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RESUMO  
 

O presente trabalho aborda críticas quanto ao novo instituto da usucapião conjugal introduzido no Código Civíl, 

considerando que ele fere outros ramos do ordenamento jurídico. De início será abordado comumente, a origem 

e toda parte conceitual e classificatória do instituto da usucapião comum e especial. E em seguida ele apresenta 

o cerne do estudo, primeiramente seu conceito e função social e logo após, as críticas quanto a criação deste 

instituto e de sua aplicabilidade, este instituto tem um prazo legal de 02 anos e abrangendo os imóveis urbanos 

de pequeno valor ou não, não incluindo os imóveis rurais, demonstrando a sua incoerência frente a alguns 

regimes de casamento, isto é, a sua criação é desnecessária e retrocesso jurídico em face á outros institutos e 

princípios do ordenamento causando uma instabilidade no mundo jurídico. 

Palavras-chaves: Usucapião Conjugal; Conflito de normas; Ordenamento jurídico. 

 

 

ABSTRACT  
 

This paper addresses criticisms of the new institute of marital prescription introduced in the Civil Code, 

considering that it hurts other branches of law. Start is commonly discussed the origin and all conceptual and 

classificatory part of the institute and the common adverse possession. And then he presents the core of the 

study, firstly the concept and its social function and soon after, the criticisms regarding the creation of this 

institute and its applicability, this institute has a statutory period of 02 years and covering the urban estate of 

small value or no, not including rural properties, demonstrating their inconsistency against some regimes of 

marriage, ie, its creation is unnecessary and will face legal setback in other institutes and planning principles 

causing an instability in the legal world. 

Keyword: Conjugal adverse possession; Conflict of laws; Legal system. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O artigo ora apresentado aborda o instituto 

Usucapião Conjugal, propondo-se a debater o 

tratamento dado ao mesmo, principalmente no que 

diz respeito às lacunas e confusões que o mesmo gera 

em outros ramos do Direito Brasileiro, demonstrando 

no possível que a inovação trouxe feridas e 

descredibilidade para outros institutos. Para tanto, 

busca-se citar algumas críticas contra o usucapião 

conjugal ora estudado e mostrar que a novidade é 

fora de propósito, haja vista que irá aumentar ainda 

mais as demandas processuais e os litígios familiares. 

A criação da lei 12.424 de 16 de junho de 2011 

trouxe um novo artigo que foi inserido no nosso 

Código Civil no seu art. 1240-A, onde prevê uma nova 

espécie de usucapião, com tempo bastante reduzido e 

com características peculiares, onde somente ex- 

cônjuges ou ex-companheiros poderão pertencer a 

lide, como a própria nomenclatura já explana de 

Usucapião Conjugal. Constata-se que sendo uma lei 

nova, a doutrina ainda condiciona-se pobre referente 

a esse assunto, como é considerado uma 

problematização a ser criteriosamente estudada, 

diante de toda divergência que há entre o instituto 

novo e os já pertencentes ao ordenamento pátrio. 

 A usucapião conjugal foi criada para proteger 

o ex-cônjuge ou ex-companheiro que ficou no imóvel 

ao ser abandonado. Sendo que, o legislador foi infeliz 

ao editar uma lei, que traz consigo o terrível 

retrocesso jurídico, traz a baìla a volta da culpa, a 

falta de crédito do regime de bens, fere o direito de 

igualdade entre os cônjuges, garantido 

constitucionalmente, demonstra divergência entre 

interpretações sobre o ser ex-conjuge ou ex-

companheiro, já que o direito até então considera 

“ser” apenas após o divórcio, e outras críticas, como a 

aplicação do crime de abandono material e a 

discriminação do dispositivo quanto a quem ele 

assegura, ora que a lei só é válida para o os imóveis 

urbanos e não os rurais que são pessoas geralmente 

mais abastadas e ficaram fora da cobertura da lei.   

Tendo em vista o teor subjetivo do tema, que, 

diante da inexistência de ideias ou argumentos exatos 

por se tratar de Direito, uma matéria que muda de 

acordo com a sociedade e não possui certezas 

absolutas basilares, para definir a Usucapião Conjugal, 

então se torna impossível reunir um único 

entendimento, uma certeza no seu real objetivo, 

tendo o foco deste artigo em cima de críticas, 

especialmente em razão da segurança jurídica que foi 

quebrada com inovação da lei e que o indivíduo como 

pertencente a um Estado Democrático de Direito 

precisa ter consolidada como princípio. 

