
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 594.699 - RS (2003/0173195-0)
  

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : J. M. M. B. - INVENTARIANTE E OUTRO
ADVOGADO : TIAGO GHELLAR FÜRST 
RECORRIDO : E. V. 
ADVOGADO : ÂNGELA CRISTINA VIERO E OUTRO
INTERES.  : R. H. M. 
ADVOGADO : ROLF HANSSEN MADALENO (EM CAUSA PRÓPRIA)
INTERES.  : L. M. M. B. 
ADVOGADO : TIAGO GHELLAR FÜRST 

EMENTA

DIREITO SUCESSÓRIO. ART. 1.611, § 1º, CC/16. USUFRUTO 
VIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPANHEIRA CONTEMPLADA EM 
TESTAMENTO COM PROPRIEDADE DE VALOR IGUAL OU 
SUPERIOR AOS BENS SOBRE OS QUAIS RECAIRIA O USUFRUTO. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O usufruto vidual do consorte sobrevivente tem como escopo a 
salvaguarda do mínimo necessário ao cônjuge ou companheiro que 
não possui, obrigatoriamente, quinhão na herança do falecido, como 
no caso de comunhão parcial ou separação absoluta, em sucessões 
abertas na vigência do Código Beviláqua, que não considerava o 
cônjuge como herdeiro necessário.

2. Por isso que não faz jus ao usufruto legal a que alude o art. 1.611, § 
1º, do Código Civil revogado, a companheira que foi contemplada em 
testamento com bens de valor superior ou igual àqueles sobre os quais 
recairia o usufruto.

3. Tendo sido legado à companheira do falecido propriedade 
equivalente a que recairia eventual usufruto, tem-se que tal solução 
respeita o que dispõe o art. 1.611, § 1º, do CC/16, uma vez que, 
juntamente com a deixa testamentária de propriedade, transmitem-se, 
por conseqüência, os direitos de usar e de fruir da coisa, na proporção 
exigida pela lei.

4. Recurso especial conhecido e provido.
 
  

ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUARTA TURMA 
do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas, por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello Castro 
(Desembargador convocado do TJ/AP) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Fernando Gonçalves e Aldir 
Passarinho Junior. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília (DF), 1º de dezembro de 2009(Data do Julgamento).

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 

Relator
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  CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
 

Número Registro: 2003/0173195-0 REsp 594699 / RS

Número Origem: 70005560578

PAUTA: 24/11/2009 JULGADO: 24/11/2009
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DE MACEDO

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : J. M. M. B. - INVENTARIANTE E OUTRO
ADVOGADO : TIAGO GHELLAR FÜRST
RECORRIDO : E. V.
ADVOGADO : ÂNGELA CRISTINA VIERO E OUTRO
INTERES. : R. H. M.
ADVOGADO : ROLF HANSSEN MADALENO (EM CAUSA PRÓPRIA)
INTERES. : L. M. M. B.
ADVOGADO : TIAGO GHELLAR FÜRST

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Sucessões - Inventário e Partilha

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.

 Brasília, 24  de novembro  de 2009

TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária
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RECURSO ESPECIAL Nº 594.699 - RS (2003/0173195-0)
  
RECORRENTE : J. M. M. B. - INVENTARIANTE E OUTRO
ADVOGADO : TIAGO GHELLAR FÜRST 
RECORRIDO : E. V. 
ADVOGADO : ÂNGELA CRISTINA VIERO E OUTRO
INTERES.  : R. H. M. 
ADVOGADO : ROLF HANSSEN MADALENO (EM CAUSA PRÓPRIA)
INTERES.  : L. M. M. B. 
ADVOGADO : TIAGO GHELLAR FÜRST 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

1. Nos autos do inventário dos bens deixados por Carlos Adolpho Maia 

Menna Barreto, sua companheira Emília Viero interpôs agravo de instrumento contra 

decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões, que indeferiu 

o pedido de usufruto por esta formulado, pelo fato de ter sido contemplada no testamento 

com bens em quantia igual ou superior àqueles sobre os quais recairia o usufruto. (fl. 22)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao agravo, nos 

termos da seguinte ementa:

