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Assunto 11.4 - DO USUFRUTO 
  

 

CONCEITO E 

CARACTERÍSTICAS  

 

O Código Civil de 1916 

definia o usufruto, no art. 713, como 

“o direito real de fruir as 

utilidades e frutos de uma coisa, 

enquanto temporariamente 

destacado da propriedade”. CRG 

Conceito: usufruto é o direito real limitado de gozo ou fruição conferido 

durante certo tempo a uma pessoa, que a autoriza a ocupar a coisa alheia e a 

retirar seus frutos e utilidades (1394). É dir. real de gozo ou fruição, não é dir. real de 

garantia, nem é contrato com efeito real. O usufruto é mais amplo do que o uso e a 

habitação, e mais restrito do que a superfície. (Rafael de Menezes) 

 

 

Alguns dos poderes inerentes ao domínio são transferidos ao usufrutuário, que 

passa a ter, assim, direito de uso e gozo sobre coisa alheia. Como é temporário, 

ocorrendo sua extinção, passará o nu-proprietário a ter o domínio pleno da coisa. 

Diz-se que o usufruto é temporário porque extingue-se com a morte do 

usufrutuário (CC, art. 1.410,1) ou no prazo de trinta anos, se constituído em favor 

de pessoa jurídica, e esta não se extinguir antes (art. 1.410, III).  

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis: 

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário; 

II - pelo termo de sua duração; 

III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de 

quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo 

decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer; 

 

IV - pela cessação do motivo de que se origina; 

V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições 

dos arts. 1.407, 1.408, 2ª parte, e 1.409; 

USUFRUTO 
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VI - pela consolidação -  quando na mesma pessoa se reúnem as qualidades de  

usufrutuário e nu-proprietário 

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, 

deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com 

os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos 

de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação 

prevista no parágrafo único do art. 1.395; 

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o 

usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399). 

 

É, também, direito real, gozando o seu titular das prerrogativas deste: sequela, 

oposição erga omnes, ação real etc.  

 

É, ainda, inalienável, permitindo-se, porém, a cessão de seu exercício por 

título gratuito ou oneroso (CC, art. 1.393). Se isso acontecer, o usufrutuário poderá 

também arrendar o imóvel, não estando obrigado a explorá-lo pessoalmente. (Carlos 

Roberto Gonçalves) 

Art. 1.393. Não se pode transferir o usufruto por 

alienação; mas o seu exercício pode ceder-se por título 

gratuito ou oneroso. 

 

Numa ordem decrescente do direito real limitado de fruição mais amplo 

(superfície) para o mais restrito (habitação), usufruto está em segundo lugar, pois é 

menos do que superfície e é mais do que uso. 

Obs: observem que na ordem do 1225 eu pulei as servidões prediais, pois nas 

servidões não se destaca qualquer das faculdades do domínio; nas servidões não se 

destaca o uso, a fruição ou a disposição; bem, veremos servidões em breve. 

Então propriedade é uso + fruição + disposição;  

superfície é uso + fruição e parte da disposição;  

já usufruto é uso + fruição; uso é apenas uso e habitação é um mini-uso. 

 

 

 

Partes do usufruto: usufrutuário e nu-proprietário.  

Assim, numa coisa dada em usufruto o usufrutuário vai adquirir as 

faculdades de usar e fruir da coisa,  
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enquanto o proprietário permanece com a disposição;  

como o proprietário fica despido da posse direta, administração, uso e 

fruição da coisa, ele é chamado de nu-proprietário, afinal a posse e o uso de uma 

coisa são mais visíveis do que a disposição; a posse que o nu-proprietário conserva é a 

posse indireta (lembram do 1197? Lembram da Teoria de Ihering do 1196?  

 

 

            

A inalienabilidade ocasiona a impenhorabilidade do usufruto. O direito em 

si não pode ser penhorado, em execução movida por dívida do usufrutuário, 

porque a penhora destina-se a promover a venda forçada do bem em hasta 

pública.  

Mas como o seu exercício pode ser cedido, é passível, em consequência, de 

ser penhorado. Nesse caso, o usufrutuário fica provisoriamente privado do direito 

de retirar da coisa os frutos que ela produz.  

O juiz que deferir a penhora - nomeará um administrador do imóvel. Os 

frutos produzidos e colhidos servirão para pagar o credor até que se extinga 

totalmente a dívida. Nesse caso, a penhora será levantada, readquirindo o usufrutuário 

o direito de uso e gozo da coisa (CPC, art. 717).  

 

José Dias é proprietário de uma casa no Jardim Planalto. Cede a Pedro 

Simplis e Maria Spertus o direito real (satisfazendo a todos os requisitos legais de 

constituição de DR), de usar e fruir do bem de forma vitalícia para ambos. Ocorre 

que falece após 10 anos de Direito Real. Responda, apresentando, no mínimo, 2 

doutrinas e uma legislação: 

 

O DR em questão se extinguirá com a morte de Pedro? Explique. 

 

Art. 717 - Decretado o usufruto, perde o executado o 

gozo do móvel ou imóvel, até que o exequente seja pago do 

principal, juros, custas e honorários advocatícios. 
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Observa-se que o usufrutuário não perde o direito de usufruto, o que ocorreria se 

este pudesse ser penhorado e arrematado por terceiro. Perde apenas, 

temporariamente, o exercício desse direito, em razão da penhora. 

No entanto, se a dívida for do nu-proprietário, a penhora pode recair sobre 

os seus direitos. O nu-proprietário tem o direito de dispor da coisa. O imóvel pode ser 

penhorado, portanto, e alienado em hasta pública, mas a todo tempo, inclusive 

depois da arrematação, incidirá sobre ele o direito real de usufruto, pertencente ao 

usufrutuário, até que venha a extinguir-se, nas hipóteses previstas no art. 1.410. 

