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A USUCAPIÃO POR ABANDONO DO LAR FAMILIAR E A SUA 

CONSTITUCIONALIDADE  

 

 

Julian Giboski  

 

 

RESUMO 

 

A Lei n. 12.424/2011, que regulamentou o Programa Minha Casa Minha Vida, também 

acrescentou ao Código Civil uma nova modalidade de usucapião especial urbana, esta que, 

por sua vez, recebeu o nome de usucapião familiar. Este novo instituto possibilita que o ex-

cônjuge ou ex-companheiro venha à adquirir um bem imóvel de propriedade comum do casal 

apenas comprovando que o outro consorte tenha abandonado o lar de forma voluntária e de 

maneira injustificada. Desta forma, protegendo o direito à moradia dos membros da família 

que ficaram no imóvel, suportando os custos de manutenção e conservação do imóvel. 

 

Palavras-chave: Direito à moradia; Dignidade da pessoa humana; Usucapião. 

 

 

USUCAPION BY ABANDONING THE FAMILY HOME AND ITS 

CONSTITUTIONALITY  

 

ABSTRACT 

 

The Law no. 12,424 / 2011, which regulated the Program My home, my life, also added to the 

Civil Code a new form of special urban adverse possession, which in turn received the name 

of family adverse possession. This new institute enables the former spouse or former partner 

to acquire property owned by the couple only by proving that the other consort has voluntarily 

and unjustifiably left the home. Thus, protecting the right to housing of family members who 

stayed in the property, bearing the costs of maintenance and conservation of the property. 

 

Keywords: Dignity of human person; Right to housing; Usucapion. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Com o advento da Lei n° 12.424, de 16 de Junho de 2011, que alterou a Lei 11.977, de 

7 de Julho de 2009, da qual regula o Programa Minha Casa Minha Vida, foi inserido ao 

Código Civil Brasileiro Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, o artigo 1240-A juntamente 

com seu parágrafo 1°, assim inserindo ao ordenamento jurídico brasileiro uma nova 

modalidade de usucapião, conhecida como usucapião especial urbana por abandono do lar 

conjugal, usucapião familiar, usucapião especial conjugal ou pró-família. 

Esta modalidade à época de sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro surgiu 

eivada de pontos polêmicos em face dos requisitos básicos do instituto da usucapião e do 

instituto da culpa, que fora abolido em 2010 pela emenda constitucional 66/2010, a qual 

aboliu o respectivo instituto como requisito à dissolução do casamento, onde, com o 

surgimento deste novo requisito, produziu determinada insegurança jurídica. 

O direito à moradia está disposto no rol da declaração universal dos direitos humanos 

de 1948 e também veio a ser ratificado posteriormente pelo Pacto de São José da Costa Rica 

em 1969. 

No Brasil, uma vez que o constituinte originário tenha atribuído aos entes federados a 

obrigação de promover programas de construção de moradias como também as condições de 

saneamento básico e habitacionais, o direito à moradia só veio a ser expressamente elencado 

no rol dos direitos sociais no ano de 2000 através da Emenda constitucional N° 26, que deu 

nova redação ao artigo 6° da Constituição Federal de 1988. 

O direito à moradia tem como objetivo a realização e a promoção de políticas urbanas 

e habitacionais de fim social. Como exemplos das políticas urbanas estabelecidos pelo 

governo federal, podemos citar a criação do Ministério das Cidades em 2003, que 

recentemente em 2019, juntamente com o Ministério da Integração Nacional, foram fundidos 

e transformados em Ministério do Desenvolvimento Regional. Tivemos também a 

promulgação do Estatuto das Cidades em 2001, concessão de direito espacial para fins de 

moradia em 2001, a regularização fundiária e, por último, o programa Minha Casa Minha 

Vida em 2009, de onde se originou o instituto da usucapião familiar que é o objeto de estudo 

deste trabalho. 
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Assim, o objetivo principal deste trabalho é exibir ao leitor os principais argumentos 

que sustentam a constitucionalidade do instituto em relação ao direito à moradia e à dignidade 

da pessoa humana. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Nos termos do artigo 1240-A do Código Civil de 2002: 

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem 

oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 

250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com 

ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua 

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não 

seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1o  O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor 

mais de uma vez (BRASIL, 2002, on-line). 

Trata-se de um novo dispositivo que fora incluído pela Lei 12.424 de 2011, 

denominada de usucapião familiar, “pró-família” ou por abandono do lar conjugal.  

Para a efetividade do instituto, o imóvel deve ser comum aos ex-cônjuges ou ex-

companheiros, que esteja localizado em área urbana e que tenha metragem máxima de 250m², 

desde que ocorra o abandono por parte de um dos cônjuges ou companheiros e que transcorra 

o prazo de dois anos estabelecido no instituto. O usucapiente não pode ser proprietário de 

outro imóvel urbano ou rural, além disso o mesmo não poderá ser agraciado com o direito por 

mais de uma vez. 

O intento deste artigo introduzido aqui é preservar e proteger um teto de 

moradia para o cônjuge ou convivente que se separa e permanece no imóvel 

(VENOSA, 2018, p. 237). 

 Ao criar o instituto, a intenção do legislador foi de assegurar o direito à moradia ao 

cônjuge que foi abandonado, resguardar a família e efetivar a dignidade da pessoa humana. 

Esta modalidade também mantém os princípios e fundamentos da usucapião especial urbana. 
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3 USUCAPIÃO CONCEITO E FUNDAMENTO 

 

A usucapião é o modo de aquisição originário da propriedade, onde o possuidor deve 

exercer a posse de forma contínua, mansa e pacífica, esta que deve ser exercida sobre a coisa 

alheia por espaço de tempo através requisitos determinado em lei com a intenção de dono. O 

requisito fundamental do instituto é o tempo, pois através do mesmo é possível aplicar a 

prescrição aquisitiva. A posse mansa e pacífica é quando não existe qualquer ação judicial que 

questione a posse do imóvel desejado. 