INVENTÁRIO. USUFRUTO VIDUAL. UNIÃO ESTÁVEL.
Ainda que a companheira haja sido contemplada com legado, persiste o 
direito ao usufruto vidual sobre a quarta parte da herança, o qual não está 
condicionado à necessidade econômica da beneficiária.
Agravo conhecido e provido. (fl. 322)

Sobreveio, assim, recurso especial amparado na alínea "c" do permissivo 

constitucional, no qual é listado como paradigma o REsp 28.152/SP, Rel. Ministro RUY 

ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA.

O recorrente bate-se na tese de interpretação divergente acerca do art. 

1.611, § 1º, do CC/16, sustentando, em breve síntese, a inexistência de direito da 

recorrida ao usufruto legal, em razão de ter sido ela contemplada em testamento com 

quinhão superior ao que lhe tocaria como usufrutuária.

Contra-arrazoado (fls. 365/386), o especial foi admitido (fls. 393/394).

O Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo i. 

Subprocurador-Geral da República Francisco Adalberto Nóbrega, opina pelo 

conhecimento e improvimento do recurso especial. (fls. 406/408)

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 594.699 - RS (2003/0173195-0)
  
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : J. M. M. B. - INVENTARIANTE E OUTRO
ADVOGADO : TIAGO GHELLAR FÜRST 
RECORRIDO : E. V. 
ADVOGADO : ÂNGELA CRISTINA VIERO E OUTRO
INTERES.  : R. H. M. 
ADVOGADO : ROLF HANSSEN MADALENO (EM CAUSA PRÓPRIA)
INTERES.  : L. M. M. B. 
ADVOGADO : TIAGO GHELLAR FÜRST 

EMENTA

DIREITO SUCESSÓRIO. ART. 1.611, § 1º, CC/16. USUFRUTO 
VIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPANHEIRA CONTEMPLADA EM 
TESTAMENTO COM PROPRIEDADE DE VALOR IGUAL OU 
SUPERIOR AOS BENS SOBRE OS QUAIS RECAIRIA O USUFRUTO. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O usufruto vidual do consorte sobrevivente tem como escopo a 
salvaguarda do mínimo necessário ao cônjuge ou companheiro que 
não possui, obrigatoriamente, quinhão na herança do falecido, como 
no caso de comunhão parcial ou separação absoluta, em sucessões 
abertas na vigência do Código Beviláqua, que não considerava o 
cônjuge como herdeiro necessário.

2. Por isso que não faz jus ao usufruto legal a que alude o art. 1.611, § 
1º, do Código Civil revogado, a companheira que foi contemplada em 
testamento com bens de valor superior ou igual àqueles sobre os quais 
recairia o usufruto.

3. Tendo sido legado à companheira do falecido propriedade 
equivalente a que recairia eventual usufruto, tem-se que tal solução 
respeita o que dispõe o art. 1.611, § 1º, do CC/16, uma vez que, 
juntamente com a deixa testamentária de propriedade, transmitem-se, 
por conseqüência, os direitos de usar e de fruir da coisa, na proporção 
exigida pela lei.

4. Recurso especial conhecido e provido.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

2. A questão posta em julgamento é saber se a companheira do falecido faz 

jus ao usufruto legal a que alude o art. 1.611, § 1º, do Código Civil revogado, mesmo 

quando contemplada em testamento com bens de valor superior ou igual àqueles sobre 

os quais recairia o usufruto.

A controvérsia encontra dissídio no âmbito desta E. Corte Superior, e cito 

como exemplos o REsp 28.152/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA 

TURMA - que agasalha a tese defendida pelo recorrente - e o AgRg no REsp 

844.953/MG, Rel. Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA - a 

contemplar o entendimento esposado no acórdão recorrido.