(Carlos Roberto Gonçalves) 

 

CONSTITUIÇÃO E OBJETO  

O usufruto pode constituir-se por determinação legal, ato de vontade e 

usucapião.  

Por determinação legal é o estabelecido pela lei em favor de certas pessoas, 

como o usufruto dos pais sobre os bens do filho menor (CC, art. 1.689, I).  

Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do 

poder familiar: 

I - são usufrutuários dos bens dos filhos; 

 

 

Por ato de vontade é o que resulta de contrato ou testamento.  

Admite-se, ainda, a sua constituição pela usucapião, ordinária ou 

extraordinária, desde que concorram os requisitos legais.  

 

 

OBJETO 

Podem ser objeto de usufruto um ou mais bens, móveis ou imóveis, um 

património inteiro ou parte deste (CC, art. 1.390).  

Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um 

patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e 

utilidades. 
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“O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á 

mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis” (art. 1.391).  

Art. 1.391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á 

mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

 

O usufruto de bens móveis consumíveis (art. 1.392,§ 1-°) é denominado 

quase usufruto ou usufruto impróprio, assemelhando-se ao mútuo, porque o 

usufrutuário torna-se verdadeiro proprietário, ficando obrigado a restituir coisa 

equivalente.  

O usufruto de bem móvel deve ser registrado no Cartório de Títulos e Documentos 

(art. 127, I, da LRP). 

 

Em regra, o usufrutuário é obrigado a conservar a substância da coisa para 

o nu-proprietário.“Se o usufruto recai sobre universalidade ou quota-parte de 

bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem, e ao preço 

pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, 

vala ou valado” (art. 1.392, § 3°).(Carlos Roberto Gonçalves) 

 

USUFRUTO E FIDEICOMISSO  

Malgrado a semelhança entre usufruto e fideicomisso, decorrente do fato de 

existirem, em ambos, dois beneficiários ou titulares, nítida é a diferença entre os 

dois institutos:  

 

a) USUFRUTO é direito real sobre coisa alheia, enquanto o fideicomisso 

constitui espécie de substituição testamentária;  

b) USUFRUTO, o domínio se desmembra, cabendo a cada titular certos 

direitos (ao usufrutuário, os de usar e gozar; ao nu-proprietário, os de dispor e de 

reaver), ao passo que no fideicomisso cada titular tem a propriedade plena;  

c) o usufrutuário e o nu-proprietário exercem simultaneamente os seus 

direitos; já o fiduciário e o fideicomissário exercem-nos sucessivamente;  
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d) no usufruto, são contempladas pessoas já existentes, enquanto o 

fideicomisso somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte 

do testador, ou seja, em favor da prole eventual (CC, art. 1.952). (Carlos Roberto 

Gonçalves) 

Art. 1.952. A substituição fideicomissária somente se 

permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do 

testador. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPÉCIES  

QUANTO À ORIGEM OU MODO DE CONSTITUIÇÃO, o usufruto pode 

ser legal e convencional (voluntário).  

Legal é o instituído por lei em benefício de determinadas pessoas.  

estabelecido pela lei em favor de certas pessoas, como o usufruto dos pais 

sobre os bens do filho menor (CC, art. 1.689, I). 

 

Convencional é o que resulta do contrato (ato inter vivos, em geral sob a 

forma de doação) ou do testamento (ato causa mortis). 

 

 

QUANTO À SUA DURAÇÃO, PODE SER TEMPORÁRIO OU 

VITALÍCIO.  

Usufruto temporário é o estabelecido com prazo certo de vigência. 

Extingue-se com o advento do termo.  

Vitalício é o que perdura até a morte do usufrutuário ou enquanto não 

sobrevier causa legal extintiva (CC, arts. 1.410 e 1.411). (Carlos Roberto 

Gonçalves) 
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Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis: 

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário; 

II - pelo termo de sua duração; 

III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de 

quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo 

decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer; 

 

IV - pela cessação do motivo de que se origina; 

V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições 

dos arts. 1.407, 1.408, 2ª parte, e 1.409; 

VI - pela consolidação; 

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, 

deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com 

os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos 

de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação 

prevista no parágrafo único do art. 1.395; 

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o 

usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399). 

 

Art. 1.411. Constituído o usufruto em favor de duas 

ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada 

uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o 

quinhão desses couber ao sobrevivente. 

 

QUANTO AO SEU OBJETO, O USUFRUTO DIVIDE-SE EM PRÓPRIO 

OU IMPRÓPRIO.  

Próprio é o que tem por objeto coisas inconsumíveis e infungíveis, cujas 

substâncias são conservadas e restituídas ao nu-proprietário.  

Impróprio é o que incide sobre bens consumíveis ou fungíveis, sendo 

denominado quase usufruto (CC, art. 1.392, § 1°). 

 

QUANTO AOS TITULARES, PODE SER SIMULTÂNEO E SUCESSIVO. 

Simultâneo é o constituído em favor de duas ou mais pessoas, ao mesmo tempo, 

extinguindo-se gradativamente em relação a cada uma das que falecerem, salvo se 

expressamente estipulado o direito de acrescer. Neste caso, o quinhão do 

usufrutuário falecido acresce ao do sobrevivente, que passa a desfrutar do bem 

com exclusividade (art. 1.411). Esse direito, nos usufrutos instituídos por 

testamento, rege-se pelo disposto no art. 1.946 do Código Civil.  
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Art. 1.411. Constituído o usufruto em favor de duas 

ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada 

uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o 

quinhão desses couber ao sobrevivente. 

Art. 1.946. Legado um só usufruto conjuntamente a 

duas ou mais pessoas, a parte da que faltar acresce aos co-

legatários. 

Parágrafo único. Se não houver conjunção entre os 

co-legatários, ou se, apesar de conjuntos, só lhes foi legada 

certa parte do usufruto, consolidar-se-ão na propriedade as 

quotas dos que faltarem, à medida que eles forem faltando. 

