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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2159041-13.2016.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante 
MARIA HELENA DE MACEDO JOVITA, são agravados JOÃO AMANCIO 
CARDOSO (INVENTARIANTE), IRACEMA DA CONCEICAO CARDOSO 
PAVAN, MAXIMINIANO CARDOSO e ANTONIEL MARTINS 
(ESPÓLIO).

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CLAUDIO GODOY (Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E 
CHRISTINE SANTINI.

São Paulo, 13 de dezembro de 2016. 

Rui Cascaldi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 36290
AGRV.Nº: 2159041-13.2016.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU
AGTE.  : MARIA HELENA DE MACEDO JOVITA
AGDO.  : ESPÓLIO DE ANTONIEL MARTINS e outros
JUIZ   : MARCUS VINICIUS BACHIEGA

PARTILHA  Inventário  Decisão que afastou 
pedido da companheira do 'de cujus' de 
adjudicação da herança por completo, ante a 
ausência de ascendentes e descendentes - Juízo de 
primeiro grau determinou a elaboração do plano 
de partilha com sucessão da companheira em 
concorrência com os colaterais, nos termos do art. 
1.790, III, do Código Civil, de modo que à 
companheira sobrevivente caberia apenas 1/3 (um 
terço) da herança, mais o percentual que lhe foi 
atribuído por força de disposição testamentária - 
A despeito da controvérsia doutrinária e 
jurisprudencial existente em torno da 
constitucionalidade do art. 1.790, a interpretação 
lógico-sistemática do Código Civil, exclusivamente 
infraconstitucional, afasta a aplicação do 
indigitado dispositivo legal, pois ele rompe com a 
equivalência entre os regimes sucessórios do 
casamento e da união estável que o diploma 
normativo em questão busca equiparar  
Precedentes  Companheira supérstite, assim, que 
é herdeira universal, sendo irrelevante o regime de 
bens  Inteligência dos arts. 1.829, III, e 1.838  
Recurso provido   

Trata-se de agravo de instrumento 
interposto contra decisão que, nos autos de ação de 
inventário, indeferiu o pleito de adjudicação da 
integralidade dos bens do Espólio à companheira 
sobrevivente, bem como determinou ao inventariante a 
apresentação do plano de partilha final dos bens, 
observando que à companheira cabe somente 1/3 (um 
terço) dos bens adquiridos onerosamente na constância 
de união estável, ressalvado o garantido por 
testamento, conforme disposto no art. 1.790, III, do 
Código Civil.

Recorre a companheira MARIA HELENA, 
sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade do 
art. 1.790, III, do Código Civil, pois tratar de 
maneira desigual a união estável e o casamento, ao 
passo que a Constituição Federal os equipara, como 
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institutos de entidade familiar, em seu art. 226, § 
3º. Afirma seu direito à totalidade da herança, na 
falta de descendentes e de ascendentes do de cujus, 
com base no art. 2º, III, da Lei nº. 8.971/94, nos 
Enunciados nº. 49 e 50 da Corregedoria Geral de 
Justiça de São Paulo e na regra do art. 1.838 do 
Código Civil, cuja aplicação deve ser aceita, por 
analogia. Requer a reforma da decisão interlocutória 
impugnada, de forma a ser reconhecido seu direito à 
integralidade dos bens deixados por seu falecido 
companheiro.

Efeito suspensivo deferido (fl. 374).

Recurso processado com resposta.

É o relatório.

Sabe-se que, em 27 de junho de 2011, 
faleceu ANTONIEL MARTINS, sem deixar ascendentes nem 
descendentes (fl. 77). Deixou, contudo, testamento 
público, mediante o qual contemplou sua companheira 
MARIA HELENA, ora agravante, com 25% de todos os seus 
bens (fls. 45-46).

Iniciado o inventário, foram 
apresentadas primeiras declarações, nas quais se 
apontaram como sucessores do de cujus a companheira 
agravante em concorrência com os colaterais 
MAXIMIANO, OZANA, JOÃO ANTONIO, IRACEMA e JOÃO 
AMANCIO (fls. 106-111).