O voto condutor do acórdão impugnado concedeu o direito de usufruto à 

companheira, ora recorrida, pelos fundamentos que ora sintetizo:

Em que pese grassar certo dissenso tanto na doutrina quanto na 
jurisprudência acerca da possibilidade ou não de conviverem o usufruto 
vidual com eventual legado ou meação a que o cônjuge ou companheiro 
supérstite tenha direito, filio-me ao entendimento de que, havendo o estatuto 
civil de 1916 - que rege o presente inventário, por haver a abertura da 
sucessão ocorrido sob a sua égide -, por seu art. 1.611, § 1º, e a Lei nº 
8.971/94, em seu art. 2º, I, instituído o direito ao usufruto nas condições que 
elenca, dentre as quais não se inclui a da absoluta necessidade financeira, 
não pode o aplicador do Direito criar tal restrição.
[...]
Portanto, não enxergando no usufruto vidual caráter meramente alimentar ou 
assistencial e considerando que a lei não excepciona o direito ao usufruto no 
caso de o cônjuge ou companheiro supérstite restar beneficiado com legado 
ou meação ou, por algum outro motivo, dele não necessitar, não há como 
negar tal direito.

3. O artigo em torno do qual gira a controvérsia (art. 1.611, § 1º, do CC/16) 

está assim redigido:

O cônjuge viúvo, se o regime de bens do casamento não era o da 
comunhão universal, terá direito, enquanto durar a viuvez, ao usufruto da 
quarta parte dos bens do cônjuge falecido, se houver filhos, deste ou do 
casal, e à metade, se não houver filhos embora sobrevivam ascendentes do 
de cujus. (sem grifo no original)

3.1.Percebe-se que o preceito restringe o chamado usufruto vidual - 

enquanto durar a viuvez - àqueles casos em que o regime de bens não é o da comunhão 

universal. Isso porque, na comunhão universal, a meação do cônjuge supérstite está 

garantida, sendo despicienda a reserva de usufruto quando o próprio regime do casal 
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propicia, em alguma medida, a manutenção do estado patrimonial anterior.

Com efeito, mostra-se evidente que o usufruto legal do consorte 

sobrevivente tem como escopo a salvaguarda do mínimo necessário ao cônjuge ou 

companheiro que não possui, obrigatoriamente, quinhão na herança do falecido, como no 

caso de comunhão parcial ou separação absoluta, em sucessões abertas na vigência do 

Código Beviláqua, que não considerava o cônjuge como herdeiro necessário.

Tanto é assim, que o atual Código, que alçou o cônjuge ao patamar de 

herdeiro necessário, não contemplou o instituto do usufruto vidual, mas apenas o direito 

real de habitação do único imóvel residencial (art. 1.831, CC/02).

3.2. Deveras, se por um lado não é lícito ao hermeneuta do direito criar 

limitações aonde a lei não o faz, não é menos verdade que a interpretação mais 

adequada é sempre aquela que extrai do texto normativo a sua verdadeira finalidade, sua 

teleologia.

Sobre hermenêutica teleológica, transcrevo a sempre lembrada lição de 

Carlos Maximiliano:

Tôda prescrição legal tem provàvelmente um escopo, e presume-se que a 
êste pretenderam corresponder os autores da mesma, isto é, quiseram tornar 
eficiente, converter em realidade o objetivo ideado. A regra positiva deve ser 
entendida de modo que satisfaça aquêle propósito; quando assim se não 
procedia, construíam a obra do hermeneuta sôbre a areia movediça do 
processo gramatical.
Considera-se o Direito como uma ciência primàriamente normativa ou 
finalística; por isso mesmo sua interpretação há de ser, na essência, 
teleológica. O hermeneuta sempre terá em vista o fim da lei, o resultado que 
a mesma precisa atingir em sua atuação prática. A norma enfeixa um 
conjunto de providências, protetoras, julgadas necessárias para satisfazer a 
certas exigências econômicas e sociais; será interpretada de modo que 
melhor corresponda àquela finalidade e assegure plenamente a tutela de 
interêsse para a qual foi regida. (Hermenêutica e aplicação do direito.  6. ed. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1957, p. 192/193).