É de bom grado ressaltar que não se visa 

exaurir a discussão sobre o tema, que seria impossível 

diante da abrangência e complexidade, havendo 

inclusive, algumas interpretações e divergências entre 

os doutrinadores quando de sua apreciação, 

principalmente em relação a possível volta da culpa, 

já abolida com a Emenda Constitucional 66/2010, e 

sobre a falta de crédito do regime de bens, polêmicas 

essas e outras que serão abordadas no decorrer do 

trabalho. 

 

2. ORIGEM E CONCEITO DO USUCAPIÃO 
 

Antigamente a palavra “usucapião”, 

especialmente no Corpus Iuris Civilis, era tida como 

feminina, e, assim o Código Civil de 1916 também 

determinava, mais houve entre os doutrinadores umas 

divergências quanto a sua classificação de gênero e 

mudou-se para o masculino, mais considera-se as 

duas formas corretas. Sendo que o Novo Código Civil 

de 2002 emprega o vocábulo “usucapião” no 

feminino, respeitando sua origem, como ocorre no 

direito francês, espanhol, italiano e inglês, segundo 

Gonçalves (2013, p. 259). 

A usucapião é muito antiga, tem sua origem no 

Direito Romano. Sua etimologia significa dizer Capio 

quer dizer “tomar” e usu quer dizer “pelo uso” no 

entanto, “tomar pelo uso”, mais que não era 

instantâneo, precisava o decurso do tempo para que 

tivesse seu efeito. Nesse tempo já era considerado 

pelo direito Romano como modo de aquisição de 

domínio, como dito por Diniz (2010, p. 153). 

A usucapião sendo a força que origina um 

direito novo de uma pessoa pelo um bem utilizado 

como seu ou de sua família, no decorrer de um tempo 

determinado por lei, foi originado com base na 

utilidade social, para dá o fim específico aquele bem 

ao qual foi destinado. 

Diante de controvérsias entre doutrinadores e 

juristas quanto a unicidade das prescrições ou sua 

dualidade, a doutrina majoritária entende-se como a 

prescrição aquisitiva é geradora de direitos, porque 

ela  leva á apropriação do bem, pelo o seu uso 

prolongado com efeito elementar do tempo, mais os 

requisitos legais preenchidos.                   

Como assevera Maria Helena Diniz (2010, 

p.579), que usucapião é um “modo de aquisição da 

propriedade e de outros direitos reais (usufruto, uso, 

habitação, servidão predial) pela posse prolongada da 

coisa com a observância dos requisitos legais.” 

Não podendo ser possíveis de ser usucapidos 

os imóveis públicos só sendo permitidos os de 

domínio particular, como reza a carta magna no seu 

artigo 183 §3°. E também os bens legalmente 

inalienáveis não podem ser usucapidos. 
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Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2013, p. 

258) o fundamento da usucapião está assegurado, “ 

no princípio da utilidade social, na conveniência de se 

dar segurança e estabilidade à propriedade, bem 

como de se consolidar as aquisições e facilitar a prova 

do domínio.” 

Data visto que o usucapião é garantido com a 

posse e o decurso do tempo, o usucapiente tem que 

dar ao imóvel a estabilidade quanto à propriedade, 

durante um certo tempo que é o requisito legal. O 

entendimento de Gonçalves (2013, p. 258) Tal 

instituto, segundo consagrada doutrina, repousa na 

paz social e estabelece a firmeza da propriedade, 

libertando-a de reivindicações inesperadas, corta pela 

raiz um grande número de pleitos, planta a paz e a 

tranquilidade na vida social: tem a aprovação dos 

séculos e o consenso unânime dos povos antigos e 

modernos.  

Haja vista que o fundamento é dar paz social e 

segurança quanto à propriedade, mais para usucapir o 

bem precisa que seus requisitos sejam todos 

preenchidos tais como: Animus domini, não ter 

oposição, ser contínua a posse, pacífica e pública e 

mais o requisito temporal legal, e justo título e boa-fé 

apenas na usucapião ordinária.  

Quanto ao seus efeitos Caio Mário (2010, p. 

