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DA USUCAPIÃO POR ABANDONO DE LAR: UM ESTUDO COMPARADO DOS 

DIREITOS REAIS E O DIREITO DE FAMÍLIA 

 

1. RESUMO 

O presente artigo objetivou discorrer sobre o art. 1240-A do Código Civil de 2002, o 

qual disciplinou a modalidade de Usucapião por Abandono de Lar Conjugal. Para 

tanto, enfatizou-se a relação do Direito de propriedade com o Direito de Família. 

Utilizou-se a revisão literária como metodologia adotada para trazer a presente 

discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o tema. Ademais, a pesquisa trata 

sobre as controvérsias colacionadas no novo instituto, na qual destacam-se a 

discussão sobre o abandono de lar e a alegação de culpa de um dos cônjuges no 

término da relação conjugal. Essa modalidade inovadora de usucapião, 

independentemente da intenção do legislador, trouxe insegurança jurídica, visto que 

não há fundamento jurídico consolidado capaz de legitimar a aplicação de tal 

instituo, seja no âmbito dos Direitos Reais, ou no âmbito do Direito de Família. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A Lei 12.424 que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida, foi 

responsável pela criação da Usucapião por abandono de lar conjugal e entrou em 

vigor em 17 de junho de 2011. Essa lei acrescentou o artigo 1240-A no Código Civil 

de 2002. Tal modalidade visa beneficiar aquele que exercer por 2 (dois) anos, 

initerruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre o imóvel 

urbano de até 250m² 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. 

Contudo, esse novo instituto trouxe consigo inúmeros questionamentos 

quanto a sua (in) constitucionalidade e consequentemente, sua aplicabilidade. 

Nesse contexto, faz-se necessário uma análise sobre os aspectos controversos 

existentes, contribuindo, assim, para o avanço doutrinário sobre o assunto. 

 

3. OBJETIVOS 



Analisar a conceituação e fundamentos jurídicos das elementares do artigo, 

no que concerne a relação do Direito de Família e os Direitos Reais e os variados 

posicionamentos doutrinários. 

Refletir, a partir dos resultados, sobre as implicações e legitimidade da 

modalidade de usucapião por abandono de lar conjugal. 

  

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa se pautará na revisão literária, fontes documentais – legislação, 

posicionamentos doutrinários, decisões judiciais – para a discussão sobre a 

Usucapião por Abandono de Lar, bem como todas as incongruências e controvérsias 

existentes. Este artigo não possui a finalidade de esgotar a controvérsia 

apresentada, mas de expor ao cenário acadêmico e jurídico o quanto é perigoso a 

positivação de uma norma inconsistente e contraditória no âmbito dos Direitos Reais 

e do Direito de Família. 

É necessário, portanto, a utilização dos métodos da análise, síntese e crítica 

para atingir o objetivo da pesquisa e contribuir para um sólido entendimento. Sendo 

assim, a análise e estudo de documentos jurídicos, doutrinários e históricos, são de 

suma importância para o enriquecimento da pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A função social da propriedade é considerada princípio constitucional, 

consagrada no artigo 5° da Constituição de 1988 e ampliou sua concepção 

positivando-a como princípio de ordem econômica no artigo 170. 

O princípio da função social norteou a construção do Código Civil de 2002, e 

tem o papel de fazer submeter o interesse individual ao interesse coletivo (bem-estar 

geral). O verdadeiro significado da função social da propriedade não é de diminuição 

do direito de propriedade, mas de poder-dever do proprietário, devendo este dar à 

propriedade destino determinado, caso contrario terá algum tipo de sanção, ou até 

mesmo desapropriação. 

Dessa forma, a função social da propriedade determina que o proprietário 

possui um dever para com toda a sociedade de usar a propriedade de forma a lhe 



dar melhor destinação sob o ponto de vista dos interesses coletivos. Nesse sentido, 

a codificação do instituto da Usucapião trouxe significantes modificações ao nosso 

ordenamento, na medida que beneficia aquele que fez “bom uso” do imóvel, mais 

precisamente, aquele que cumpriu a função social em detrimento do legítimo 

proprietário. 

