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DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NA SUCESSÃO HEREDITÁRIA 

Thaís Scimini Tomaz Emmerick 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal o estudo do Direito Real de 

Habitação na sucessão hereditária no direito brasileiro. Baseia-se na análise extensiva, mas 

não exaustiva, do direito à moradia gratuita pelo cônjuge supérstite no imóvel de residência 

da família em desfavor aos demais herdeiros, como parte integrante do rol dos direitos 

sucessórios e causa mortis. Analisando a legislação pátria e jurisprudência a fim de elencar os 

requisitos e efeitos do Direito Real de Habitação na sucessão hereditária. 

 

Palavras-chave: Direito Real de Habitação. Sucessão. Herança. Legado. Família. 

 

ABSTRACT 

 

This paper has as main purpose the study of the Housing In Rem Right in hereditary 

succession on Brazilian law. It is based on na extensive analysis, but non-exhaustive, of the 

right of free occupancy by the surviving spouse at the real estate property of the family´s 

residence over the other inheritors, as part of the succession law. Analysis of Brazilian law 

and jurisprudence to list the legal requirements and effects of the Housing In Rem Right in the 

hereditary succession. 

 

Key words: Housing In Rem Right. Succession. Inheritance. Bequest. Family. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Como está escrito na Declaração dos Direitos Humanos, a dignidade é “inerente a 

todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo” 

 

O direito à moradia é um direito supraconstitucional, positivado na Carta Magna 

no artigo 6º, considerando como parte essencial da dignidade de todos os seres humanos. 

 

Com esse entender, o legislador pátrio trouxe ao nosso ordenamento jurídico o 

Direito Real de Habitação na sucessão hereditária, a fim de garantir ao cônjuge supérstite o 

direito de permanecer no imóvel de residência da família gratuitamente.  

 

Não obstante detalharemos mais adiante o conceito de Direito Real de Habitação, 

esse direito se dá para certificar que o viúvo ou viúva não fique desamparado, mesmo que não 

tenha recursos próprio suficientes para garantir sua moradia e subsistência em desfavor de 

outros herdeiros. 

 

Desta forma, esse trabalho trará um estudo sobre o tema, levantando as principais 

indagações jurisprudenciais e doutrinárias sobre o tema e as mudanças ocorridas ao longo dos 

anos de existência do instituto no direito brasileiro. 

 

As atualizações das interpretações constitucionais e as mudanças no ordenamento 

jurídico sobre família, regime de bens e sucessão influenciam diretamente na aplicação do 

instituto, de modo que percebemos nos julgados por todo o território nacional uma evolução 

continua sobre a aplicação deste instituto que veio do Estatuto da Mulher Casada, de forma 

rigorosa, e hoje é aplicada inclusive aos companheiros e cônjuges do mesmo sexo. 

 

No entanto, o presente trabalho priorizará a analise do instituto em sua natureza 

jurídica, formas de aquisição e extinção do Direito Real de Habitação na sucessão hereditária 

e seus requisitos na legislação e jurisprudência pátria. 
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O presente trabalho estrutura-se em três capítulos, apresentando-se no primeiro o 

conceito e evolução histórica do Direito Real de Habitação na sucessão hereditária ao longo 

das alterações legislativas e de interpretações jurisprudenciais.  

 

No capítulo seguinte, serão abordados os requisitos para a aquisição do Direito 

Real de Habitação, bem como para sua extinção. E como último ponto a ser abordado, o 

procederemos à análise da natureza jurídica do Direito Real de Habitação em perspectiva aos 

demais direitos sucessórios do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Assim, o trabalho pretende elucidar os temas mais importantes sobre o direito à 

moradia no último imóvel de residência da família pelo cônjuge ou companheiro supérstite, 
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2. CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Para trabalharmos o tema principal deste trabalho, e por consequência, estudarmos 

a aplicação do direito real de habitação no direito de família, importante primeiramente 

delinearmos o conceito deste relevante instituto do direito pátrio, bem como entendermos a 

evolução histórica, para que possamos ter o quadro do que esse instituto representa no direito 

brasileiro. 

 

O Direito Real de Habitação está previsto na legislação brasileira em dois pontos 

distinto do Código Civil de 2002. O primeiro deles, que não é objeto do presente trabalho, 

está no artigo 1.4141, no capítulo dos Direitos Reais. Este tem origem contratual, decorre da 

vontade das partes. Já o segundo, previsto no capítulo do Direito das Sucessões, este, sim, 

objeto deste trabalho, é decorrente da lei, como veremos nos próximos capítulos. 

 

O conceito do Direito Real de Habitação na Sucessão Hereditária é o direito do 

cônjuge supérstite de usar, imóvel alheio, gratuitamente para ocupa-la com a sua família. 

 

A Lei, por si só, é bem clara quanto ao conceito de Direito Real de Habitação 

como instituto geral de direito civil. Assim, alguém, quando utiliza a propriedade alheia para 

habitação com sua família, de forma gratuita, não pode utilizar desse direito para obtenção de 

lucro ou, ainda, beneficiar a outra família que possa vir a pleitear o uso do imóvel. Desta 

forma, vemos que a Lei conferiu ao Direito Real de Habitação o caráter inalienável e 

intransmissível, isso partindo de uma análise fria e primária dos artigos legais. Antes de 

adentrarmos na análise das características do Direito Real de Habitação na Sucessão 

Hereditária, vale vermos as posições doutrinárias quanto ao conceito de uso e habitação, a que 

se refere o instituto. 

 

O eminente doutrinador Orlando Gomes bem delineia que: 

 

“Na feliz expressão de um escritor, o uso e a habitação constituem 

usufrutos em miniatura. Aplicam-se-lhes as disposições legais 

                                                        
1 “Art. 1.414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não poderá alugar, nem emprestar, 
mas simplesmente ocupa-la com a sua família.” 
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relativas a esses direitos, que não contrariem a sua natureza. 

Distinguem-se, entretanto, conceitualmente, e por certas 

peculiaridades. 

 

O direito real de uso confere a seu titular a faculdade de, 

temporariamente, fruir a utilidade da coisa que grava.”2 

 

Vemos, portanto, que apesar de o conceito trazido acertadamente pelo doutrinador 

Orlando Gomes abranger o uso, e não propriamente o Direito Real de Habitação, tal conceito 

nos permite ter uma noção do Direito Real de Habitação dentro do rol de direitos reais. 

 

Visto, então, o tratamento dado ao Direito Real de Habitação no rol de direitos 

reais, passemos à análise do Direito Real de Habitação como instituto integrante do direito 

das sucessões. 

 

2.1. Conceito do Direito Real de Habitação no Direito das Sucessões 

 

O Direito Real de Habitação é o direito de moradia no imóvel de residência da 

família para o cônjuge sobrevivente, a fim de proteger o lar da família. Consiste, 

primordialmente, em instituto criado para a conservação do conceito e noção familiar de 

moradia. Portanto, não atende apenas um viés jurídico, como estudamos aqui, mas também 

um viés social, franqueando aos seus titulares a noção primordial de lar familiar. 

 

Nesse sentido, cabe-nos citar a Ministra Nancy Andrighi, em voto de recurso 

especial, conforme segue: 

 

“De fato, o direito real de habitação (art. 1.611, §2 do CC 1916 e 

1.831 do CC 2002) tem como essência a proteção do direito de 

moradia do cônjuge supérstite, dando aplicação ao princípio da 

solidariedade familiar.”3  

 

                                                        
2 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 20 ed. atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 323. 
3 REsp 1184492/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014 
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Da mesma forma, Coelho Mendes também defendeu em julgamento de Apelação 

cível no Tribunal paulista, conforme segue 

 

“O direito real de habitação permite ao consorte supérstite a 

utilização do imóvel que servia de residência do casal com o fim de 

moradia, limitando os direitos de propriedade dos herdeiros do casal 

em favor do ascendente sobrevivo, em atenção ao princípio da 

solidariedade familiar e dignidade da pessoa humana. 

 

No caso dos autos além de ser o único imóvel partilhado a cônjuge 

sobrevivente conta com 90 (noventa) anos de idade, sendo indigno 

nessa altura da vida ficar sem moradia por conta de caprichos de 

herdeiros ao arrepio da lei. 

 

Assim, tal direito persiste enquanto o cônjuge sobrevivente viver ou 

não constituir nova união estável ou casamento, incidindo sobre o 

imóvel de residência da família, independentemente da existência dos 

demais herdeiros.”4  

 

Para que o Direito Real de Habitação se efetive, ele precisa preencher todos os 

requisitos do artigo 1.831 do Código Civil de 2002, onde ele está previsto como instituto de 

direito das sucessões. Vejamos: 

 

“Art. 1.831. 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.” 