Insurgiu-se a agravante MARIA HELENA, 
pugnando pelo reconhecimento da união estável nos 
autos do inventário, bem como a adjudicação para si 
da totalidade da herança, em razão de sua qualidade 
de companheira supérstite, à qual se aplicaria, de 
acordo com a equiparação constitucional das entidades 
familiares, o mesmo regime sucessório do cônjuge 
sobrevivente.

O juízo de primeiro grau entendeu ser 
incontroversa a existência da união estável, mas 
rejeitou o pleito adjudicatório, com base no disposto 
no art. 1.790, III, do Código Civil e no entendimento 
do Órgão Especial deste Tribunal acerca da matéria.

O tema posto a julgamento realmente 
controverso.
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Se, por um lado, o Órgão Especial 
deste TJSP já se manifestou pela constitucionalidade 
do art. 1.790 do Código Civil, no bojo da ação de 
arguição de inconstitucionalidade nº 
0359133-51.2010.8.26.0000, por outro, tal 
constitucionalidade está sendo objeto de análise no 
STF, no bojo do RE nº 878.694, de relatoria do Min. 
Luís Roberto Barroso, cujo julgamento está suspenso 
desde 31.08.2016, devido a pedido de vista do Min. 
Dias Toffoli1.

No entanto, a despeito de qualquer 
controvérsia relativa à indigitada 
constitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, é 
certo que mesmo a interpretação lógico-sistemática, 
exclusivamente infraconstitucional, da matéria posta 
a julgamento, afasta o modo de partilha determinado 
na decisão interlocutória recorrida.

O Código Civil nenhuma distinção faz 
entre a união estável e o casamento quanto aos 
direitos e deveres dos cônjuges e companheiros, do 
que se conclui que o Código Civil os equipara. 
Referido diploma é dotado de racionalidade 
intrínseca, ordem e unidade que precisam ser 
preservadas, de forma que a aplicação do art. 1.790 
implica numa ruptura de tal sistema, ao criar 
distinções entre o regime sucessório do casamento e o 
da união estável.

Bem por isso, deve ser afastada a 
aplicação do art. 1.790 ao caso em tela.

A propósito, esta Primeira Câmara, no 
julgamento do agravo de instrumento nº 0083391-
96.2013.8.216.0000, de relatoria do Desembargador 
Claudio Godoy, agasalhou o mesmo entendimento que 
agora se adota, utilizando-se para tanto da mesma 
interpretação lógico-sistemática ora aplicada.

Confira-se a fundamentação adotada na 
ocasião daquele julgamento:

1 “Pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o 
julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do Recurso 
Extraordinário (RE) 878694 em que se discute a legitimidade do 
tratamento diferenciado dado a cônjuge e a companheiro, pelo 
artigo 1.790 do Código Civil, para fins de sucessão. Até o 
momento, sete ministros votaram pela inconstitucionalidade da 
norma, por entenderem que a Constituição Federal garante a 
equiparação entre os regimes da união estável e do casamento no 
tocante ao regime sucessório. O recurso, que começou a ser 
julgado na sessão desta quarta-feira (31), teve repercussão 
geral reconhecida pela Corte em abril de 2015”. < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteu
do=324282>
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“A questão controvertida está, pois, 
na identificação da situação hereditária 
da autora. O caso envolve, nesse sentido, 
a discussão sobre a incidência, na 
sucessão do companheiro falecido, da 
regra do artigo 1.790 do CC. E, a 
propósito, respeitada a convicção do MM. 
Juiz de origem, o deslinde se há de 
rever.

