
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.605.169 - DF (2016/0132356-6)
  

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : MICHELLI PACHECO ALVES PEREIRA 
RECORRENTE : VANESCA PACHECO ALVES 
RECORRENTE : WALLACE PACHECO ALVES 
RECORRENTE : CARLOS EDUARDO DE FARIAS ALVES 
RECORRENTE : SUELLEN CRISTINA DOURADO ALVES 
RECORRENTE : SUZANA DOURADO ALVES 
RECORRENTE : BRUNA DOURADO ALVES 
RECORRENTE : LARISSA DOURADO ALVES 
RECORRIDO : EDY MATILDES DOURADO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/1973). INVENTÁRIO. MEAÇÃO 
E HERANÇA. UNIÃO ESTÁVEL. SUCESSÃO DO COMPANHEIRO. 
CONCORRÊNCIA COM PARENTES SUCESSÍVEIS. ART. 1.790, DO 
CÓDIGO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

DECISÃO
Vistos, etc.

Trata-se de recurso especial interposto por MICHELLI PACHECO ALVES 

PEREIRA E OUTROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", do 

permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 

CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA. 
MEAÇÃO E HERANÇA. HERDEIROS DESCENDENTES SUCESSÍVEIS. 
CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1 . Não havendo controvérsia no processo quanto ao fato de que os bens e 
direitos integrantes do acervo hereditário foram adquiridos a título 
oneroso durante o período da união estável, a companheira, para além de 
manter sua meação, se apresenta legitima a herdar e participar da 
sucessão do companheiro falecido, conforme expressa previsão do art. 1 
.790 do Código Civil, juntamente com os demais legitimados, não havendo 
falar em violação ao princípio da isonomia.
2. Recurso provido. (e-STJ, fl. 322).

Nas razões do recurso especial, os recorrentes alegam ofensa dos arts. 1.790 e 

1.829, ambos do Código Civil. Sustentam, em síntese, a impossibilidade de 

equiparação do instituto da união estável ao casamento. Buscam a exclusão do direito 
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da companheira, de concorrer com os descendentes do inventariado, à herança 

transmitida, para além de seu direito de meação incidente sobre os bens adquiridos a 

título oneroso na constância da união estável.

Contrarrazões às fls. 346-350 (e-STJ).

Sobreveio juízo de admissibilidade positivo pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 

352-353).

É o relatório. 

Passo a decidir.

Inicialmente, esclareço que o juízo de admissibilidade do presente recurso será 

realizado com base nas normas do CPC/1973 e com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. Enunciado Administrativo n. 

2/STJ).

A pretensão recursal não merece provimento.

O acórdão recorrido reformou a decisão do juiz de primeiro grau, que entendeu 

pela exclusão do direito da companheira à concorrência na herança com os demais 

herdeiros, ante a impossibilidade de equiparação da união estável ao instituto do 

casamento e por já possuir direito à meação do bem comum do casal.

O Tribunal de origem, ao julgar procedente o agravo de instrumento interposto 

pela ora recorrida, consignou que "o companheiro participará da sucessão do outro, 

concorrendo com os descendentes do falecido em relação a todos os bens adquiridos 

onerosamente na vigência da união estável" .(e-STJ, fl. 326).

Instado a se manifestar sobre a constitucionalidade do art. 1.790 do Código 

Civil, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, posicionou-se pela sua dissonância 

com a atual Carta Política, declarando que "o art. 1.790 do mencionado código é 

inconstitucional, porque viola os princípios constitucionais da igualdade, da 

dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade na modalidade de proibição à 

proteção deficiente e da vedação ao retrocesso"  (RE 878.694/MG, Rel. Min. Roberto 