 

Vale dizer que esse direito não foi uma inovação do código atual, ele, o Direito 

Real de Habitação já era previsto na legislação civilista de 1916. Naquele código, como 

estudaremos mais adiante, os requisitos eram outros. 

                                                        
4 TJSP;  Apelação 1009901-76.2017.8.26.0002; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional 
II - Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018 



10 

 

 

Conforme vimos anteriormente, o Direito Real de Habitação é o direito de 

habitar/residir sem a necessidade pagamento de nenhuma contraprestação, pecuniária ou não, 

aos proprietários do imóvel. Ressalta-se que o Direito Real de Habitação não é usufruto, isso 

porque o titular do direito não pode fruir do imóvel, por exemplo, aluga-lo. O único uso 

permitido é o da residência, de permanecer no bem imóvel sem retirar frutos dele. 

 

O Direito Real de Habitação na Sucessão Hereditária veio como uma forma de 

preservar um patrimônio mínimo e assegurar moradia e manter a dignidade da pessoa humana 

do cônjuge sobrevivente. Ou seja, se existe uma outra forma de sustento do cônjuge, há 

debate sobre sua aplicação. 

 

Para fins de esclarecer o que é o Direito Real de Habitação na Sucessão 

Hereditária, traremos o que o instituto não é, podendo assim ser conceituado, também, por 

exclusão. 

Primeiro, o Direito Real de Habitação não é usufruto. Como já dito anteriormente, 

o legislador pretendia proteger a viúva para que ela não ficasse desemparada na velhice, sem 

que os demais herdeiros tivessem sua parcela prejudicada. No entanto, visando seu objetivo 

principal, mesmo o habitador não podendo fruir do bem, o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo já julgou favorável caso de locação da edícula do imóvel residencial para 

subsistência do cônjuge sobrevivente, conforme podemos ver abaixo: 

 

“Por outro lado, não importa que o cônjuge supérstite tenha locado a 

edícula dos fundos do imóvel desde que na casa principal, em relação 

à qual pretende ver reconhecido o direito real de habitação, seja 

mantida sua residência.  

 

Diverso seria o caso em que a totalidade do imóvel fosse locada, 

situação que configuraria renúncia tácita ao direito real de 

habitação.  
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Nesse sentido, não há óbice para conceder a apelante o direito de 

permanecer no imóvel onde residia com o falecido marido em vida a 

fim de que possa viver dignamente.5 

 

Em segundo lugar, o Direito Real de Habitação não se confunde com o instituto 

do Bem de Família. O Direito Real de Habitação é um direito de família causa mortis, 

diferente do outro que possui outra origem, requisitos e efeitos. 

 

Por fim, em terceiro, o Direito Real de Habitação é ex vi legis, decorrendo da Lei. 

Ou seja, ele dispensa a necessidade de registro imobiliário para sua eficácia perante terceiros. 

Diferentemente dos outros direitos reais, que prescindem de registro na matricula para que 

sejam oponíveis perante terceiros, o Direito Real de Habitação não exige tal registro. Nesse 

sentido, cabe-nos citar julgado do STJ e TJSP: 

 

“O direito real de habitação em favor do cônjuge sobrevivente se dá 

“ex vi legis”, dispensando registro no álbum imobiliário, já que 

guarda estreita relação com o direito de família”6  

 

“Desta forma, como bem observou o MM. Juiz sentenciante, sequer a 

Lei dos Registros Públicos contemplam a pretensão da autora, 

portanto, não se identifica suporte para a averbação pleiteada.”7  

 

Ou seja, caso os proprietários transfiram ou alienem o imóvel, a qualquer título, a 

terceiros, o cônjuge sobrevivente poderá permanecer no imóvel ainda que alienado e/ou 

transferido. 

 

Ainda, não há obrigatoriedade de registro imobiliário para efetivação do Direito 

Real de Habitação na Sucessão Hereditáia. A Lei nº 6.015 de 1973 – Lei de Registros 

Públicos, em seu artigo 167, I, 7), dispõe o seguinte: 

 

                                                        
5 TJSP;  Apelação 0331626-38.2007.8.26.0577; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José 

dos Campos - 3ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 06/12/2012 
6 REsp 74.729/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/1997, DJ 02/03/1998, p. 

93 

7 TJSP; Apelação 1004436-16.2016.8.26.0554; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 30ª Câmara Extraordinária de 
Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018 
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“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos 

 

I - o registro: 

 

(...) 

 

7) do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não 

resultarem do direito de família;” 

 

Notamos que a Lei de Registros Públicos elenca os documentos referentes ao 

Direito Real de Habitação como admitidos ao registro, mas que não obrigatoriamente serão 

registrados. Isso vai de encontro com a própria natureza do Direito Real de Habitação no 

capítulo das Sucessões. 

 

Corrobora com a faculdade de registro do Direito Real de Habitação o seguinte 

julgado: 

 

“DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – Registro facultativo, mas viável, 

nos moldes do art. 167, I, 7, da Lei 6.015/73 – Registro feito em 

cumprimento de mandado judicial – Recurso desprovido.”8 

 

Apenas para fins de informação, nos casos em que houver debate sobre o imóvel e 

o Direito Real de Habitação, a tutela deverá ser requerida através de ações possessórias, 

conforme previstas no Código de Processo Civil.  

 

Ainda a fim de corroborar para o esclarecimento do conceito de Direito Real de 

Habitação, se faz necessário dizer que o Direito Real de Habitação é personalíssimo, isso 

significa que dá o direito de moradia a seu titular, que não poderá cede-lo a terceiros. 

 

Desta forma, muito se discute sobre a manutenção do Direito Real de Habitação 

quando o cônjuge sobrevivente deixar o estado de viúvo, ou seja, contrair novas núpcias ou 

encontrar-se em união estável. Isso porque o instituto pretende proteger a residência familiar, 

                                                        
8 CGJSP - Processo: 1015197-65.2016.8.26.0309; Relator (a): Manoel Queiroz Pereira Calças; Localidade: Jundiaí Data de Julgamento: 

05/10/2017 Data DJ: 10/11/2017 
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sendo que, por relação lógica, a partir do momento que se constitui uma nova família, esse 

direito cessaria. 

 

Há discussão sobre a extinção do Direito Real de Habitação, posto que a Lei não o 

traz textualmente. Em busca de uma solução para essa lacuna, cabe mencionar, que houve 

uma tentativa de alteração de redação do artigo 1.831 para inclusão de um termo final, por 

meio de projeto de lei, de modo a fazer constar o fato ou data para apuração do termo final do 

Direito Real de Habitação. O projeto de lei nº 6960/2002 trazia a seguinte proposta de 

redação: 

 

“Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, 

enquanto permanecer viúvo ou não constituir união estável, 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 ”9 

 

Interessante, ainda, mencionar trecho relevante da justificativa do referido projeto 

de lei, que delineou bem a necessidade de inserção de disposição legal sobre o termo final do 

Direito Real de Habitação: 

 

“Não há razão para manter direito real de habitação, se o cônjuge 

sobrevivente constituir nova família. “Quem casa, faz casa”, 

proclama o dito popular. Melhor e mais previdente a restrição do 

artigo 1.611, §2 do Código Civil de 1.916.”10 

 

Todavia, tal projeto de lei não prosperou e acabou por ser arquivado, posto que 

consolidou-se o entendimento de que o Direito Real de Habitação é direito personalíssimo em 

relação aos demais sucessores, de modo que haverá a extinção do Direito Real de Habitação 

quando da constituição de nova família. Desta forma, não se fez necessária a alteração do 

texto legal para inclusão do termo final do Direito Real de Habitação. 

 

                                                        
9 Proposição: PL-6960/2002; Autor: Ricardo Fiuza - PPB /PE; Data de Apresentação: 12/06/2002 
10 Proposição: PL-6960/2002; Autor: Ricardo Fiuza - PPB /PE; Data de Apresentação: 12/06/2002 
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2.2. Evolução Histórica 

 

O Direito Real de Habitação, não obstante a sua importância e rodagem no 

ordenamento jurídico brasileiro, sofreu alterações ao longo de sua existência, que por muitas 

vezes geraram novas discussões sobre sua aplicabilidade. 

 

A principal diferença entre o Código Civil de 2002 frente ao Código Civil de 

1916 no tocante ao Direito Real de Habitação está na retirada do requisito quanto ao regime 

de comunhão universal de bens para a aplicação do referido direito real. 

 

Independente da forma sucessória, hoje, o cônjuge permanece no imóvel.  

