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Assuntos 11.5 e 11.6 

 

DO USO 

Trata-se de instituto que se destina a assegurar ao beneficiário a utilização 

imediata de coisa alheia e que praticamente não tem significação em nosso país. 

É considerado um usufruto restrito, porque ostenta as mesmas características de 

direito real, temporário e resultante do desmembramento da propriedade, 

distinguindo-se entretanto pelo fato de o usufrutuário auferir o uso e a fruição da coisa, 

enquanto ao usuário não é concedida senão a utilização restrita aos limites das 

necessidades suas e de sua família (CC, art. 1.412). 

O objeto do uso pode consistir em coisa móvel ou imóvel.  

 

Historicamente era usado sobre escravos, mas modernamente não tem aplicação, e 

deveria ter sido suprimido pelo novo CC.  

 

 

EXEMPLO:Aponta-se, como aplicação do direito de uso, o jazigo perpétuo, a 

faculdade de nele sepultar os mortos da família.  

“São aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as 

disposições relativas ao usufruto” (art. 1.413). 

O uso é diferente do usufruto, já que mais restrito que aquele. E definido 

como direito real temporário, podendo recair sobre coisa móvel ou imóvel. 

• Esta norma equipara-se aos arts. 742, 743 e 744 do Código Civil de 1916, 

conjugando tais dispositivos com considerável melhora em sua redação. No mais, deve 

ser-lhe aplicado o mesmo tratamento doutrinário dado aos dispositivos indicados. 

(MHD). 

 

Rafael de Menezes: 

  USO – É letra morta. É mais restrito do que superfície e usufruto e mais amplo do 

que habitação.   
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Historicamente era usado sobre escravos, mas modernamente não tem aplicação, e 

deveria ter sido suprimido pelo novo CC.  

            O usuário só tem o atributo do uso, do jus utendi,  da ocupação da coisa para o 

fim a que se destina. O usuário não pode fruir e nem dispor, mas tolera-se uma 

pequena fruição para consumo próprio, sem exploração econômica, sem comércio  

(1412). Esta pequena fruição na verdade é um uso prático e varia de caso a caso (ver § 

§ do 1412).   

O § 2º é taxativo/exaustivo, não é exemplificativo, de modo que o rol das pessoas ali 

referidas não pode ser ampliado. 

 

Art. 1.412. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto o 

exigirem as necessidades suas e de sua família. 

§ 1o Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua 

condição social e o lugar onde viver. 

§ 2o As necessidades da família do usuário compreendem as de seu 

cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. 

Art. 1.413. São aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, 

as disposições relativas ao usufruto. 

 

 

            Conceito de uso: é o direito real limitado sobre a coisa alheia que confere a seu 

titular a faculdade de, temporariamente, retirar a utilidade da coisa gravada. 

            Em todo o resto, o uso se assemelha ao usufruto (1413) no que tange ao 

prazo, aplicação sobre móveis e imóveis, é intransferível, pode ser gratuito ou 

oneroso, etc . 

            Já sabemos que o exercício do usufruto pode ser transferido (1393). E o 

exercício do uso? Com certeza não se pode transferir onerosamente (locação), 

porque aí haveria exploração econômica. Mas pode-se admitir a transferência 

gratuita, via empréstimo. Mesmo assim alguns autores discordam, pois o 1412 

prescreve que o “usuário usará”, não se admitindo assim que um terceiro use, mesmo 

gratuitamente. O que vocês acham? Reflitam! 
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            Fica até difícil dar exemplo de uso, pois não se vê na vida moderna tal instituto. 

 Os direitos de uso e de habitação constituem-se e extinguem-se pelos mesmos modos 

que o usufruto, e são igualmente regulados pelo seu título constitutivo.
2
 

 

 

 

 

DA HABITAÇÃO 

O direito real de habitação é ainda mais restrito do que o uso, pois consiste na 

faculdade de residir num prédio alheio, com a família.  