 

 

Usufruto sucessivo é o instituído em favor de uma pessoa, para que depois 

de sua morte transmita-se a terceiro. Essa modalidade não é admitida pelo nosso 

ordenamento, que prevê a extinção do usufruto pela morte do usufrutuário. 

(Carlos Roberto Gonçalves) 

 

Se o doador, ao reservar para si o usufruto (usufruto deducto) do bem 

doado, estabelecer a sua inalienabilidade, esse gravame só poderá ser cancelado 

após sua morte, se estiver bem evidenciada a sua intenção de não permitir a alienação 

do bem somente enquanto permanecer como usufrutuário. Falecendo este, cancelam-se 

o usufruto e a cláusula de inalienabilidade de caráter temporário. 

 

EXEMPLOS DE USUFRUTO NA ATUALIDADE:  

1) com caráter alimentar: um pai tem um filho desempregado/complicado, 

então dá a ele em usufruto gratuito e vitalício uma casa pra ele viver, e o filho 

poderá morar lá e alugar um quarto nos fundos a um terceiro, vender as frutas do 

quintal, etc.;  

2) para resolver problema de partilha: um casal tem filhos e apenas um 

imóvel onde moram; o casal resolve se divorciar, com quem fica a casa? Sugestão: o 

marido sai de casa e o casal transfere a propriedade da casa para os filhos com 

usufruto gratuito e vitalício para a mãe; este é um acordo muito comum que se faz 

em divórcio; se os filhos crescerem e um dia quiserem vender a casa, vão vender 

com a mãe dentro porque usufruto é direito real, a mãe não pode ser obrigada a 
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sair de jeito nenhum; chama-se isto de doação dos pais aos filhos em condomínio, 

com reserva de usufruto vitalício e gratuito para a mãe. (Rafael de Menezes) 

 

 

EXTINÇÃO DO USUFRUTO  

Segundo o art. 1.410 do Código Civil, extingue-se o usufruto:  

a) pela renúncia (inciso I) ou desistência manifestada pelo usufrutuário, 

exigindo-se apenas que o faça por escritura pública, se o direito se refere a bens 

imóveis de valor superior ao estabelecido no art. 108 do Código Civil (trinta vezes 

o maior salário mínimo vigente no País);  

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis: 

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário; 

 

b) pela morte do usufrutuário (inciso I). O direito de acrescer, quando 

estipulado, constitui uma exceção à regra de que o usufruto se extingue com a 

morte do usufrutuário. Entretanto, quando estabelecido nas doações de pais a 

filhos, não pode atingir a legítima dos herdeiros necessários, operando-se somente 

no tocante à metade disponível;  

c) pelo advento do termo de sua duração, estabelecido no seu ato 

constitutivo (inciso II), salvo se o usufrutuário falecer antes;  

II - pelo termo de sua duração; 

 

d) pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem foi constituído, ou, se 

ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer 

(inciso III);  

III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de 

quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo 

decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer; 

 

e) pela cessação do motivo de que se origina (inciso IV),  

que pode ser pio (piedoso, bondoso), moral, científico etc., bem como no 

caso do usufruto dos pais sobre os bens dos filhos menores, que cessa quando estes 

atingem a maioridade pela destruição da coisa, não sendo fungível (inciso V).  
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IV - pela cessação do motivo de que se origina; 

V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições 

dos arts. 1.407, 1.408, 2ª parte, e 1.409; 

 

Se, no entanto, a coisa foi desapropriada ou se encontrava no seguro, o 

direito do usufrutuário se sub-roga na indenização recebida (arts. 1.407, 1.408, § 

2°, e 1.409). Acontece o mesmo quando a destruição da coisa ocorreu por culpa de 

terceiro condenado a reparar o dano;  

Art. 1.407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao 

usufrutuário pagar, durante o usufruto, as contribuições do 

seguro. 

§ 1o Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário 

caberá o direito dele resultante contra o segurador. 

§ 2o Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário 

fica sub-rogado no valor da indenização do seguro. 

Art. 1.408. Se um edifício sujeito a usufruto for 

destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado 

a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o 

proprietário reconstruir à sua custa o prédio; mas se a 

indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, 

restabelecer-se-á o usufruto. 

Art. 1.409. Também fica sub-rogada no ônus do 

usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for 

desapropriado, ou a importância do dano, ressarcido pelo 

terceiro responsável no caso de danificação ou perda. 

 

 

g) pela consolidação, quando na mesma pessoa se reúnem as qualidades de 

usufrutuário e nu-proprietário (inciso VI). Pode tal situação ocorrer, por exemplo, 

quando o usufrutuário adquire o domínio do bem, por ato inter vivos ou causa 

mortis;  

VI - pela consolidação; 

 

h) por culpa do usufrutuário, quando falta ao seu dever de cuidar bem da 

coisa (inciso VII). A extinção depende do reconhecimento da culpa por sentença;  

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, 

deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com 

os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos 
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de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação 

prevista no parágrafo único do art. 1.395; 

Art. 1.395. Quando o usufruto recai em títulos de 

crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a 

cobrar as respectivas dívidas. 

Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário 

aplicará, de imediato, a importância em títulos da mesma 

natureza, ou em títulos da dívida pública federal, com 

cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos. 

 

i) pelo não uso, ou não fruição (inciso VIII), da coisa em que o usufruto 

recai (arts. 1.390 e 1.399). (Carlos Roberto Gonçalves) 

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o 

usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399). 

Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais 

bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte 

deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e 

utilidades. 

Art. 1.399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa, 

ou mediante arrendamento, o prédio, mas não mudar-lhe a 

destinação econômica, sem expressa autorização do 

proprietário. 

 

Além desses modos de extinção expressamente previstos, pode o usufruto 

extinguir-se, ainda, pelo implemento de condição resolutiva estabelecida pelo 

instituidor. 