Para entendermos melhor as mudanças nos requisitos legais para o Direito Real de 

Habitação, vale a leitura do artigo 1.611, §2º do Código Civil de 1916: 

 

“Art. 1.611  

 

(...) 

 

§ 2º Ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da comunhão 

universal, enquanto viver e permanecer viúvo será assegurado, sem 

prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de 

habilitação relativamente ao imóvel destinado à residência da 

família, desde que seja o único bem daquela natureza a inventariar.” 

 

Importante lembrar que, originalmente, o Código Civil de 1916 não trazia 

disposição sobre o Direito Real de Habitação. Sua inclusão na legislação civilista se deu com 

a Lei nº 4.121 de 1962, também conhecida como Estatuto da Mulher Casada. Esta Lei foi de 

suma importância para a inclusão e garantia de novos direitos sucessórios ao ordenamento 

jurídico brasileiro, sendo: 

 

a) Usufruto Vidual, consistente no direito real de usufruto sobre os bens do 

falecido até quando perdurasse a viuvez, exceto se o casamento fosse realizado no 

regime da comunhão universal de bens; e 
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b) Direito Real de Habitação, objeto de estudo do presente trabalho. 

 

O Estatuto da Mulher Casada, não somente pela importância jurídica quanto aos 

direitos inseridos no ordenamento jurídico pátrio, trouxe também efeito social referente à 

inclusão da mulher casada como sujeito central de direitos e garantias.  

 

Conforme podemos depreender da redação do Código Civil de 1916, dada pelo 

Estatuto da Mulher Casada, além dos requisitos hoje exigidos por lei para a efetivação do 

Direito Real de Habitação, havia o requisito da obrigatoriedade do regime da comunhão 

universal de bens, o que acabava por restringir o acesso ao Direito Real de Habitação àqueles 

que não optavam por sua aplicação no matrimônio.  

 

Em relação à referida obrigatoriedade do regime da comunhão universal de bens, 

bem discorreu de maneira crítica o excelentíssimo doutrinador Orlando Gomes: 

 

“A restrição ao regime da comunhão universal de bens é 

injustificável. Quando se não quisesse estender o favor ao cônjuge 

casado pelo regime da separação, caberia pela mesma razão, no caso 

de comunhão parcial, ao menos quando o imóvel fosse adquirido na 

constância do matrimonio e, portanto, se houvesse comunicado, 

tornando-se bem comum.” 11 

 

A opinião do doutrinador, em conjunto com outras críticas doutrinárias, fez com 

que o legislador, acertadamente, retirasse a restrição de aplicabilidade do Direito Real de 

Habitação em função do regime de comunhão universal de bens, passando referido direito real 

a ser acessível a todos, independentemente da participação na herança decorrente do regime 

adotado no matrimônio. 

 

Principalmente com o advento da Lei do Divórcio, em 1977, que transformou o 

regime legal em Comunhão Parcial de Bens, a aplicação do instituto do Direito Real de 

Habitação foi sendo esvaziada.  

 

                                                        
11 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 20 ed. atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 323. 
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Sobre isso, Silvio Venosa entendeu que a texto legal deveria ser interpretado 

como aplicável ao regime legal, para que os jovens nubentes não precisassem fazer pacto 

apenas para garantir o Direito Real de Habitação. Vejamos: 

 

“Parece-nos que, também no tocante ao direito real de habitação, a Lei do 

Divórcio devia forçar uma nova interpretação. Essa lei alterou, como 

vimos, o art. 258 do antigo Código. No silêncio dos nubentes, isto é, na 

ausência de pacto, o regime de bens é o da comunhão parcial. Será 

razoável a interpretação literal da lei, após tal modificação, de que só terá 

direito de habitação quem, casando-se após a Lei nº 6.515/77, tenha feito 

pacto antenupcial em que opte pela comunhão universal? Creio que essa 

interpretação leva a iniquidades. Normalmente, os jovens casais não veem 

necessidade nenhuma de pacto nupcial, porque seu patrimônio será 

construído na vida em comum”12 

 

Desta forma, elucidou o Ministro Sidnei Beneti sobre o tema, em seu voto no 

Acórdão de Recurso Especial 821.660. Vejamos: 

 

“A restrição contida no Código antigo era alvo de severas críticas, 

sobretudo a partir de 1977, quando o regime legal de bens no 

casamento, deixou de ser o da comunhão universal para ser o da 

comunhão parcial, por criar situações de injustiça social.”13 

 

Assim, o debate da aplicação do Direito Real de Habitação à outro regimes, que 

não da Comunhão Total de Bens, se estendeu até a vigência da atual legislação civilista. 

 

No entanto, vale ressaltar que mesmo antes da promulgação do Código Civil de 

2002, houve uma alteração intermediária, trazida pela Lei nº 9.278 de 1996. Referida 

alteração deu origem à aplicação do Direito Real de Habitação ao companheiro, e abriu as 

portas para a aplicação do Direito Real de Habitação a outros regimes de bens no casamento 

que não o da comunhão universal. Vejamos, então, o referido artigo: 

 

                                                        
12 Direito civil: sucessões / Sílvio de Salvo Venosa. – 18. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. (Coleção Direito Civil; 6) pg 168 
13 REsp 821.660/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011 



17 

 

“Art. 7º 

 

(...) 

 

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos 

conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto 

viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao 

imóvel destinado à residência da família.” 

 

Pela leitura da redação acima, notamos que referida Lei nº 9.278/96 reconheceu o 

acesso do companheiro ou convivente ao Direito Real de Habitação sucessória, o que 

representou um grande e importante mudança na aplicabilidade do instituto.  

 

Nesse entender, o Ministro Sidnei Beneti ainda no voto do Recurso Especial 

821.660, elucida sobre a mudança da interpretação dada pela legislação de 96, como se vê: 

 

“22.- Uma interpretação que melhor ampara os valores espelhados 

na Constituição Federal é aquela segundo a qual o artigo 7º da Lei nº 

9.278/96 teria derrogado, a partir da sua entrada em vigor, o § 2º do 

artigo 1.611 do Código Civil de 1916, de modo a neutralizar o 

posicionamento restritivo contido na expressão "casados sob o regime 

da comunhão universal de bens".  

 

23.- Em outras palavras é de se admitir que a Constituição Federal 

(artigo 226, § 3º) ao exortar o legislador a criar de uma moldura 

normativa pautada pela isonomia entre a união estável e o 

casamento, exortou também o intérprete da norma e o juiz a 

concluírem pela derrogação parcial do § 2º do artigo 1.611 do 

Código Civil de 1916, de modo a equiparar a situação do cônjuge e 

do companheiro no que respeita ao direito real de habitação.” 

 

Nota-se que tal redação não foi refletida no Código Civil de 2002, de modo que 

veremos as implicações desta alteração na jurisprudência atual. 
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Ainda, com relação às mudanças percebidas pelo Direito Real de Habitação ao 

longo dos anos, importante mencionar a Lei nº 10.050 de 2000, que estendeu a aplicação do 

Direito Real de Habitação ao filho portador de deficiência, na falta do pai e da mãe. Todavia, 

tal previsão também não foi trazida para a redação vigente do Código Civil de 2002.  

 

Vistos os aspectos históricos, conceituais e seus efeitos perante terceiros, 

passemos ao estudo dos requisitos legais do Direito Real de Habitação. 
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3. REQUISITOS 

 

Neste capítulo, conforme dito anteriormente, passaremos ao estudo  

dos requisitos do Direito Real de Habitação, bem como das discussões existentes 

sobre cada um deles, tanto no âmbito doutrinário, como no âmbito jurisprudencial. 

 

Vale lembrar que a discussão não é exaustiva, e que os julgados e doutrinas 

trazidos neste trabalho se referem a alguns dos principais materiais existentes sobre o assunto. 

 

3.1. Casamento e União Estável 

 

Antes de começarmos a análise e discussão dos requisitos legais do Direito Real 

de Habitação, vale fazermos uma releitura do artigo 1.831 do Código Civil de 2002: 

 

“Art. 1.831. 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.” 

 

Da releitura do artigo 1.831 do Código Civil de 2002, percebemos que o primeiro 

requisito legal do Direito Real de Habitação é o casamento. No entanto, este primeiro 

requisito, não obstante esteja elencado expressamente no texto legal, não é, diretamente, um 

requisito, senão vejamos. 

 

Como já tratamos anteriormente, a Lei 9.278/96, em seu artigo 7º, parágrafo 

único, dispôs o seguinte: 

 

“Art. 7º 

 

(...) 
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Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos 

conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto 

viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao 

imóvel destinado à residência da família.” 

 

A Lei 9.278/96 teve como objetivo inserir as alterações necessárias para a 

equiparação da união estável ao casamento, equiparação esta trazida pelo artigo 226 da 

Constituição Federal vigente, a saber: 

 

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. 