Barroso, julgado em 10/05/2017, DJe 15/05/2017 - Tema 809 de Repercussão Geral), 

aplicando-se o art. 1.829 do Código Civil para os regimes sucessórios entre cônjuges e 

companheiros, vedada a sua diferenciação.
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O Superior Tribunal de Justiça, adequou-se a essa orientação.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE 
FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO 
ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 
1.790 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INCONSTITUCIONALIDADE. STF.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART.1.829 DO CÓDIGO
CIVIL DE 2002. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA, 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA. 
VEDAÇÃO AO RETROCESSO. APLICABILIDADE.
1. No sistema constitucional vigente é inconstitucional a distinção de 
regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado 
em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1.829 do CC/2002, 
conforme tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em 
julgamento sob o rito da repercussão geral (Recursos Extraordinários nºs 
646.721 e 878.694).
2. O tratamento diferenciado acerca da participação na herança do 
companheiro ou cônjuge falecido conferido pelo art. 1.790 do Código 
Civil/2002 ofende frontalmente os princípios da igualdade, da dignidade 
humana, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso.
3. Ausência de razoabilidade do discrímen à falta de justo motivo no plano 
sucessório.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1.332.773/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 
Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017 - grifou-se).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 
ADOÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO. CASAMENTO E UNIÃO 
ESTÁVEL. REGIMES JURÍDICOS DIFERENTES. ARTS. 1790, CC/2002. 
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EQUIPARAÇÃO. 
CF/1988. NOVA FASE DO DIREITO DE FAMÍLIA. VARIEDADE DE 
TIPOS INTERPESSOAIS DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ART. 1829, 
CC/2002. INCIDÊNCIA AO CASAMENTO E À UNIÃO ESTÁVEL. 
MARCO TEMPORAL. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A diferenciação entre os regimes sucessórios do casamento e da união 
estável, promovida pelo art. 1.790 do Código Civil de 2002 é 
inconstitucional, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, 
tanto na dimensão do valor intrínseco, quanto na dimensão da autonomia. 
Ao outorgar ao companheiro direitos sucessórios distintos daqueles 
conferidos ao cônjuge pelo artigo 1.829, CC/2002, produz-se lesão ao 
princípio da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente. 
Decisão proferida pelo Plenário do STF, em julgamento havido em 
10/5/2017, nos RE 878.694/MG e RE 646.721/RS.
2. Na hipótese dos autos, o art. 1790, III, do CC/2002 foi invocado para 
fundamentar o direito de sucessão afirmado pelos recorridos (irmãos e 
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sobrinhos do falecido) e consequente legitimidade ativa em ação de 
anulação de adoção. É que, declarada a nulidade da adoção, não 
subsistiria a descendência, pois a filha adotiva perderia esse título, 
deixando de ser herdeira, e, diante da inexistência de ascendentes, os 
irmãos e sobrinhos seriam chamados a suceder, em posição anterior à 
companheira sobrevivente.
3. A partir da metade da década de 80, o novo perfil da sociedade se tornou 
tão evidente, que impôs a realidade à ficção jurídica, fazendo-se necessária 
uma revolução normativa, com reconhecimento expresso de outros 
arranjos familiares, rompendo-se, assim, com uma tradição secular de se 
considerar o casamento, civil ou religioso, com exclusividade, o 
instrumento por excelência vocacionado à formação de uma família.
4. Com a Constituição Federal de 1988, uma nova fase do direito de 
família e, consequentemente, do casamento, surgiu, baseada num explícito 
poliformismo familiar, cujos arranjos multifacetados foram reconhecidos 
como aptos a constituir esse núcleo doméstico chamado família, dignos da 
especial proteção do Estado, antes conferida unicamente àquela edificada 
a partir do casamento.
5. Na medida em que a própria Carta Magna abandona a fórmula 
vinculativa da família ao casamento e passa a reconhecer, 
exemplificadamente, vários tipos interpessoais aptos à constituição da 
família, emerge, como corolário, que, se os laços que unem seus membros 
são oficiais ou afetivos, torna-se secundário o interesse na forma pela qual 
essas famílias são constituídas.
6. Nessa linha, considerando que não há espaço legítimo para o 
estabelecimento de regimes sucessórios distintos entre cônjuges e 
companheiros, a lacuna criada com a declaração de 
inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 deve ser preenchida com 
a aplicação do regramento previsto no art. 1.829 do CC/2002.
Logo, tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão de companheiros 
devem seguir, a partir da decisão desta Corte, o regime atualmente 
traçado no art. 1.829 do CC/2002 (RE 878.694/MG, relator Ministro Luis 
Roberto Barroso).
7. A partir do reconhecimento de inconstitucionalidade, as regras a serem 
observadas, postas pelo Supremo Tribunal Federal, são as seguintes: a) em 
primeiro lugar, ressalte-se que, para que o estatuto sucessório do 
casamento valha para a união estável, impõe-se o respeito à regra de 
transição prevista no art. 2.041 do CC/2002, valendo o regramento desde 
que a sucessão tenha sido aberta a partir de 11 de janeiro de 2003; b) 
tendo sido aberta a sucessão a partir de 11 de janeiro de 2003, 
aplicar-se-ão as normas do 1.829 do CC/2002 para os casos de união 
estável, mas aos processos judiciais em que ainda não tenha havido 
trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como às partilhas 
extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura pública, na 
data de publicação do julgamento do RE n. 878.694/MG; c) aos processos 
judiciais com sentença transitada em julgado, assim como às partilhas 
extrajudiciais em que tenha sido lavrada escritura pública, na data daquela 
publicação, valerão as regras dispostas no art. 1790 do CC/2002.
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8. Recurso especial provido.
(REsp 1.337.420/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 
julgado em 22/08/2017, DJe 21/09/2017 - grifou-se).