A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, mediante o 

exercício da posse pacífica e contínua, durante certo período de tempo 

previsto em lei. Trata-se de uma forma de prescrição aquisitiva, razão por 

que “estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas 

que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição” (art. 1.244). 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2018, p. 829). 

 A usucapião tem derivação do latim usucapio, onde significa “Direito de posse ou de 

aquisição de um bem, móvel ou imóvel, pelo seu uso prolongado, contínuo e ininterrupto, 

durante um tempo estabelecido por lei” (DICIO, Usucapião, [2019], on-line).  

 É um termo de gênero duplo, sendo utilizado tanto no masculino como no feminino. 

 
O vocábulo usucapião se origina da junção da palavra usus acrescida do 

verbo capio, que significa tomar, dando origem à expressão tomar pelo uso. 

Apegado às raízes latinas da palavra usucapião, importantes autores utilizam 

a palavra no feminino[...] outros não menos ilustres escritores a usam no 

masculino (MELO, 2010, p. 103). 

 

 O termo é acolhido pela grande parte da doutrina como gênero feminino, assim como 

foi acolhido no Código Civil Brasileiro de 2002 e assim respeitando sua origem, como ocorre 

no direito francês, espanhol, italiano e inglês. O instituto se caracteriza como meio de 

aquisição não somente da propriedade, desde que seja através do exercício da posse desde que 

ela seja sem oposição e de forma ininterrupta e pacífica, mas também de outros direitos reais 

de garantia. Ambos os direitos podem ser adquiridos desde que sejam observados o lapso 

temporal que vem a ser o requisito principal do instituto, bem como os demais requisitos 

determinados em lei para sua definitiva efetivação. 
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 O alicerce da usucapião tem por caráter dúplice, ou seja, o possuidor deve ter não 

somente a posse do imóvel como também deve fazer de uso dele, ou seja, deve residir no 

imóvel a ser usucapido. Como a posse e o uso têm fundamentos e finalidades iguais, a 

primeira passou a contar com características próprias e a segunda passou a perdurar como 

elemento da primeira. O possuidor também deve ter imprimido ao bem outro requisito que é a 

aparente destinação de proprietário em desfavor do atual e inerte proprietário do imóvel, que 

não se deu ao trabalho de proteger o seu direito de propriedade da posse que está sendo 

exercida por outrem, onde assim se acaba por consolidar a propriedade. 

 
O fundamento desse instituto é garantir a estabilidade e segurança da 

propriedade, fixando um prazo, além do qual não se pode mais levantar 

dúvidas ou contestações a respeito e sanar a ausência de título do possuidor, 

bem como os vícios intrínsecos do título que esse mesmo possuidor, por 

ventura tiver (DINIZ, 2018, p. 184). 

Ao garantir a estabilidade e segurança da propriedade, o instituto tem como objetivo 

principal facilitar a prova de domínio pelo possuidor pelo decurso de tempo, bem como de 

consolidar sua aquisição do imóvel pela efetivação do instituto. 

 
O fundamento da usucapião está assentado, assim, no princípio da utilidade 

social, na convivência de se dar segurança e estabilidade à propriedade, bem 

como de se consolidar as aquisições e facilitar a prova do domínio 

(GONÇALVES, 2018, p. 253). 

 

 Assim, o fundamento principal da usucapião é o de efetivar a utilidade social do 

imóvel, a fim de se garantir o princípio constitucional da moradia a seu possuidor e sua 

família que já estava de posse do imóvel, assim vindo o mesmo a tornar-se proprietário do 

imóvel do qual detinha a posse. 

 

4 DA LEGITIMAÇÃO PARA USUCAPIR 

 

 Por ser a usucapião um modo de adquirir a propriedade, é necessário, que quem a 

pretende adquirir tenha qualidade e capacidade para tanto, uma vez que existem causas que 

vêm a impedir a aquisição da propriedade por essa forma, que algumas vezes são causas 
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relativas à pessoa do possuidor. Assim, uma vez que não tenha corrido o prazo da prescrição 

entre ascendentes e descendentes, como no caso entre marido e mulher e entre os incapazes e 

seus representantes, nenhum deles pode vir a adquirir o bem do outro pela usucapião. 

 Também possui legitimação ativa para propositura da usucapião por abandono do lar o 

ex-cônjuge, ex-companheiro, inclusive homoafetivo, que tenha permanecido no lar após a 

saída do outro.  

 

Enunciado 500 da V Jornada de Direito Civil: “A modalidade de usucapião 

prevista no art. 1.240-A do Código Civil pressupõe a propriedade comum do 

casal e compreende todas as formas de família ou entidades familiares, 

inclusive homoafetivas” (CJF, Enunciado 500, [2019], on-line).  

 

 Para que o ex-cônjuge ou ex-companheiro venha a obter a legitimidade, este deve ser 

coproprietário do imóvel abandonado, além de utilizá-lo para fins de moradia própria e de sua 

família, por dois anos, atingindo, assim, a função social da propriedade, esta que tem por 

objetivo primordial garantir o direito à moradia àquele que exerce a posse da propriedade. 

  

A consagração normativa do instituto apoia-se em pressupostos específicos, 

comprovando sua aplicação restrita. A começar pela necessidade de que o 

parceiro abandonado divida a titularidade do imóvel com o abandonador e 

continue a residir no bem após o evento – a lei diz “utilizando-o para sua 

moradia ou de sua família”. Vale dizer, o cônjuge ou companheiro 

permanece a residir no imóvel do qual detém uma parcela da propriedade e 

vai, com o transcurso do biênio legal, adquirir a propriedade da fração 

pertencente ao outro, integralizando o domínio em seu nome (PEREIRA, 

2012, p. 132). 