122) assegura, sendo modo de aquisição da 

propriedade, o principal efeito do usucapião é 

constituir título para o usucapiente, oponível erga 

omnes, inclusive os interessados em relações aos 

quais tem a força de operar a sua transferência para o 

usucapiente. Embora este efeito se ligue mais 

diretamente ao usucapião extraordinário e ao 

especial, pode-se atribuir igualmente ao ordinário. 

Como se pode observar o instituto do 

usucapião, é o instituto garantidor de uma situação de 

fato tranformando-se em uma situação de direito. O 

efeito ergas omnes garante que qualquer pessoa 

poderá requerer o usucapião deste que preencha os 

requisitos garantidor deste instituto. Sendo que o 

usucapião comum (extraordinário e ordinário), é 

assegurado a qualquer pessoa, qualquer um pode 

ajuizar ação mesmo tendo bens ou não registrado no 

seu nome só basta que se enquadre nos requisitos 

exigidos, já o usucapião especial, tanto urbano como 

o rural, o possível usucapiente não pode ter registro 

de outro imóvel. 

Isto ocorre por um motivo simples, este 

instituto foi criado com objetivo de assegurar o direito 

a moradia previsto na Constituição Federal de 1988, 

art. 6º, e também a busca da função social da 

propriedade.  

Na doutrina a usucapião divide-se em comum 

(extraordinária e ordinária) e usucapião especial 

(urbana, rural e conjugal) e ainda há a usucapião 

indígena. Soma-se a estes o usucapião especial 

coletivo urbano previsto no Estatuto da Cidades, lei 

10.251/2001, com  intuito de facilitar a aquisição da 

propriedade por um número maior de pessoas numa 

mesma situação de fato, isto é, ocupação coletiva de 

áreas urbanas sem função habitacional.  

 

3. DA USUCAPIÂO CONJUGAL 
 

A usucapião conjugal originou-se com a criação 

da Lei 12.224/11 que regula o PROGRAMA MINHA 

CASA, MINHA VIDA, e também os fundiários 

assentamentos localizados em areas urbanas e outras 

leis. Com a criação desta lei, foi acrescentado ao 

Código Civíl o dispositivo que ora criticamos, no rol 

dos Direitos Reais, uma mais nova modalidade de 

usucapião. O Art. 1240-A, diz - aquele que exercer, por 

2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse 

direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano 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. 

Esclarece o civilista Elpídio Donizetti (2011, 

p.1) - Trocando em miúdos, o marido ou a mulher que 

abandonar o lar conjugal, perde a sua cota parte do 

imóvel residencial, desde que se enquadre na situação 

descrita na lei; em contrapartida, o que ficou na casa, 

adquire a integralidade do bem. 

O instituto ora estudado traz consigo inúmeras 

divergências para outros ramos do Direito, tornando-

se infeliz na sua contemplação. Haja vista que, para a 

sua aplicação implica o prejuízo de outros institutos 

tornando assim o ordenamento jurídico ainda mais 

complexo e confuso diante de tantas lacunas e 

contrapontos. 

A começar pelas diversas nomenclaturas tais 

como usucapião familiar; usucapião pró-moradia; 

usucapião urbano familiar, usucapião por abandono 

do lar conjugal; usucapião conjugal, onde a escolha 

opcional foi dada a este último por entender que o 

usucapião é entre os cônjuges, dar-se a preferência da 

escolha pelo o uso desta nomenclatura. Essa novidade 

no nosso código civil, trouxe junto a ele uma possível 

solução, contundo tantos outros percalços, tanto para 

quem vai julgá-lo como para quem vai interpretá-lo, 

porque como iremos aplicar uma lei, que fere ou retira 

a credibilidade  de outras tantas?  

O Ordenamento Jurídico Pátrio torna-se 

totalmente contraditório com esta novidade na 

legislação, onde em um determinado artigo do código 

cívil preconiza um determinado fato de uma forma e 

mais adiante o mesmo fato de outra forma, entende-

se que que há divergências tanto para o direito de 
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família como para os outros ramos do direito, ferindo 

assim princípios que são os alicerces  orientadores do 

Direito. E princípios que asseguram determinada 

relação familiar, determinados direitos entre cônjuges 

são quebrados, tirando seu valor real na elaboração 

destes institutos e ficando assim desprovido de 

confiança.   