A Usucapião é uma das formas de aquisição de propriedade de bem imóvel, 

levando-se em consideração o uso da coisa durante certo período de tempo, 

conforme consta no art. 530 do CC/2002. Tal instituto consiste no fato de alguém, 

que exerça a posse ad usucapionem (mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de 

dono), se torne proprietário daquela coisa pelo uso, conforme preceitua a Teoria 

Subjetiva de Savigny, excepcionalidade do nosso Código Civil, que adota a Teoria 

Objetiva de Ihering, como regra.  

A Lei 12.424 que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida, foi 

responsável pela criação da Usucapião por abandono de lar conjugal que visa a 

garantia do direito fundamental à moradia e entrou em vigor em 17 de junho de 

2011. A referida Lei incluiu o art. 1240-A no Código Civil de 2002, com a seguinte 

redação: 

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, 2011). 

A Usucapião Familiar tem o intuito de beneficiar o cônjuge abandonado, 

sendo assim, este deverá exercer posse direta, ininterrupta e sem oposição (posse 

ad usucapione), pelo prazo exíguo de 2 (dois) anos. Insta dizer que, o cônjuge que 

abandonou o lar não poderá retornar antes do prazo supracitado, caso contrário, 

estará descaracterizado o caráter ininterrupto exigido. Contudo, o separado de fato 

parece gozar de mais direito do que aquele que vive em família, pois as demais 

modalidades de Usucapião exigem prazos superiores. 

O que dizer do prazo previsto para esta modalidade de aquisição da 
propriedade? O requisito tempo para outra modalidade de usucapião que 
tem a mesma base (moradia urbana) que a ora tratada é de cinco anos, 
definindo na Constituição Federal. Cabe questionar o porquê de tão exíguo 
prazo para situação que envolve, além dos requisitos objetivos, sentimentos 



e afetos, o que dificulta ainda mais a tomada de decisões rápidas e 
pragmáticas. (FIGUEIREDO, 2011, p.11). 

Ademais, assim como toda ação de Usucapião, é necessário que não haja 

oposição a tal pretensão durante o tempo estipulado, a fim de comprovar a posse 

mansa, pacífica e ininterrupta da coisa.  

Como inovação do novo instituto, visto que nas demais modalidades de 

Usucapião o possuidor não tem qualquer relação com o imóvel, nesse, o ex-

companheiro obrigatoriamente deverá ser proprietário de pelo menos metade do 

imóvel, adquirindo a sua integralidade quando preenchido os requisitos necessários 

para tal. Entretanto, é necessário que o imóvel esteja registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis no nome de ambos os cônjuges. Tal exigência é um formalismo 

desnecessário e que, com base em uma interpretação extensiva, viola as regras 

estabelecidas no Regime Bens, no qual o casal está consubstanciado.  

O Regime de Comunhão parcial de bens estabelece que os bens adquiridos 

na constância do casamento serão divididos no percentual de 50% (cinquenta por 

cento) para cada um, independentemente se o registro, no caso de bem imóvel, 

estiver no nome de apenas um deles. É o que estabelece o inciso I do artigo 1666 

do CC/2002: 

Art. 1.660. Entram na comunhão: 

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda 
que só em nome de um dos cônjuges. (BRASIL, 2002). 

O ex-cônjuge ou ex-companheiro a que o artigo 1240-A se refere, diz respeito 

a situação fática de separação do casal, e não o divórcio legalmente declarado, visto 

que nessa segunda situação, pressupõe a divisão dos bens adquiridos na 

constância do casamento, e encerra os deveres conjugais, o que impossibilitaria a 

alegação de abandono de lar. Cumpre ressaltar que, a Usucapião por Abandono de 

Lar também abrange a União Estável, visto que está devidamente reconhecida no 

nosso ordenamento jurídico como entidade familiar. É o que consta nos Enunciados 

500 e 501 da Jornada de Direito Civil: 

 

500 - 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. 



501 - As expressões “ex-cônjuge” e “ex-companheiro”, contidas no art. 
1.240-A do Código Civil, correspondem à situação fática da separação, 
independentemente de divórcio. 