  

Dessa forma, o requisito “utilizando-o para sua moradia ou de sua família” não deve 

ser aplicado em seu sentido literal, uma vez que é exigida a posse exclusiva do cônjuge ou 

companheiro que tenha permanecido no imóvel após a saída do cônjuge ou companheiro que 

tenha abandonado o imóvel, assim vindo deixar para trás o domínio do mesmo. Assim, o 

cônjuge ou companheiro que fica na propriedade por consequência do abandono pelo ex-

companheiro passa a exercer a posse com exclusividade sobre o imóvel, onde, através do 

decurso do lapso temporal de dois anos, esse possuidor passa a adquirir a propriedade do 

imóvel, podendo, assim, regularizá-la através da ação de usucapião por abandono do lar. 
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5 DO IMÓVEL A SER USUCAPIDO 

 

 Somente o imóvel urbano é passível de usucapião por abandono do lar. Assim, é a 

moradia e não o trabalho que se deve privilegiar. Dessa forma, o artigo 1.240-A surgiu em 

sede de regulamentação do programa “Minha casa, Minha vida”, que não inclui a propriedade 

rural no seu texto, passando a alcançar e beneficiar somente propriedade urbana. 

 Critica-se muito a respeito da exclusão do imóvel rural desta modalidade de 

usucapião, uma vez que o domicílio de uma pessoa não é critério para justificar tal tratamento 

diferenciado, vindo a caracterizar ofensa grave ao princípio da isonomia. 

  

Nesse sentido, os efeitos do abandono são os mesmos, independente da 

localização do imóvel em que ficou residindo o abandonado. Quiçá não 

sejam mais gravosos na zona rural, na qual as relações sociais mais próximas 

favorecem que a pecha de abandonado passe a integrar de forma pejorativa a 

identidade social do que permaneceu no imóvel. Além disso, no Brasil, os 

índices de baixa escolaridade e alta pobreza são mais acentuados na zona 

rural, gerando entraves ao acesso à Justiça e a efetivação de direitos (SILVA, 

2012, p. 34). 

  

Assim, o legislador errou ao não incluir o imóvel rural ao referido instituto, já que o 

abandono do lar não acontece somente na área urbana, podendo vir a acontecer também em 

áreas rurais. 

 

6 DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CÔNJUGE USUCAPIENTE 

 

O artigo 1.240-A exige que o imóvel deve possuir metragem de até 250 m² (duzentos e 

cinquenta metros quadrados), uma vez que imóveis com esta dimensão podem ser de valor 

elevado dependendo de sua localização e, em alguns casos, podem ser o único imóvel do 

cônjuge que abandonou o lar, assim dando causa a efetivação da referida ação. 
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Diversas críticas foram feitas ao instituto, neste ponto uma delas que me chamou a 

atenção é a de Priscila Maria Pereira Corrêa da Fonseca: 

 

Por fim, será que antes de editar a nova lei, refletiu o legislador a 

circunstância de que um imóvel de 250 m² pode representar um bem de 

altíssimo valor econômico – há apartamentos de tais dimensões cujo valor 

ultrapassa a casa dos três milhões de reais – e que a perda, ainda que parcial, 

desse montante pode empobrecer sobremaneira aquele que ‘abandonou’ o lar 

e enriquecer injustificadamente o outro que nele ficou albergado? 

(FONSECA, 2011, p. 120). 

 

 A crítica da autora é coerente quanto à falta de reflexão do legislador no momento da 

edição do instituto e quanto à não observância do valor dos imóveis, mas temos que entender 

que quem abandonou o lar e a família sem justificativa e não reivindicou a sua posse no 

período de dois anos estabelecido no artigo 1.240-A do Código Civil dá causa à aplicação do 

instituto, assim devendo perder o bem que integra seu patrimônio, mesmo que isso lhe cause 

uma perda substancial a este. Deve o ex-companheiro usucapiente comprovar que o ex-

companheiro que abandonou o lar deu justa causa para a propositura da ação, assim afastando 

o enriquecimento ilícito previsto no artigo 884 do Código Civil. Com isso, o magistrado deve 

analisar e se sobrepor de forma criteriosa às provas e depoimentos que estão presentes nos 

autos com o fim de se evitar situações injustas e desgastantes às partes envolvidas. 

 

7 DA POSSE 

 

O Fator tempo é fundamental e necessário para que a posse seja convertida em 

propriedade, onde cada espécie de usucapião irá exigir um certo decurso de tempo para que a 

sua utilidade social venha a ser satisfeita. 

 

A posse (possessio) e o tempo (tempus) constituem pressupostos básicos, 

estruturais da aquisição por usucapião. Para que a primeira se converta em 

propriedade torna-se necessário que a ela se associe o fator tempo 

(continuatio possessionis) (GONÇALVES, 2018, p. 285). 
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A posse do artigo 1.240-A exige a observância de alguns elementos especiais, como o 

exercício, por 2 (dois) anos, de forma ininterrupta sem oposição; a mesma posse deve ser 

direta e com exclusividade. 

 

É exigido que o ex-cônjuge ou ex-companheiro que permanece no imóvel 

tenha a posse direta, ou seja, deve ter o imóvel em seu poder de forma 

imediata, cabendo somente a este o direito de usucapir o bem, não 

transmitindo esse direito a terceiros (ALVARENGA, 2015, p. 579). 

  

Não basta que, para se beneficiar da usucapião por abandono do lar, o ex-cônjuge ou o 

ex-companheiro seja o possuidor. O imóvel deve ser de propriedade de ambos os cônjuges ou 

companheiros conforme estabelece a lei, devendo, assim, ser coproprietário do imóvel o 

cônjuge ou companheiro usucapiente. 

A posse deve ser principalmente sem oposição, sem interrupção e no mínimo por dois 

anos contínuos. Para que seja caracterizada a falta de oposição, deve o ex-cônjuge ou ex-

companheiro deixar de manifestar seu interesse sobre a propriedade durante o período de 2 

(dois) anos. 

