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EMENTA

Confl ito negativo de competência. Contrato de locação. Empresa 

locatária submetida ao regime de recuperação judicial. Não submissão 

ao juízo universal da recuperação. Escólio jurisprudencial da Segunda 

Seção. Competência do juízo suscitado.

Hipótese: consiste na declaração de competência para processar 

e julgar ação de despejo c/c cobrança de alugueis formulada contra 

sociedade empresária em regime de recuperação judicial.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o 

conhecimento e processamento do presente conflito negativo de 

competência, pois apresenta controvérsia acerca da competência entre 

juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o 

artigo 105, I, “d”, da Constituição Federal.

2. A jurisprudência da Segunda Seção caminha no sentido de que 

a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade 

empresária em regime de recuperação judicial não se submete à 

competência do juízo universal da recuperação. Precedentes.
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3. Confl ito negativo conhecido para declarar a competência do r. 

juízo suscitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, após 

o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão acompanhando 

o Sr. Ministro Relator, com ressalva expressa em seu voto, por unanimidade, 

conhecer do confl ito de competência e declarar competente o Juízo de Direito 

da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO (suscitado), nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura 

Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso 

Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília (DF), 09 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 14.10.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de confl ito negativo de competência 

apresentado pelo r. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Arapongas/PR 

(suscitante) e tendo como suscitado o r. Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do 

Oeste/RO.

Ação: ação de despejo c/c cobrança de alugueis ajuizada, em 19/11/2018, 

perante o r. juízo suscitado por Expedito Carlos Araújo Marques e outros 

contra Móveis Romera Ltda e outros na qual relataram serem locadores de 

imóvel comercial localizado na Rua dos Coqueiros, n. 1.039, na cidade de Ouro 

Preto do Oeste/RO, com aluguel ajustado no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e 

seiscentos reais) por mês, pelo prazo de 60 meses (de 01/07/2014 a 30/06/2019). 

Contudo, segundo alegaram, desde de março de 2018, os requeridos estão 

inadimplentes com a referida obrigação, de modo que, tendo sido previamente 

notifi cados acerca do descumprimento contratual pediram “(...) a concessão 
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de tutela antecipada, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três) 

alugueis, para determinar despejo dos requeridos do imóvel locado, devendo 

os réus levantar todos seus pertences móveis, seja aplicada sob pena de, não o 

fazendo multa por dia de descumprimento e, ainda, seja autorizado aos autores 

a retirar tais móveis às custas dos requeridos. No mérito requerem a procedência 

da ação, para decretar a rescisão do contrato de locação, e determinar o despejo e 

o pagamento dos alugueis, acessórios e IPTU atrasados e os alugueis vincendos.” 

(fl s. 11/23)

O r. juízo suscitado deferiu pedido liminar a fim de determinar 

a desocupação do imóvel, comando judicial suspenso por meio de decisão 

proferida em sede de agravo de instrumento interposto perante o eg. TJ/RO. 

(Ag n. 0800052-13.2019.8.22.000)

Em contestação, a ré - Móveis Romera Ltda.- alegou que a inadimplência 

foi motivada por difi culdades fi nanceiras decorrentes da crise de 2008, tendo 

ajuizado, em 02/05/2018, perante o r. juízo suscitante, pedido de recuperação 

judicial regularmente deferido, de modo a ensejar, segundo afirmou, a 

incompetência do r. juízo suscitado para exame da ação de despejo ora em 

comento. (fl s. 98/107)

Decisão do r. juízo suscitado: em decisão prolatada em 30/04/2019, o r. 

Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO declinou da competência 

porquanto “(...) nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005, considerando que o juízo 

da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 

interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fi scais e aquelas 

não reguladas nesta Lei em que o falido fi gurar como autor ou litisconsorte 

ativo, redistribuia-se a presente ação ao Juízo da 2ª Vara Cível de Arapongas/PR.” 

(fl s. 184)

Decisão do r. juízo suscitante: recebidos os autos, o r. juízo suscitante - da 

2ª Vara Cível de Arapongas/PR - entendeu que a pretensão exposta na ação 

originária não atrai a competência do juízo da recuperação judicial porque “(...) 

não houve a decretação de falência da ré Móveis Romera Ltda, mas tão somente 

o deferimento do pedido de recuperação judicial, sendo inaplicável no caso 

concreto a norma contida no art. 76 da Lei n. 11.101/05.”

Sendo assim e por esse fundamento, o r. Juízo da 2ª Vara Cível de 

Arapongas/PR suscitou o presente confl ito negativo de competência consoante 

a regra prevista no artigo 66, II do NCPC. (fl s. 197/198).
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Prestadas as informações (fl s. 209/222 e 223/240), o Ministério Público 

Federal opinou pela declaração de competência do r. juízo suscitado, em parecer 

assim ementado:

Confl ito negativo de competência. Contrato de locação. Empresa locatária em 

recuperação judicial. Prosseguimento da ação de despejo. Não submissão ao juízo 

universal da recuperação. Competência do juízo suscitado.

1. A ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade 

empresária em recuperação judicial não se submete à competência do juízo 

universal da recuperação. Precedentes.

2. Parecer pela competência do juízo suscitado. (fl s. 243/245)

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): O confl ito negativo existe e merece 

ser dirimido declarando-se, por conseguinte, a competência do r. juízo suscitado 

- da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO - para processar e julgar a ação 

de despejo (processo n. 7005480- 09.2018.8.22.0004) formulada por Expedito 

Carlos Araújo Marques e Outros contra Móveis Romera Ltda e Outros.

1. Destaca-se, inicialmente, a competência deste egrégio Tribunal para o 

conhecimento e processamento do presente confl ito negativo de competência, 

pois apresenta controvérsia acerca da competência entre juízos vinculados a 

Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o artigo 105, I, “d”, da Constituição 

Federal, porquanto identifi ca-se de um lado, o r. juízo da 2ª Vara Cível de 

Ouro Preto do Oeste/RO, onde, prefacialmente, foi distribuída, em novembro 

de 2018, ação de despejo tombada sob o n. 7005480-09.2018.8.22.0004 e, 

de outro, o r. juízo suscitante da 2ª Vara Cível de Arapongas/PR, no qual 

tramita a recuperação judicial n. 0006137-12.2018.8.16.0045, formulada pela 

ora interessada, Móveis Romera Ltda, em 02/05/2018.

A discussão subjacente ao presente confl ito negativo consiste na declaração 

de competência para processar e julgar ação de despejo c/c cobrança de alugueis 

formulada contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial.