No direito pátrio, muito tem se debatido sobre 

esse artigo. O legislador ao elaborá-lo, certamente 

não buscou dirimir todas as dúvidas quanto ao dever 

de aplicação deste, e a repercussão litigiosa que iria 

gerar diante de cada caso. Pelo prazo bienal 

estipulado pela a lei, muito reduzido a frente das 

outras modalidades de usucapião, não dando a devida 

chance para os consortes de repensar sobre sua 

situação, e assim a entidade familiar seria a mais 

atacada, porque no caso os cônjuges agiria com mais 

rapidez em busca do divórcio, com receio de perder 

seu bem e assim a chance de uma possível 

conciliação da união conjugal ficaria prejudicada. 

Outra situação seria no caso do cônjuge 

realmente usucapir a parte do outro, a outra parte 

entraria em juízo para tentar provar que houve 

oposição ou até mesmo não existiu o abandono, seria 

ainda mais prejudicial para o próprio julgamento da 

lide, atrapalhando assim a celeridade. Ressalta-se que 

este instituto tem validade para casamento ou união 

estável hetero como união homoafetiva. 

Diante da interpretação deste instituto, 

observa-se a incoerência de vários aspectos. Quando 

se fala sem oposição no direito de família, sabe-se 

que com a dissolução da sociedade conjugal envolve 

toda a família. Quem deve opor-se é exclusivamente 

o cônjuge ou companheiro? E se nesse tempo de 2 

anos houve visitas e até ajuda material de parentes 

afins?   

Entende-se, quando o legislador fala sem 

oposição, este requisito torna-o ineficaz diante de 

cada caso concreto, ora, pode o cônjuge ou 

companheiro que ficou no imóvel, pensar que sua 

posse é mansa, mais a mansidão é algo subjetivo, já 

que pode o outro cônjuge está sempre à pairar sem 

mesmo aquele tomar conhecimento. E a assistência 

da família afim pode ter algo substancioso, impedindo 

de que os pressupostos para admissibilidade desta 

espécie de usucapião configurem-se. E também a 

questão da initerrupitividade, o cônjuge ou 

companheiro que ficar no bem imóvel não pode 

ausentar-se, por exemplo: não podendo passar um 

tempo na casa dos pais ou por algum tempo viajar por 

motivo de trabalho, e, depois retornar para o bem 

imóvel, esse tempo bienal tem que ser constante e 

perene. 

A metragem que a novidade legal assegura é 

de 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados). 

Com a evolução da construção civíl, hoje não se pode 

afirmar que um imóvel por medir essa determinada 

metragem seja um imóvel de pequeno valor, pois a 

cada dia ocorre uma mudança na valorização 

imobiliária diminuindo ou aumentando o valor venal 

do bem. Chama a atenção para essa situação, quando 

um dos cônjuges usucapir a parte do outro no imóvel, 

e a hipótese deste bem está muito valorizado, por 

questão de  empreendimentos adjacentes, ou até 

mesmo porque o bairro valorizou-se tornando uma 

pequena parcela de terreno de alto valor econômico, 

por exemplo, deixaria assim os consortes com 

situações financeiras totalmente desequilibradas, 

ficando um dos dois desfavorecidos frente ao outro. 

Vale ressaltar que esta lei foi criada para 

regulamentar o programa minha casa minha vida 

PMCMV, sendo que não abarca só os assentados ou os 

beneficiados pelo programa, haja vista, que ela 

assegura este direito as pessoas que se enquadrem 

nos requisitos que a lei exige para a usucapião 

conjugal, seja os beneficiados do PMCMV ou não, pois 

a lei está prevista no Código Civil e serve para todos. 

Para todos que residem na área urbana,  já que a 

modalidade da usucapião conjugal não guarda o 

direito dos que moram na área rural.  

Por isso entende-se que, por exemplo, um casal 

que casou-se ou vive em união estável, compra uma 

casa de 250m² mesmo que pelo valor de 200.000 

(duzentos mil reais), e um dos cônjuges venha 

abandonar o outro, este perde totalmente o direito 

pelo o bem que comprou, ao passar o prazo bienal 

que alei exige, sem que volte para o lar ou se oponha 

de alguma forma. Assim, tem o mesmo direito um 

casal que comprou uma casa pelo PMCMV e paga uma 

quantia mensal, o cônjuge ou companheiro que 

abandonou o outro perde seu direito sobre o bem, ao 

preencher os requisitos do artigo 1240-A do Código 

Civil. 