 

(...) 

 

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar sua conversão em casamento.” 

 

No entanto, com o advento do Código Civil de 2002, que trouxe somente a 

expressão “cônjuge”, mantendo o termo original trazido pelo Estatuto da Mulher Casada, 

gerou o debate sobre a aplicabilidade ou não, mediante eventual revogação da Lei 9.278/96, 

do Direito Real de Habitação ao companheiro ou convivente. 

 

Sobre o debate, o doutrinador Paulo Nader, discorre da seguinte forma: 

 

“À primeira vista, parece extinto o direito à habitação em favor do 

companheiro sobrevivo, então regulado no parágrafo único do art. 7º 

da Lei nº 9.278/96. Enquanto não constituísse nova união estável ou 

contraísse casamento, ficava com o direito à habitação no imóvel 

destinado à residência da família. Pelo novo Código Civil, foi 

mantido esse benefício para o cônjuge supérstite (art. 1.831), 

silenciando-se o legislador em relação à união estável.58 Observe-se 

a desigualdade de tratamento ao companheiro em relação ao 
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cônjuge, embora o benefício seja justo e possua sentido humanitário. 

Para Aldemiro Rezende Dantas Jr., o benefício legal permanece, pois 

se revela adequado ao espírito da Constituição.59 A matéria 

comporta controvérsia e haverá de ser esclarecida pelos tribunais 

superiores. Há razões ponderáveis para uma ou outra conclusão. De 

um lado, verifica-se que a Lei Civil não reconheceu, expressa ou 

implicitamente, o benefício, acrescendo o fato, ainda, de que o 

instituto do casamento deve ser mais atraente, a fim de incentivar a 

conversão prevista na Constituição.60 De outro lado, tem-se que o 

benefício é justo e provê uma das necessidades vitais do companheiro 

sobrevivo.”14 

 

Como em todos os debates, as discussões e posições são divididas em correntes 

majoritárias e minoritárias. Francisco Cahali, Flávio Augusto Monteiro de Barros e Inácio de 

Carvalho Neto são exemplos dos doutrinadores que defendem a correntes minoritária, não 

defendendo a aplicação do Direito Real de Habitação ao companheiro supérstite. 

 

Por outro lado, obviamente nos convém citar a posição majoritária referente ao 

debate ora discutido. 

 

Primeiramente, cabe-nos citar a doutrinadora Maria Berenice Dias, integrante da 

corrente majoritária, juntamente com Maria Helena Diniz, Maria Helena Daneluzzi e 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

 

“O Código Civil garante ao cônjuge sobrevivente direito real de 

habitação independentemente do regime de bens do casamento (CC 

1.831). Porém, olvidou-se de reconhecer o mesmo benefício ao 

companheiro sobrevivente. O cochilo da lei, no entanto, não permite 

afastar o direito do companheiro de permanecer na posse do bem que 

servia de residência à família, o que atende, inclusive, o direito à 

moradia, previsto no art. 6ª da CF. Trata-se de direito de uso de 

forma gratuita. 

                                                        
14 Nader, Paulo; Curso de direito civil, v. 5: direito de família / Paulo Nader. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Página 579 
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Dois outros fundamentos autorizam sua concessão. O primeiro é de 

orem constitucional. Reconhecidos o casamento e a união estável 

como entidades familiares merecedoras da especial proteção do 

Estado (CF 226, §3ª), não se justifica tratamento diferenciado em 

sede infraconstitucional. Descabe distinguir ou limitar direito quando 

a Constituição não o faz. Fora isso, a lei regulou a união estável 

expressamente assegura o direito real de habitação ao companheiro 

sobrevivente (L 9.278/96 7ª, parágrafo único). Desse modo, a omissão 

do Código Civil não significa que foi revogado o dispositivo que 

estendeu ao companheiro o mesmo direito concedido ao cônjuge. São 

normas que não se incompatibilizam.”15 

 

“É nítido no código Civil atual a prevalência sobre a união estável, 

pois o convivente não se beneficia dos mesmos direitos sucessórios 

estendidos ao cônjuge sobrevivente. Terá direito, no entanto, ao 

direito real de habitação (lei 9.278/96, art 7ª, parágrafo único), pois, 

diante da omissão do Código vigente, como já dissemos, prepondera 

a lei especial diante da geral”16 

 

“Há, aqui, grave lacuna legislativa que, na realidade, deve ser 

solucionada no sentido de se considerar em vigor o dispositivo no 

parágrafo único, do art. 7, da lei 9.278/96. Como não houve 

revogação expressa da Lei de 1996, bem como inexiste 

incompatibilidade entre o disposto no artigo. 1831 do CC, e o artigo 

7, parágrafo único, da lei 9278/96, adotando-se os critérios de 

interpretação e harmonização das normas jurídicas no interior do 

sistema, conclui-se pela vigência da regra do direito real de 

habitação em favor do companheiro sobrevivente”17 

 

                                                        
15 Dias, Maria Berenice  - Manual das Sucessões – 4 ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo : Editora RT, 2015 

16 Daneluzzi, Maria Helena Marques Braceiro – Aspectos Polêmicos na sucessão do cônjuge sobrevivente: de acordo com a Lei 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, 2004. 
17 Gama, Guilehrme Calmon Nogueira da – Direito civil: sucessões – 2ª ed – São Paulo, Atlas, 2007 
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Não obstante a corrente majoritária tenha fortíssimos representantes no viés 

doutrinário, é no campo da jurisprudência que a corrente majoritária se firma ainda mais. A 

jurisprudência em tese do Superior Tribunal de Justiça edição nª 50, conforme estabelecida na 

premissa nº 8, bem define: 

 

“O companheiro sobrevivente tem direito real de habitação sobre o 

imóvel no qual convivia com o falecido, ainda que silente o art. 1.831 

do atual Código Civil.” 

 

Da mesma forma, o enunciado nº 117 da Primeira Jornada de Direito Civil do STJ 

assim dispõe: 

 

“O direito real de habitação deve ser estendido ao companheiro, seja 

por não ter sido revogada a previsão da Lei n. 9.278/96, seja em 

razão da interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art. 

6º, caput, da CF/88.” 

 

Nota-se que o fato de terem sido estabelecidas premissas fortes no sentido da 

aplicação do Direito Real de Habitação também ao companheiro, e não somente ao cônjuge, 

resultou em jurisprudência dominante nesse sentido, a saber: 

 

“DIREITO DAS SUCESSÕES E DAS COISAS. RECURSO 

ESPECIAL.SUCESSÃO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 

COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. MANUTENÇÃO DE POSSE. 

POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DO DIREITO REAL DE 

HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 

 

1. É entendimento pacífico no âmbito do STJ que a companheira 

supérstite tem direito real de habitação sobre o imóvel de 

propriedade do falecido onde residia o casal, mesmo na vigência do 

atual Código Civil. Precedentes. 
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2. É possível a arguição do direito real de habitação para fins 

exclusivamente possessórios, independentemente de seu 

reconhecimento anterior em ação própria declaratória de união 

estável. 

 

3. No caso, a sentença apenas veio a declarar a união estável na 

motivação do decisório, de forma incidental, sem repercussão na 

parte dispositiva e, por conseguinte, sem alcançar a coisa julgada 

(CPC, art. 469), mantendo aberta eventual discussão no tocante ao 

reconhecimento da união estável e seus efeitos decorrentes. 

 

4. Ademais, levando-se em conta a posse, considerada por si mesma, 

enquanto mero exercício fático dos poderes inerentes ao domínio, há 

de ser mantida a recorrida no imóvel, até porque é ela quem vem 

conferindo à posse a sua função social. 

5. Recurso especial desprovido.  

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.203.144 - RS (2010/0127865-4) 

 

DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. 

COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA 

DO ART. 7° DA LEI N. 9.278/96. RECURSO IMPROVIDO. 

 

1. Direito real de habitação. Aplicação ao companheiro sobrevivente. 

Ausência de disciplina no Código Civil. Silêncio não eloquente. 

Princípio da especialidade. Vigência do art. 7° da Lei n. 9.278/96. 

Precedente: REsp n. 1.220.838/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012. 

 

2. O instituto do direito real de habitação possui por escopo garantir 

o direito fundamental à moradia constitucionalmente protegido (art. 

6º, caput, da CRFB). Observância, ademais, ao postulado da 

dignidade da pessoa humana (art. art. 1º, III, da CRFB). 