A ação de usucapião por abandono do lar virá a ser prejudicada no caso de o ex-

cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar retorne reivindicando a posse sobre o 

imóvel, seja ela judicialmente ou extrajudicialmente, com isso não ficando caracterizada a 

posse ad usucapionem. 

 

8 DA NÃO APLICAÇÃO DO INSTITUTO NOS CASO DA LEI MARIA DA PENHA 

 

 Esta é uma questão interessante que, em virtude de ordem judicial, tem-se a saída 

compulsória de um dos cônjuges, como exemplo nas medidas originárias de natureza 

acautelatórias e também nos casos em que é decretada a prisão do cônjuge agressor 

provenientes de solicitações da Lei Maria Da Penha - Lei 13.340 de 7 de agosto de 2006. 

 Sobre a prescrição aquisitiva nos casos da Lei Maria Da Penha, vem a explicação de 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2019, p. 284): 
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A respeito da saída compulsória de um dos cônjuges, em virtude de ordem 

judicial, a exemplo do que se dá nas medidas de natureza acautelatórias 

emanadas da Lei Maria da Penha. Neste caso, é forçoso convir, não se 

poderá reconhecer a prescrição aquisitiva contra quem foi compelido a se 

retirar da residência, mesmo que haja dado causa à medida por conta do seu 

mau comportamento. 

 

 Quem foi obrigado a se retirar de sua residência, não pode ter reconhecida contra si a 

prescrição aquisitiva de 2 (dois) anos contra si, ainda que a medida tenha se dado por causa de 

seu mau comportamento. 

 O requisito fundamental que se deve ter em mente nesta modalidade de usucapião 

deve ser o abandono voluntário. Conforme reforça o enunciado 595 da VII Jornada de Direito 

Civil: 

 
O requisito "abandono do lar" deve ser interpretado na ótica do instituto da 

usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à 

ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo 

fim do casamento ou união estável. Revogado o Enunciado 499 (CJF, 

Enunciado 595, [2019], on-line). 

 

 O presente enunciado é claro em destacar que o abandono do lar deve se dar de modo 

voluntário, sendo assim as medidas cautelares aplicadas por decisão judicial em função da Lei 

Maria da Penha podem ser renovadas a cada 6 (seis) meses e se a soma delas for superior a 

dois anos durante um período contínuo, este tempo não pode ser usado como período 

aquisitivo. 

 O período aquisitivo também não é computado nos casos em que o cônjuge ou 

companheiro teve sua prisão decretada e consequente afastamento compulsório do convívio 

familiar. 

 Assim o período aquisitivo de 2 (dois) anos previsto neste instituto de usucapião só 

passa a ser aplicado com o fim da medida cautelar ou da soltura, caso o cônjuge afastado não 

retorne à residência e não reivindique a sua posse sobre o imóvel. 
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9 DA PROPRIEDADE E A APLICAÇÃO DOS REQUISITOS EM RELAÇÃO À 

REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 

 

 A lei exige que o imóvel a ser usucapido seja comum do casal, onde dividia a 

propriedade com o ex-cônjuge ou ex-companheiro. Caso o regime matrimonial que foi 

escolhido pelo casal seja o regime de comunhão universal de bens previsto no artigo 1.667 do 

Código Civil de 2002, os bens adquiridos a qualquer título anteriores e posteriores ao 

casamento são considerados bens comuns do casal, sendo assim passíveis de usucapião. 

 Conforme o entendimento da doutrina majoritária, ela entende que, ao verificar o 

regime de bens do casamento ou da união estável, deve o magistrado conferir se o bem é 

próprio ou comum do casal, para que venha a concluir quanto à existência da res habilis, ou 

não, sobre as coisas que são passíveis de serem usucapidas. 

 Sobre a possibilidade de aplicar a usucapião familiar sobre imóvel que seja adquirido 

em condomínio, temos a afirmação de José Fernando Simão ([2019], on-line) que entende ser 

possível a aplicação do instituto: 

 

O imóvel pode pertencer ao casal em condomínio ou comunhão. Se o casal 

for casado pelo regime da separação total de bens e ambos adquiriram o 

bem, não há comunhão, mas sim condomínio e o bem poderá ser usucapido. 

Também, se o marido ou a mulher, companheiro ou companheira, cujo 

regime seja o da comunhão parcial de bens compra um imóvel após o 

casamento ou início da união, este bem será comum (comunhão do aquesto) 

e poderá ser usucapido por um deles. Ainda, se casados pelo regime da 

comunhão universal de bens, os bens anteriores e posteriores ao casamento, 

adquiridos a qualquer título, são considerados comuns e, portanto, podem ser 

usucapidos nesta nova modalidade. Em suma: havendo comunhão ou 

simples condomínio entre cônjuges e companheiros, a usucapião familiar 

pode ocorrer. 

 

 Também se verifica que a jurisprudência vem reconhecendo a aquisição de bem 

comum pela usucapião, quando presente o exigido pelo instituto que é o animus domini. 

FACHIN APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO FAMILIAR – IMÓVEL 

ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – REGIME DE 

COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - ABANDONO DO LAR 

CONFIGURADO - ENUNCIADO 595 DA VII JORNADA DE DIREITO 

CIVIL DO CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL – VIGÊNCIA DO ART. 
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1240-A DO CÓDIGO CIVIL A PARTIR DE 16/06/2011 – 

CONTESTAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O CÔMPUTO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL DA USUCAPIÃO - RECONHECIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NO CURSO DA DEMANDA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM 

26/07/17 - ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA. 

1. “O requisito ‘abandono do lar’ deve ser interpretado na ótica do instituto 

da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado 

à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa 

pelo fim do casamento ou união estável” — Enunciado 595, da VII Jornada 

de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal. 