A Constituição Federal traz no rol dos direitos e 

garantias fundamentais no seu artigo 5°,  inciso XXIII 

que “a propriedade atenderá sua função social”. E 

nesse entendimento, em dar a propriedade o fim que 

a destina, que foi criada esta modalidade de 

usucapião. Para Nelson Rangel Luciano (2012, p.1) 

preceitua que O certo é que a Propriedade deverá 

estar voltada para o bem geral de toda a sociedade, e 

não apenas para o atendimento das necessidades do 

proprietário. Assim, pode-se afirmar que, atualmente, 

existe algo de absoluto na Propriedade e este é, 

justamente, a sua função social. 

Nesse contexto, afirma-se que a função da 

propriedade é dar a sua destinação devida, não 

deixando que o imóvel fique sem utilidade e 

prejudique de certa forma a política de 

desenvolvimento urbano. E assim segundo Everson 

Manjinski (2013, p. 1) assevera: “Foi certamente 

visando à função social da propriedade, que o 
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legislador resolveu destinar ao cônjuge que habita o 

bem o direito de delimitar o seu futuro, adquirido a 

parte do imóvel que caberia ao outro companheiro”.  

O objetivo da criação da lei foi instituir e 

regulamentar o programa minha casa, minha vida, 

para benefício das pessoas de baixa renda. Sendo que 

ao introduzir o texto legal no Código Civil Brasileiro a 

lei serve tanto para a população menos abastada 

como para os mais abastados, até mesmo porque 

pode ocorrer de o imóvel configurar-se na metragem 

exigida e ser de alto valor venal, e ser um casal de 

boa condições financeiras, e se preencher todos os 

requisitos para ação da usucapião conjugal 

certamente a lei assegurará o seu Direito. 

 

4. DAS CRÍTICAS QUANTO AO INSTITUTO 

DA USUCAPIÃO CONJUGAL FRENTE A 

OUTROS DISPOSITIVOS DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO 
 

O Primeiro problema que podemos observar é 

o do descrédito do regime de bens trazido pela 

inovação da lei frente a segurança jurídica. 

O regime de Bens Jurídico tem sua origem no 

casamento, uma celebração solene preenchida de 

requisitos formais e legais, onde a doutrina tem 

dificuldade de conceituá-la. Alguns doutrinadores 

entendem ser um ato jurídico negocial outros 

consideram ser um contrato sui generis onde os 

nubentes manifestarão sua vontade.  

Para Carlos Roberto Gonçalves (2011, p.13) 

“Casamento é uma união legal entre um homem e 

uma mulher com o objetivo de constituírem a família 

legítima.” Hoje, podendo estender-se a casais do 

mesmo sexo. E a família sendo reconhecida pela carta 

magna como base da sociedade, sendo assim 

protegida pelo Estado. E o mesmo conceito dar-se 

também a união estável, reconhecida pela 

Constituição Federal como entidade familiar, onde o 

direito brasileiro assegura todos os direitos cabíveis 

ao casamento civil, valendo-se do regime legal que é 

o de Comunhão Parcial de Bens escolhido pelo Estado 

para regimento do patrimônio dos companheiros.  

Assevera Maria Berenice Dias (2010, p.149), 

que “Antes do casamento, por meio de pacto 

antenupcial, os noivos podem escolher o regime 

jurídico que irá reger o patrimônio do casal durante o 

casamento e mesmo após sua dissolução”. Esse 

regime é onde vai resguardar aos nubentes o direito 

de dispor, gozar e usufruir de seus bens assim como 

queira. E primaz o pacto antenupcial, como a própria 

nomenclatura já diz, tem que ser antes da celebração 

do casamento, podendo ser modificado após o 

casamento somente se houver anuência de ambos os 

cônjuges. 