 

Para Rafael de Menezes: 

Extinção: o art 1410 traz os casos de extinção do usufruto, vamos comentá-los: I 

– extingue-se pela renúncia e morte, afinal o usufruto é intuitu personae e no máximo 

vitalício; é só a morte do usufrutuário que extingue o instituto, a morte do nu-

proprietário não extingue, e seus herdeiros vão ter que respeitar o usufruto; II – alguma 

dúvida?; III – se a pessoa jurídica é usufrutuária, o prazo máximo são trinta anos; IV – 

ex: o filho atinge a maioridade e o pai perde o usufruto do 1689; V – se a coisa tinha 

seguro e foi destruída, o usufruto passa para a indenização, sub-roga-se na indenização, 

muda o objeto, de coisa para pecúnia, e o usufrutuário vai aplicar o dinheiro para ficar 

com os juros (= frutos civis = rendimentos, 1398), mas não com o principal (1407 e §§); 
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VI – consolidação = confusão (ex: o pai dá a um filho o usufruto de um apartamento, 

então o pai morre e o filho herda o apartamento, consolidando nas suas mãos a 

propriedade plena, afinal direito real limitado na coisa própria é impossível); VII – o 

usufrutuário tem o dever de conservar a coisa, sob pena de resolução do usufruto; VIII – 

se o usufrutuário não usar a coisa, prescreve seu  poder sobre a coisa no prazo de dez 

anos do 205.     

 

QUADRO SINÓTICO – DO USUFRUTO 
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6. Espécies  Quanto à origem  
a) legal; 

b) convencional. 

1. Conceito  

Usufruto é direito real de fruir as utilidades e frutos de uma 

coisa, enquanto temporariamente destacado da propriedade. 

Alguns dos poderes inerentes ao domínio são transferidos ao 

usufrutuário, que passa a ter, assim, direito de uso e gozo sobre 

coisa alheia. 

2. 

Características  

a) é temporário; 

b) é direito real sobre coisa alheia; 

c) é inalienável, permitindo-se, porém, a cessão de seu 

exercício (CC, art. 1 .393); 

d) é impenhorável. 

3. 

Constituiçao  

a) por determinação legal; 

b) por ato de vontade; 

c) pela usucapião. 

4. Objeto  
Podem ser objeto de usufruto um ou mais bens, móveis ou 

imóveis, um patrimônio inteiro ou parte deste (CC, art. 1.390). 

5. Usufruto e 

fideicomisso 

(distinção)  

a) o primeiro é direito real sobre coisa alheia, enquanto o 

fideicomisso constitui espécie de substituição testamentária; 

b) naquele, o domínio se desmembra, cabendo a cada 

titular certos direitos, ao passo que no fideicomisso cada titular 

tem a propriedade  plena; 

c) o usufrutuário e o nu-proprietário exercem 

simultaneamente os seus direitos; já o fiduciário e o 

fideicomissário exercem-nos sucessivamente; 

d) no usufruto, são contempladas pessoas já existentes, 

enquanto o fideicomisso somente se permite em favor dos não 

concebidos ao tempo da morte do testador, ou seja, em favor da 

prole eventual (CC, art. 1.952). 
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Quanto à duração  
a) temporário; 

b) vitalício. 

Quanto ao seu objeto  
a) próprio; 

b) impróprio. 

Quanto aos titulares  
a) simultâneo; 

b) sucessivo. 

7. Extinção 

(CC, art. 1.410)  

a) pela renúncia ou desistência; 

b) pela morte do usufrutuário; 

c) pelo advento do termo de sua duração; 

d) pela extinção da pessoa jurídica; 

e) pela cessação do motivo de que se origina; 

f) pela destruição da coisa, não sendo fungível; 

g) pela consolidação; 

h) por culpa do usufrutuário, quando falta ao seu dever de 

cuidar bem da coisa; 

i) pelo não uso da coisa em que o usufruto recai; 

j) pelo implemento de condição resolutiva estabelecida 

pelo instituidor. 
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STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ARE 758622 DF 

(STF)  

Data de publicação: 21/08/2013  

Decisão: irregular, eximindo-o do cumprimento de obrigações legais a todos 

impostas. O usufruto de serviço  

STF - SUSPENSÃO DE LIMINAR SL 711 RJ (STF)  

Data de publicação: 20/08/2013  

Decisão: em causa é admitida pelos proprietários, mediante a celebração de 

contrato de usufruto. A propósito,... do usufruto o seguinte: [...]”. Por outro lado, há 

estudo em andamento para demarcação do território... ou infraconstitucional (usufruto) 

de se restabelecer no local. Sem a intervenção do Estado para restaurar...  

STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ARE 761058 RS 

(STF)  

Data de publicação: 05/08/2013  

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24044774/recurso-extraordinario-com-agravo-are-758622-df-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24044774/recurso-extraordinario-com-agravo-are-758622-df-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24003695/suspensao-de-liminar-sl-711-rj-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23890152/recurso-extraordinario-com-agravo-are-761058-rs-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23890152/recurso-extraordinario-com-agravo-are-761058-rs-stf
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Decisão: ao usufruto quanto o direito real de habitação, conferiu maiores 

vantagens aos companheiros cumular o direito real de habitação com o usufruto 

demanda análise das normas de direito civil  

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no 

REsp 1351076 SP 2012/0226301-6 (STJ)  

Data de publicação: 18/06/2013  

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. BEM DE FAMÍLIA E IMÓVEL 

GRAVADO COM RESERVA DE USUFRUTO. IMPENHORABILIDADE. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O posicionamento desta 

Corte é no sentido de ser impenhorável o usufruto, somente sendo possível ser objeto 

de constrição o seu exercício, desde que os frutos advindos dessa cessão tenham 

expressão econômica imediata. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz 

de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido.  

