
Presente no art. 1.831 do 
Código Civil, o direito real 
de habitação permite que 
o cônjuge sobrevivente - e 

também o companheiro -, qualquer 
que seja o regime de bens adotado, 
permaneça no imóvel destinado à 
residência da família até o momento 
do seu falecimento. Trata-se, pois, 
de um direito vitalício e de caráter 
personalíssimo, que não pressupõe 
a inexistência de outros bens 
no patrimônio do sobrevivente. 
Isso quer dizer que, mesmo 
que o cônjuge ou companheiro 
sobrevivente possua outros bens 
(desde que não sejam da mesma 
natureza), ele terá direito real de 
habitação (STJ, REsp 1582178-RJ, j. 
11/09/2018). Em outras palavras, 
“o cônjuge sobrevivente tem direito 
real de habitação sobre o imóvel 
em que residia o casal, desde que 
seja o único dessa natureza e que 
integre o patrimônio comum ou 
particular do cônjuge falecido no 
momento da abertura da sucessão. 
A lei não impõe como requisito para 
o reconhecimento do direito real de 
habitação a inexistência de outros 
bens, seja de que natureza for, no 
patrimônio próprio do cônjuge 
sobrevivente” (STJ, AgInt no REsp 
1.554.976/RS, j. 25/05/2020).

Dúvida que pode surgir está 
relacionada à persistência desse 
direito real quando constituída 
nova união. A jurisprudência 
entende que a resposta dependerá 
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da data da abertura da sucessão: 
se a morte do autor da herança 
ocorreu na vigência do CC/1916, 
a nova união afastará o direito 
real de habitação; se a morte do 
autor da herança tiver ocorrido na 
vigência do CC/2002, a constituição 
de nova união estável não atuará 
como condição resolutiva do 
direito real, persistindo, portanto, 
a regra do art. 1.831 do CC. Essa 
diferença decorre do fato de que 
o CC/1916 previa que o direito real 
de habitação seria extinto quando 
afastado o estado de viuvez (STJ, 
REsp 1.617.636-DF, j. 27/08/2019).

Outro questionamento importante 
e bastante questionado na prática, 
refere-se à cobrança de remuneração 

pelos herdeiros ao cônjuge ou 
companheiro sobrevivente, pela 
utilização do imóvel. O STJ tem 
precedente recente considerando 
que a natureza gratuita do direito 
real de habitação não se coaduna 
com a cobrança de “aluguéis”. 
Por essa razão, os herdeiros 
não podem exigir remuneração 
do companheiro sobrevivente 
pelo uso do imóvel.  A Ministra 
Nancy Andrighi reforça que “seria 
um contrassenso atribuir-lhe a 
prerrogativa de permanecer no 
imóvel em que residia antes do 
falecimento do seu companheiro, e, 
ao mesmo tempo, exigir dele uma 
contrapartida pelo uso exclusivo” 
(REsp 1.846.167/SP, j. 09/02/2021).
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O art. 209 do Código de Processo Penal 
dispõe que quando o juiz julgar necessário, 
poderá ouvir outras testemunhas, além 
das indicadas pelas partes. É muito comum 

que uma testemunha, no decorrer de seu depoimento, 
indique uma outra pessoa que teve presenciou o fato 
delituoso, por exemplo. Nesse caso, pode o juiz ouvir a 
testemunha referida. “Pode”, pois, para a jurisprudência, 
a inquirição de testemunhas do Juízo situa-se no âmbito 
da discricionariedade do julgador (STF, RHC 171.934, j. 
03/11/2020). O STJ tem precedente no mesmo sentido, 
reforçando que a indicação de testemunhas do juízo 
não não constitui direito subjetivo da parte, mas sim 
uma faculdade do magistrado (AgRg no HC 549.157, 
j. 27/10/2020). Na prática, as testemunhas do juízo 
podem ser ouvidas antes ou após as testemunhas de 
defesa, mas desde que previamente ao interrogatório. 
A 1ª Turma do STF, em precedente mais antigo, já 
decidiu que não há momento próprio para a inquirição 
(HC  95.319,  j. 19/10/2010).

Audiência criminal e as 
testemunhas do juízo

Contrato de honorários e a 
penalidade por rescisão unilateral

Você, na qualidade de advogado, redige um 
contrato de honorários advocatícios estipulando 
um multa contratual para o caso de rescisão pelo 
cliente. Essa multa, contudo, não tem previsão para 
o caso de rescisão pelo profissional. Questiona-se: 
essa disposição é válida? Para a 3ª Turma do STJ, 
como a advocacia não é atividade mercantil e não 
vislumbra exclusivamente o lucro, assim como que 
a relação entre cliente e advogado é fundada na 
confiança, não é razoável a estipulação de multa no 
contrato de honorários para as hipóteses de renúncia 
ou revogação unilateral do mandato do advogado, 
independentemente de motivação (REsp 1.882.117, 
DJE 12/11/2020). Igualmente, a revogação unilateral, 
pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado é 
causa lícita de rescisão do contrato de prestação de 
serviços advocatícios, mas não enseja o pagamento de 
multa prevista em cláusula contratual (AgInt no AREsp 
1.353.898/SP, 4ª Turma, DJe 12/03/2020). 

Assim, se houver previsão de multa, esta deve 
ser para ambos os contratantes, e desde que esteja 
adstrita às situações de mora e/ou inadimplemento, 
respeitada a razoabilidade (REsp 1.376.171/PR, 4ª 
Turma, Dje 07/11/2016)
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É possível a formulação de negócio jurídico processual (art. 190, CPC/2015) para estabelecer a possibilidade de 
concessão de tutela provisória relacionada ao bloqueio de ativos financeiros em caso de inadimplemento, antes 
da citação da parte contrária? Embora a legislação autorize a convenção sobre os ônus, os poderes, as faculdades 
e os deveres processuais das partes, não admite a sua extensão aos poderes, deveres e atos do juiz. Como é o 
julgador que verifica o preenchimento dos requisitos para a tutela provisória, não é admitida a realização de negócio 
jurídico nos termos indicados. Com efeito, é inválida a estipulação que difere o contraditório e altera o momento 
de formação do processo com a citação da parte contrária, bem como que faz aplicar tutela provisória de urgência 
de natureza cautelar sem prévia manifestação judicial (STJ, 4ª Turma, REsp 1.810.444, decisão ainda não publicada).

Por Elpídio Donizetti
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