 



25 

 

3. A disciplina geral promovida pelo Código Civil acerca do regime 

sucessório dos companheiros não revogou as disposições constantes 

da Lei 9.278/96 nas questões em que verificada a compatibilidade. A 

legislação especial, ao conferir direito real de habitação ao 

companheiro sobrevivente, subsiste diante da omissão do Código 

Civil em disciplinar tal direito àqueles que convivem em união 

estável. Prevalência do princípio da especialidade. 

 

4. Recurso improvido. 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.156.744 - MG (2009/0175897-8) 

 

UNIÃO ESTÁVEL. 1) DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO 

CÔNJUGE SOBREVIVENTE, NA RESIDÊNCIA EM QUE VIVIA O 

CASAL. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL QUE 

NÃO EXCLUI ESSE DIREITO. 2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. 3) 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 

 

1.- O direito real de habitação, assegurado, devido à união estável, 

ao cônjuge sobrevivente, pelo art. 7º da Lei 9287/96, incide, 

relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais 

de um imóvel residencial a inventariar. 

 

2.- Esta Corte admite a revisão de honorários, pelo critério da 

equidade (CPC, art. 20, § 4º), quando o valor fixado destoa da 

razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerado, ocorrendo, no 

caso concreto, a primeira hipótese, pois estabelecidos em R$ 750,00, 

devendo ser majorados para R$ 10.000,00. Inviável conhecimento em 

parte para elevação maior pretendida, em respeito ao valor dado à 

causa pela autora. 

 

3.- Recurso Especial conhecido, em parte, e nessa parte provido, 

reconhecendo-se o direito real de habitação, relativamente ao imóvel 
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em que residia o casal quando do óbito, bem como elevando-se o 

valor dos honorários advocatícios.”18 

 

Afim de corroborar com a posição majoritária, entendida em doutrina e 

jurisprudência, é de suma importância mencionarmos o julgamento do Supremo Tribunal 

Federal que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil de 2002.  

 

O artigo supracitado trazia regras sucessórias distintas entre o cônjuge e o 

companheiro sobrevivente. Sobre isso, o clássico doutrinador Silvio Rodrigues em seu Curso 

de Direito Civil, atualizado por Zeno Veloso, discorre: 

 

“Em suma, o Código Civil regulou o direito sucessório dos 

companheiros com enorme redução, com dureza imensa, de forma tão 

encolhida, tímida e estrita, que se apresenta em completo divórcio 

com as aspirações sociais, as expectativas da comunidade jurídica e 

com o desenvolvimento de nosso direito sobre a questão.”19 

 

Pelo referido julgamento, entendeu-se que o artigo 1.790 do Código Civil de 2002 

era inconstitucional, posto que estabelecia diferenciação na sucessão legal do companheiro, 

sendo que o casamento e a união estável já haviam sido equiparadas ao mesmo patamar 

familiar na Constituição Federal. Assim, não deveria haver qualquer distinção entre os 

direitos sucessórios da união estável e do casamento. 

 

Nesse sentido, destacamos um trecho do voto do ilustríssimo Ministro Luís 

Roberto Barroso no referido julgamento: 

 

“Assim, da mesma forma em que havia feito no recurso extraordinário 

sob minha relatoria, o RE 879.694, pronuncio incidentalmente a 

inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil e propondo a 

seguinte tese: "No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a 

distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, 

                                                        
18 REsp 1220838/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012 
19 Rodrigues, Silvio – 2Direito Civil volume 7 – Direito das Sucessões 6a edição, revista e atualizada por Zeno Veloso; de acordo com o 

novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002, pg 119 
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devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no 

art. 1.829 do Código Civil de 2002.”20 

 

Desta forma, o julgamento supracitado induz à conclusão óbvia do entendimento 

do Tribunal à equiparação, quase absoluta, da união estável ao casamento, não se justificando 

a exclusão do companheiro sobrevivente ao Direito Real de Habitação. 

 

Superada a discussão quanto ao primeiro requisito legal do Direito Real de 

Habitação, passemos à análise do segundo requisito. 

 

3.2. Imóvel Destinado à Residência da Família 

 

O segundo requisito para a aplicação do Direito Real de Habitação é o de a 

destinação do imóvel ser exclusivamente residencial. Ou seja, por relação lógica, a ocupação 

de imóveis com destinação eminentemente comercial não interfere no Direito Real de 

Habitação. Da mesma forma, se não há no inventário imóvel de uso residencial, não há que se 

falar em Direito Real de Habitação. 

 

Ainda, em sendo o imóvel objeto de usufruto pelo de cujus, também não há que se 

falar em Direito Real de Habitação do cônjuge sobrevivente. Isto se dá pelo fato de que o 

usufruto é direito de cunho pessoal, cessando quando da morte de seu titular. Assim, em 

residindo o de cujus em imóvel objeto de usufruto, quando de sua morte, cessar-se-á o 

usufruto e, não havendo a propriedade, mas apenas a posse direta do imóvel, este não será 

objeto de inventário. 

 

Notamos, portanto, que este segundo requisito é o requisito mais objetivo do 

Direito Real de Habitação, de modo que não são verificadas discussões específicas sobre este 

ponto. Passemos, portanto, ao terceiro e último requisito legal do Direito Real de Habitação. 

 

3.3. Unicidade de Imóvel Daquela Natureza a Inventariar 

 

                                                        
20 RE 646721 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 10/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-

2011 PUBLIC 07-12-2011  
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Após o estudo mais aprofundado dos dois primeiros requisitos legais do Direito 

Real de Habitação, passemos à análise do terceiro e último requisito legal do Direito Real de 

Habitação, qual seja, a unicidade de imóvel residencial no rol de bens a inventariar. 

 

Para entendermos melhor tal requisito, importante olhar o aspecto histórico desta 

regra.  

 

Sabe-se que a regra é um resquício da restrição de regime matrimonial 

anteriormente aplicada ao Direito Real de Habitação. Desta forma, é originária da regra do 

Direito Real de Habitação somente àqueles casados sob o regime da comunhão universal de 

bens. 

 

Entende-se, portanto, que em havendo outros imóveis residenciais a serem 

inventariados, o cônjuge sobrevivente teria o direito a receber, seja por meação ou herança, 

algum imóvel de uso residencial que poderia ser utilizado para fins de sua residência. 

Logicamente, neste caso, não há que se falar na necessidade de garantir Direito Real de 

Habitação a quem já teria garantido imóvel para residência, por propriedade herdada. 

 

Desta forma, o Ministro Castro Filho o Superior Tribunal de Justiça elucida sobre 

a irrelevância do regime adotado no matrimonio para o Direito Real de Habitação, perante os 

direitos sucessórios e a propriedade do bem imóvel objeto da habitação: 

 

“Dessa maneira, o dispositivo acima deve ser lido da seguinte forma: 

o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel 

em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza que 

integrasse o patrimônio comum ou o particular de cada cônjuge. 

 

Ao ressaltar que a habitação se constitui "sem prejuízo da 

participação na herança", o legislador visou resguardar o direito na 

hipótese em que o cônjuge, por sucessão ou meação, se tornasse 

proprietário apenas de parte do imóvel, mesmo porque, se herdasse 

todo o bem, assumindo a propriedade plena, não haveria porque falar 

em constituição de direito real de habitação. 
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Outrossim, não se pode interpretar a norma no sentido de que, não 

tendo o cônjuge direito à meação ou à sucessão em relação ao 

imóvel, não fará jus à habitação, sob pena de se esvaziar a ratio 

essendi da norma.”21  

 

Ainda, no mesmo sentido, cabe-nos citar as palavras de Camila Moreira Barros 

Dutra, em artigo científico sobre o tema: 

 

“Cabe ressaltar ainda que tal direito não se aplica ao cônjuge 

supérstite que recebeu a totalidade da herança, dada a 

impossibilidade de que tal ônus recaia sobre coisa própria, ou seja, 

nos casos em que o sucessor arrecada o bem, que passa a ser de sua 

propriedade, não há como se falar em direito real de habitação sobre 

bem próprio, já que tal ônus somente se configura sobre bem próprio, 

já que tal ônus somente se configura sobre bens alheios. 

 

Nada impede, ao contrário disto, que o cônjuge supérstite seja 

proprietário de outros imóveis, mesmo que estes pudesse servir à 

moradia. Ao dispositivo legal não podem ser acrescidos outros 

requisitos, senão aqueles ali enumerados, sob pena de que sua 

interpretação seja feita em prejuízo da parte. 

