveis de que faz 

menção o inciso III são os ascendentes e os colaterais até o quarto grau. A lei, portanto, não 

distinguiu essa situação, pois, se o companheiro sobrevivente concorrer com um ascendente 

ou mesmo com um primo ou tio-avô do  de cujus, terá sempre direito a 1/3 (um terço) da 

herança, sendo entendida esta como aqueles bens adquiridos onerosamente durante a união.

A crítica feita por Silvio Rodrigues (2002, p. 118) é no sentido de que houve um 

retrocesso no novo Código nessa questão, pois não há razão para que o companheiro concorra 

com os colaterais do de cujus, e ainda apenas em parte da herança, colocando o mesmo numa 

posição “acanhada” na sucessão da pessoa com quem viveu de forma pública, duradoura e 

constituindo uma família que é tão digna quanto àquela oriunda do casamento.
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Eduardo  de  Oliveira  Leite  (2003,  p.  63)  tem o  mesmo  entendimento,  afirmando 

causar estranheza o fato do companheiro que viveu toda uma existência ao lado do outro 

tenha direito apenas a um terço da herança, da mesma forma que os colaterais, que em nada 

contribuíram na aquisição do patrimônio. 

Concorrendo com ascendentes  ou colaterais,  conforme estipulado no inciso III,  a 

parte atribuída ao companheiro será sempre fixa, na proporção de 1/3 para o companheiro e 

2/3 para os demais herdeiros. 

Assim,  concorrendo  com  sogro,  o  companheiro  terá  direito  a  1/3  (dos  bens 

adquiridos onerosamente na constância da união) e o restante, ou seja, 2/3 será entregue ao 

sogro.  Havendo  sogro  e  sogra,  estes  dividirão  estes  2/3  de  forma  paritária  entre  si, 

continuando o mesmo 1/3 para o companheiro, mesmo que o grau dos ascendentes seja maior, 

o que não ocorria com os cônjuges, como anteriormente analisado.

Finalmente, o inciso IV do Art. 1790 dispõe que, não havendo parentes sucessíveis, o 

companheiro  sobrevivente  herdará  a  totalidade  da  herança.  Tal  inciso  vem somente  para 

confirmar o retrocesso feito pelo novo código quanto à posição do companheiro na ordem de 

vocação hereditária, pois como já mencionado, na Lei 8.971/94, Art. 2.º, III o companheiro 

herdava a totalidade da herança na falta de descendentes e ascendentes, enquanto que com o 

novo dispositivo  legal,  o mesmo,  somente  herdará a  totalidade  da herança  se  não houver 

descendentes,  ascendentes  e  colaterais,  ficando  estes  últimos  na  frente  do  companheiro 

sobrevivente. Lembrando sempre que tal herança se refere aos bens adquiridos onerosamente 

na vigência da união.

Assim, apenas na falta de descendentes, ascendentes ou colaterais até o 4º grau é que 

o companheiro receberá a integralidade da herança.  No entanto,  integralidade esta que, na 

opinião  dos professores Cahali  e Hironaka (2003, p. 231), é concernente  apenas aos bens 

adquiridos onerosamente na vigência da união, sendo esta outra crítica do autor, pois na falta 

de parentes sucessíveis, os bens adquiridos gratuitamente ou anteriormente a união estável, 

serão considerados jacentes e, portanto, transferidos posteriormente ao Estado.

O desembargador Luis Felipe Brasil Santos (2003, p. 1) diverge da opinião do Prof. 

Cahali, pois entende que há uma antinomia entre o inciso IV e o caput do artigo 1790, pois 
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enquanto o caput diz que o companheiro herdará apenas os bens adquiridos onerosamente na 

vigência  da  união,  o  inciso  IV  dispõe  que  não  havendo  parentes  sucessíveis  herdará  a 

totalidade da herança. Assim, entre as duas disposições o autor entende que o operador do 

direito  deverá  aplicar  a  mais  justa  ao  companheiro,  passando  este  a  receber  sobre  a 

integralidade da herança sem a limitação contida no caput.  “Portanto, não havendo outros 

herdeiros,  o  companheiro,  por  força  do claro  comando  do inciso  IV,  deverá  receber  não 

apenas os bens havidos na constância da relação, mas a totalidade da herança”. 

