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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DE  TERCEIROS.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE  BENFEITORIAS
REALIZADAS  NO  IMÓVEL.  CONFIGURADO  O
COMODATO.  OBRIGAÇÃO  DE  CONSERVAR  O
IMÓVEL.  DESCABIMENTO  DA  RETENÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
AO RECURSO APELATÓRIO.

– Descabe  condenar  os  Embargantes  ao
ressarcimento  das  benfeitorias realizadas  pela
Embargante  que  permaneceu  usufruindo  o  imóvel
deixado  pela  de  cujus,  sem  efetuar  qualquer
pagamento. 

– No caso concreto, resta configurado comodato e
a  conservação  e  manutenção  do  bem  constitui
obrigação daquele  que reside,  por  mera  liberalidade,
inexistindo a possibilidade de cobrar os herdeiros pelas
despesas relativas ao uso e gozo do bem. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O APELO, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.265.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Rosa Maria de Souza

Bulcão contra  a  Sentença  prolatada  pelo  Juiz  da  1ª  Vara  de  Sucessões  da

Capital, que julgou improcedente os Embargos de Terceiros propostos em face de



Apelação Cível nº 0019381-07.2006.815.2001

Romualdo Lopes da Costa e Maria da Penha Lopes Santos. 

Em suma, a Apelante alega que a Sentença objurgada não se

coaduna com as provas existentes nos autos, requerendo o restabelecimento

da  liminar  no  sentido  de  determinar  a  abstenção  de  venda  do  imóvel  em

questão. Aduz,  ainda,  a  procedência  da  demanda  com  a  necessidade  de

retenção/indenização das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda.

Contrarrazões não ofertadas.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls.257/259).

É o relatório. 

VOTO

Pretende  a  Apelante  a  reversão  da  Sentença  que  julgou

improcedente  o  pedido inicial  de  pagamento  das benfeitorias  supostamente

realizadas no imóvel objeto da lide. 

Estou desacolhendo o pleito recursal.

Compulsando  os  autos,  extrai-se  que  os  Embargados  são

legítimos proprietários  do imóvel  em discussão e  que a  Embargante  e  seu

companheiro residiu no bem objeto do inventário, por mera tolerância da sua

falecida  sogra,  MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO GOMES e  da  genitora

desta, MARIA DA PENHA LOPES SANTOS, ora recorrida.

Desta  forma,  em  que  se  pese  as  alegações  da  parte

Recorrente  de  que  tenha  realizado  inúmeras  benfeitorias,  tenho  que  esta

permaneceu  usufruindo  do  imóvel,  sem  nada  pagar  aos  herdeiros  nem

tampouco ao próprio espólio, e, se realizou alguma benfeitoria, o fez sem obter

a prévia autorização, e certamente seriam aquelas próprias da conservação do

bem, já que nele residiu por duas décadas.
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Diante disso, é forçoso reconhecer que a Recorrente ocupava

o imóvel em situação de  comodato, de forma graciosa e consentida, motivo

pelo  qual  a  conservação  desse  bem  constituía  obrigação  dela,  sendo-lhe

vedado  cobrar  as  despesas  que  efetuou  com  o  uso  e  gozo  do  imóvel,

consoante expressa dicção do art. 584 do Código Civil1.

Acrescente-se,  ainda,  que  a  exceção  ficaria  por  conta  de

eventuais despesas urgentes ou de caráter extraordinário,  o que não foram

demonstradas pela Apelante nos autos.

Desta forma, como a comodatária é obrigada a conservar como

se  fosse  sua  a  coisa  emprestada,  cabe  a  ela  responder  pelas  despesas

ordinárias  (art.  582,  do  Código  Civil2),  descabendo  a  pretensão  de

ressarcimento  das  benfeitorias e,  em  consequência,  a  impossibilidade  de

restabelecimento da liminar, em conformidade com os ditames legais.