 

A exigência é de que o bem seja o único imóvel residencial ‘a 

inventariar’. Ora, não faz parte do inventário os bens do cônjuge 

sobrevivente – por óbvio-, razão pela qual a verificação de existência 

de outros bens que se destinam à moradia levará em consideração 

somente aqueles que pertencerem ao de cujus.”22 

 

Estes são, portanto, os requisitos legais para o Direito Real de Habitação, de 

modo que, não presente qualquer deles, não se faz possível a aplicação do Direito Real de 

                                                        
21 REsp 826.838/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 373 
22 Dutra, Camila Moreira Barros; O direito real de habitação na sucessão do convivente supérstite; Dissertação de Programa de Estudos Pós-
Graduados em Direito Pontifícia Universidade Católica, data de defesa 29-Ago-2007 página 160 

https://sapientia.pucsp.br/browse?type=type&value=Disserta%C3%A7%C3%A3o&value_lang=por
https://sapientia.pucsp.br/browse?type=program&value=Programa+de+Estudos+P%C3%B3s-Graduados+em+Direito&value_lang=por
https://sapientia.pucsp.br/browse?type=program&value=Programa+de+Estudos+P%C3%B3s-Graduados+em+Direito&value_lang=por
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Habitação ao caso concreto, da forma como acima descrito. Note-se que o legislador procurou 

ser objetivo quanto aos requisitos ora trazidos, o que resultou, em parte, na multiplicidade de 

interpretações dadas pelo Judiciário quando da aplicação do Direito Real de Habitação. 

 

Superados os requisitos legais do Direito Real de Habitação, passemos ao 

estudo da relação entre o Direito Real de Habitação e os direitos sucessórios. 
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4. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO COMO DIREITO SUCESSÓRIO 

Vistos os requisitos legais do Direito Real de Habitação, vejamos agora as 

consequências do referido instituto no campo dos direitos das sucessões, bem como sua 

efetivação no âmbito procedimental e fático das sucessões. Anote-se que não é escopo deste 

trabalho exaurir as hipóteses e realizar estudo caso a caso de referidos pontos, mas sim prover 

uma visão geral sobre o assunto. 

 

Ante o exposto acima, não será abordada a questão do Direito Real de Habitação 

no inventário, mas sim dos atos praticados nele, tais como renúncia, exclusão e deserdação. 

 

No âmbito das sucessões, o Direito Real de Habitação pode ser qualificado como 

um direito sucessório anômalo, ou como legado ex lege. Nesse sentido, vale-nos citar o 

doutrinador Daniel Blikstein23: 

 

“Quanto à sua natureza jurídica, é pacífico o entendimento de que o 

direito real de habitação é legado ex lege, e que seu beneficiário, em 

consequente, é legatário legítimo.” 

 

Mas, afinal, o que seria o legado? 

 

Sobre este tema, bem define a eminente doutrinadora Maria Helena Diniz: 

 

“O legado é, portanto, a disposição testamentária a título singular, 

pela qual o testador deixa a pessoa estranha ou não à sucessão 

legítima um ou mais objetos individualizados ou certa quantia em 

dinheiro.”24  

 

Não obstante a definição acertadamente trazida por Maria Helena Diniz, em 

complementação e reforço, citamos também a definição trazida por Maria Berenice Dias, a 

saber: 

                                                        
23 Blikstein, Daniel - O direito real de habitação na sucessão hereditária Orientador: Cahali, Francisco José Tese em Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Direito da Pontifícia Universidade Católica Data de defesa 23-Out-2009 pg. 214 

24 Diniz, Maria Helena Curso de Direito Civil brasileiro, v. 5 ; direito de família / Maria Helena Diniz – 31. Ed. ver. E atual. – São Paulo : 
Saraiva, 2017. Página 348 
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“Legado ou deixa é como se chama o que alguém recebe por meio de 

testamento ou codicilo. Quem recebe um legado chama-se legatário 

ou honrado: quem sabe pela honra de ter sido escolhido! Já o 

testador é denominado legante. Mas há outros nomes esquisitos. 

Onerado é a pessoa indicada pelo testador para transmitir a posse do 

legado ao legatário. Assim é possível entender a afirmativa: o 

legante, por meio de codicilo, contemplou o honrado com uma deixa a 

ser entregue pelo onerado! 

 

Legado é tudo que dentro do testamento não pode ser compreendido 

como herança. É um conceito a que se chega por exclusão. Para 

identificar a presença de legado basta que o bem seja destacado pelo 

testador. O legado assemelha-se à doação inter vivos. No mais das 

vezes é uma mera liberalidade do testador, que atribui alguma coisa a 

alguém porque deseja beneficiá-lo. Não se confunde com a herança, 

expressão reservada para identificar a universalidade de bens de 

alguém que, por ocasião de sua morte, é transmitida a um ou mais de 

um herdeiro, quer legítimo, quer testamentário. Ou seja, herdeiros 

recebem a herança ou fração dela. Ambos são herdeiros a título 

universal. Legatário é quem recebe determinado bem ou bens a título 

singular. Quem possui herdeiros necessários pode deixar somente a 

metade de seus bens a favor de quem elege como sucessor (CC 

1.846). Tanto o herdeiro testamentário como o legatário são eleitos 

por meio de testamento, e contemplados com a parte disponível do 

patrimônio do testador.”25  

 

Desta forma, o Direito Real de Habitação é um direito sucessório de bem 

individualizado, sem prejuízo à propriedade dos herdeiros, oriunda da herança. 

 

Importante ressaltar, porém, que o legado e a herança são institutos distintos e, 

por isso, não podem ser confundidos. 

                                                        
25 Dias, Maria Berenice Manual das sucessões – 4. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 410 
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Isto posto, passemos, então, à análise de institutos aplicáveis nas sucessões, bem 

como seus efeitos sobre o Direito Real de Habitação como direito sucessório, quais sejam a 

renúncia, a exclusão por indignidade e a deserdação. 

 

4.1. Renúncia 

O primeiro instituto que analisaremos é o instituto da renúncia. Referido instituto 

está previsto nos artigos 1.804, parágrafo único e 1.806 do Código Civil, a saber: 

 

“Art. 1.804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão 

ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. 

 

Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o 

herdeiro renuncia à herança. 

 

Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de 

instrumento público ou termo judicial.” 

 

Cabe-nos citar excelente conceito doutrinário da renúncia trazido pela eminente 

doutrinadora Maria Helena Diniz: 

 

“Renúncia é o ato jurídico unilteral, pelo qual o herdeiro declara 

expressamente que não aceita a herança a que tem direito, 

despojando-se de sua titularidade. Deveras, o herdeiro não é 

obrigado a receber a herança; se a recusar, sua renúncia não lhe cria 

qualquer direito, pois o renunciante é considerado como se nunca 

tivesse herdado. Com efeito, o parágrafo único do artigo 1.804 do 

Código Civil assim reza: “A transmissão tem-se por não verificada 

quando o herdeiro renuncia à herança.” A renúncia produz efeito ex 

tunc, retroagindo à data da abertura da sucessão.”26 

 

                                                        
26 Diniz, Maria Helena Curso de Direito Civil brasileiro, v. 6 ; direito das sucessões / Maria Helena Diniz – 28. Ed. ver. E atual. – São Paulo 
: Saraiva, 2014. Página 90 
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Pela redação legal, nota-se que a renúncia deve ser sempre expressa, não sendo 

admitida renúncia tácita. Ainda, trouxe o legislador outro requisito formal para sua 

consolidação, qual seja a necessidade de a renúncia ser formalizada por instrumento público 

ou termo judicial. Assim, percebe-se o cuidado do legislador em relação à sucessão, prezando 

pela máxima formalidade, a fim de evitar fraudes que resultem em danos aos herdeiros. 

 

Não obstante o requisito formal supra, trouxe o legislador outras disposições de 

grande importância em relação à renúncia, a saber: 

 

“Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, 

sob condição ou a termo. 

 

§ 1o O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, 

renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los. 

 

§ 2o O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão 

hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente 

deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. 

 

Art. 1.810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à 

dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, 

devolve-se aos da subseqüente. 

 

Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro 

renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se 

todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os 

filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça. 

 

Art. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da 

herança. 
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Art. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, 

renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, 

aceitá-la em nome do renunciante. 

 

§ 1o A habilitação dos credores se fará no prazo de trinta dias 

seguintes ao conhecimento do fato. 

 

§ 2o Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao 

remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros.” 

 

Nota-se, portanto, que o legislador atentou aos detalhes para o regramento da 

renúncia, pois ela gera grandes impactos na sucessão. 

 

Como vimos acima, o legado não se confunde com a herança (nos preceitos da 

lição trazida por Maria Berenice Dias). O output sucessório que isto gera é, a princípio, a 

possibilidade da renúncia de um, sem prejuízo ao outro. Ou seja, pode-se renunciar a herança 

sem renunciar o legado, e vice-versa. Sobre tal possibilidade, importante lição nos dá o 

doutrinador Daniel Blikstein27, a saber: 

 

“Quanto à renúncia da herança, pode ela ser translativa (opera-se 

como cessão de direitos e não como renúncia propriamente dita) ou 

abdicativa (essa modalidade, sim, caracteriza claramente a renúncia 

à herança, sem nunca tê-la recebido). 