 

É necessário, ainda, que o imóvel do casal a ser usucapido seja urbano, ou 

seja, de acordo com os limites definidos pela lei municipal. Pelo fato de existir uma 

modalidade específica, a Usucapião especial Rural, esta que não foi recepcionada 

pela Usucapião Familiar. Tal argumento não merece prosperar, pois, apesar de já 

existir tal modalidade, os requisitos exigidos são diferentes daqueles aqui tratados, 

como o principal beneficiado, o tempo de posse, bem como a área. Ademais, essa é 

uma situação de afronta constitucional, visto que há um tratamento discriminatório e 

viola o princípio da isonomia, pelo simples fato da localização do domicílio, 

porquanto, sem justificativa jurídica. 

Além da exigência acima citada, o imóvel não poderá ultrapassar o limite de 

250 m², o que é mais um ponto de incongruência na norma do art. 1240-A. Levando-

se em consideração que a Usucapião Familiar tem como objetivo resguardar o 

direito à moradia, não há sentido dessa limitação de área, pois dessa forma, o 

legislador estabelece que um imóvel de 260 m², por exemplo, não pode ser 

destinado à moradia de uma família, o que é totalmente incompatível com a 

realidade. 

De se ressaltar que a principal discussão refere-se ao abandono de lar como 

um dos motivos para decretação do divórcio, bem como, um dos requisitos para a 

alegação da Usucapião Familiar, a qual caracteriza-se pela saída voluntária de um 

dos cônjuges do lar conjugal. A saída compulsória do lar conjugal, seja por qualquer 

motivo, não ensejará o direito ao cônjuge em pleitear tal modalidade de usucapião. 

Portanto, aquele que abandonar o imóvel, deverá provar que o fez justificadamente, 

cabendo-o propor uma ação cautelar de separação de corpo, situação que afastaria 

a alegação de abandono, e possivelmente a perda da propriedade. 

Contudo, o termo voluntário, para alguns doutrinadores, é sinônimo de 

culposo, o que voltaria com a discussão de culpa no divórcio, algo que, segundo a 

maioria dos doutrinadores, fora extinto quando da promulgação da Emenda 

Constitucional n° 66 de 2010. Antes da promulgação da Emenda Constitucional, 

havia, obrigatoriamente a discussão de culpa quando da decretação do divórcio, 

mais do que isso, era requisito para propor a ação de separação. A culpa pela 

separação era imputada ao cônjuge que violasse alguns dos deveres conjugais. 



A Emenda alterou a redação do artigo 226 §6° da CF/88, extinguindo o prazo 

de 2 (dois) anos de separação de fato ou 1 (um) ano de separação judicial para 

ingressar com a ação de Divórcio. “Obviamente que, com o fim do instituto da 

separação, desaparecem também tais causas objetivas e subjetivas para a 

dissolução da sociedade conjugal” (DIAS, 2011, p. 94), porquanto, não haveria mais 

necessidade de discussão de culpa para a decretação do Divórcio, sendo cabível, 

apenas, no caso de possível indenização moral na esfera cível, é o que a maioria 

dos doutrinadores defendem. 

Portanto, aqueles que defendem a exclusão absoluta da discussão de culpa 

no divórcio, o abandono de lar como requisito para pleitear a Usucapião Familiar 

está em desacordo com Emenda Constitucional já citada, sendo incabível tal 

discussão. Vejamos: 

 

(...) o término da coabitação em razão dos interesses pessoais dos 
consortes desencadeia efeitos jurídicos relevantes como o rompimento do 
regime de bens, do direito à herança e da obrigatoriedade do cumprimento 
dos deveres recíprocos. Todavia, o art. 1.240-A do Código Civil se apoia no 
subjetivismo da identificação de um culpado para criar uma nova pena civil, 
a do perdimento da compropriedade sobre o imóvel do casal como 
consequência do ato ilícito do abandono injustificado do lar. (FARIAS; 
ROSENVALD, 2012, p. 465-466). 

  

Logo, o legislador teve a intenção de punir, civilmente, patrimonialmente o 

cônjuge que “abandonar” o lar, sem levar em consideração os reais motivos da 

saída.   