Registra-se e importa deixar consignado, desde logo, a orientação pacífi ca 

da Segunda Seção no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação 

judicial, o competente para examinar o eventual prosseguimento de atos de 
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constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade em 

processo falimentar ou de recuperação judicial. A propósito, confi ra-se julgados 

proferidos por todos os membros deste órgão colegiado, a saber: AgInt no CC 

147.485/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18/02/2020; CC 131.894/

SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 

31/03/2014; AgInt nos EDcl no CC n. 145.525/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 

DJe de 02/06/2020; Código Civil 146.657/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 

Segunda Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016; AgRg nos EDcl no 

CC 136.571/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado 

em 24/05/2017, DJe 31/05/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; AgInt 

no CC 145.402/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/06/2018; 

AgRg no Código Civil 129.290/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 

15/12/2015; AgInt no CC 150.597/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

DJe de 01/02/2019; AgInt no CC 164.903/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 

de 05/05/2020, este último assim ementado:

Agravo interno no conflito positivo de competência. Execução de título 

extrajudicial e recuperação judicial. Competência do juízo falimentar para a 

prática de atos de execução.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo 

universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio 

de sociedade em processo falimentar ou de recuperação judicial.

2. (...).

3. Agravo interno não provido. (grifos nossos)

Essa compreensão, sem dúvida, fundamenta-se na ideia de que o juízo 

da recuperação é o mais próximo da realidade fática e jurídica das empresas 

com difi culdades fi nanceiras, tendo, por isso, maiores e melhores condições de 

assimilar, aquilatar e defi nir se eventuais medidas judiciais proferidas em juízos 

diversos e incidentes sobre o acervo patrimonial de tais sociedades, podem ou 

não comprometer o sucesso do plano de reerguimento.

A propósito e para corroborar a referida conclusão, é a opinião da doutrina 

especializada: COELHO, Fábio Ulhôa. Tratado de Direito Comercial: falência 

e recuperação de empresa e direito marítimo, vol. 7. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

255; AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A Construção Jurisprudencial 

da Recuperação Judicial de Empresas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

350; BASTOS, Joel Luis Th omaz. 10 anos da lei de recuperação de empresas 
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e falências: reflexões sobre a restrutura empresarial no Brasil. São Paulo: 

Quartier Latin, 2015, p. 485; BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de 

Recuperação Judicial de Empresas e Falências comentada - Lei 11.101/2005: 

comentário artigo por artigo. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 

855; CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 

São Paulo: Saraiva, 2011, p. 750; PACHECO, José da Silva. Processo de 

Recuperação Judicial, extrajudicial e falência. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 

158; SALOMÃO, Luis Felipe; PENALVA SANTOS, Paulo. Recuperação 

Judicial, Extrajudicial e Falência: teoria e prática. 3ª ed. rev, atua. e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017, p. 19.

Contudo, há hipóteses em que, a despeito da reconhecida e importância 

de concentrar, perante o r. juízo recuperacional, as demandas que possam 

infl uenciar no andamento da recuperação, sua competência não abrange - por 

imperativo lógico e a necessidade de se conferir organicidade ao sistema judicial 

- toda e qualquer ação proposta em desfavor da empresa recuperanda. E uma das 

exceções à competência do juízo da recuperação judicial é a ação de despejo.

Isso porque, na ação de despejo, movida pelo proprietário locador, a 

eventual retomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária 

em recuperação judicial é fundamentada em legislação específ ica (Lei do 

Inquilinato n. 8.245/91). Em outras palavras, o imóvel locado à recuperanda 

não integra o patrimônio da empresa. Em relação ao imóvel, ela é, por força de 

disposição contratual e legal, titular da cessão temporária e onerosa de uso, 

de modo que, dessa forma, extrapola a competência do Juízo recuperacional 

qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de 

propriedade do locador.

Vale destacar, pela similitude ao caso ora em análise, excerto do voto 

proferido pelo e. Min. Raul Araújo, na oportunidade do julgamento do Confl ito 

de Competência n. 123.116/SP, acolhido por unanimidade por esta Segunda 

Seção, no qual Sua Excelência afi rmou, de maneira categórica, que “a ação de 

despejo (Lei 8.245/1991), a Lei do Inquilinato) movida contra o recuperando, ação 

na qual se busca unicamente a retomada da posse direta do imóvel locado e não se 

submete à competência do juízo universal da recuperação” (grifos nossos)

Dessa forma, no que tange à retomada do bem, o credor proprietário de 

bem imóvel locado em favor de empresa em recuperação judicial, não se submete 

aos efeitos da recuperação judicial porquanto, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 

11.101/2005, verbis: “(...) Tratando-se de credor titular da posição de proprietário 

fi duciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou 



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (259): 315-344, Julho/Setembro 2020 323

promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou 

de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade 

sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva (...).” (grifos 

nossos) Na mesma linha, veja-se: CC 161.228/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

DJe de 02/10/2018.

Com efeito, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado por este 

Superior Tribunal de Justiça, não há óbice ao prosseguimento de ação de despejo 

ajuizada pelo proprietário locador - como é a hipótese dos autos - em face de 

empresa em recuperação judicial, de modo que subjaz a competência do r. juízo 

suscitado - da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO - para processar e 

julgar a ação de despejo ora em análise.

Na mesma compreensão, veja-se:

Processual Civil. Agravo interno. Conflito de competência. Empresa em 

recuperação judicial. Ação de despejo. Imóvel desocupado. Ausência de confl ito. 

Precedentes.

1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que “A ação de 

despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em 

recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional” (CC 

148.803/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, 

DJe 02/05/2017).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

AgInt no CC 165.754/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019. (grifos nossos)

Confl ito positivo de competência. Ação de despejo. Empresa em recuperação 

judicial. Sujeição ao juízo natural.

- A ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade 

empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo 

recuperacional. Precedentes.

- Confl ito de competência não conhecido.

CC 148.803/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 

26/04/2017, DJe 02/05/2017. (grifos nossos)

Processual Civil. Agravo regimental. Confl ito de competência. Recuperação 

judicial. Ação de despejo do imóvel por seu proprietário contra a empresa 

recuperanda. Simples retomada. Ausência de confl ito. Precedentes.
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1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fi rmou no sentido de que 

nada obsta o prosseguimento de ação de despejo proposta por proprietário do bem 

contra empresa em recuperação judicial, não fi cando, pois, confi gurado o confl ito de 

competência.

2. Agravo regimental não provido.

AgRg no CC 145.517/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado 

em 22/06/2016, DJe 29/06/2016. (grifos nossos)

Processual Civil. Confl ito positivo de competência. Processo de recuperação 

judicial (Lei n. 11.101/05). Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. Demanda 

ilíquida. Execução. Montante apurado. Habilitação do crédito no juízo da 

recuperação judicial.

1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor 

de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à 

competência do juízo universal.

2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, 

não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude 

daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as 

condições e termos pactuados, obtendo, ao fi nal, decisão judicial - transitada em 

julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da 

demanda.

3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do 

processo de recuperação judicial.