Infere-se, portanto, que o Tribunal a quo decidiu em conformidade com a 

jurisprudência desta Corte Superior, que firmou-se no sentido de serem equiparáveis 

os regimes sucessórios do casamento e da união estável, conforme expressa previsão 

do art. 1.790 do Código Civil, conferindo ao companheiro sobrevivente, além da 

meação a que tem direito em relação aos bens adquiridos onerosamente na vigência da 

união estável, metade da parte na sucessão, em concorrência com os demais herdeiros 

do autor da herança, fazendo incidir a Súmula 83/STJ.

A propósito:

AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  EM  RECURSO ESPECIAL. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
TARIFAS  BANCÁRIAS. AUSÊNCIA PROVA CONTRATAÇÃO. 
ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. 
INOVAÇÃO DO RECURSO. NÃO CABIMENTO.
1.  Inviável o recurso especial se o acórdão recorrido se alinha com o 
posicionamento sedimentado na jurisprudência do STJ, a teor do que 
dispõe a Súmula 83 desta Corte Superior.
2.  Não se admite a adição de teses não expostas no recurso especial em  
sede  de  agravo  interno, por importar em inadmissível inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 571.455/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 
Quarta Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 22/08/2017 - grifou-se).

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.   INSTITUIÇÃO   FINANCEIRA  EM  
LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO  DO  BENEFÍCIO.  CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO 
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE   DE   ALTERAR  O  ENTENDIMENTO  FIRMADO  
NO  ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 
IMPROVIDO.
1.  A  solução dada pelo acórdão recorrido está em consonância com a 
jurisprudência  desta Corte, segundo a qual: "O direito à gratuidade da  
justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou  de  
falência  depende  de demonstração de sua impossibilidade de arcar  com  
os  encargos  processuais,  o que não ficou afigurado na espécie"  (AgInt  
no  REsp  1.619.682/RO,  Relator  o  Ministro Raul Araújo,   Quarta   
Turma,  julgado  em  15/12/2016,  DJe  7/2/2017). Incidência da Súmula 
83/STJ.
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2.   Para  elidir  as  conclusões  do  aresto  impugnado  quanto  às 
convicções  formadas  pelo  Tribunal de origem acerca da ausência da 
comprovação  da hipossuficiência do recorrente, seria imprescindível o  
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada  
no  âmbito  do recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1.677.141/AM, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 
Terceira Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017 - grifou-se).

Ademais, elidir as conclusões do aresto impugnado no sentido de que:

[...] não havendo controvérsia no processo quanto ao fato de que os bens e 
direitos integrantes do acervo hereditário foram adquiridos a título 
oneroso durante o período da união estável, a companheira, para além de 
manter sua meação, se apresenta legitima a herdar e participar da 
sucessão do companheiro falecido.  (e-STJ, fl. 328).

Tal análise demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, 

providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 7/STJ.

Destarte, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito às 

normas do CPC/2015 (cf. Enunciado Administrativo n.º 3/STJ).

Intimem-se.

Brasília (DF), 26 de setembro de 2017.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO 
Relator

Documento: 76805823 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 02/10/2017 Página  6 de 6