Seria, assim, uma forma de pressionar a pessoa que não mais reside no lar 
a realizar a partilha dos bens adquiridos na constância matrimonial. Com 
isso, tal instituto acaba por reabrir, em campo diverso (às vezes 
apresentam-se em vara cível matérias de competência de vara de família), 
como matéria incidental dos autos da usucapião, a discussão dos motivos 
da dissolução da entidade familiar, o que se mostraria como um retrocesso 
ante a Emenda Constitucional n 66/10. (SOUZA, Marcelo Agamenon Goes 
de; MANOEL, Vinicius. Usucapião “familiar” ou usucapião especial urbana 
por abandono de lar. Consulex, 2012, n. 373, p. 55). 

 

Ademais, uma norma não pode servir como forma de pressionar a 

permanência de um dos cônjuges no imóvel, que não mais querem viver juntos, 

apenas para não perder o seu direito à propriedade. 

Contudo, da mesma forma que antigamente, não era razoável exigir a culpa 

como requisito para a separação, hoje, também não parece razoável o impedimento 

absoluto, de se discutir a culpa. Assim, deve haver um equilíbrio na norma, de tal 



modo que essa discussão seja oportunizada nas situações cabíveis, que inclusive, 

ainda traz consequências no caso concreto.  

Sendo assim, é totalmente plausível a possibilidade de discussão de culpa 

após a Emenda n° 66. No caso da Usucapião Familiar, o termo “abandono de lar”, 

não é sinônimo de culpa, devendo ser analisado caso a caso.  

Ademais, se houver, realmente, a caracterização do abandono de lar culposo, 

o cônjuge abandonado poderá pleitear reparação de danos, perda do direito de usar 

o nome de casado, entre outros, mas não terá consequências para o cônjuge 

culpado quanto à partilha dos bens adquiridos pelo casal, visto que a simples 

separação de fato põe fim aos deveres conjugais, e consequentemente, impede uma 

punição para o ex-cônjuge, este que não tem mais obrigações. 

Diferentemente daqueles que entendem que a intenção do legislador era de 

voltar com a discussão da culpa com a inserção da terminologia “abandono de lar”, 

há outros doutrinadores que entendem no sentido de “abandono do imóvel”. Nesse 

diapasão, ORSELLI (2012) defende: 

 

(...) norma que criou a possibilidade de usucapião por abandono de lar é 
fruto do direito real, advinda desse, e não do direito de família, tendo como 
requisito o “abandono do bem a ser usucapido”, e não o abandono do lar 
conjugal ou da família. (ORSELLI, 2012). 

 

Assim, aquele que abandonou o lar, o fez de forma a abandonar 

voluntariamente o imóvel, e portanto, deixa de exercer os atos possessórios 

essenciais à conservação do bem e a caracterização do animus dominus, 

consequentemente, não há a caracterização da função social. É o que leciona 

PARLEMO (2012): 

 

(...) o termo “abandono de lar” não remete as questões relativas ao fim do 
relacionamento, mas, “quer significar o fato daquele que deixou de praticar 
atos inerentes ao proprietário, tal como uso, gozo, disposição ou 
reivindicação”. (PALERMO, 2012). 

 

Nesse sentido, a Usucapião Familiar não deve ser entendida como punição 

ao cônjuge que deixou o lar, àquele que tem culpa pelo fim da sociedade conjugal, 

mas sim, como punição patrimonial pelo descumprimento da função social. Também 

comunga da mesma ideia FREITAS (2011): 

 



(...) entendo que houve atecnia na dicção da legislação na expressão 
“abandonou o lar”, que, sem dúvidas, remeto o leitor ao instituto do 
“abandono familiar”. Porém, para efeitos de aplicação eficaz da norma deve 
ser lida como “separação de fato” e “abandono patrimonial” e os efeitos 
decorrentes destes institutos, onde, no primeiro, impõem-se o fim da 
comunicação patrimonial, e, no segundo, da perda do patrimonial, ambas 
situações previstas na lei. A usucapião é uma maneira de prestigiar o 
possuidor que mantêm a posse de uma propriedade abandonada pelo seu 
proprietário, que se encontra ociosa e descuidada, e que passa a 
desenvolver a função social da mesma. (FREITAS, 2011). 