De início, saliente-se que o exame da 
questão a que aqui se procederá parte de 
uma perspectiva exclusivamente 
infraconstitucional. Preserva-se, assim, 
a cláusula de reserva de Plenário quanto 
ao reconhecimento de 
inconstitucionalidade e, neste sentido, 
preserva-se  como não poderia deixar de 
ser  inclusive o que já decidiu o C. 
Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça 
do Estado, no julgamento da Arguição de 
Inconstitucionalidade 
n.0359133-51.2010.8.26.0000 
(990.10.359133-0), de 14.09.2011. Isto 
muito embora não se deixe de ressalvar a 
posição pessoal deste relator sobre a 
matéria, já externada alhures, em mais de 
uma oportunidade (Dos herdeiros 
necessários e da gravação da legítima no 
novo Código Civil. In: Temas relevantes 
do direito civil contemporâneo. Coord.: 
Giovanni Ettore Nanni. São Paulo: Atlas, 
2008. p. 718-748, em especial p. 725-727; 
Efeitos pessoais da união estável. In: 
Direito de família no novo milênio; 
Coord.: Chinellato; Simão; Fujita e 
Zucchi. Atlas, 2010. p. 329-332; item 2). 
Como também, no mesmo sentido, não se 
furta à ressalva das relevantes 
ponderações acerca da 
inconstitucionalidade do dispositivo, 
efetuadas pelo Min. Luiz Felipe Salomão, 
no julgamento do AI no Resp. n. 
1.135.354, j. 24.05.2011, em que 
encaminhada a apreciação da matéria à 
Corte Especial, mas que a reputou afeta, 
em julgamento de 03.10.2012, à Suprema 
Corte.
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E mesmo em anterior aresto do mesmo 
Tribunal Superior (Resp. n. 1.117.563, 
rel. a Min. Nacy Andrighi, j. 
17.12.2009), no qual que se reconheceu a 
incidência do artigo 1.790 do CC, isto se 
fez para garantir à companheira direito à 
meação e mais uma cota hereditária, 
ademais em consonância com outro aresto 
anterior, de mesma relatoria, que havia 
admitido, incidenter tantum, concorrência 
do cônjuge com descendentes, na comunhão 
parcial, note-se, a respeito dos bens 
comuns (Resp. n. 992.749, j. 01.12.2009).

De qualquer maneira, aqui importa, 
tal qual já se laborou no âmbito deste 
Tribunal, com extensa e perfeita 
fundamentação (Agravo de Instrumento nº 
0126543-73.2008.8.26.0000, 4ª Câmara de 
Direito Privado rel. Des. Francisco 
Loureiro. j. 11/09/2008), examinar a 
matéria à luz da própria lógica 
intrínseca do Código Civil quando se deu 
a tratar da situação jurídica do cônjuge 
e do companheiro. Ou, como identicamente 
salientou o E. Des. Elliot Akel, no 
julgamento do incidente acima referido, 
em voto vencido que declarou, tem-se 
imperativo de real harmonização do 
sistema civil no quanto atinente à 
sucessão do cônjuge e do companheiro.

(...)
Veja-se que o Código Civil, quando 

dispôs sobre a união estável, não 
estabeleceu direitos e deveres diversos 
daqueles decorrentes do conteúdo interno 
do casamento. Dito de outro modo, não 
erigiu qualquer distinção intrínseca, de 
dignidade, entre o casamento e união 
estável, nem por isso, é claro, 
simplesmente equiparados.

As diferenciações somente se podem 
enxergar no tocante a efeitos que sejam 
extrínsecos e que defluam da solenidade 
que reveste o casamento, mas não a união 
estável, notória, é certo, mas informal 
por natureza. O casamento, ao contrário 
da união estável, se pode saber a priori 
se contraído, com quem contraído e se 
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ainda persistente. Basta consultar o 
registro público. Aí a formalidade 
pública que lhe é inerente e que o 
diferencia da união estável. Por isso, 
por exemplo, se compreende que o CC tenha 
exigido outorga conjugal, no artigo 
1.647, e não do companheiro. Ou que tenha 
emprestado ao casamento o efeito de 
emancipação (art. 5º, parágrafo único, 
inciso II), mas não à união estável.