4. Agravo regimental desprovido.

AgRg no CC 133.612/AL, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, 

julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015. (grifos nossos)

E ainda: AgRg no CC n. 103.012/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

DJe de 28.4.2010; AgInt no REsp n. 1.838.829/SP, desta Relatoria, DJe 

de 26/11/2019; REsp n. 1.757.630/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 

22/04/2020 (decisão monocrática); CC n. 168.389/MT, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe de 17/12/2019 (decisão monocrática); CC 165.754/SP, Rel. 

Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 28/05/2019 (decisão monocrática); CC 

128.755/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 13/06/2017 (decisão 

monocrática); REsp 1.537.330/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 

19/11/2019 (decisão monocrática).

Finalmente, consoante a Recomendação de n. 63/2020, editada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, é importante destacar que o r. juízo suscitado 

deverá avaliar e sopesar de maneira prudente e cautelosa, diante das 
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consequencias econômicas e sociais advindas da pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19), os efeitos de eventual determinação judicial de despejo a ser 

enfrentada pela ora interessada - Móveis Romera Ltda., recomendando-se 

exaltar, por oportuno, a necessidade de que os juízos suscitados possam conviver 

em regime de cooperatividade institucional, cada qual respeitando sua esfera 

de competência, evitando-se, por conseguinte, situações ocorridas como a dos 

presentes autos e a ensejar, portanto, a intervenção deste eg. Superior Tribunal 

de Justiça.

2. Do exposto, conheço do presente confl ito negativo de competência e, 

por conseguinte, declara-se a competência do r. juízo da 2ª Vara Cível de Ouro 

Preto do Oeste/RO. (juízo suscitado)

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Cuida-se de confl ito negativo de 

competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Arapongas 

- PR, suscitante (juízo da recuperação judicial), e o Juízo da 2ª Vara Cível de 

Ouro Preto do Oeste - RO, suscitado, perante o qual fora ajuizada ação de 

despejo cumulada com cobrança em face da empresa em recuperação judicial.

Na origem, Móveis Romera LTDA, empresa em recuperação judicial, 

celebrou contrato de locação comercial de imóvel de propriedade de Expedito 

Carlos Araújo Marques, Joana Miranda dos Santos e Jackson Douglas Santos 

Marques, pelo prazo de sessenta meses, no período compreendido entre 1/7/14 

a 30/6/19.

Em razão do alegado inadimplemento da empresa, os locadores 

ajuizaram, perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste - RO, 

em 19/11/18, ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e demais 

consectários decorrentes do contrato locatício em face da empresa recuperanda 

e de Anunciata Luíza Menegon Romera, fi adora do contrato (Proc. 7005480-

09.2018.8.22.0004 - fl s. 11-23).

O juízo deferiu a medida liminar, determinando o despejo da empresa 

ré do imóvel, aos 7/1/19, ordem posteriormente suspensa em decorrência 

da concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela 

empresa (Ref. AI n. 0800052-13.2019.8.22.0000).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

326

Nesse particular, aliás, em consulta ao sistema informatizado do TJRO, 

verifi quei ter havido a homologação de desistência do recurso, tendo em vista a 

efetiva desocupação do imóvel pela empresa ré, conforme se verifi ca às fl s. 123 e 166 

dos autos, consignando o eminente desembargador o prosseguimento da ação 

apenas em relação ao pedido de cobrança de valores e da reforma do imóvel.

Apresentada contestação pela corré, fi adora do contrato (fl s. 128-132), 

em que se invocou, entre outros pontos, a recuperação judicial da empresa e 

a necessidade de se aguardar o devido pagamento “em ordem cronológica”, 

o juízo suscitado, em 30/4/19, declinou de sua competência em favor do Juízo da 

recuperação, sob o fundamento da indivisibilidade do juízo universal, nos termos 

do Art. 76 da Lei 11.101/05.

Neste sentido (fl . 184):

Posto isso, nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005, considerando que o 

juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 

interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fi scais e aquelas 

não reguladas nesta Lei em que o falido fi gurar como autor ou litisconsorte ativo, 

redistribua-se a presente ação ao Juízo da 2ª Vara Cível de Arapongas/PR, para que 

a presente ação seja associada a ação de n. 0006137-12.2018.8.16.0045. (Grifei)

Ao receber os autos da ação de despejo, o Juízo da 2ª Vara Cível de 

Arapongas — PR, responsável pela recuperação judicial da ré, suscitou o confl ito 

argumentando não ter havido a decretação da falência da empresa — mas 

apenas a sua recuperação judicial —, circunstância que afastaria a atratividade 

do Juízo universal na hipótese. 

Destacou, outrossim, escólio jurisprudencial do STJ acerca da 

“incompetência do juízo recuperacional para exame de ações de despejo 

promovidas contra a empresa recuperanda” (fl s. 197-198):

Ocorre que, a despeito das razões expendidas na mencionada decisão, não 

houve a decretação de falência da ré Móveis Romera Ltda, mas tão somente o 

deferimento do pedido de recuperação judicial, sendo inaplicável no caso concreto 

a norma contida no art. 76 da Lei n. 11.101/05.

De outro norte, cumpre ressaltar, apenas a título de reforço, que o 

Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela incompetência do juízo 

recuperacional para exame de ações de despejo promovidos contra a empresa 

recuperanda, conforme se depreende dos julgados abaixo:

[...]
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Consigne-se, no ponto, que o processamento da recuperação judicial 

da empresa ré foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Arapongas/PR aos 

12/6/2018 (Proc. 0006137-12.2018.8.16.0045).

Os juízos suscitados prestaram as informações solicitadas (fl s. 209-222 e 

223-240).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela declaração da 

competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste - RO, o 

suscitado, em parecer assim ementado (fl s. 243-245):

Confl ito negativo de competência. Contrato de locação. Empresa locatária em 

recuperação judicial. Prosseguimento da ação de despejo. Não submissão ao juízo 

universal da recuperação. Competência do juízo suscitado.

1. A ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade 

empresária em recuperação judicial não se submete à competência do juízo 

universal da recuperação. Precedentes.

2. Parecer pela competência do juízo suscitado.

O eminente relator, Ministro Marco Buzzi, conheceu do confl ito para 

declarar a competência do juízo suscitado, invocando, para tanto, entendimento 

jurisprudencial desta Corte no sentido de que a ação de despejo formulada 

contra sociedade em regime de recuperação judicial não se insere na competência 

do juízo universal.

Concluiu o douto relator que, em casos tais, a empresa é, “por força de 

disposição contratual e legal, titular da cessão temporária e onerosa de uso, de 

modo que, dessa forma, extrapola a competência do juízo recuperacional qualquer 

determinação de disposição ou de indisposição sobre o imóvel de propriedade do 

locador”, a teor do que dispõe o art. 49, § 3ª, da Lei de Recuperação Judicial.