Sobre o tema:

INVENTÁRIO.  PEDIDO  DE  RESSARCIMENTO  DE
BENFEITORIAS  FEITAS  EM  IMÓVEL PERTENCENTE
AO ESPÓLIO.  ENCAMINHAMENTO DA QUESTÃO ÀS
VIAS  ORDINÁRIAS.  1.  Pendente  controvérsia,  por
pequena que seja, a demandar produção de prova oral e
reclamar  amplo  contraditório,  torna-se  imperiosa  a
remessa da questão às vias  ordinárias.  Inteligência  do
art. 612 do NCPC. 2. Se os recorrentes permaneceram
utilizando o imóvel  deixado pelo  de cujus,  sem efetuar
qualquer pagamento aos herdeiros, pois tal uso foi feito
em regime de comodato, a conservação e manutenção
do bem constitui  obrigação do comodatário,  devendo a
questão  relativa  à  autorização  dos  demais  herdeiros  e
eventual  direito  de  ressarcimento  em  decorrência  de
acerto prévio entre eles ser discutido em ação própria,
pois,  em  princípio  o  comodatário  não  pode  cobrar  do
comodante as despesas relativas ao uso e gozo do bem.
Inteligência  do  art.  584  do  CCB.  Recurso  desprovido.
(Agravo de Instrumento Nº 70072804479, Sétima Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Sérgio
Fernando  de  Vasconcellos  Chaves,  Julgado  em
26/07/2017) 

1 Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e 
gozo da coisa emprestada. 

2 Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não
podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por
perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-
la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. 
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Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima,  DESPROVEJO  o Recurso Apelatório, mantendo incólume a Sentença

recorrida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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No caso em apreço, tenho por certo que o réu construiu
benfeitorias que não são passíveis de levantamento, até mesmo
porque, reconhece-se que houve a pactuação de um comodato
ou locação e, assim sendo, o réu tem direito a ser indenizado
pelas benfeitorias úteis acrescidas ao prédio, nos termos do

artigo 1.2192 do CC. Ademais, cabia às partes autoras oporem-
se, em momento anterior, à construção de tais benfeitorias, o

que não ocorreu. Tal omissão acabou por dar guarida à
construção, por parte da ré, de um galpão, uma casa e uma

construção de alvenaria.
           Reconhecendo as benfeitorias como úteis,  assim como que a relação
entre as partes invoca o instituto do comodato, tenho por certo que correta
foi a abordagem dada pela decisão a quo. Nela se evita o enriquecimento sem
causa3 de ambas as partes, garantindo o direito ao ressarcimento ao réu, com
valor decorrente de apuração quando da liquidação, após avaliação.

           Portanto, dado o caráter isonômico conferido na decisão a quo, entendo
que não deve haver reforma.

           O  mesmo  ocorre  no  ponto  atinente  a  não  condenação  do  réu  ao
pagamento  de  despesas inerentes  ao imóvel,  como IPTU,  água,  energia  e
aluguel. 

           Não houve comprovação do termo inicial  do  comodato,  que por ser
verbal,  não  possui  solidez  para  comprovar  como  foi  pactuada  a  forma  e
responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes do próprio imóvel.

           Inclusive, não há meios de se aferir o valor do aluguel, pois pela leitura
dos grampos não há elementos que provem o modo com que o comodato foi
entabulado entre as partes. 

           Desta feita, ambos os recursos não merecem provimento. 

           Com a não modificação da sentença não é o caso de readequação dos
ônus sucumbenciais.

           Quanto aos honorários recursais, são estes fixados na forma do artigo
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85, §11º do CPC, no percentual de 2% do valor atribuído à causa, em favor do
patrono  das  partes  autoras  e  da  parte  ré,  tendo  em  vista  que  ambas
contrarrazoaram,  suspensa  a  exigibilidade,  tendo  em  vista  que  as  partes
usufruem do beneplácito da Justiça Gratuita. 
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	É o voto.