Portanto, ao explanar mais sobre regime de 

bens, não se pode deixar de mencionar mesmo que 

brevemente os outros tipos de regimes de bens, há de 

saber-se que existe além do regime legal de 

Comunhão Parcial de Bens, mais 3 regimes nos quais 

são: o Universal de Bens, da Separação Total de Bens 

e o da Participação Final nos Aquestos, sendo que, 

para a escolha destes 3 (três) últimos para o 

regimento do patrimônio conjugal precisa-se de um 

acordo firmado por escrito, conhecido como pacto 

antenupcial como já mencionado, se não haver o 

pacto, o estado escolherá para os nubentes o regime 

legal como de praxe. 

Assevera Washington De Barros Monteiro que 

(2010, p.153), Seria realmente inconcebível ocorrência 

de usucapião entre cônjuges, na vigência da 

sociedade conjugal. Se de comunhão universal o 

Regime matrimonial, os bens constituem uma só 

massa, um só acervo, comum a ambos os consortes. 

Inadmissível, portanto, que qualquer desses bens 

possa ser objeto de posse exclusiva a favor de um 

cônjuge contra o outro. O mesmo sucede nos demais 

regimes. 

Valendo-se disso ficou visto que em qualquer 

das modalidades de regime que possa haver entre os 

cônjuges ou companheiros, numa dissolução conjugal 

sempre haverá a partilha de bens, dos que foram 

conseguidos na união conjugal. 

Diante dos apanhados sobre regime de bens, 

questiona-se agora sobre a segurança jurídica que o 

indivíduo possui verdadeiramente sobre o instituto do 

regime de bens que é o garantidor, o protetivo e 

responsável pela administração e o regimento dos 

seus bens. Segurança Jurídica esta que o próprio 

Direito Pátrio nos faz manifestar como sendo sua 

finalidade entre a sociedade e a justiça. Segundo 

Paixão Cortês (2008, p. 26) seu entendimento sobre a 

segurança jurídica explana que: “ Só com ela, a paz 

social, objetivo da jurisdição e do processo, consegue 

ser atingida, na medida em que traz previsibilidade às 

relações sociais.” Paixão também assevera ser a 

segurança jurídica conservadora, não deixando o ideal 

de justiça ser esquecido e tornando-se 

primordialmente valorizada. 

Diante desse ponto indaga-se sobre a real 

eficácia do novo instituto da Usucapião Conjugal, por 

ferir a segurança jurídica contrapondo-se a ela de 

forma objetiva. Sendo que o indivíduo tem a 

confiança que aquela situação fática que ele entrou e 

permanece é segura e apazigua de certa forma seus 

possíveis atos na sua vida cível. 

Entende-se que o legislador foi de certa forma 

insolente ao elaborar uma lei que abrange tantas 

divergências no ordenamento jurídico, já que o Estado 

não pode criar uma lei que prejudique o direito 
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adquirido do indivíduo, direito este que a Constituição 

Federal protege no seu artigo 5°, inciso XXXVI.  

Tanto no direito familiar, no direito 

constitucional como no direito patrimonial este 

instituto trouxe motivos às críticas. E trouxe também 

consigo a falta de confiança do indivíduo quanto a 

Justiça e o Direito, sendo que ao adentrar-se numa 

relação jurídica foi assegurado um direito que  antes 

mesmo de sair modificou-se sua situação. No caso ao 

casar-se ou estabelecer uma união estável, estaria 

aqui o indivíduo com os seus bens assegurados pelo 

regime de bens, que no caso de casamento, faz parte 

de um dos atos da solenidade, pois sem titular um 

regime de bens não há casamento. Ficando assim, 

confiante na segurança que o ato jurídico ou a 

situação jurídica no caso de união estável garantia. 

Com a novidade na lei tornou-se totalmente 

desprotegido, a lei que antes resguardava sua relação, 

não podendo haver mudanças imprevisíveis, hoje já 

não assegura mais, mudando uma situação já 

consolidada juridicamente. E no que cerne o 

previsível, sendo algo muito subjetivo. 

Dessa forma, com a criação do novo instituto 

da Usucapião, o regime de bens passou-se a ser 

desonrado, perdendo a falta de crédito dado a ele na 

celebração do casamento e posteriormente quanto a 

situação dos bens conjugais, sendo que é a própria lei 

que exige, configurando assim o direito adquirido. E 

com isso deixando que o direito em si fique 

desacreditado pelo cônjuge que possivelmente venha 

a sofrer os efeitos da ação da usucapião, permitindo-

se que a segurança à propriedade tenha mais valor 

que a própria segurança jurídica. 