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1179259 MG 2010/0025595-2 (STJ)  

Data de publicação: 24/05/2013  

 

TJ-RR - 10080108376 RR (TJ-RR)  

Data de publicação: 27/02/2010  

TJ-RR - Inteiro Teor. 10080108376 RR (TJRR)  

Data de publicação: 27/02/2010  

Decisão: que as partes, por ocasião da separação consensual, doaram um imóvel 

à filha comum, menor impúbere, e o usufruto... do usufruto, por ofensa prima facie à 

norma do art. 1.391 , do Código Civil Brasileiro." (fl. 17).... para transferir a 

propriedade do imóvel para sua filha e instituir usufruto em seu favor e em favor...  

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23534676/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1351076-sp-2012-0226301-6-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23534676/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1351076-sp-2012-0226301-6-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23325085/recurso-especial-resp-1179259-mg-2010-0025595-2-stj
http://tj-rr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14628595/10080108376-rr
http://tj-rr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14628595/10080108376-rr/inteiro-teor-14628596
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TJ-RR - Inteiro Teor. 10080100117 (TJRR)  

Data de publicação: 29/07/2008  

Decisão: com o ônus vitalício do usufruto em prol dos seus genitores, enquanto 

que, por outro lado, a Agravante tem  

TJ-RR - Inteiro Teor. 10080100117 RR (TJRR)  

Data de publicação: 29/07/2008  

Decisão: usufruindo na totalidade o bem que foi doado à sua filha, com o ônus 

vitalício do usufruto em prol  

TJ-RR - Inteiro Teor. 10080100117 RR (TJRR)  

Data de publicação: 29/07/2008  

Decisão: usufruindo na totalidade o bem que foi doado à sua filha, com o ônus 

vitalício do usufruto em prol  

 

 

 

USUCAPIÃO 

 

TJ-PR - Apelação Cível : AC 6359304 PR 0635930-4 • Inteiro Teor  

 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 635.930-4, DE PATO BRANCO - 1ª VARA CÍVEL.  

APELANTE: DARDANÉ ANA BAPTISTA  

APELADAS: MARIA CARMEM ZANIN E IGNEZ CORREA BAPTISTA  

RELATOR: DES. LAURI CAETANO DA SILVA  

REVISOR: DES. VICENTE DEL PRETE MI 

SURELLI  

 

http://tj-rr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3640871/10080100117/inteiro-teor-10878073
http://tj-rr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7730125/10080100117-rr/inteiro-teor-13271310
http://tj-rr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7730125/10080100117-rr/inteiro-teor-16796998
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7385586/apelacao-civel-ac-6359304-pr-0635930-4
http://www.jusbrasil.com/legislacao/101714/lei-de-criacao-da-ana-lei-9984-00
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CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 

USUFRUTO VITALÍCIO DA GENITORA. DIREITO REAL PASSÍVEL DE 

USUCAPIÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.391 DO CC. PRAZO PARA A 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 183 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 1.240 DO CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO 

ESPECIAL. IMÓVEL QUE CONTA COM 252 M2. DIFERENÇA ÍNFIMA 

QUE NÃO PODE SOBREPUJAR O REAL ESCOPO DA NORMA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.  

1. O imóvel foi adquirido para servir de moradia da genitora, a qual assumiu 

todas as despesas decorrentes do uso da coisa.  

2. A posse exercida sobre o imóvel por mais de 9 anos, configura a constituição 

de usufruto vitalício, que limita o domínio da real proprietária, até o evento 

morte da usufrutuária.  

3. Reconhecido a constituição do usufruto vitalício por usucapião, o titular do 

domínio não pode reivindicar o imóvel. Inteligência do art. 1391 do Código 

Civil.  

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 635.930-4, Pato 

Branco - 1ª Vara Cível, em que é apelante Dardané Ana Baptista e apeladas 

Maria Carmem Zanin e Ignez Correa Batista.  

 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento 

ao recurso.  

 

 

I - RELATÓRIO  

 

1. Maria Carmem Zanin e Ignez Correa Batista aforaram Ação Reivindicatória 

em face de Dardané Ana Baptista, aduzindo que: a) são proprietárias do imóvel 

localizado no Lote nº 04, quadra nº 867, do Conjunto Habitacional Planalto VI, 

situado na Rua Irmã Pierina, nº 40, adquirido em 22 de junho de 2001, da então 

proprietária Soeli Correa Baptista; b) em 22 de novembro de 2005 foi realizada 

a transferência da propriedade para a Sra. Maria Carmem Zanin, e, no dia 21 de 

dezembro de 2005 foi realizada escritura pública de re-ratificação, com o fim 

de incluir o Ignez Baptista Correa como segunda proprietária do imóvel, tendo 

em vista que também participara da relação de compra e venda; c) em meados 

do ano de 1997, a então proprietária Soeli Correa Baptista concedeu à ora 

requerida Dardané Ana Baptista o direito de habitar o imóvel gratuitamente; d) 

desde a transferência da propriedade para as requerentes, as mesmas vêm 

requisitando à requerida que o imóvel lhes fosse devolvido, não logrando êxito; 

e) foi proposta a realização de um contrato de aluguel, o que a requerida não 

http://www.jusbrasil.com/topico/10641279/artigo-1391-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/topico/2721464/artigo-183-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10652462/artigo-1240-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10641279/artigo-1391-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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aceitou; f) a requerida foi notificada extrajudicialmente para desocupar o 

imóvel voluntariamente em 30 dias; g) eventual contrato de comodato realizado 

entre a requerida e a anterior proprietária do imóvel reivindicado não foi 

registrado, não tendo, portanto, capacidade de gerar efeitos contra terceiros; h) 

a partir do momento que a requerida ignorou a notificação extrajudicial que lhe 

foi enviada, sua posse sobre o imóvel tornou-se injusta; i) a permanência da 

requerida no imóvel causa diversos prejuízos às requerentes, visto que vêm 

pagando o IPTU do bem, e também não podem auferir renda com a locação do 

bem; j) a requerida deve pagar contraprestação (aluguel) pelo período de tempo 

que ocupou o imóvel injustamente. Dessa maneira, pleitearam a concessão de 

tutela antecipada, a fim de serem imitidas na posse do imóvel e, 

consequentemente, ao final, a procedência da ação.  