2. O prazo de dois anos previsto pela usucapião familiar (art. 1.240-A do 

Código Civil) deve ser, necessariamente, cumprido a partir de sua vigência, 

em 16/06/2011. 

3. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do 

demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com 

a forma de aquisição do imóvel pela usucapião. 

4. É possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei 

se esgotou no curso do processo. Exegese do art. 493 do Código de Processo 

Civil, que privilegia o estado de fato e de direito no momento de julgar a 

demanda. 

5. No caso concreto, mesmo que interrompida em 2013 a situação de 

abandono do lar, a sentença foi proferida em 26/07/17 — preenchido o lapso 

temporal de 2 anos exigido pelo art. 1.240-A do Código Civil. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 

0008088-62.2013.8.16.0030 - Foz do Iguaçu -  Rel.: Desembargadora 

Rosana Amara Girardi Fachin -  J. 25.10.2018) 

 

Sendo assim, a tutela jurisprudencial vem ratificando o disposto no artigo 1.240-A do 

Código Civil, tornando explícito o direito social previsto na carta constitucional, quanto à 

Usucapião Familiar. 

 

10 DA COMPETÊNCIA JUDICIÁRIA 

 

 O referido instituto só pode vir a ser aplicado com a comprovação do reconhecimento 

da relação familiar, no casamento ou união estável, com a última devendo ser especificamente 

comprovada. A competência para julgamento e processamento dessas ações é das Varas de 

Família. 
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 No restante, quem está pleiteando o direito deve fazer prova da separação de fato, 

visto que a lei se refere a ex-cônjuge ou ex-companheiro. 

 Além do mais, a forma de aquisição da propriedade por meio deste instituto vem a 

afetar de forma direta a partilha, uma vez que vem afastar dela o imóvel de cuja meação foi 

usucapida. 

 Uma vez que os referidos negócios jurídicos entre familiares são repercutidos de forte 

emoção e em alguns casos discussões acaloradas, entende-se que eles necessitem de um 

tratamento específico das varas de família. 

 

É da Vara de Família, onde houver, a competência para processar a ação de 

usucapião familiar, por tratar de efeito jurídico derivado da relação de 

casamento ou da de união estável que se prorroga em razão da matéria, 

exigindo justamente o artigo 1.240-A do Código Civil que o imóvel a ser 

usucapido seja aquele utilizado pelo ex-casal como moradia familiar ou 

conjugal, não podendo o promovente da usucapião ser proprietário de outro 

imóvel urbano ou rural (MADALENO, 2013). 

 

 No entanto, acredita-se que teremos muitos enfrentamentos até que seja pacificada a 

jurisprudência no que tange a aplicação do instituto da usucapião por abandono do lar, já que 

não existe previsão legal quanto ao juízo competente para processamento de julgamento. 

 

11 REFLEXOS DO INSTITUTO DA USUCAPIÃO POR ABANDONO DO LAR NO 

DIREITO DE FAMÍLIA 

 

 Uma vez que o referido instituto pertença aos Direitos Reais, já que seu assunto trata 

da prescrição aquisitiva de um imóvel, este não pertence unicamente ao direito das coisas. 

 Diversas são as características que fazem que a usucapião disposta no artigo 1.240-A 

do Código Civil, que está presente no livro do direito das coisas, venha a ser regulada e ao 

mesmo tempo faça parte do direito de família. 

 Dos legitimados da ação de usucapião por abandono do lar, a lei estabelece que devem 

ambos ser cônjuges ou companheiros e devem estar separados de fato. São tratados com 
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igualdade pelo direito de família os institutos do casamento, da união estável, além do da 

separação. 

 Além disso é exigido a copropriedade do bem imóvel, onde é preciso analisar o regime 

de bens matrimonial adotado pelos cônjuges, para que esta copropriedade venha a ser 

estabelecida, assim estando mais uma vez presente o direito de família. 

 Torna-se indiscutível os reflexos do instituto da usucapião por abandono do lar 

presente no artigo 1.240-A do Código Civil, que pertence ao direito das coisas, venha a causar 

no direito de família, uma vez comprovada sua relação com o referido direito. 

 No restante, um dos possíveis danos que vem a ser causado pela usucapião por 

abandono do lar ao direito de família vem ocorrer pela possibilidade da instituição familiar vir 

a decair, já que põe fim a total possibilidade de se restabelecer o relacionamento com o fim de 

regularizar a situação conjugal, após o legislador ao tomar rapidamente a decisão. 

 

Com efeito, o legislador criou uma norma que acaba por impor a necessidade 

de tomada de atitude para formalização da ruptura do casal, quando, quiçá, o 

mais adequado fosse resguardar aos companheiros ou cônjuges a 

possibilidade de aguardar que essa ruptura familiar se acomodasse e se 

estabilizasse naturalmente no mundo dos fatos para, apenas posteriormente, 

ser formalizado o rompimento no universo jurídico, e se fosse o caso 

(GUAZZELLI, 2012. p. 99). 

 

 Existe também ao longo do processo de separação o vínculo sentimental que chega a 

ser muito forte. Contudo, evita-se em várias ocasiões que prevaleça a reconciliação, com a lei 

vindo a desobedecer o ciclo natural do referido processo de separação, uma vez que veio a 

ocorrer a ruptura da relação, o cônjuge que planeja deixar o lar não deve dar oportunidade à 

aplicação da usucapião por abandono do lar, devendo tomar todas as medidas cabíveis com 

fim de evitar a execução do referido instituto. 

 Visto que um processo de separação possui suas peculiaridades e dificuldade, uma vez 

que não são poucas em função das questões financeiras e em relação aos filhos, o prazo que 

foi expressamente estipulado pelo legislador de 2 (dois) anos é considerado por alguns 

doutrinadores muito curto. 
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12 COMO EVITAR A PERDA DA PROPRIEDADE 

 

 Se houver, por parte de quem deixou a antiga residência, oposição quanto ao exercício 

da posse exclusiva em face de quem permaneceu no imóvel, durante os dois anos o domínio 

absoluto sobre o bem não poderá lhe ser conferido. 