O legislador diante de fatos novos que vai 

surgindo na sociedade, poderia procurar enquadrar as 

ações em dispositivos já existente, não entrando no 

direito adquirido do outro e tirando da sociedade a 

segurança que os negócios jurídicos propicia ou 

deveria propiciar. 

Esta situação já estava assegurada pelo direito, 

existindo há algum tempo, não precisando nenhuma 

novidade para este fato, restando assim uma 

desnecessidade absurda  da criação de lei nova,  pois 

o cônjuge que furtou-se seria apenado da mesma 

forma como é vontade da lei, por ter deixado de 

assistir seu cônjuge ou companheiro e sua família 

caso houver, de uma forma até mais personalíssima, 

pois não adentraria no direito de outro a não ser da 

própria pessoa que cometeu o delito. O artigo 244 

tipifica o abandono material no Código penal, parte 

que trata dos crimes contra à assistência familiar, e 

ele penaliza o cônjuge que abandonou materialmente 

o outro cônjuge. 

O referido artigo poderia ser o aplicado no caso 

do abandono, sem a necessidade da criação de uma 

nova lei, só não cita o companheiro no seu texto, mais 

como o direito civil entende que cônjuge e 

companheiro têm o mesmo papel e significado no 

ordenamento jurídico e na sociedade sendo 

equiparados, poderia ser aplicado também ao que 

possuem união estável e até união homo afetiva que 

é reconhecido com entidade familiar.  

Outra questão bastante complexa está em 

como computar o prazo do abandono, já que se 

entende ser o abandono algo muito subjetivo. O 

cônjuge a quem deva ser beneficiado com a 

usucapião, também é dele o ônus da prova. Como 

auferir uma contagem correta a cerca de algo tão 

subjetivo? O cônjuge deve provar o abandono em 

data exata, para que a aplicação do prazo bienal seja 

computada com especificidade. Supondo que durante 

um tempo determinado até esse prazo esgotar-se, 

esteve o outro cônjuge a visitar os filhos havidos na 

união ou até mesmo esteve a dar ajuda ao sustento 

da casa e dos filhos, mais que, no entanto não 

apareceu e nem deu notícias?  

Difícil tarefa é provar o abandono com 

exatidão, quando fala de questão familiar, pois ao 

abandonar o cônjuge ou companheiro nem sempre há 

juntamente com isso o abandono dos filhos. Para 

usucapir o bem o abandono tem de ser imotivado e 

voluntário, e ser for com motivação como o cônjuge 

que se evadiu? É certo que quando falamos de direito 

de família, em geral, é muito difícil chegar a um ponto 

de igualdade ou de certeza. 

No nosso direito vigente não existe mais a 

separação de fato ou judicial que seria uma forma 

certa de fazer a contagem real desse prazo, 

dificultando ainda mais para o julgador quando se 

depara com casos como estes, onde a total vantagem 

será dada a um, e o outro ficará em total prejuízo. 

Com o passar do prazo de 2 anos, prazo esse 

considerado muito pequeno. E o cônjuge qual sofreu 

os efeitos da usucapião, não tomar conhecimento da 

ação? Este ficará em total desproveito em relação ao 

bem que até então era propriedade sua. Nesta 

situação o juiz terá que julgar baseando-se no 

princípio da fumaça do bom direito “o fumus boni 

juris”, pra não prejudicar nenhum dos consortes, 

analisando com profundidade o caso concreto para 

não ocorrer em injustiça.   

Diante do prazo bienal estipulado pela lei de 

somente 2 (dois) anos, é que desponta grande parte 

da crítica entre os juristas, pois impossibilita uma 

possível volta da união conjugal devido o prazo ser 

muito pequeno.  

Portanto o instituto tumultua ainda mais as 

relações familiares, causando desconforto entre as 

partes que irão litigar, diante de que, um está 

entrando no direito do outro. O legislador com a 

criação da novidade legal estipulou esse prazo bienal 

querendo de certa forma penalizar o cônjuge que 
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abandonou e beneficiar o abandonado, e não deixar 

que o imóvel perca sua função social.  

O legislador preocupou-se muito mais com o 

destino da propriedade de dar um fim social ao 

imóvel, do que com o bem estar da família, que é a 

base de sustentabilidade do Estado Democrático de 

Direito. 