Porém, isto não significa, em 
absoluto, que a lei civil tenha querido 
erigir efeitos internos distintos entre 
iguais formas de constituição de família, 
sempre quando analisadas do ponto de 
vista intrínseco, ambas derivadas da 
comunhão afetiva de um casal que o leva a 
um projeto de vida comum. Acaso o CC 
impõe diferente dever de respeito e 
fidelidade aos cônjuges e companheiros 
(arts. 1.566 e 1.724)? Ou diversa 
vinculação à mútua assistência, tanto 
mais se no mesmo preceito do artigo 1.694 
se garante pretensão alimentar a cônjuges 
e companheiros? Porventura titulam 
diferente prerrogativa de adotar o 
sobrenome do outro? Ora, ao que se crê, 
tão negativas quanto reveladoras são as 
respostas.

Mais, particularmente quanto à 
questão patrimonial, sintomático que o 
artigo 1.725 do CC tenha remetido ao 
regime matrimonial da comunhão parcial 
para igualmente assim estabelecer o 
regime comum da união estável. O que, é 
bem de ver, somente tende a reforçar a 
conclusão que aqui se esposa se, afinal 
de contas, a situação sucessória do 
cônjuge no atual CC foi sabidamente 
ordenada de modo a ajustá-la à alteração 
do regime legal de bens que, com a Lei do 
Divórcio, passou de comunhão universal 
para parcial (v. texto da exposição de 
motivos do projeto, contido na Mensagem 
160, de 10.06.1975, Diário do Congresso 
de 13.06.1976). Ou seja, quando o cônjuge 
deixou, na regra geral, de ser meeiro, 
passou a contar com situação sucessória 
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diferenciada. Pois se também o regime de 
bens comum da união estável é o da 
comunicação de aquestos, então não há 
motivo bastante a que igual vocação 
hereditária não se garanta ao 
companheiro.

Na verdade, nenhuma a razão de todas 
estas indistinções referidas senão a 
indistinção intrínseca, na lei civil, 
entre o casamento e a união estável, 
desequiparados apenas no quanto decorra 
da formalidade própria que àquele é 
inerente, mas assim recebidos e ordenados 
no Código. Nenhum sentido lógico-
sistemático, portanto, se vê na 
diferenciação entre cônjuge e companheiro 
para fins sucessórios (...).

E aqui nem cabe olvidar importante 
consideração que se põe na própria 
compreensão do Código Civil como um 
sistema dotado, justamente, de uma 
racionalidade própria, de uma unidade que 
tem de ser preservada. Diferente de 
outras formas de condensação normativa, 
como a consolidação ou a compilação, um 
Código se caracteriza pela sua natureza 
constitutiva do direito (cria direito), 
mas baseando-se em uma racionalidade 
intrínseca (por todos: Ricardo Luis 
Lorenzetti. Fundamentos do direito 
privado. Trad.: Vera Maria Jacob de 
Fradera. RT. 1998. p. 42). Tem-se um 
sistema que, como lhe é próprio, vem 
dotado de uma ordem e unidade que 
precisam ser preservadas (Karl Larenz. 
Metodologia da Ciência do Direito. Trad.: 
José Lamego. 3ª ed. Fundação Calouste 
Gulbenkian. p. 234).(...)

Convenha-se, todavia, bem o que se 
daria a se admitir que, particularmente 
para a situação hereditária, cônjuge e 
companheiro se diferenciassem, ao revés 
de tantas outras passagens da ordenação 
destas entidades familiares em que 
nenhuma diferenciação, do ponto de vista 
intrínseco, a atual lei civil fez. E sem 
qualquer causa lógico-racional que o 
justificasse, insista-se, à luz da 
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ordenação dos institutos, na sua feição 
interna, dentro do próprio Código Civil.