Devido ao seu caráter personalíssimo,  não pode ser cedido.  

Assim, o titular deve residir, ele próprio, com sua família, no prédio.  

Não pode alugá-lo, nem emprestá-lo.  

Se conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que ocupar a habitação 

estará no exercício de direito próprio, nada devendo às demais a título de aluguel.  

A nenhuma será lícito impedir o exercício da outra ou das outras.  

É direito real temporário, extinguindo-se pelos mesmos modos de extinção 

do usufruto (CC. art. 1.416). 

Pode constituir-se, assim como o usufruto, por lei (CC, art. 1.831; Lei n. 

9.278/96. que regulamentou a união estável) e por ato de vontade (contrato e 

testamento), devendo ser registrado (LRP. art. 167, 1, n. 7). 

 

Rafael de Menezes: 

 

HABITAÇÃO – é o mais restrito dos direitos reais de gozo ou fruição. É um mini-uso, 

enquanto o uso seria um mini-usufruto. Embora mais restrito do que o uso, a habitação 

não é letra totalmente morta, pois existe uma aplicação prática para o instituto no art. 

1831. O imóvel deve existir na herança, não sendo obrigação dos herdeiros comprá-lo, 

salvo se determinado em testamento pelo falecido. Veremos mais este assunto em Civil 

7. 

A habitação é assim mais útil modernamente do que o uso, pois serve para proteger 

vitaliciamente alguém, provendo-o de uma casa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usufruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_de_uso#cite_note-2
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            Conceito: habitação é o direito real de uso gratuito de casa de morada, urbana ou 

rural. O titular vai residir com sua família em imóvel que não é seu. 

            Então habitação é apenas para morar, sempre é gratuita, é intransmissível, 

personalíssima e não se aplica a móveis (1414). Percebam que pela redação do 

1414, a habitação é um mini-uso e expressamente não pode ser cedida a terceiros, 

nem o exercício, muito menos o direito real em si. 

 

 

USO 

O uso apresenta grandes semelhanças com o usufruto, e é por essa razão que o 

legislador manda que se aplique, quando couber, as regras do usufruto. O uso nada mais 

é do que o direito de servir-se da coisa alheia na medida em que suas necessidades 

próprias e se sua família vierem a colidir, porém, sem retirar-lhe as vantagens. Diferente 

do usufruto, que este retira da coisa todas as utilidades que dela podem resultar, 

inclusive as vantagens. 

Nas palavras de Marco Aurélio Viana: 

“O uso nada mais é do que um usufruto limitado. Destina-se a 

assegurar ao beneficiário a utilização imediata de coisa alheia, 

limitada à reduzir a um conceito único o direito de usufruto, uso 

e habitação. Optou, entretanto, o legislador pátrio por 

distingui-lo dos outros dois direitos reais mencionados”.[8] 

O uso mantem as mesmas características do usufruto, sendo ele temporário e resultante 

do desmembramento da propriedade. Por outro lado, ele tem também suas 

características próprias, como a indivisibilidade, o uso não pode ser constituído por 

partes em uma mesma coisa. E é também incessível, ou seja, não é cedido nem pelo seu 

exercício. 

O uso já não é mais tão praticado pela nossa legislação vigente. Um exemplo de uso 

seria um terreno em cemitério, do qual é classificado como uso, pois apesar de cada 

pessoa comprar um “pedaço de terra”, tal ato não gera uma escritura, assim o que se 

existe é uma autorização de uso. 