Neste sentido, defende que a retomada da posse direta do imóvel decorre 

da aplicação da legislação específi ca sobre a matéria; no caso, Lei n. 8.245/91.

Pedi vista dos autos para mais acurada análise.

É o relatório complementar.

2. O objeto da controvérsia cinge-se à defi nição do juízo competente para 

julgar ação de despejo cumulada com cobrança de valores envolvendo empresa 

em recuperação judicial, com a particularidade de ter ocorrido a desocupação do 

imóvel no curso da demanda.

A discussão envolvendo despejo e empresa em recuperação judicial não é 

nova nesta Corte.
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Com efeito, a Segunda Seção do STJ consagrou o entendimento no 

sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de 

sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do 

Juízo recuperacional, a teor da interpretação do art. 49 da Lei n.11.101/05.

Confi ra-se, a exemplo de outros julgados que o precedem, aquele contido 

no CC n. 123.116, de relatoria do eminente Ministro Raul Araújo, em que 

se analisou a competência para o conhecimento e o processamento de ação 

de despejo puro, sob a perspectiva da efetivação da ordem de despejo (retomada do 

imóvel), em face de empresa submetida à recuperação judicial.

A propósito, confi ra-se a ementa do julgado:

Conflito positivo de competência. Recuperação judicial. Locação. Ação de 

despejo. Sujeição ao juízo natural.

1. Em ação de despejo movida pelo proprietário locador, a retomada da posse 

direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial, com 

base nas previsões da lei específi ca (a Lei do Inquilinato n. 8.245/91), não se 

submete à competência do Juízo universal da recuperação.

2. O credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não está sujeito 

aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º).

3. Confl ito de competência não conhecido.

(CC 123.116/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/08/2014, 

DJe 03/11/2014, grifei.)

O entendimento adotado pela Corte, em julgamento realizado por 

maioria dos membros desta Segunda Seção, é sintetizado a partir da seguinte 

fundamentação, extraída do voto da douta relatoria, verbis:

Ademais, tratando-se de credor titular da posição de proprietário, prevalecem 

os direitos de propriedade sobre a coisa, sendo inaplicável à hipótese de despejo a 

exceção prevista no § 3º, in fi ne, do art. 49 da Lei 11.101/2005, acima transcrito, pois, 

no despejo, regido por legislação especial, tem-se a retomada do imóvel locado e 

não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem 

essencial a sua atividade empresarial.

Outrossim, a melhor interpretação a ser conferida aos arts. 6º e 49 da Lei 

11.101/2005 é de que, em regra, apenas os credores de quantia líquida se 

submetem ao juízo da recuperação, com exclusão, dentre outros, do titular do 

direito de propriedade.

Portanto, conclui-se que a efetivação da ordem do despejo não se submete 

à competência do Juízo universal da recuperação, não se confundindo, ademais, 
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com eventual execução de valores devidos pelo locatário relativos a aluguéis e 

consectários, legais e processuais, ainda que tal pretensão esteja cumulada na ação 

de despejo (Grifei.)

Frise-se que o conflito de competência, na linha de diversos outros 

julgamentos sobre o tema, não foi conhecido, concluindo-se pela atuação dos 

Juízos envolvidos em suas respectivas esferas de competência, afastando-se as 

hipóteses previstas no art. 66 do CPC.

Em resumo, a conclusão do julgamento, delineada a hipótese de despejo 

puro (não cumulada com a exigibilidade de valores), foi pelo não conhecimento 

do confl ito, em sua integralidade.

Nesta linha de entendimento, outros julgados desta Corte:

Confl ito positivo de competência. Ação de despejo. Empresa em recuperação 

judicial. Sujeição ao juízo natural.

- A ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade 

empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo 

recuperacional. Precedentes.

- Confl ito de competência não conhecido.

(CC 148.803/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 

26/04/2017, DJe 02/05/2017)

Processual Civil. Agravo regimental. Confl ito de competência. Recuperação 

judicial. Ação de despejo do imóvel por seu proprietário contra a empresa 

recuperanda. Simples retomada. Ausência de confl ito. Precedentes.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fi rmou no sentido de que 

nada obsta o prosseguimento de ação de despejo proposta por proprietário do 

bem contra empresa em recuperação judicial, não fi cando, pois, confi gurado o 

confl ito de competência.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no CC 145.517/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado 

em 22/06/2016, DJe 29/06/2016)

Agravo regimental no conflito de competência. O deferimento do 

processamento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento da ação de 

despejo (demanda ilíquida). Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 

Agravo regimental improvido.

(AgRg no CC 103.012/GO, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em 

28/04/2010, DJe 24/06/2010)
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3. O caso em tela, por sua vez, em que o despejo está associado à cobrança 

de valores (alugueis e demais consectários do contrato locatício), destaca-se em 

razão dos contornos fáticos apresentados, notadamente o fato de que a ação, na 

origem, além de encontrar-se em fase de conhecimento, não evidencia nenhuma 

prática de ato de constrição voltado ao patrimônio da empresa, inclusive já 

tendo havido a desocupação voluntária do imóvel.

Assim, não há discussão quanto à efetivação da ordem de despejo (retomada 

do imóvel) nem mesmo quanto à execução de valores, sendo o objeto do confl ito 

a competência para o julgamento da própria ação de despejo.

Conforme consignado pelo TJRO, houve, aliás, desistência quanto ao 

despejo, remanescendo o pedido tão apenas em relação à cobrança. No ponto, 

impende consignar que não há nos autos informações acerca de eventual 

manifestação dos réus ou do Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO 

especifi camente quanto à desistência para efeitos de estabilização da demanda, 

de acordo com o art. 329 do CPC.

De todo modo, com base nos elementos constantes dos autos, por ora, 

penso que a questão não infl uirá no resultado fi nal do julgamento, uma vez que 

está adstrita à competência para o julgamento da ação de despejo, a peculiaridade 

maior do caso.

Por sua vez, é fi rme a jurisprudência da Corte no sentido de que nada 

impede o prosseguimento das ações de conhecimento para posterior habilitação 

no juízo da recuperação, se for o caso. O que não se permite é a execução da quantia 

apurada ou a determinação de atos de constrição de bens da recuperanda (AgRg no 

CC n. 133.612, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 14/10/2015).

Nesse diapasão, embora a decisão objeto do confl ito tenha ocorrido após a 

efetivação da ordem de despejo, circunstância que, nos termos da jurisprudência 

desta Corte, encontra-se alijada por completo dos efeitos da recuperação judicial 

— incólume ainda da suspensão dos processos previstas do Art. 6º da lei de 

recuperações — , o Juízo natural da causa, de forma precipitada, sem qualquer 

informação sobre a recuperação da empresa, declinou de sua competência em 

favor do Juízo recuperacional, remetendo os autos do processo.