 Fica também descaracterizado o abandono do imóvel quando o ex-cônjuge ou ex-

companheiro contribui para a manutenção e conservação, contribui de forma direta ou indireta 

para o pagamento dos tributos e demais taxas referentes ao imóvel mesmo que seja residência 

apenas do cônjuge que permaneceu no imóvel. 

 Em casos de notificação judicial ou extrajudicial e até mesmo disputa judicial, fica 

descaracterizado o abandono do lar, assim não caracterizando a posse por quem permaneceu 

no imóvel. 

 

Consigne-se que, em havendo disputa, judicial ou extrajudicial, relativa ao 

imóvel, não ficará caracterizada a posse ad usucapionem, não sendo o caso 

de subsunção do preceito. Eventualmente, o cônjuge ou companheiro que 

abandonou o lar pode notificar o ex-consorte anualmente, para demonstrar o 

impasse relativo ao bem, afastando o cômputo do prazo (TARTUCE, 2019, 

p. 310). 

 

 Assim se conclui que não fica caracterizado o abandono do lar por aquele que ainda 

continua a contribuir com as despesas de manutenção e conservação do imóvel e mesmo que 

faça a reivindicação da posse de forma judicial ou extrajudicial, assim afastando o decurso do 

prazo estabelecido no artigo 1.240-A do Código Civil. 

 

13 DA CONSTITUCIONALIDADE DO INSTITUTO 

 

 O processo legislativo, do qual resultou a aprovação da Lei 12.424 de 16 de Junho de 

2011, é repleto de peculiaridades, o que, para alguns autores, maculou com 

inconstitucionalidades insanáveis o dispositivo, muitos dos quais sustentam ser também de 
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ordem material, ao tratar equivocadamente da usucapião como uma situação que afronta 

diretamente os aspectos basilares desta modalidade aquisitiva. 

A referida lei no âmbito formal teve como ponto inicial uma Medida Provisória que 

veio a fazer atualizações nas regras do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, 

que inicialmente não fala nada sobre esta nova modalidade de aquisição do imóvel urbano. 

Foi no decorrer do debate da medida provisória pelas diversas comissões do Congresso 

Nacional que foi cogitada a possibilidade de introduzir esta modalidade de usucapião familiar, 

que veio a prevalecer no projeto final que veio a ser aprovado. Não constou nem mesmo a 

exposição de motivos do novel instituto no referido projeto de lei e nem sua discussão no 

plenário sobre isto. Mesmo assim, há quem alegue que o próprio processo legislativo está 

completamente viciado. 

Apesar de terem surgido diversos argumentos a respeito da inconstitucionalidade dele, 

isto mudou muito e já existe um amplo entendimento a respeito de sua constitucionalidade. 

Sendo assim, podemos, em uma leitura adequada do instituto, identificar os princípios 

e valores constitucionais em que vem a reluzir a sua constitucionalidade. 

 

13.1 DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A dignidade da pessoa humana é o princípio basilar da nossa constituição, tanto que a 

constituinte de 1988 consagrou como valor supremo do nosso ordenamento a pessoa humana, 

e também colocando-a como valor fundante do estado brasileiro. Este princípio tem forte 

influência no direito de família, onde o planejamento familiar deve ser de livre decisão do 

casal e este deve estar fundado neste princípio. 

 

A dignidade da pessoa humana é o valor fundante do estado brasileiro (art. 

1.° inciso III) e inspirador da atuação de todos os poderes do Estado e do 

agir de cada pessoa. Tal valor está presente, de modo expresso ou implícito, 

em todas as partes da Constituição. Um exemplo bastante claro pode ser 

encontrado no campo do direito de família: o planejamento familiar, livre 

decisão do casal, deve estar fundado no princípio da dignidade da pessoa 

humana (art. 226, § 7°) (FACHIN, 2019, p. 208). 
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 Trata-se de um valor vital do qual antecede a norma legislativa; também é um assunto 

habitual entre os estudiosos de todos os campos do direito inclusive até mesmo de outras 

ciências, uma vez que tal princípio não foi criado pelo legislador e muito menos surgiu no 

final do século XX. 

 

O princípio da dignidade humana não é simples criação legislativa, 

porquanto apenas se reconhece no texto constitucional iminência da 

dignidade como valor (ou princípio básico), cuja a existência, bem como o 

próprio conceito de pessoa humana, são dados anteriores, aferidos de modo 

prévio a normação jurídica. Como postulado fundamental, peculiar ao estado 

de direito democrático, a dignidade da pessoa humana há de plasmar todo o 

ordenamento jurídico positivo - como dado imanente e limite mínimo vital a 

intervenção jurídica. Trata-se, portanto, de um princípio de justiça 

substancial, de validade a priori, positivação jurídico-constitucional 

(PRADO, 2013, p. 43). 

 

Dessa forma, aqueles integrantes do núcleo familiar que vieram a permanecer no 

imóvel merecem uma especial proteção da sua dignidade, uma vez que necessitam fazer uso 

dele para a sua subsistência, dando suporte à constitucionalidade a esta modalidade aquisitiva. 

 

13.2 DO DIREITO À MORADIA 

 

 A constituição federal possui dispositivo expresso que protege o direito à moradia, o 

qual está devidamente incluído no rol dos direitos sociais expressos no artigo 6°, e também 

indica que este está incluído no artigo 7°, IV como necessidade vital básica do trabalhador e 

sua família. 