 

2. Citada, Dardané Ana Batista ofereceu contestação (f. 40/48), sustentado que 

as autoras omitiram na inicial a informação de que a ré é mãe da autora Ignês e 

avó da autora Maria Carmem. Afirmou que: a) desde o ano de 1997 mora 

sozinha no imóvel reivindicado; b) o imóvel foi adquirido por intermédio de 

sua filha Soeli Correa Batista - irmã e tia das requerentes; c) pela necessidade 

de fazer um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, sua filha Soeli 

Correa Batista "emprestou" seu nome para obter o financiamento, isto porque, 

pela idade avançada, e pelo fato de ser aposentada por invalidez, o que não lhe 

proporciona renda suficiente, a autora temeu que o financiamento não fosse 

aprovado em seu nome; d) as prestações do financiamento sempre foram 

adimplidas pela ré, da mesma forma que os demais encargos do imóvel, tais 

como pagamento da rede de esgoto (1998), IPTU pago até o ano de 2003, 

oportunidade em que a filha Soeli lhe garantiu tal pagamento; e) foram 

realizadas benfeitorias no imóvel no ano de 1999; f) a ré sempre recebeu ajuda 

financeira de suas filhas, razão pela qual contribuíram financeiramente com a 

reforma, tendo inclusive alguns recibos sido emitidos em nome das filhas Marli 

Batista Lavarda e Loreni Correa Batista; g) se de fato o imóvel reivindicado 

pertencesse à filha Soeli, não haveria razão para que as demais irmãs ajudassem 

a custear as reformas, o que demonstra que o bem sempre foi da ré; h) a ré não 

foi cientificada quando sua filha Soeli transferiu a propriedade do imóvel para 

sua filha Ignez, apenas tomou ciência de tal fato após ter sido notificada para 

desocupar o imóvel, em 01.02.2006; i) uma vez que reside no imóvel há mais 

de 09 anos, a requerida tem direito de adquirir o imóvel pela prescrição 

aquisitiva, como dispõe o artigo 1.240 do Código Civil; j) o juiz, mediante 

análise das circunstâncias do caso concreto, deve considerar o alcance social da 

norma, sendo irrelevante o fato do imóvel possuir 252m2, excedendo em 

apenas 2m2 a área prevista em lei para a usucapião; k) não há no caso concreto 

amparo legal para a concessão da medida liminar pleiteada; l) as autoras 

atribuíram um valor exorbitante (R$ 400,00) a título de ressarcimento pelo uso 

do imóvel (aluguel), vez que se trata de imóvel modesto, sendo que a locação 

de uma casa similar no bairro custa R$ 180,00; m) o gesto imoral das autora 

http://www.jusbrasil.com/topico/10652462/artigo-1240-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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fere os direitos tutelados pelo Estatuto do Idosos, além de ensejar 

responsabilidade criminal, como se constata no art. 244 do Código Penal.  

 

3. O Ministério Público do Estado do Paraná opinou pela procedência parcial 

do pedido, para o fim de condenar a ré a desocupar o imóvel em prazo a ser 

fixado pelo juízo, contado a partir da decisão.  

 

4. O MM. Dr. Juiz a quo proferiu sentença (f. 157/165), pela qual julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de determinar que a ré 

restitua às autoras o imóvel descrito na petição inicial, sob os seguintes 

fundamentos: a) a preliminar de usucapião não pode ser acolhida tendo em vista 

a ausência do animus domini, vez que a ré tinha plena ciência de que o imóvel 

pertencia primeiramente à sua filha Soeli e, posteriormente, à sua filha Ignez, 

conforme a própria requerida afirmou quando ouvida em Juízo a fls. 121; b) a 

parte autora preencheu os requisitos necessários (prova da propriedade e posse 

molestada) para a procedência do pedido reivindicatório, uma vez que anexou 

registro imobiliário da área em litígio e provou que a posse da requerida é 

injusta; c) não é possível a fixação de alugueres como forma de contraprestação 

pelo tempo que a requerida ocupou o imóvel, vez que a requerida arcou com 

todos os encargos do imóvel, não tendo as autoras comprovado terem assumido 

quaisquer pagamentos desde a ocupação da requerida. Dessa maneira condenou 

a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais foram arbitrados em R$ 500,00.  

 

5. Inconformada, Dardané Ana Baptista interpôs recurso de apelação (f. 

168/175), em cujas razões pleiteia a reforma do decisum, aduzindo que: a) o 

julgador monocrático equivocou-se ao não considerar o fim social da norma 

que rege a matéria referente à prescrição aquisitiva; b) diferentemente do que 

entendeu o Juízo a quo, a apelante sempre acreditou que o imóvel de fato lhe 

pertencesse; c) a filha da apelante, Soeli, apenas adquiriu o imóvel em seu 

nome porque não seria possível o financiamento em nome da recorrente, pois é 

pessoa idosa, com renda mínima; d) Soeli apenas "emprestou seu nome" para 

que a apelante pudesse comprar o bem, o que se infere verossímil, uma vez que 

foi esta quem pagou todos os encargos do imóvel; e) as apeladas nunca 

residiram no imóvel e nunca agiram como donas até a data em que notificaram 

a apelante sobre a entrega do bem; f) a apelante não só acreditava ser a dona do 

imóvel mas também exteriorizava essa condição, preenchendo, portanto, o 

requisito do animus domini; g) não há qualquer relação contratual entre as 

partes, inexistindo comodato; h) nunca existiu qualquer relação de dependência 

da apelante com as apeladas no que tange aos atos de propriedade; i) a 

prescrição aquisitiva já havia sido consumada quando a apelante recebeu, em 

01.02.2006, a notificação para a desocupação do imóvel.  