3.3. No caso, não se pretende criar limitação inexiste no texto, mas apenas  

extrair aplicação que guarde a finalidade própria do espírito contido no dispositivo legal. 

É que a fórmula "se o regime de bens do casamento não era o da 

comunhão universal" é consentânea à ideia de que aquele que foi contemplado com 

meação - como ocorre com o cônjuge casado sob o dito regime -, ou com quinhão igual 

ou superior à meação, não faz jus ao usufruto de que trata o artigo. É o próprio 

dispositivo que reduz o alcance do instituto, e se foi excepcionada a hipótese de 

casamento sob o regime de comunhão universal, isso é devido às suas conseqüências 

patrimoniais, que também podem ser idênticas em outros regimes ou em caso de deixa 
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testamentária.

Quisesse o legislador emprestar total elastério ao instituto, assim teria o 

feito, como o fez no parágrafo § 2º, do mesmo artigo, que garante o direito real de 

habitação ao cônjuge sobrevivo "sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança".

Extrai-se conclusão análoga do magistério de Caio Mário, para quem:

A sucessão usufrutuária ora examinada não terá lugar se o casamento for 
celebrado em regime de comunhão de bens. Esta orientação é razoável, em 
face de que a meação  lhe é assegurada em propriedade, não se acumulando 
esta com o usufruto da outra metade. (Instituições... vol. VI. 5 ed. Rio de 
Janeiro, Forense, 1961-1976, p. 102)

No mesmo sentido, é a lição de Orlando Gomes:

Na primeira hipótese, o propósito de amparar economicamente o cônjuge 
casa-se ao de que, afinal, todos os bens se consolidam nos filhos. Na 
segunda, o objetivo é evitar que a sobrevivência de ascendentes sacrifique 
inteiramente as condições materiais de existência de quem enviuvou. 
(Sucessões . 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 63/34)

Extraio também, de monografia publicada por Adroaldo Furtado Fabrício, a 

seguinte notícia histórica acerca do instituto do usufruto vidual:

A tendência que tem predominado, na doutrina e na jurisprudência nacionais, 
é no sentido de considerar o usufruto legal em causa como medida de 
amparo ao cônjuge desfavorecido de fortuna e que corra o risco de cair em 
situação, senão de penúria, pelo menos de grande inferioridade em 
comparação àquela de que desfrutava em vida do consorte. Esse 
interpretação do texto legal prende-se à presumida filiação francesa do 
usufruto vidual e à consideração de que, no direito gaulês, a inspiração 
assistencial do instituto é perfeitamente clara. Também se aponta a evolução 
histórica desse usufruto no direito legislado nacional e, de resto, em 
perspectiva universal, como indicadora de sua índole protectiva.
Os mais remotos antecedentes históricos, aliás, também conferem força à 
tese. Situam-se eles no direito romano, aparentemente emanados de criação 
pretoriana durante o período republicano. Tratava-se de, sem desfalcar 
definitivamente o patrimônio destinado aos herdeiros por direito de sangue, 
assegurar à viúva a continuidade de um padrão de vida a que estava afeita 
durante a união matrimonial. (Alguns aspectos atuais do usufruto vidual no 
direito brasileiro . Revista Forense, Volume 345. Rio de Janeiro: Forense - 
1999, p. 4)

E continua o escólio na esteira do que entende Gustavo Tepedino:

No direito civil atual, a função econômica do usufruto, mantida desde sua 
criação, e por toda sua história, delineia-se como precipuamente alimentar, 
instituído o usufruto, via de regra, para assegurar a alguém um meio de 
subsistência, um auxílio pecuniário, um determinado nível econômico. 
(Usufruto legal do cônjuge viúvo . Apud. Furtado Fabrício, op. cit. p. 5)

3.4. Ressalte-se, ademais, que o usufruto constitui, em alguma medida, um 
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direito de propriedade reduzido, pois ostenta apenas as faculdades inerentes ao ius 

utendi  e fruendi . 