 

É certo que não é possível aceitar a herança parcialmente, visto que o 

ato de renúncia compreende todos os bens, direitos e deveres do 

acervo hereditário. Entretanto, é possível, ao sucessor, renunciar à 

herança e não ao legado (ou vice-versa), visto tratar-se de institutos 

de qualidade diversa.” 

 

Então, cristalina a possibilidade de renúncia da herança independentemente da 

renúncia do legado, sem prejuízo um ao outro. 

                                                        
27 Blikstein, Daniel - O direito real de habitação na sucessão hereditária Orientador: Cahali, Francisco José Tese em Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Direito da Pontifícia Universidade Católica Data de defesa 23-Out-2009  pg. 170 
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Mas no que esta possibilidade atinge o Direito Real de Habitação como direito 

sucessório? 

 

Considerando que há a independência entre herança e legado, temos por 

consequência lógica que a renúncia da herança não implica em renúncia do Direito Real de 

Habitação. Neste sentido, é de suma importância citarmos o Enunciado 271, da III Jornada de 

Direito Civil: 

 

“O cônjuge pode renunciar ao direito real de habitação nos autos do 

inventário ou por escritura pública, sem prejuízo de sua participação 

na herança. 

 

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Blikstein nos elucida como se vê: 

 

“Em primeiro lugar, questiona-se se o beneficiário do direito real 

discutido pode renunciar à herança e não ao direito real de 

habitação. A resposta é afirmativa, visto que o direito real de 

habitação, como já foi discutido, é legado ex lege, portanto, de 

qualidade distinta da herança.”28 

 

Assim, o Direito Real de Habitação, como legado na sucessão, está imune à 

renúncia da herança, não se “perdendo” referido direito com a renúncia da herança. Da 

mesma forma, pode-se optar pela renúncia ao Direito Real de Habitação, como legado na 

sucessão, sem que isto atinja a herança. 

 

Sobre a renúncia ao Direito Real de Habitação, há corrente minoritária que 

defende sua impossibilidade. O expoente de tal corrente é o eminente doutrinador Flávio 

Tartuce, que assim dispõe: 

 

“Na opinião deste autor, o direito real de habitação é irrenunciável, 

por envolver a consagração desse direito fundamental à moradia, 

                                                        
28 Blikstein, Daniel - O direito real de habitação na sucessão hereditária Orientador: Cahali, Francisco José Tese em Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Direito da Pontifícia Universidade Católica Data de defesa 23-Out-2009  pg 224 
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com plena incidência nas relações privadas, ou seja, com eficácia 

horizontal.”29  

 

Não obstante o comentário de Flávio Tartuce, nosso entendimento é pela 

possibilidade da renúncia autônoma da herança em relação ao Direito Real de Habitação 

como legado, de forma que se faz possível a manutenção do Direito Real de Habitação 

mesmo que com a renúncia da herança. 

 

Visto o primeiro instituto incidente sobre o Direito Real de Habitação, passemos à 

análise do segundo instituto de sucessão. 

 

4.2. Exclusão e Deserdação 

O segundo instituto que iremos estudar no presente trabalho é o instituto da 

exclusão. Não obstante seja um instituto, há que se dizer que se divide em duas categorias, 

ambas com a incidência das mesmas regras, a saber: (i) a exclusão; e (ii) a deserdação. Desta 

forma, ambas categorias serão analisadas em conjunto no presente trabalho. 

 

Isto se depreende da leitura do artigo 1.961 do Código Civil, que assim dispõe: 

 

“Art. 1.961. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua 

legítima, ou deserdados, em todos os casos em que podem ser 

excluídos da sucessão.” 

 

Para iniciarmos este tópico, é de suma importância a definição de exclusão e 

deserdação. Recorremos, assim, aos ensinamentos da doutrinadora Maria Berenice Dias, que 

com brilhantismo nos elucida com a seguinte definição: 

 

“O afastamento do direito sucessório não ocorre exclusivamente por 

desejo do herdeiro. É possível ser interposto judicialmente. Tanto 

herdeiros como legatários podem ser excluídos da sucessão por 

razões de ordem ética. Trata-se da perda de direito com natureza 

punitiva. Dois institutos preveem tal possibilidade: a indignidade e a 

                                                        
29 Tartuce, Flávio Direito Civil, v. : direito das sucessões – 10. Ed. ver., atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017 página 230 
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deserdação. Ambos são formas de penalizar o herdeiro que se 

conduziu de forma injusta contra o autor da herança, de modo a 

merecer reprimenda, tanto do ponto de vista moral como legal. No 

entanto são institutos que não se confundem, apesar da quase 

identidade de motivos e a consequência ser a mesma: a exclusão do 

herdeiro.”30  

 

Ainda, reforçando o conceito acima trazido por Maria Berenice Dias, bem 

esclarece Maria Helena Diniz sobre os conceitos de exclusão e deserdação. Especificamente 

sobre exclusão por indignidade, a douta Doutrinadora dispõe que: 

 

“A indignidade vem a ser uma pena civil que priva do direito à 

herança não só o herdeiro, bem como o legatário que cometeu atos 

criminosos, ofensivos ou reprováveis, taxativamente enumerados em 

lei, contra a vida, a honra e a liberdade do de cujus ou de seus 

familiares.”31  

 

Ainda, sobre a deserdação, Maria Helena Diniz esclarece, conceitualmente, que: 

 

“A deserdação vem a ser o ato pelo qual o de cujus exclui da 

sucessão, mediante testamento, com expressa declaração da causa 

(CC, art. 1.964), herdeiro necessário, privando-o de sua legítima, por 

ter praticado qualquer ato taxativamente enumerado no Código Civil, 

artigos 1.814, 1.962 e 1.963.”32 

 

Claramente, não só da doutrina se alimentam os institutos da exclusão e 

deserdação. O Código Civil bem regula referidos instrumentos legais, conforme artigos 

abaixo. 

 

                                                        
30 Dias, Maria Berenice  - Manual das Sucessões – 4 ed. revç atual. e ampl. – São Paulo : Editora RT, 2015 página 301 
31 Diniz, Maria Helena Curso de Direito Civil brasileiro, v. 6 ; direito das sucessões / Maria Helena Diniz – 28. Ed. ver. E atual. – São Paulo 

: Saraiva, 2014. Página 65 

32 Diniz, Maria Helena Curso de Direito Civil brasileiro, v. 6 ; direito das sucessões / Maria Helena Diniz – 28. Ed. ver. E atual. – São Paulo 
: Saraiva, 2014. Página 224 
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Em relação à exclusão, podemos encontrar sua previsão legal no artigo 1.814 do 

Código Civil, que traz a seguinte redação: 

 

“Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: 

 

I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio 

doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, 

seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; 

 

II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da 

herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu 

cônjuge ou companheiro; 

 

III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o 

autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última 

vontade.” 

 

Nota-se que a lei é taxativa quanto aos atos ou fatos que resultam em exclusão do 

herdeiro. Isto se dá pois o legislador não intentou deixar margens interpretativas às hipóteses 

de exclusão, em defesa do direito de sucessão. 

 

Ainda, da leitura dos demais artigos do Código Civil que regulamentam a 

exclusão de herdeiro, podemos depreender que o legislador foi rígido e preciso quanto às 

condições e requisitos da exclusão. Mais uma vez, vemos o caráter preventivo da legislação 

em relação a eventuais fraudes que possam ser perpetradas em face de herdeiros. Quanto à 

referida regulamentação, cabe-nos transcrever os artigos que delimitam referido instituto, 

todos do Código Civil: 

 

“Art. 1.815. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses 

casos de indignidade, será declarada por sentença. 

 

§ 1º O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário 

extingue-se em quatro anos, contados da abertura da sucessão.  
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§ 2º Na hipótese do inciso I do art. 1.814, o Ministério Público tem 

legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. 

 

Art. 1.816. São pessoais os efeitos da exclusão; os descendentes do 

herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura 

da sucessão. 

 

Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto 

ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na 

herança, nem à sucessão eventual desses bens.” 

 

Já em relação ao instituto da deserdação, sua regulamentação está disposta no 

Código Civil nos artigos 1.962, 1.963 e 1.964, que assim dispõem: 

 

“Art. 1.962. Além das causas mencionadas no art. 1.814, autorizam a 

deserdação dos descendentes por seus ascendentes: 

 

I - ofensa física; 

 

II - injúria grave; 

 

III - relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto; 

 

IV - desamparo do ascendente em alienação mental ou grave 

enfermidade. 