Nesse aspecto, ressalto que, embora a jurisprudência aponte para a não 

submissão da efetivação da ordem de despejo ao juízo da recuperação, penso que 

a prática do ato de constrição (retomada do imóvel) adotada na esfera exclusiva 

da ação de despejo deve exigir cautela, porquanto poderá conduzir, muitas vezes, 
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a situações de completa inviabilidade das atividades da empresa em recuperação 

judicial.

Retomando o caso, é bem de ver que, em análise meramente superfi cial, o 

crédito revela contornos de concursalidade. Contudo, tal não autoriza o juízo 

em que tramita a ação de conhecimento contra a empresa remeter os respectivos 

atos ao Juízo da recuperação, notadamente em se tratando de processo de 

recuperação judicial.

A propósito, a associação do pedido de despejo à cobrança de valores 

somente teria alguma repercussão no resultado do julgamento diante da 

execução de valores, o que não se evidencia no caso, em que não há, reitero, 

informações sufi cientes acerca do processo de recuperação da empresa.

Confi ram-se, a esse respeito, precedentes desta Corte envolvendo ação de 

despejo e execução de valores em face de empresa em recuperação judicial:

Processual Civil. Confl ito positivo de competência. Processo de recuperação 

judicial (Lei n. 11.101/05). Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. Demanda 

ilíquida. Execução. Montante apurado. Habilitação do crédito no juízo da recuperação 

judicial.

1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em 

desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não 

sujeita à competência do juízo universal.

2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, 

não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude 

daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as 

condições e termos pactuados, obtendo, ao fi nal, decisão judicial - transitada em 

julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da 

demanda.

3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do 

processo de recuperação judicial.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no CC 133.612/AL, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda 

Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Confl ito de competência. Recuperação judicial. Contrato de arrendamento 

rural. Ação de resolução contratual cumulada com despejo e cobrança. Preservação 

da empresa. Art. 47 da Lei n. 11.101/05.

1. O art. 24, § 2º, II, do Decreto-Lei 7.661/45 teve sua redação alterada com o 

advento da Lei n. 11.101/2005 (art. 6º, § 1º), acarretando redução das hipóteses 
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que não se submetem aos efeitos da falência/recuperação. Assim, apenas as 

demandas relativas à quantias ilíquidas continuam tramitando no juízo em que 

estiverem sendo processadas, excluídas aquelas relativas à coisa certa, prestação ou 

abstenção de fato.

2. No caso, busca-se a restituição de coisa certa (despejo) e a cobrança de 

quantia líquida (aluguéis), cujo aferimento depende de simples cálculo aritmético. 

As medidas adotadas no âmbito da ação originária de despejo cumulada com 

rescisão contratual e cobrança poderão impedir o cumprimento do plano de 

recuperação judicial homologado e aprovado, acarretando, eventualmente, a 

convolação da recuperação judicial em falência.

3. O crédito extraconcursal encontra-se intimamente ligado ao “fato da 

falência”, hipótese diversa da presente. Ainda que assim não fosse, caberia ao 

Juízo universal apurar se o crédito reclamado é ou não extraconcursal.

4. Ademais, a existência de contrato de compra e venda de Unidade Produtiva 

Isolada (Usina Santa Cruz), que estaria localizada em terras abrangidas pelo 

contrato de parceria agrícola, não afasta a competência do Juízo da Recuperação, 

se tal pactuação estiver prevista no Plano da Recuperação Judicial, como registrou 

a recuperanda/suscitante na petição apresentada perante o Juízo universal. Cabe 

ao Juízo da Recuperação verifi car a idoneidade e a licitude da pactuação.

5. Confl ito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de 

Direito da 8ª Vara Cível de São José do Rio Preto/SP.

(CC 119.949/SP, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em 12/09/2012, 

DJe 17/10/2012)

Processual Civil. Agravo interno. Conflito de competência. Empresa em 

recuperação judicial. Ação de despejo. Imóvel desocupado. Ausência de confl ito. 

Precedentes.

1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que “A ação de 

despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em 

recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional” (CC 

148.803/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, 

DJe 02/05/2017).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 165.754/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019)

Como dito, nos referidos precedentes, há indicação expressa no sentido 

de que, malgrado a ação de despejo tenha prosseguimento perante o Juízo 

natural — isto por não se sujeitarem, em qualquer medida, aos efeitos da 

recuperação judicial —, o crédito relativo à cobrança de alugueis, a seu turno, 
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em se qualifi cando como concursais (art. 49 da Lei n. 11.101/05), deverá ser 

habilitado nos autos do processo de recuperação judicial para pagamento nos 

moldes como inserto no plano recuperacional.

Neste sentido, a eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, no citado AgInt 

no CC n. 165.754/SP, destaca que “apenas o crédito referente à cobrança de 

aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial, 

prosseguindo a ação de despejo perante o juízo onde já regularmente tramita”.

Em todos os precedentes invocados, a cobrança de valores já se encontrava 

em fase executiva (cumprimento de sentença), a evidenciar, portanto, a incidência 

do art. 6º, caput, da Lei de Recuperação.

Esse entendimento decorre do fato de que, enquanto as ações de 

despejo, segundo a jurisprudência desta Corte, nada afetam o patrimônio da 

empresa submetida à recuperação, a cobrança de valores voltada à empresa em 

recuperação, ao revés — após a exigibilidade do crédito correspondente —, terá 

repercussão direta no processo de soerguimento da empresa, sujeitando-se, em 

contrapartida, aos efeitos da recuperação judicial, tudo nos termos do Art. 49 da 

lei de regência.

 Nessa ordem de ideias, vale lembrar que, no caso ora em julgamento, não 

há sequer notícias acerca da habilitação do crédito perante o Juízo da recuperação.

Assim, em se tratando de crédito submetido aos efeitos da recuperação 

judicial, além do pagamento do crédito nos moldes do plano de recuperação 

judicial, observado o regramento do art. 49, § 1º, da lei de regência, a decretação 

da falência ou o deferimento da recuperação judicial ensejaria a imediata 

suspensão das ações e execuções relativas à cobrança de valores em face de empresa 

em recuperação judicial com tramitação em juízo diverso da recuperação, desde 

que não excluídas por previsão legal.

A propósito, leia-se:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções 

em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que 

demandar quantia ilíquida.

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em 

hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias 
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contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, 

após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações 

e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fi duciário de 

bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, 

ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito 

não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 

de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação 

respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se 

refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Sobre o tema, vale destacar o escólio de Sérgio Campinho:

Contudo, a recuperação judicial, como já visto, não é oponível a todos os 

credores, existindo, pois, certos titulares de créditos detidos contra o devedor que 

escapam a seus efeitos. Esses credores poderão livremente fazer uso de suas ações 

e execuções para os recebimentos que lhe são devidos. [...]