O objeto do uso pode ser tanto bens moveis como imóveis. Quando recair sobre bens 

moveis, o uso não poderá ser nem fungível e nem consumível. Alguns autores admitem 

o uso de bens moveis consumíveis, explica Carlos Roberto Gonçalves: 

“Alguns autores admitem a incidência do uso sobre bens moveis 

consumíveis, caracterizando o quase-uso, a exemplo do quase-

usufruto. O usuário adquiriria a propriedade da coisa cujo uso 

importa consumo e restituiria coisa equivalente”.[9] 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,direitos-reais-de-usufruto-uso-e-habitacao,40784.html#_ftn8
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,direitos-reais-de-usufruto-uso-e-habitacao,40784.html#_ftn9
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As formas de constituição e de extinção do uso se dão da mesma forma que pelo 

usufruto. Assim, pode ser aplicada a mesma regra do Art. 1410, CC tanto para o 

usufruto, quanto para o uso. Porem, a única exceção deste instituto é a extinção pelo não 

uso, do qual não se aplica. 

HABITAÇÃO 

Enfim a habitação, como conceito pratico, seria o direito que a pessoa tem de morar e 

residir em casa alheia. A habitação é em favor da pessoa e de sua família, não podendo 

ser cessível, ou seja, não é cedido nem pelo seu exercício. 

Diria Carlos Roberto Gonçalves a respeito da habitação: 

“O instituto em apreço assegura ao seu titular o direito de 

morar e residir na casa alheia. Tem, portanto, destinação 

especifica: servir de moradia ao beneficiário e sua família. Não 

podem aluga-la ou emprestá-la. Acentua-se, destarte, a 

inacessibilidade assim do direito quanto do seu exercício”.[10] 

 É um direito real e personalíssimo, ou seja, embora como o uso, também tenha advindo 

do usufruto, este instituto é ainda mais restrito que os demais. Outra característica é ser 

temporário, também como o usufruto e o uso, pois rege também as regras do Art. 1410 

do Código Civil. 

Seu objeto é o bem imóvel como exclusividade e o sujeito titular do direito deverá 

residir neste bem, ele ou com a sua família. Por ser personalíssimo, não pode entrega-lo 

a outra pessoa e nem emprestá-lo. Se o direito for conferido a mais de uma pessoa, 

qualquer delas poderá residir na casa, sem a obrigação de pagar aluguel aos demais 

titulares. Como rege o Art. 1415: 

“Art. 1415: Se o direito real de habitação for conferido a mais 

de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não 

terá de pagar aluguel à outra, ou às outras, mas não as pode 

inibir de exercerem, querendo, o direito, que também lhes 

compete, de habitá-la”. 

Esta divisão de direito é feita de forma expressa. A pessoa titular do direito pode habitar 

a casa alheia sem que deva pagar aluguel aos demais titulares, porém, aos demais 

também tem o direito de habita-la, não podendo impedi-las de exercer seus direitos. 

Na legislação vigente, a habitação esta regulamentada nos Arts. 1414 a 1416 do Código 

Civil, assim esta explicito o primeiro deles: 

“Art. 1414: Quando o uso consistir no direito de habitar 

gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode 

alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupa-la com sua 

família”. 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,direitos-reais-de-usufruto-uso-e-habitacao,40784.html#_ftn10
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Não se tem mais, na legislação brasileira, o direito de habitação permitida a alugar casa 

alheia. Também o direito de habitação não se extingue pelo não uso, porém, extingue-se 

por todos os demais meios previstos no Art. 1410 da mesma base legal. 

O direito de habitação cabe muito ao direito sucessório, em que, em seu Art. 1831, 

dispõe: 

“Art. 1831: Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o 

regime de bens, 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”. 

O que o artigo de lei quer dizer é que todos os herdeiros necessários tem o direito de 

habitar no imóvel destinado à residência familiar, desde que seja o único a inventariar. 

Ao viúvo ou viúva também é concedido o direito de habitação na herança. Mesmo que o 

cônjuge sobrevivente seja herdeiro ou legatário, não perde o direito de habitação. 

[8]Comentários Ao Novo Código Civil, v. XVI, p. 675-676. 

[9]Direito das Coisas, t. VII, p. 508. 

[10]Direito das Coisas, t. VIII, p. 510. 
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http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,direitos-reais-de-usufruto-uso-e-habitacao,40784.html#_ftnref9
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