 

6. Maria Carmem Zanin e Ignes Correa Batista apresentaram contrarrazões à f. 

http://www.jusbrasil.com/topico/10607677/artigo-244-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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181/186.  

 

É o relatório.  

 

 

II- VOTO  

 

Presentes os pressupostos processuais, intrínsecos e extrínsecos, merece o 

recurso ser conhecido.  

 

7. Trata-se de Ação Reivindicatória, em que as autoras, ora apeladas, buscam a 

imissão na posse do imóvel descrito na inicial, tendo em vista a injusta 

permanência da apelante no bem após a notificação extrajudicial enviada para 

sua desocupação (f. 25).  

 

8. A defesa da ora recorrente (contestação de f. 40/48) gravitou precipuamente 

no fato de ter a apelante adquirido o imóvel em nome de sua filha Soeli Correa 

Batista, tendo em vista a necessidade de se obter o financiamento do bem junto 

à Caixa Econômica Federal, bem como ter a autora direito à usucapião do 

imóvel, tendo em vista o decurso do prazo de prescrição aquisitiva (5 anos - art. 

1.240/CC).  

 

Para a solução da questão posta em mesa, algumas considerações iniciais se 

fazem necessárias.  

 

9. O nosso sistema processual optou pela adoção da Teoria da Substanciação da 

Causa de Pedir, na qual se releva a descrição fática para o exame da identidade 

de ações. Por essa adoção, possibilita-se ao magistrado dar uma qualificação 

jurídica aos fatos constitutivos do direito do autor diversa daquela narrada no 

petitório inaugural, ou seja, narra-me os fatos que te darei o direito (narra mihi 

factum dabo tibi jus).  

José Rogério Cruz e Tucci1 afirma que "o juiz goza de absoluta liberdade, 

dentro dos limites fáticos aportados no processo, na aplicação do direito, sob o 

enquadramento jurídico que entender pertinente", uma vez que a alegação do 

fato é atribuição do litigante e o direito é atributo do juiz, não podendo se 

confundir fundamento jurídico com fundamento legal.  

 

E, justamente "em face dos poderes advindos do iura novit curia, o juiz tem 

liberdade para escolher as normas jurídicas que, a seu sentir, servem de guia 

para a decisão do litígio, bem assim para efetuar as razões jurídicas que entenda 

mais adequadas; em nenhuma das duas hipóteses está vinculado a 

manifestações das partes, por isso sua sentença não corre o risco de ser 

incongruente".2  

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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No caso em tela, verifica-se que o julgador monocrático, analisando os 

fundamentos trazidos pelas autoras, ora apeladas, e o pedido formulado, 

acolheu parcialmente a pretensão inicial, unicamente no tocante à imissão na 

posse do bem, tendo em vista a prova da propriedade das recorridas e a suposta 

posse injusta. Neste diapasão, afastou a alegação de prescrição aquisitiva da 

área discutida, observando que em seu depoimento pessoal a ré não demonstrou 

ter animus domini, indicando ter ciência de que o imóvel pertencia à sua filha. 

Deixou de sopesar, todavia, o real motivo da permanência da apelante no bem 

de que se trata, e a possibilidade da usucapião apenas quanto ao usufruto do 

imóvel.  

 

Assim, no tocante à alegação de decurso do prazo prescricional para a aquisição 

da propriedade, a matéria merece melhor análise, cabendo ser observada sob o 

viés da aquisição de usufruto.  

 

Vejamos o depoimento de Soeli Correa Batista:  

 

"Há aproximadamente uns nove anos atrás comprei o imóvel para que minha 

mãe tivesse onde morar, e desde então minha mãe mora lá; (...) minha mãe é 

quem arcava com as despesas do financiamento perante a Caixa Econômica 

Federal; minha mãe me dava o dinheiro e eu pagava o IPTU; foram feitas 

benfeitorias no imóvel, uma cercam um muro e um puxadinho; quem pagou as 

despesas dessas obras foi minha mãe dona Dardané."  

 

E as demais testemunhas foram uníssonas ao afirmar que a ré morava no 

imóvel há mais de nove anos:  

 

"durante todo o período quem morou no imóvel foi minha mãe, às vezes 

alguém ficava por lá; (...) Dulcimar me disse antes de morrer que queria que 

minha mãe dona Dardané ficasse na casa até morrer." (Loiri Correa Baptista, f. 

122)  

 

"sei informar que minha mãe mora no imóvel disputado pelas partes há uns 

nove ou dez anos" (Telmo Correa Baptista, f. 123)  

"não sei dizer há quanto tempo minha mãe mora no imóvel objeto de discussão, 

mas acho que é há uns dez anos" (Anselmo Correa Baptista, f. 124)  

 

"embora more na minha casa há uns cinco anos, frequentava a rua porque tinha 

um amigo ali e sei dizer, portanto, que dona Dardané está no imóvel há uns oito 

anos; (...); Dona Dardané sempre morou sozinha no imóvel; nós sempre" 

soubemos "que dona Dardané era a proprietária da casa" (Carlos Sichelero, f. 

127)  
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Resta evidente que o único intuito da aquisição do imóvel era oferecer moradia 

à ré, em verdadeiro usufruto vitalício.  

 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenval3 conceituam o instituto do 

usufruto como "direito real temporário concedido a uma pessoa para desfrutar 

um objeto alheio como se fosse próprio, retirando suas utilidades e frutos, 

contudo sem alterar-lhe a substância. Assim, o domínio é fracionado, pois, 

enquanto o usufrutuário percebe os frutos naturais, industriais e civis e retira 

proveito econômico da coisa, remanesce em poder do nu proprietário o 

conteúdo do direito, vale dizer, a faculdade de disposição da coisa em sua 

própria substância, podendo alienar, instituir ônus real ou dar qualquer outra 

forma de disposição ao objeto, apesar de despido de importantes atributos. 