Mas os atos que impliquem constrição ou alienação do patrimônio do devedor 

em recuperação devem se submeter ao juízo recuperacional, em princípio ao juízo 

da recuperação da empresa, da sua função social e ao estímulo da atividade 

econômica (art. 47), evitando-se que atos expropriatórios comprometam o 

cumprimento do plano de reorganização (extensão da competência do juízo da 

recuperação).

4. Nesta ordem de ideias, considerando que o caso contempla a defi nição 

do juízo competente para o julgamento da ação de conhecimento, não incidindo 

aqui nenhuma análise em relação à execução de valores ou efetivação da ordem 

de despejo, é mister a declaração de competência do juízo natural, ressalvando-

se para eventual discussão posterior o juízo competente na efetivação do despejo 

de empresas em recuperação judicial.

5. Diante do exposto e das circunstâncias fáticas do caso em apreço, 

acompanho o voto do eminente relator para conhecer do confl ito e declarar a 

competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO (suscitado) 

para julgar a ação de despejo cumulada com cobrança de valores, com a expressa 
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ressalva, contudo, da necessidade de suspensão, nos termos do que determina 

o art. 6º da Lei n. 11.101/2005, nos moldes de deliberação pelo Juízo da 

recuperação, fi cando ainda submetido ao juízo universal o exame de eventual ato 

judicial envolvendo o patrimônio da empresa.

É como voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.520.294-SP 

(2015/0054625-4)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Embargante: Vera Lucia Ribeiro de Castro Melega

Advogados: Marcus Vinicius Perello - SP091121

Laila Maria Brandi e outro(s) - SP285706

Rebeca Araújo Belasco - SP361280

Embargado: Luciano Rizzarro Melega

Advogado: Tânia Maria Fischer - SP152742

EMENTA

Embargos de divergência. Recurso especial. Direito real de 

habitação. Copropriedade de terceiro anterior à abertura da sucessão. 

Título aquisitivo estranho à relação hereditária.

1. O direito real de habitação possui como fi nalidade precípua 

garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, 

preservando o imóvel que era destinado à residência do casal, 

restringindo temporariamente os direitos de propriedade originados 

da transmissão da herança em prol da solidariedade familiar.

2. A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o 

reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade 

comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o 

pretendido direito.

3. Embargos de divergência não providos.
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ACÓRDÃO

A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento aos embargos de 

divergência, revogando tutela provisória anteriormente concedida, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis 

Felipe Salomão, Raul Araújo e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Pedido de preferência pelo embargado Luciano Rizzarro Melega, 

representado pela Dra. Tânia Maria Fischer

Brasília (DF), 26 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 2.9.2020

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de embargos de divergência 

opostos por Vera Lucia Ribeiro de Castro Mélega, contra acórdão proferido pela 

Terceira Turma desta Corte, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assim 

ementado:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Direito real de habitação 

para cônjuge supérstite. Possibilidade.

1. O acórdão recorrido que adota a orientação fi rmada pela jurisprudência do 

STJ não merece reforma.

2. Agravo não provido.

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao acórdão cuja 

ementa encontra-se assim redigida:

Recurso especial. Pedido de retifi cação da partilha homologada judicialmente, 

para constar direito da viúva ao usufruto de 1/4 dos bens deixados pelo autor 

da herança (art. 1.611, § 1º, do CC/1916). Reconhecimento, pelas instâncias 

ordinárias, do direito real de habitação ao cônjuge supérstite, com fulcro no art. 

1.831, CC/02. Insurgência dos herdeiros.
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1. Hipótese em que o inventariante, ante a impugnação à averbação do formal 

de partilha exarada pelo Cartório de Registro de Imóveis, requereu a retifi cação, 

por omissão, do auto de partilha, para que dele constasse o direito da viúva 

ao usufruto de 1/4 sobre o imóvel deixado pelo autor da herança, enquanto 

perdurasse o estado de viuvez, nos termos do artigo 1.611, § 1º do Código Civil de 

1916. Indeferimento do requerimento, ante o reconhecimento, pelas instâncias 

ordinárias, do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, com base no 

artigo 1.831 do Código Civil de 2002.

2. O direito real de habitação, instituído causa mortis, seja na vigência do 

Código Civil de 1916 (§ 2º do artigo 1.611), ou sob a égide da atual lei substantiva 

civil (artigo 1.831), ainda que com contornos bem diversificados, sempre foi 

compreendido como direito sucessório, a considerar o Livro em que inseridas as 

correspondentes disposições legais - Do Direito das Sucessões.

Sob esse prisma, a sucessão, assim como a legitimação para suceder, é 

regulada pela lei vigente ao tempo da abertura daquela, ou seja, por ocasião do 

evento morte do autor da herança, que, no caso dos autos, deu-se em 03 de abril 

de 2006.

Sobressai, assim, clarividente a incidência do atual Código Civil, a reger a 

presente relação jurídica controvertida, conforme preceitua o artigo 1.787 do 

Código Civil.

3. A constituição do direito real de habitação do cônjuge supérstite emana 

exclusivamente da lei, sendo certo que seu reconhecimento de forma alguma 

repercute na defi nição de propriedade dos bens partilhados.

Em se tratando de direito ex vi lege, seu reconhecimento não precisa 

necessariamente dar-se por ocasião da partilha dos bens deixados pelo de 

cujus, inocorrendo, por conseguinte, ofensa à coisa julgada. Nesse quadro, a 

superveniente declaração do direito real de habitação dispensa prévia rescisão ou 

anulação da partilha, pois com ela não encerra qualquer oposição.

4. De acordo com os contornos fi xados pelo Código Civil de 2002, o direito real 

de habitação confere ao cônjuge supérstite a utilização do bem, com o fi m de que 

nele seja mantida sua residência, independente do regime de bens do casamento 

e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual estabelecido na 

legislação precedente.

Substancia-se, assim, o direito à moradia previsto no art. 6º da Constituição 

Federal, assegurado ao cônjuge supérstite.

5. Recurso Especial improvido.

(REsp 1.125.901/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

20/6/2013, DJe 6/9/2013)

Pedido de tutela provisória incidental requerendo a concessão de efeito 

suspensivo “aos embargos de divergência opostos pela requerente, até o 
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julgamento fi nal e defi nitivo de seu recurso especial, suspendendo-se, assim, os 

efeitos do v. acórdão recorrido e o andamento da ação de reintegração de posse 

movida pelo requerido em face da requerente.”

Decisão às fl s. 670/675 e-STJ deferindo a tutela provisória para determinar 

a suspensão de atos de reintegração de posse até o exaurimento da presente 

instância, bem como o processamento dos embargos de divergência, visto 

que verifi cada, em tese, a dissonância de entendimentos entre julgados deste 

Tribunal.