 

Contudo, tal argumento também não deve prosperar, pois conforme já 

abordado sobre a função social, aquele que abandona o imóvel, o deixa com a sua 

família, ex-cônjuge, filhos, estes que, ao residir no bem, fazem por cumprir a função 

social exigida. A perda da função social caracterizaria se tal bem não estivesse na 

posse de sua família, sem qualquer destinação. 

Enfim, além de não descaracterizar a função social do imóvel, o cônjuge 

apenas permitiria a presença de sua família no mesmo, um ato de mera tolerância 

em prol da família. É o que entende Maria Berenice Dias (2011): 

Quem lida com as questões emergentes do fim dos vínculos afetivos sabe 
que, havendo disputa sobre o imóvel residencial, a solução é um afastar-se, 
lá permanecendo o outro, geralmente aquele que fica com os filhos em sua 
companhia. Essa, muitas vezes, é a única saída até porque, vender o bem e 
repartir o dinheiro nem sempre permite a aquisição de dois imóveis. Ao 
menos assim os filhos não ficam sem teto. (DIAS, 2011). 

Conforme consta no art. 1.208 do Código Civil, os atos de mera tolerância e 

permanência não induzem posse, por conseguinte, não legitima o ex-cônjuge a 

pleitear a ação de Usucapião por Abandono de Lar. Como observa Souza (2009): 

Então, se tenho um imóvel e por benevolência, permito ou tolero que 
alguém o use como sua residência por algum tempo, esse que recebeu 
minhas benevolência não é possuidor, mas mero detentor do imóvel, já que 
ali se encontra porque eu assim permiti ou tolerei. (SOUZA, 2009 p. 26). 

 

6. RESULTADOS 

 

Ante o exposto, ficou demonstrado que o art. 1240-A que trata da Usucapião 

por Abandono de Lar traz muitas controvérsias e incongruências pro nosso 

ordenamento jurídico, dividindo os doutrinadores quanto à sua (in) 

constitucionalidade. 



Não há uma harmonia conceitual e jurídica nessa nova modalidade, no que 

concerne a relação do Direito de Família e os Direitos Reais. Essa inconformidade 

resultou na principal crítica abordada, qual seja, o sentido da terminologia “abandono 

de lar”, bem como as consequências advindas. 

Entretanto, seja qualquer posicionamento adotado, “abandono de lar” como 

sinônimo de culpa (direito de família) ou como “abandono do imóvel” e 

descaracterização da função social (direito real), ambos entendimentos possuem 

pontos inconsistentes, quem não sustentam a constitucionalidade de tal modalidade.  

Assim, a Usucapião por Abandono de Lar Conjugal, por todo o exposto, traz 

várias incertezas e insegurança jurídica, impossibilitando uma aplicação legitima ao 

caso concreto, situação que não deve prevalecer no nosso ordenamento. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A usucapião do bem imóvel destinado a moradia da família tem fulcro jurídico 

no artigo 1.240-A do Código Civil de 2002, introduzido pela Lei 12.424 de 2011. Nos 

termos do referido artigo, aquele que exercer por 2 (dois) anos, initerruptamente e 

sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre o imóvel urbano de até 250m² 

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. 

Tal medida tem dividido opiniões dos doutrinadores, principalmente no que 

toca o entendimento do termo “abandono de lar”, sendo que alguns o consideram 

como sinônimo de culpa, configurando um retrocesso no Direito de Família, trazendo 

uma discussão que, de acordo com eles, está extinta no nosso ordenamento. Lado 

outro, há aqueles que acreditam que o tal termo refere-se ao abandono da 

propriedade, situação que ensejaria consequências consubstanciadas pelos Direitos 

Reais, qual seja, perda da propriedade pelo não cumprimento da função social 

consagrada pela nossa Constituição. 

 No entanto, verifica-se, por todo o exposto, que ambos os entendimentos 

possuem falhas nos seus fundamentos, situação que corrobora a fragilidade do 

instituto. 
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