 O direito à moradia foi incluído na constituição federal através da emenda 

constitucional número 26 de 14 de Fevereiro de 2000, que alterou a redação do artigo 6° para 

incluir o direito à moradia como um direito social. Até esta data o direito social à moradia não 

estava expresso no texto constitucional, mas já era expresso no artigo 25° da Declaração 

Universal da Pessoa Humana e artigo 4° no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais. 
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Sua introdução ao texto constitucional reflete entendimento já externado 

pelo Estado brasileiro no plano internacional. A essencialidade do direito à 

moradia é proclamada, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos 

da Pessoa Humana (art. 25) e no Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (art. 11) (MENDES, 2017, p. 692). 

 

 Outras constituições seguem o entendimento da necessidade de se garantir direito à 

moradia, como também a sua concretização como é o caso da Constituição de Portugal em 

seu artigo 65. 

 

Artigo 65.º Habitação e urbanismo 1. Todos têm direito, para si e para a sua 

família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e 

conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. 2. Para 

assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado: a) Programar e executar 

uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do 

território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de 

uma rede adequada de transportes e de equipamento social; b) Promover, em 

colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a 

construção de habitações económicas e sociais; c) Estimular a construção 

privada, com subordinação ao interesse geral, e o acesso à habitação própria 

ou arrendada; d) Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e 

das populações, tendentes a resolver os respetivos problemas habitacionais e 

a fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução. 3. O 

Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda 

compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. 4. O 

Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais definem as regras de 

ocupação, uso e transformação dos solos urbanos, designadamente através de 

instrumentos de planeamento, no quadro das leis respeitantes ao 

ordenamento do território e ao urbanismo, e procedem às expropriações dos 

solos que se revelem necessárias à satisfação de fins de utilidade pública 

urbanística. 5. É garantida a participação dos interessados na elaboração dos 

instrumentos de planeamento urbanístico e de quaisquer outros instrumentos 

de planeamento físico do território (PORTUGAL, 2005, on-line). 

 

 Em relação ao direito à moradia e à propriedade, destaca-se o artigo 183 estabelecido 

em nossa constituição, o qual prevê a aquisição do domínio pelo possuidor de área urbana de 

até 250 m² quadrados desde que a utilize para sua moradia e de sua família ininterruptamente 

e sem oposição por 5 anos. 

 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
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§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou 

à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (BRASIL, 

1988, on-line). 

 

 O artigo 191 da constituição federal também apresenta regra semelhante, mas 

aplicável à propriedade rural, e determina que o possuidor que tiver a posse de área de terra 

não superior a 250 hectares, em zona rural, tendo tornado-a produtiva pelo seu trabalho ou de 

sua família por cinco anos adquirir-lhe-á a propriedade. 

 

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, 

possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, 

em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por 

seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 

propriedade. 

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião 

(BRASIL, 1988, on-line). 

 

 O direito à moradia, por ser um direito fundamental, possui natureza tanto negativa 

quanto positiva. Quanto à natureza negativa ou o direito de defesa, impede que a pessoa venha 

a ser privado de possuir uma moradia digna ou ser privado dela de forma arbitrária, 

merecendo destaque especial a proibição de penhora de bem de família previsto na lei 

8009/99. Por outro lado, as de natureza positiva do direito à moradia são prestações fáticas e 

normativas que são traduzidas de proteção de caráter organizatório ou procedimental como no 

caso do estatuto das cidades Lei 10.257/2001, que traça as diretrizes gerais de política urbana. 

Tal lei também deu importante passo ao garantir o direito à moradia condigna em nosso país e 

também ao implementar instrumentos que visam a sua prática concretização. 

 

Em relação à natureza negativa, ou seja, direito de defesa, o direito à 

moradia impede o indivíduo de ser arbitrariamente privado de possuir uma 

moradia digna. A natureza positiva do direito à moradia apresenta-se, por 

sua vez, em prestações fáticas e normativas que se traduzem em medidas de 

proteção de caráter organizatório e procedimental (MENDES, 2017, p. 693). 
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 A usucapião familiar, ao invadir a esfera do direito de família, veio a violar normas 

sobre propriedade e regime de bens do matrimônio, mas temos que ressaltar que o mesmo 

instituto veio a atender no que se refere à função social da propriedade ao garantir o direito à 

moradia do ex-cônjuge ou ex-companheiro que permaneceu na posse do imóvel, com o intuito 

de proteger as pessoas que integram o núcleo familiar, assim dando uma excepcional tutela 

social ao referido núcleo familiar e preservando a segurança e os interesses dele. 

 

A novel usucapião, ao invadir a órbita do direito de família, atende à função 

social da propriedade por garantir a moradia daquele condômino que exerce 

a posse do imóvel, protegendo a comunidade familiar, apesar de violar 

normas sobre propriedade e regime de bens (DINIZ, 2018, p. 203). 

 

 Diante do conflito entre direito de propriedade de quem abandonou o imóvel e o 

direito à moradia de quem permaneceu nele, deve-se prevalecer o critério do justum, a fim de 

se solucionar este conflito, assim devendo ser aplicado o princípio da função social da 

propriedade em favor dos membros da entidade familiar que permaneceram no imóvel com 

intuito de garantir o mínimo existencial a estes e tornar de forma eficaz e definitiva o direito 

social à moradia. 

 

Ante o conflito entre o direito de propriedade daquele que abandonou o 

imóvel condominial e o direito de moradia daquele que nele permaneceu, 

tornando-o útil socialmente, deverá prevalecer o critério do justum, na 

solução dessa antinomia real, aplicando-se o princípio da função social da 

propriedade e o respeito à dignidade dos membros da entidade familiar, 

garantindo-lhes o mínimo existencial (LINDB, arts. 4° e 5°), tornando eficaz 

o direito social de moradia (DINIZ, 2018, p. 204). 