Regularmente intimada, a parte embargada pugnou pela manutenção 

do acórdão embargado, visto que “o direito real de habitação da viúva foi 

rechaçado em todas as Instâncias, justamente pela peculiaridade do imóvel ter 

sido adquirido mediante compra e venda, (e não meação/herança, como no caso 

paradigma), muito antes do casamento com a viúva, pelo Embargado e pelo de 

cujus, tratando-se de condomínio comum.”

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Conheço dos embargos, 

por reputar devidamente confi gurada a divergência entre o acórdão embargado 

e o acórdão paradigma.

Com efeito, em ambos os casos se cuidou da possibilidade ou não de se 

reconhecer o direito real de habitação à cônjuge supérstite na hipótese em que 

há anterior copropriedade com terceiros do imóvel vindicado.

No acórdão embargado, foi adotado o entendimento de que, “na hipótese 

de copropriedade anterior ao óbito - que difere daquela adquirida com o 

falecimento do proprietário - não se pode falar em direito real de habitação ao 

cônjuge supérstite”.

Transcrevo abaixo trecho pertinente do acórdão embargado (fl s. 555/556 

e-STJ):

Em que pese a argumentação expendida pela agravante, é certo que há 

peculiaridade neste processo, que o distingue de outros que tão somente 

discutem o direito real de habitação da viuva(o) frente aos demais herdeiros.

Aqui, há uma anterior copropriedade, anterior ao próprio casamento da 

agravante, leia-se:
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No caso em apreço, o ‘de cujus’ e a agravante contraíram matrimônio em 20 

de outubro de 2007, sendo que o documento de fl s. 44/46 demonstra que o bem 

em questão foi adquirido em 03 de abril de 2000 pelo fi nado e pelo agravado, seu 

fi lho, de sorte que o recorrido já era coproprietário desse imóvel.

Noutro dizer, o filho do ‘de cujus’ era condômino do pai, que não tinha a 

propriedade exclusiva do imóvel sobre o qual pretende a agravante obter o 

direito real de habitação e, ‘in casu’, aludida pretensão afrontaria o direito do 

recorrido como condômino.

Em suma, em caso de condomínio com outras pessoas, quer fi lhos, Irmãos, 

pais, ou até mesmo terceiros que não parentes, não se vislumbra a possibilidade 

de se instituir esse direito. (e-STJ. fl s. 352/353).

Como foi evidenciado na decisão agravada, o STJ já tratou da peculiaridade 

para afastar, na hipótese de copropriedade anterior ao óbito - que difere daquela 

adquirida com o falecimento do proprietário - não se pode falar em direito real de 

habitação ao cônjuge supérstite.

O acórdão apontado como paradigma, por outro lado, assim entendeu 

sobre o tema:

A argumentação expendida pelos recorrentes, no sentido de que o direito real 

de habitação teria sido constituído em favor do Sr. Marino Meneghini Magni por 

ocasião da morte de sua primeira esposa, e, extinto em virtude do matrimônio 

contraído com Sra. Maria de Lourdes Fonseca, em 19.10.1989 (já que à época 

tal direito era vidual - enquanto remanescesse o estado de viuvez), não possui 

qualquer amparo legal, tampouco respaldo na verdade dos autos.

Na realidade, com a morte de sua primeira esposa, o Sr. Marino Meneghini 

Magni, então casado sob o regime da comunhão universal de bens, permaneceu 

com o domínio do imóvel, no que diz respeito à 50% da parte ideal, a título de 

meação, enquanto que a outra metade restou transmitida por herança aos três 

fi lhos do casal.

Esse mesmo bem, de propriedade do Sr. Marino Meneghini Magni (50% da 

parte ideal), serviu de residência à nova família por ele constituída, ao contrair 

núpcias com a Sra. Maria de Lourdes Fonseca, em 19.10.1989, sob o regime da 

separação legal de bens. É de se constatar, nesse contexto, que o Sr. Marino 

exercia a posse do referido bem, não limitada à moradia, ressalte-se, mas sim 

como refl exo de sua propriedade. Não há falar, assim, em constituição ou extinção 

de seu direito real de habitação, tal como querem fazer crer os ora recorrentes.

Com a superveniência da morte do Sr. Marino, a recorrida Maria de Lourdes 

Fonseca Magni, na qualidade de cônjuge supérstite, faz jus ao direito real de 

habitação sobre o imóvel destinado à residência familiar, revelando-se sem 

infl uência, para tal, o fato de o imóvel, em virtude da partilha operada, recair 

sobre a propriedade dos fi lhos advindos do primeiro casamento do de cujus.
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Efetivamente, de acordo com os contornos fixados pelo Código Civil de 2002, 

o direito real de habitação confere ao cônjuge sobrevivente a utilização do bem, 

com fi m de que nele seja mantida sua residência, independente do regime de bens 

do casamento e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual 

estabelecido na legislação precedente. Substancia-se, assim, o direito à moradia 

previsto no art. 6º da Constituição Federal, assegurado ao cônjuge supérstite. 

(grifo não constante do original).

Inicialmente, ao contrário do pretendido pela ora embargada, cumpre 

destacar que a discussão acerca da origem da aquisição da copropriedade por 

terceiro não importa à presente discussão, desde que não seja decorrente da 

abertura da sucessão do de cujus cuja viúva pretende ver reconhecido o direito 

real de habitação, como veremos adiante, visto que essa é da essência do direito 

ora destacado.

Noutros termos, tanto no acórdão embargado quanto no acórdão 

paradigma, há anterior copropriedade com terceiros do imóvel vindicado, cuja 

aquisição, sob a forma de condomínio, se deu antes mesmo do início do novo 

relacionamento com a pessoa viúva que pleiteia o direito real de habitação.

Penso que deve prevalecer a orientação do acórdão embargado, assentada 

na prevalência da copropriedade anterior, senão vejamos.

Como sabido, o direito real de habitação possui como fi nalidade precípua 

garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o 

imóvel que era destinado à residência da família, qualquer que fosse o regime de 

bens adotado. O artigo do atual Código Civil assim assim dispõe:

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.

Trata-se de instituto intrinsecamente ligado à sucessão, razão pela qual os 

direitos de propriedade originados da transmissão da herança sofrem mitigação 

temporária em prol da manutenção da posse exercida pelos membros do casal.

Hipóteses distintas e que não podem ser objeto de interpretação extensiva, 

visto que o direito real de habitação já é oriundo de exceção imposta pelo 

legislador, são aquelas referentes à existência de copropriedade anterior com 

terceiros do imóvel vindicado, visto que estranhos à relação sucessória que 

ampararia o direito em debate.
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Como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp n. 

1.184.492/SE, julgado pela Terceira Turma em 1º/4/14, a causa do direito real 

de habitação é tão somente “a solidariedade interna do grupo familiar que prevê 

recíprocas relações de ajuda”.