Pior, e por fim, tudo isto levando a 
uma quebra do próprio valor que anima o 
regramento da sucessão legítima. Sabe-se 
que o valor básico a amparar as regras da 
sucessão legal é a solidariedade familiar 
(v.g. Massimo Bianca. Diritto civile. 4ª 
ed. Giuffrè. 2005. p. 2. p. 534). A 
alternativa de aplicação literal do 
artigo 1.790, a rigor, cria uma distinção 
injustificável, na lógica do CC, entre a 
solidariedade havida entre os cônjuges e 
os companheiros, distinguindo os direitos 
hereditários que, sob um mesmo 
fundamento, lhes compete.” (g.n.)

Recentemente, este mesmo colegiado, em 
julgado de mesma relatoria que o presente, mais uma 
vez na mesma linha se posicionou:

“PARTILHA  Inventário  Decisão que 
acolheu a impugnação da filha do de cujus 
às primeiras declarações apresentadas 
pela companheira do falecido e considerou 
inconstitucional o regime de partilha do 
art. 1.790 do Código Civil, de modo que 
caberia à companheira apenas a meação dos 
bens inventariados, sem direito à herança 
 A despeito da controvérsia doutrinária 
e jurisprudencial existente em torno da 
constitucionalidade do art. 1.790, a 
interpretação lógico-sistemática do 
Código Civil, exclusivamente 
infraconstitucional, afasta a aplicação 
do indigitado dispositivo legal, pois ele 
rompe com a equivalência entre os regimes 
sucessórios do casamento e da união 
estável que o diploma normativo em 
questão busca equiparar  Precedentes  
Companheira, assim, que apenas é meeira 
dos bens inventariados, não concorrendo 
com a filha exclusiva do de cujus na 
herança, correspondente à outra metade 
dos referidos bens  Inteligência do art. 
1.829, I, do Código Civil  Recurso não 
provido” (AI 2266743-52.2015.8.26.0000, 
j. em 13.09.2016).
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Afastada a aplicação à espécie do art. 
1.790, III, do Código Civil, e considerada a 
equivalência da união estável à meação, nos termos do 
exposto até o momento, deverá prevalecer, no caso, a 
tese da agravante, companheira sobrevivente, devendo 
se organizar a partilha com supedâneo no art. 1.829, 
III, do mesmo diploma legal, ante a ausência de 
descendentes e de ascendentes do autor da herança.

Assim sendo, aplica-se, por 
conseguinte, o art. 1.838 do CC, segundo o qual, “Em 
falta de descendentes e ascendentes, será deferida a 
sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente”.

Portanto, deve ser acolhida a 
pretensão recursal, de forma a se deferir a 
adjudicação integral da herança à agravante, 
porquanto é ela a herdeira universal.

Aliás, desarrazoada a alegação dos 
agravados, formulada em contraminuta recursal, de 
restrição da participação da companheira aos bens 
adquiridos onerosamente na vigência da união estável. 
Primeiro porque, como visto acima, posiciona-se esta 
Câmara pelo afastamento de aplicação do art. 1.790 
como um todo, não podendo persistir a ressalva 
constante do caput do dispositivo legal. 

Ademais, incabível a exclusão dos bens 
adquiridos pelo de cujus antes do início da união, 
afinal, não se trata aqui de partilha decorrente do 
direito de família (e.g. advinda da dissolução da 
sociedade de fato), mas de direito sucessório. 
Inexistindo ascendentes ou descendentes do falecido, 
a companheira, equiparada ao cônjuge, recebe toda a 
herança, sendo irrelevante o regime de bens. Neste 
sentido:

“O cônjuge sobrevivente, figurando em 
terceiro lugar na ordem preferencial da 
vocação hereditária, recebe a 
integralidade da herança se não houver 
descendentes e ascendentes. Não importa 
qual seja o regime de bens. Ainda que 
casado, por exemplo, pela separação total 
de bens, convencional ou legal, recebe 
toda a herança” (ANTONINI, Mauro, Código 
Civil Comentado, coord. Cezar Peluso, 10ª 
ed. rev. e atual., Manole, 2016, p. 
2127).
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Diante do exposto, nos termos acima, 
DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

RUI CASCALDI - Relator
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