 

Art. 1.963. Além das causas enumeradas no art. 1.814, autorizam a 

deserdação dos ascendentes pelos descendentes: 

 

I - ofensa física; 

 

II - injúria grave; 
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III - relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do 

neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou o da neta; 

 

IV - desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave 

enfermidade. 

 

Art. 1.964. Somente com expressa declaração de causa pode a 

deserdação ser ordenada em testamento.” 

 

Vistas as definições e regulamentações legais e doutrinárias, qual seria, então, o 

efeito prático da exclusão por indignidade e deserdação no Direito Real de Habitação como 

direito sucessório? 

 

A resposta para tal indagação pode ser encontrada nas lições de Daniel Blikstein. 

Segundo dito doutrinador, as causas de exclusão de herança elencadas no artigo 1.814 do 

Código Civil, supracitado, implicam na perda do Direito Real de Habitação, no âmbito da 

sucessão, a saber: 

 

“Em segundo lugar, discute-se se o herdeiro excluído da sucessão por 

indignidade ou deserdação também perderia o direito real de 

habitação. Nesse particular, a resposta também é positiva. Nesse 

particular, a resposta também é positiva, eis que, como tratado no 

tópico específico, a consequência da exclusão por indignidade ou 

deserdação é perda total de todo e qualquer direito sucessório. Como 

em nosso ordenamento o direito real de habitação do artigo 1.831 do 

Código Civil é tido como direito sucessório (legado ex lege), não há 

qualquer fundamento para mantê-lo no caso da exclusão da herança, 

com sentença judicial que decrete a indignidade ou deserdação.”33 

 

Nota-se que o eminente doutrinador refere-se apenas à exclusão, não 

mencionando expressamente a deserdação. Porém, considerando a aplicação análoga das 

                                                        
33 Blikstein, Daniel - O direito real de habitação na sucessão hereditária Orientador: Cahali, Francisco José Tese em Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Direito da Pontifícia Universidade Católica Data de defesa 23-Out-2009  pg 224 
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regras, e por se tratarem de institutos com efeitos equiparados, entendemos que a deserdação 

também resulta na perda do Direito Real de Habitação, no âmbito da sucessão.  

 

Isto também se justifica pelo fato de o Direito Real de Habitação se referir a 

legado, no âmbito da sucessão, e a deserdação se dar via testamento, ou seja, pela via formal 

exigida por lei, transformando ambos institutos em incongruentes, de modo que, em havendo 

um, não se faz possível a existência do outro. 

 

Neste sentido, importante mencionar jurisprudência consolidada sobre referido 

assunto: 

 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESERDAÇÃO - PENALIDADE - 

HERDEIRO NECESSÁRIO - SUCESSÃO - EXCLUSÃO - 

DESAMPARO - VERACIDADE DEMONSTRADA.  

 

- A deserdação consiste em penalidade cominada pelo autor da 

herança, por meio de declaração testamentária, que objetiva excluir o 

herdeiro necessário da sucessão, inviabilizando o recebimento da 

legítima, em decorrência da prática de atos incompatíveis ao 

recebimento do respectivo legado e expressamente previstos na lei.  

 

- Denota-se a eficácia da declaração testamentária de deserdação 

quando comprovada, em ação própria, ajuizada pela legatária, a 

veracidade da causa alegada pelo testador, a qual alude ao 

desamparo do herdeiro, filho adotivo, que deixou de dispensar os 

necessários cuidados afetivos, morais e materiais para com sua 

genitora idosa e com saúde debilitada. 

 

(...) 

 

Neste mesmo sentido, a autorizada doutrina de MARIA BERENICE 

DIAS:  
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"(...) enquanto a indignidade depende da iniciativa dos herdeiros, 

para a deserdação é necessária manifestação do de cujus por meio de 

testamento. (...) A deserdação ocorre por vontade do titular da 

herança manifestada por meio de testamento. Não é possível o titular 

dos bens promover ação de deserdação contra herdeiro seu. Nem ele 

nem qualquer outra pessoa ainda que tenha interesse na deserdação. 

O deserdado deixa de ser herdeiro porque o testamento o afastou. 

Porém, a eficácia da exclusão está sujeita à condição suspensiva, que 

se implementa com o reconhecimento judicial das causas apontadas 

pelo testador para justificar seu ato. ("Manual das Sucessões, 3ª Ed., 

Saraiva, 2013 - p 322).” APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.15.022418-

9/001 TJMG 

 

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO SUCESSÓRIO - TESTAMENTO - 

INOBSERVÂNCIA DA LEGÍTIMA - REDUÇÃO DO MONTANTE 

PELA SENTENÇA - ALEGADA DESERDAÇÃO PELA APELANTE - 

AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO NA ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE 

VONTADE PELO TESTADOR - IMPOSSIBILIDADE DE 

CONHECIMENTO NA AÇÃO ANULATÓRIA - PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO - INOVAÇÃO NESTES AUTOS - FORÇA MAIOR 

INEXISTENTE.  

 

Afora as hipóteses previstas no art. 1.814, para que um dos herdeiros 

necessários se habilite à discussão de causas de deserdação, 

imprescindível que o testamento exponha tanto a manifestação 

expressa do testador em deserdar como a declinação de motivos que 

levaram à atitude na disposição de última vontade, na forma do art. 

1.964 c/c art. 1.965 do Código Civil, mas no caso dos autos, não há 

possibilidade alguma de se discutir as hipóteses do art. 1.963, I a IV, 

do Código Civil Brasileiro, já que o testador não expressou sua 

intenção ou declinou o motivo para o pretenso desiderato, sendo 

irrelevante, portanto haver disposição patrimonial total, ou que 

suplante a parte disponível, de modo que a redução das disposições 
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do de cujus ao que lhe era possível legar ou testar, não suporta a 

validade integral do testamento ofertado, que deve ser reduzido como 

meio de preservação da legítima. Não provido.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0079.10.068148-9/001, Relator (a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2014, publicação da sumula 

em 22/04/2014) 

 

Assim, são estes os efeitos dos institutos de sucessão, sendo eles a renúncia, a 

exclusão por indignidade e a deserdação, sobre o Direito Real de Habitação, como direito 

sucessório. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O estudo do Direito Real de Habitação é fundamental na análise dos direitos 

sucessórios do cônjuge e do companheiro sobrevivente. Através dele o direito garantiu a 

moradia e dignidade do supérstite, sem prejuízo à parte que lhe caiba na herança. 

 

Pudemos analisar os conceitos doutrinários e legais de institutos que, no direito 

sucessório, se fazem ímpares para a compreensão do Direito Real de Habitação, sendo eles o 

legado e a herança. Tais institutos, por si, acabam por definir a natureza jurídica do Direito 

Real de Habitação enquanto direito sucessório, sendo sua natureza jurídica de legado ex lege. 

 

Como vimos, tal natureza gera impactos quanto à aplicabilidade e efeitos reflexos 

de outros institutos comuns ao direito sucessório, quais sejam a renúncia, a exclusão por 

indignidade e a deserdação. Este output gerou a consequência principal de o Direito Real de 

Habitação ser direito independente da herança. 

 

Desta forma, este trabalho possibilitou entender que os requisitos do Direito Real 

de Habitação na sucessão são independentes da capacidade hereditária do cônjuge ou do 

companheiro, colocando sempre em primeiro plano a manutenção do lar familiar. 

 

No mesmo pensar, os efeitos do Direito Real de Habitação na sucessão hereditária 

são apartados do direito à herança, podendo renunciar um e não ao outro, como forma de 

proteção da dignidade do cônjuge sobrevivente. 

 

Em consonância com as aplicações elencadas em nossa revisão doutrinária e 

jurisprudencial, percebemos que o Direito Real de Habitação carrega importância social e 

econômica, além da relevância jurídica que referido instituto possui. 

 

Não obstante seja um instituo consolidado, ainda incidem discussões de 

aplicabilidade frente ao caso concreto, de modo que a regulamentação do Direito Real de 

Habitação, sob o prisma do direito sucessório, tende a perceber muitos avanços. 

 

Obviamente, em se tratando de direito sucessório, em conjunto com direito real, 
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as discussões doutrinárias ainda trarão diferentes enfoques, de tal forma que se 

complementem, sem claro deixar as suas naturezas de lado. 

 

Assim, o Direito Real de Habitação, no âmbito do direito sucessório, é direito 

autônomo, oponível perante terceiros e que preza pelo equilíbrio e manutenção das relações 

familiares. 
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