Entendimento diverso possibilitaria, inclusive, a instituição de direito real 

de habitação sobre imóvel de propriedade de terceiros estranhos à sucessão, o 

que contraria a mens legis acima exposta.

O Ministro Luis Felipe Salomão, ao analisar questão semelhante no REsp 

n. 1.212.121/RJ, julgado em 3/12/13, valeu-se das lições de Carlos Maximiliano 

para destacar a importância de afastar interpretações não razoáveis:

4.2. No ponto, embora lacônica a Lei n. 9.278/1996 - circunstância a exigir 

a integração hermenêutica do juiz - o fato é que o dispositivo contido na Lei 

n. 9.278/1996 (art. 7º, parágrafo único), ao utilizar os termos “relativamente ao 

imóvel destinado à residência da família”, não teve o condão de conceder à 

companheira direito real de habitação em bens de terceiros.

De fato, parece razoável interpretar a norma tomando como base o instituto 

do direito real de habitação existente à época, de acordo com a redação do 

Código Civil de 1916.

Carlos Maximiliano leciona:

Prefere-se o sentido conducente ao resultado mais razoável (2), que 

melhor corresponda à necessidades da prática (3), e seja mais humano, 

benigno, suave (4).

É antes de crer que o legislador haja querido exprimir o consequente e 

adequado à espécie do que o evidentemente injusto, descabido, inaplicável, 

sem efeito. Portanto, dentro da letra expressa, procure-se a interpretação 

que conduza a melhor consequencia para a coletividade (5).

179- Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo 

que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter 

a onclusões inconscientes ou impossíveis. Também se prefere a exegese de 

ue resulte efi ciente a providência legal ou válido o ato, à que tome aquela 

sem efeito, inócua, ou este juridicamente nulo (1).

(MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20ª edição. 

Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011. p. 135-136.)

Por isso que o art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 9.278/1996, deve ser 

interpretado em conjunto com o conteúdo do direito real de habitação existente 

quando de sua criação, leia-se, o previsto no art. 1.611 e parágrafos do Código 

Civil de 1916.
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Assim, não é crível presumir que o silêncio da lei poderia levar o reconhecimento 

de direito real de habitação sob imóvel do locador, por exemplo, um terceiro 

absolutamente estranho à relação jurídica subjacente.

Desse modo, o direito real à habitação limita os direitos de propriedade, porém, 

quem deve suportar tal limitação são os herdeiros do de cujus, e não quem já era 

proprietário o imóvel antes do óbito, como é o caso dos recorridos, que haviam 

permitido a utilização do imóvel pelo casal a título de comodato.

O companheiro falecido da recorrente era proprietário tão somente de 1/13 

do apartamento, assim, não pode a companheira sobrevivente limitar o direito de 

propriedade dos demais irmãos.

No caso em debate, entendo que tal direito não subsiste em face do 

coproprietário embargado, cujo condomínio sobre a propriedade é preexistente 

à abertura da sucessão do falecido (2008), visto que objeto de compra e venda 

registrada em 1978, antes mesmo do início do relacionamento com a embargante 

(2002) (fl s. 350/354 e-STJ).

Nesse sentido, lembro ainda os seguintes precedentes:

Agravo regimental no recurso especial. Ação reivindicatória. Violação ao art. 

535 do CPC. Inexistência. Julgamento “extra petita”. Não ocorrência. Direito real de 

habitação. Companheiro. Possibilidade. Direito real de habitação não reconhecido 

no caso concreto.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC, quando o acórdão recorrido, ainda 

que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento 

da lide.

2. Inexiste julgamento “extra petita” quando o órgão julgador não violou os 

limites objetivos da pretensão, tampouco concedeu providência jurisdicional 

diversa do pedido formulado na inicial.

3. O Código Civil de 2002 não revogou as disposições constantes da Lei 

n. 9.278/96, subsistindo a norma que confere o direito real de habitação ao 

companheiro sobrevivente diante da omissão do Código Civil em disciplinar tal 

matéria em relação aos conviventes em união estável, consoante o princípio da 

especialidade.

4. Peculiaridade do caso, pois a companheira falecida já não era mais 

proprietária exclusiva do imóvel residencial em razão da anterior partilha do bem.

5. Correta a decisão concessiva da reintegração de posse em favor das co-

proprietárias.

6. Precedentes específi cos do STJ.

7. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de 

infi rmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
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8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.436.350/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 19/4/2016)

Civil. Direito real de habitação. Inoponibilidade a terceiros coproprietários do 

imóvel. Condomínio preexistente à abertura da sucessão. Art. analisado: 1.611, § 

2º, do CC/16.

1. Ação reivindicatória distribuída em 07/02/2008, da qual foi extraído o 

presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 19/03/2010.

2. Discute-se a oponibilidade do direito real de habitação da viúva aos 

coproprietários do imóvel em que ela residia com o falecido.

3. A intromissão do Estado-legislador na liberdade das pessoas disporem dos 

respectivos bens só se justifi ca pela igualmente relevante proteção constitucional 

outorgada à família (art. 203, I, da CF/88), que permite, em exercício de ponderação 

de valores, a mitigação dos poderes inerentes à propriedade do patrimônio 

herdado, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, a saber, o 

direito à moradia do cônjuge supérstite.

4. No particular, toda a matriz sociológica e constitucional que justifica 

a concessão do direito real de habitação ao cônjuge supérstite deixa de ter 

razoabilidade, em especial porque o condomínio formado pelos irmãos do 

falecido preexiste à abertura da sucessão, pois a copropriedade foi adquirida 

muito antes do óbito do marido da recorrida, e não em decorrência deste evento.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.184.492/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

1/4/2014, DJe 7/4/2014)

Direito das Sucessões. Recurso especial. Sucessão aberta anteriormente à 

vigência do Código Civil de 2002. Companheira sobrevivente. Direito real de 

habitação não reconhecido no caso concreto.

1. Em matéria de direito sucessório, a lei de regência é aquela referente a data 

do óbito. Assim, é de se aplicar ao caso a Lei n. 9.278/1996, uma vez que o Código 

Civil ainda não havia entrado em vigor quando do falecimento do companheiro 

da autora, ocorrido em 19/10/2002.

2. Não há direito real de habitação se o imóvel no qual os companheiros 

residiam era propriedade conjunta do falecido e de mais doze irmãos.

3. O direito real à habitação limita os direitos de propriedade, porém, quem 

deve suportar tal limitação são os herdeiros do de cujus, e não quem já era 

proprietário do imóvel antes do óbito e havia permitido sua utilização a título de 

comodato.

4. Recurso especial não provido.
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(REsp 1.212.121/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 03/12/2013, DJe 18/12/2013)

Em face do exposto, nego provimento aos embargos de divergência e 

revogo a tutela provisória anteriormente concedida.

É como voto.