Portanto, como contrapartida às faculdades que lhe são concedidas, zelará o 

usufrutuário pela manutenção da integridade da coisa, em sua destinação 

econômica originária." 

 

Muito embora seja evidente o usufruto existente, não houve o devido registro 

no Ofício Imobiliário, como determina o artigo 1.391 do Código Civil, não 

sendo, à princípio, oponível à terceiros.  

 

Todavia dentre os modos de constituição do usufruto, há aquele constituído 

pelo decurso do prazo de prescrição aquisitiva - usucapião.  

 

Vale novamente destacar a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald4:  

 

"o usucapião não é apenas modo de aquisição de direito de propriedade. Outros 

direitos reais, como enfiteuse, servidão e usufruto, são objetos de apropriação 

por esse modo originário. Aliás, a posse que incide sobre direitos reais de gozo 

- incluindo-se aí o usufruto - é nomeada como quase-posse.  

O Código Civil de 2002 inovou ao expressamente reconhecer a usucapião de 

usufruto (art. 1.391). Em princípio, soaria estranho o fato de alguém possuir por 

longo tempo um bem imóvel e não adquirir a propriedade, mas apenas o 

usufruto.  

Imagine-se a situação de um possuidor que obteve posse direta da coisa, em 

virtude de uma relação de usufruto travada com o proprietário. Tempos depois, 

toma conhecimento que havia recebido a posse a non domino, pois o 

concedente não era o verdadeiro proprietário. Pelo fato de desenvolver posse 

mansa e pacífica, com justo título aliado à boa-fé pelo prazo assinalado na 

usucapião ordinária, terá acesso a uma sentença que lhe declare usucapião do 

usufruto, a ser respeitado pelo verdadeiro proprietário.  

Definitivamente, não fará jus à usucapião do direito de propriedade, pois sua 

posse não contou em nenhum momento com animus domini. Pelo contrário, 

houve respeito ao domínio e apenas se reputa presente a intenção do possuidor 

http://www.jusbrasil.com/topico/10641279/artigo-1391-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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de ser usufrutuário. Por isto, a sentença de usucapião não privará o proprietário 

da titularidade formal, mas lhe limitará o domínio, pois terá de conviver com o 

usucapiente do usufruto até o término do prazo fixado no justo título."  

 

 

A prescrição aquisitiva do direito real de usufruto exige o mesmo prazo que o 

estabelecido para se adquirir a propriedade por via de usucapião. Segue, 

portanto, as mesmas regras das prescrições aquisitivas de propriedade.  

 

Não há dúvidas que no caso em tela a proprietária Soeli Correa Batista, sem 

obedecer aos requisitos formais, constituiu no imóvel de que se trata usufruto 

vitalício em favor de sua mãe, ora apelante. Em razão da inexistência de 

registro que assegurasse tal instituto, iniciou-se a contagem do prazo 

prescricional para sua aquisição por meio da usucapião. No caso, o início do 

prazo ocorreu em 20.05.1997, conforme se verifica da leitura da matrícula nº 

25.521, do 1º Oficio do Registro de Imóveis de Pato Branco (AV-3/25.521 e R-

5/25.521), fato que é corroborado pela prova testemunha, que afirma que a ré 

reside no imóvel desde o ano de 1997.  

 

Tratando-se de imóvel urbano utilizado para moradia, que conta com 252m2, 

outra não é a alternativa senão a aplicação do artigo 183 da Constituição 

Federal e do artigo 1.240 do Código Civil, exigindo-se para a prescrição 

aquisitiva o prazo de 5 anos.  

 

Como dito acima, o prazo prescricional iniciou-se em no ano de 1997, 

findando-se, portanto no ano de 2002. Nota-se que a posse da apelante somente 

foi contestada em 01.02.2006, por meio da notificação extrajudicial de f. 25, ou 

seja, aproximadamente quatro anos após o decurso do prazo prescricional.  

 

Assim, a ré permaneceu no imóvel por mais de oito anos, sem qualquer 

oposição, cumprindo os requisitos legais exigidos.  

 

E nem há que se cogitar que o fato do imóvel contar com 252m2 inviabilizaria 

a configuração da usucapião especial. É pacífico o entendimento de que a 

norma intenta garantir o direito fundamental à moradia, devendo-se 

preponderar o interesse social em face do interesse particular, atendendo assim 

à função social da propriedade, como previsto no artigo 5º, XXIII, da 

Constituição Federal.  

 

A aplicação da norma legal deve primar pela equidade e pelo senso de justiça, 

e, no caso, verifica-se tratar-se a ré de pessoa humilde, sem posses, aposentada 

por invalidez, com idade avançada, que, certamente, não pode ser privada de 

sua moradia simplesmente por um rigorismo exacerbado, vez que a diferença 

entre a metragem exigida e a real é ínfima, de apenas 2m2.  

http://www.jusbrasil.com/topico/2721464/artigo-183-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10652462/artigo-1240-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/topico/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10730219/inciso-xxiii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Desta forma, forçoso o reconhecimento da usucapião de usufruto vitalício em 

favor da ré Dardané Ana Baptista.  

 

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para julgar 

improcedente o pedido reivindicatório, reconhecendo a usucapião do usufruto 

vitalício constituído, devendo a posse ser respeitada enquanto a usufrutuária 

viver, com inversão dos ônus da sucumbência. III- DECISÃO  

 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento 

ao recurso.  

 

O julgamento foi presidido pelo Desembargador PAULO ROBERTO 

HAPNER, sem voto, dele participaram os Desembargadores VICENTE DEL 

PRETE MISURELLI e STEWALT CAMARGO FILHO.  

 

Curitiba, 03 de fevereiro de 2010.  

 

DES. LAURI CAETANO DA SILVA  

Relator  
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