 

 O objetivo do instituto é proteger o mínimo existencial do ex-cônjuge ou ex-

companheiro e os demais membros da família que tenham permanecido no imóvel, pois estes, 

dependendo do caso, possuem muito pouco materialmente em relação ao que abandonou o lar, 

assim garantindo e assegurando a quem ficou financeiramente desamparado o direito à 

moradia, ou seja, aos membros da família que permaneceram no imóvel. 

 

Trata-se de uma escolha que visa proteger o mínimo existencial daquele que, 

materialmente, pouco ou nada mais possui, ainda que isso se dê em 
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detrimento da hipótese abstrata de tutela à propriedade daquele que 

abandonou o lar. Assegurar o direito à moradia do sujeito desamparado 

financeira e moralmente significa proteger, também, a moradia concreta de 

uma família e o direito existencial daqueles que nela se correlacionam 

(FACHIN, 2011, on-line).  

 

 Ainda sobre o prisma constitucional, percebe-se uma tutela especial da família, no 

artigo 226 da constituição ao descrevê-la como base da sociedade e digna de uma especial 

proteção do estado, de modo a efetivar a proteção constitucional que o instituto pretende 

efetivar. Além disso, uma leitura da usucapião familiar se percebe que o objetivo final dela é 

proteger a esfera patrimonial da família, sendo claramente constitucional, e também visível na 

nossa legislação, que a moradia é um direito tanto da pessoa como da família, com notáveis 

consequências nas relações civilistas. 

 

Apreende-se que o novo dispositivo legal encartado ao Código Civil é 

adequado aos vetores que esteiam o ordenamento jurídico brasileiro, sendo 

possível o acolhimento sistemático ao art. 1240-A em leitura orientada pelas 

determinantes principiológico-constitucionais (FACHIN, 2011, on-line). 

 

Com base nas considerações acima, é possível sustentar a constitucionalidade da 

usucapião familiar do artigo 1.240-A do Código Civil, uma vez que este garante o direito 

constitucional à moradia dos membros da família que permaneceram na posse do imóvel, 

resguardando a dignidade deles a fim de garantir um mínimo existencial. 

 

14 CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho analisou a constitucionalidade da nova modalidade de usucapião 

familiar inserida em nosso ordenamento jurídico pela Lei 12.242/2001, lei esta que teve por 

objetivo principal a regulamentação do programa governamental Minha Casa Minha Vida. 

 Foram analisados também o conceito geral do instituto da usucapião, a sua origem e 

suas características e também seus princípios e fundamentos. Posteriormente, também 

analisamos quem são os legitimados que se beneficiam do instituto da usucapião familiar e 

que o mesmo instituto também é aplicável nos casos de relações homoafetivas. 
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 Posteriormente ao estudo da usucapião familiar também, analisamos sobre a não 

aplicação do instituto nos casos de violência doméstica da Lei Maria da Penha, uma vez que o 

período de prescrição aquisitivo do instituto não pode ser reconhecido em casos de saída 

compulsória em virtude de ordem judicial ou no caso de prisão do cônjuge agressor, assim o 

referido período só passa a ser contabilizado a partir do momento em que não é mais renovada 

a ordem judicial de afastamento ou a prisão é revogada e o agressor não retorna para o 

convívio familiar ou não reivindica a posse do imóvel. 

 Também se estudou sobre a aplicação dos requisitos do instituto da usucapião familiar 

em relação ao regime de comunhão universal de bens, assim concluindo seu cabimento e 

aplicação em relação a este regime de bens e às formas que o cônjuge que abandonou o lar 

deve utilizar para evitar que quem ficou com a posse do imóvel efetive o instituto. 

 Analisou-se também o fato do enriquecimento ilícito do cônjuge usucapiente quanto 

ao valor de mercado do imóvel a ser usucapião, que em alguns casos são superiores a três 

milhões de reais, concluindo que não existe enriquecimento ilícito, uma vez que quem 

abandonou o lar dá causa à aplicação do instituto mesmo que isso lhe cause uma perda 

substancial em seu patrimônio. Também se analisou as formas de se evitar a perda da 

propriedade por quem abandonou o lar. 

 Também foi alvo do estudo os reflexos do instituto da usucapião familiar no direito de 

família e a competência judiciária para processamento e julgamento das ações em relação ao 

instituto, por se tratar de efeito jurídico derivado da relação do casamento, assim concluindo 

que este é de competência das varas de família para sua correta análise e julgamento. 

 A ideia principal do legislador foi de proteger o cônjuge ou companheiro que teve que 

sustentar a dor do abandono por parte do outro, assim garantindo o direito à moradia de quem 

permaneceu no imóvel, uma vez que a maioria da sociedade brasileira é formada por casais de 

baixa renda. Podemos concluir que o estado protege a célula básica de sua organização social 

que é a família. 

 A usucapião familiar se consiste em uma política pública que tem por objetivo 

principal efetivar o direito à moradia do cônjuge e dos membros da família que permaneceram 

em situação moral e material de abandono, uma vez que há um déficit habitacional elevado no 

Brasil e uma grande dificuldade por famílias de baixa renda em ter acesso a uma moradia 

digna e de qualidade. 
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 Uma vez em que a constituição da república de 1988 consagra que compete à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios promover e efetivar programas de moradias 

para famílias de baixa renda e melhorias nas condições de saneamento básico e das condições 

habitacionais, o objetivo principal deste artigo foi levar o leitor a compreender os principais 

pontos a respeito da constitucionalidade da usucapião familiar. O intuito principal da 

usucapião familiar foi de beneficiar famílias carentes de direitos sociais, ou o cônjuge ou ex-

companheiro que não tem outro lugar para morar. 

 Com isso, finalmente concluímos que estamos diante de um instituto que, além de 

proteger a dignidade de quem permaneceu no imóvel realizando os atos referentes à posse, 

também imprime concretude ao princípio da função social e garante o direito constitucional à 

moradia para os membros do núcleo familiar que foi abandonado e assim garantindo a 

subsistência deles. 
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