Outra questão discutida pela doutrina se refere à ausência expressa da investidura do 

companheiro como herdeiro necessário, como fez com o cônjuge no Art. 1845. 

De  acordo  com o  referido  artigo,  são  herdeiros  necessários  os  descendentes,  os 

ascendentes e o cônjuge. O legislador, portanto, não incluiu expressamente o companheiro 

como herdeiro necessário.

Assim, a doutrina majoritária entende que o companheiro não é herdeiro necessário 

diante da omissão do artigo, pois trata do companheiro de forma especial no Art. 1790 não 

prevendo, porém tal possibilidade.

A professora  Giselda  Hironaka  (2003,  p.  25)  entende  que  o  legislador  perdeu  a 

oportunidade de prever esta proteção também ao convivente,  não se vislumbrando motivo 

para que as condições do cônjuge e do convivente não se equiparassem também na proteção 

da legítima”.

O  professor  Eduardo  de  Oliveira  Leite  (2003,  p.  219-220)  comunga  da  mesma 

opinião,  “[...]  com  ressalva  que  o  cônjuge  sobrevivente  é  herdeiro  necessário  e  o(a) 

companheiro(a) é herdeiro facultativo concorrendo com os demais sucessores.”

Assim, diante de tal ausência, poderá o companheiro ser excluído da sucessão de seu 

consorte se este o fizer através de testamento. Desse modo, o testamento poderá contemplar 

terceiros, excluindo o companheiro da ordem legítima de sucessão, assim como os colaterais.

Diante de tamanha desigualdade de tratamento constante no direito sucessório entre 

cônjuges e conviventes, nota-se a tamanha primazia que o casamento possui sobre a união 

estável,  sendo  tal  preferência  dada  pelo  legislador  com o  objetivo  de  tornar  vantajoso  a 
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conversão das uniões estáveis em casamento, sendo este o entendimento de Alexandre Gir 

Gomes (2002, p. 13).

O autor mencionado acima, critica a posição da Desembargadora Maria Berenice Dias, 

quando esta, na conferência proferida no Recife, promovida pelo IBDFAM3, manifestou o 

entendimento de que a nova ordem jurídica do direito sucessório, expressada pelo Art.1790, 

estaria violando a Constituição Federal, pois esta teria deferido o status de família à união 

estável, descabendo qualquer tratamento discriminatório entre ambas as entidades.

7 AS ALTERAÇÕES DO ART. 1790 PROPOSTAS PELO PROJETO SUBSTITUTIVO 
Nº6960/02

O projeto substitutivo de Lei nº6960/024 do Deputado Ricardo Fiúza, aprovado pela 

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Redação  em  03.02.2004,  prevê  uma  mudança 

considerável no Art. 1790, para sanar as discrepâncias ocorridas e tão criticadas pela doutrina. 

De acordo com o projeto, o companheiro passará a ter  direitos sucessórios muito 

similares aos direitos dos cônjuges, pois os seus incisos equiparam-se aos incisos do Art. 

1829, anteriormente analisado. 

De acordo com o inciso I, o companheiro terá direito a concorrer em partes iguais 

com descendentes  (não  mais  “filhos”)  na herança  do  de cujus,  com as  mesmas  ressalvas 

quanto  ao  regime  de  bens  feitas  aos  cônjuges,  ou  seja,  se  os  companheiros  estipularem 

contratualmente o regime da comunhão universal de bens, não serão, neste caso, herdeiros 

concorrentes, assim como também não serão herdeiros concorrentes, se o de cujus não houver 

3IBDFAM-Instituto Brasileiro de Direito de Família.
4“Art. 1.790 do Projeto substitutivo 6960/02 – O companheiro participará da sucessão do outro nas condições 
seguintes:

 I – em concorrência com descendentes, salvo disposição contrária de contrato escrito, na forma do Art. 
1.725, estipulando comunhão universal,  ou se no início da convivência ocorrer  a hipótese do inciso II,  Art. 
1.641, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II – em concorrência com descendentes apenas do autor da herança tocar-lhe-á metade do que couber a 
um daqueles;

III – com ascendentes concorrerá em igualdade de condições;
IV – em falta de ascendentes e descendentes terá direito à totalidade da herança.
Parágrafo único. Ao companheiro sobrevivente, enquanto não constituir nova união ou casamento, será 

assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao 
imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.”
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deixado bens particulares, ou ainda se no início da convivência um deles tiver 60 anos ou 

mais.