Com efeito, no caso em exame, tendo sido legado à companheira 

propriedade equivalente a que recairia eventual usufruto, tem-se que tal solução respeita 

o que dispõe o art. 1.611, § 1º, do CC/16, uma vez que, juntamente com a deixa de 

propriedade, transmitem-se, por conseqüência, os direitos de usar e de fruir da coisa.

3.5. Conclusão diversa - ou seja, a de permitir o usufruto sobre outros bens, 

além dos já legados - poderia inclusive esvaziar a legítima, transformando o proprietário 

em nu-proprietário, e alçando a herdeira testamentária a situação até mais vantajosa que 

os herdeiros necessários, já que teria a propriedade plena do seu legado, mais o usufruto 

sobressalente em relação aos outros bens, enquanto que aos herdeiros legítimos ou 

necessários poderia remanescer apenas a propriedade nua, circunstância que testilha 

com todo o sistema sucessório pátrio, notadamente com o art. 1.723 do CC/16, que 

proclama a regra da livre disposição da legítima, salvo as taxativas limitações nele 

previstas.

3.6. Por outro lado, conquanto seja pacífica a jurisprudência segundo a qual 

o direito de usufruto independe da situação econômica do cônjuge viúvo, isso não 

significa que o quinhão hereditário a que faz jus o supérstite deva ser desconsiderado por 

completo. Deve-se investigar se a própria porção a que faz jus o cônjuge satisfaz às 

frações exigidas pelo art. 1.611, § 1º, do CC/16, porquanto já imbricado no próprio direito 

de propriedade transferido, o de usar e gozar da coisa.

4. Com efeito, forte em tais fundamentos, parece que a melhor solução é a 

empregada pelo e. Ministro Ruy Rosado, no REsp. n. 28.152/SP, que está assim 

ementado:

USUFRUTO LEGAL. Cônjuge supérstite. Testamento.
A cônjuge supérstite, que fora casada com o  "de cujus" em regime de 
separação de bens (art. 258, paragrafo único, inciso II do CC), não tem direito 
ao usufruto legal (art. 1611, par-1., do cc) se contemplada no testamento com 
bens em quantia igual ou superior àqueles sobre os quais recairia o usufruto.
Recurso não conhecido.
(REsp 28.152/SP, Rel. Ministro  RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA 
TURMA, julgado em 30/05/1994, DJ 27/06/1994 p. 16984)

Mutatis mutandis , também esta Quarta Turma decidiu:

INVENTARIO. USUFRUTO VIDUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. 
VIÚVA MEEIRA NOS AQÜESTOS.
Reconhecida a comunhão dos aqüestos, não tem a viúva meeira, ainda que 
casada sob regime diverso do da comunhão universal de bens, direito ao 
usufruto vidual previsto no art. 1.611, par. 1., do Código Civil. Precedente do 
STF.
Recurso especial não conhecido.
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(REsp 34714/SP, Rel. Ministro  BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 
julgado em 25/04/1994, DJ 06/06/1994 p. 14278)

5. Diante do exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, 

para afastar o usufruto estabelecido para companheira do falecido sobre os bens 

pertencentes aos demais herdeiros.

É como voto.
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Exmo. Sr. Dr. FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DE MACEDO

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : J. M. M. B. - INVENTARIANTE E OUTRO
ADVOGADO : TIAGO GHELLAR FÜRST
RECORRIDO : E. V.
ADVOGADO : ÂNGELA CRISTINA VIERO E OUTRO
INTERES. : R. H. M.
ADVOGADO : ROLF HANSSEN MADALENO (EM CAUSA PRÓPRIA)
INTERES. : L. M. M. B.
ADVOGADO : TIAGO GHELLAR FÜRST

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Sucessões - Inventário e Partilha

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do 
TJ/AP) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho 
Junior. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

 Brasília, 01  de dezembro  de 2009

TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária
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