O inciso II do projeto substitutivo determina que,  concorrendo com descendentes 

apenas  do  autor  da  herança,  tocará  ao  companheiro  a  metade  do  que  couber  a  cada  um 

daqueles, ou seja, manteve a redação do atual Art. 1790 do Código Civil.

De  acordo  com  o  inciso  III,  o  companheiro  concorrerá  com  ascendentes, 

independentemente do regime matrimonial, em igualdade de condições.

O inciso IV manteve o companheiro em terceiro lugar na vocação hereditária, como 

já havia conquistado no Art. 2º, III da Lei nº 8.971/94, excluindo a possibilidade de concorrer 

com colaterais. 

Mas a alteração mais significativa foi o fato do artigo não mais estipular a que parte 

dos bens serão destinados aos companheiros,  ou seja, se aprovada esta alteração da forma 

como  está,  o  companheiro  será  herdeiro  não  mais  dos  bens  adquiridos  onerosamente  na 

constância da união, mas de todo acervo hereditário deixado pelo de cujus.

O parágrafo único, acrescentado ao Art. 1790, instituiu o direito real de habitação ao 

companheiro, tal como previu para o cônjuge no Art. 1831, repetindo o que determinava o 

parágrafo único do Art. 7º da Lei nº 9.278/96.

8 CONCLUSÃO

O novo Código Civil deu aos companheiros um tratamento visivelmente diferenciado 

e inferior em relação aos cônjuges, quando expressamente os manteve como herdeiros apenas 

dos  bens  adquiridos  onerosamente  na  vigência  da  união  estável,  excluindo-os  assim  em 

participar da sucessão do de cujus quanto ao restante dos bens, admitindo a possibilidade de 

colaterais ou até mesmo o Estado, virem a ter preferência nestes bens. 

Não bastasse isto, em momento algum dispôs a respeito do direito real de habitação 

conquistado pela Lei 9278/96, pairando a dúvida dos juristas se tal direito permanecerá ou 

não a viger em nosso ordenamento jurídico.
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 Não resta a menor dúvida que a modificação de maior importância trazida pelo novo 

Código  foi  o  fato  de  colocar  o  cônjuge  como  herdeiro  necessário  (Art.  1845), 

impossibilitando assim que o  de cujus deixe desamparado seu consorte. Benefício este não 

conquistado pelos companheiros, podendo ser excluídos pelo de cujus da sucessão através de 

doações ou testamento, sendo este mais um dos pontos do Código criticado pela doutrina.

O Projeto substitutivo nº 6960/02 traz algumas alterações ao novo Código para tentar 

sanar  discrepâncias  ocorridas  e  criticadas  pela  doutrina.  Dentre  as  principais  mudanças 

destaca-se o Art. 1790, onde retira a sucessão dos companheiros apenas dos bens adquiridos 

onerosamente na constância da união. No entanto, até que tal projeto não seja aprovado, os 

estudos não podem ser baseados em perspectivas de direito.

Não  possuímos  a  pretensão  de  esgotar  o  assunto,  nem  tão  pouco  de  trazermos 

conclusões e soluções milagrosas para cada problema apontado pelos doutrinadores. Nosso 

intuito  é  lançarmos  uma  semente  de  que  o  tema  é  encantador  e  merece  ser  muito  bem 

estudado  pelos  operadores  do  direito,  buscando  a  interpretação  adequada  e  a  evolução 

legislativa necessária às mudanças sociais. 

Não apenas necessita-se da pacificação das jurisprudências a respeito dos assuntos 

polêmicos,  mas  também de  uma  análise  mais  aprofundada  pelos  estudiosos  do  Direito  e 

principalmente dos legisladores que, em razão das omissões, divergências e obscuridades de 

alguns dispositivos, deverão elaborar novas leis para adequá-las aos anseios da comunidade 

civil e jurídica.
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