No que concerne a igualdade entre os cônjuges 

dentro da união conjugal, é justamente o plano de 

que ambos tem os mesmos direitos e deveres, não 

prevalecendo-se um em relação ao outro. E isso na 

Constituição está previsto no rol dos direitos e 

garantias fundamentais, no art. 5°, inciso I, quando 

prevê que, in verbis: “Homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações, nos termos desta 

constituição.” E também no seu artigo 226, § 5° que 

dispõe que, in verbis: “Os direitos e deveres referentes 

à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 

homem e pela mulher”. 

Igualdade entre os cônjuges parte da primícia 

de que homem e mulher são iguais. Daí estende-se a 

relação conjugal. Para Berenice (2010) este princípio 

é o que sustenta o Estado Democrático de Direito. 

Ainda no entendimento de Maria Berenice Dias (2010, 

p. 65) : “O sistema jurídico assegura tratamento 

isonômico e proteção igualitária a todos os cidadãos 

no âmbito social. A idéia central é garantir igualdade, 

o que interessa particularmente ao direito, pois está 

ligada a ideia de justiça”. 

Com a relevância do princípio da igualdade 

entre os cônjuges a expressão “cabeça da casa” não 

existe mais, passando assim ser inerente ao casal, 

essa responsabilidade. 

Para adentrar-se no ponto do objetivo dessa 

crítica, questiona-se sobre a obediência desse 

princípio pelos legisladores ao introduzirem no nosso 

ordenamento uma lei que fere um dos princípios 

basilares da nossa Constituição Federal. Já que ambos 

tem os mesmos direitos, não é de verdadeira justiça 

que se negue o direito a um dos cônjuges a benefício 

do outro, ficando aquele prejudicado, onde está a 

igualdade dos direitos? A igualdade só valerá para 

garantir os deveres familiares?  Este princípio não só 

rege direitos e deveres como também toda a 

organização estrutural da família, já que ambos tem o 

direito de escolher como preferem se posicionar na 

sociedade perante escolhas que possam vir a fazer, 

como optar por serem pais ou não, esta é uma escolha 

do casal e não só de um dos cônjuges. 

Com a Emenda à Constituição Federal de 

número 66/2010, trouxe um novo texto ao artigo 226 

§ 6° da Constituição Federal, ela dispõe sobre as 

novas normas do divórcio, essa emenda trouxe a 

possibilidade ao casal de obter o divórcio pretendido, 

sem preencher os requisitos que era exigidos 

anteriormente pela a lei, como a separação judicial ou 

de fato, o divórcio perdeu a parte burocrática. 

Essa novidade no direito de família, trouxe a 

extinção da culpa na dissolução conjugal, não mais há 

mais a quem possa imputar a culpar pelo o não 

sucesso do casamento. Assim o divórcio pode ser 

requerido a qualquer tempo, sem mesmo discutir a 

culpa ou falta de afeto de uma das partes. 

No entendimento do Ministro Cezar Peluso 

(2012, p.1234) ele assevera que, A usucapião bienal 

caminha na contramão da tendência do direito de 

família de abolir a questão da culpa no desfazimento 

do casamento e da união estável. Não faz o menor 

sentido que, o desaparecimento do afeto, seguido do 

abandono do lar, constitua razão para perda de 

imóvel comum no curto espaço de dois anos. Há ainda 

o inconveniente  de estimular litígios entre casais, 

com escopo de obetnção de vantagem patrimonial, 

imputando um ao outro  cônjuge a culpa exclusiva 

pela ruína do casamento. Lamenta-se que menos de 

dois anos após o advento da Emenda Constitucional 

n. 66/2010, que eliminou os requisitos subjetivos e 

objetivos para o divórcio, crie o legislador figura que 

funciona como sanção patrimonial ao cônjuge ao 

companheiro, reproduzindo a questão da culpa. 

No entendimento do Doutrinador Elídio 

Donizetti (2011, p. 1) ele pondera que: O fato é que 

essa esdrúxula modalidade de usucapião vai ensejar o 

revolvimento de antigas e dolorosas feridas, tudo no 

afã de demonstrar que o "meu inferno é o outro". 

Estamos assistindo ao retorno do ingrediente 

denominado culpa, o qual foi abolido da indigesta 

receita das separações conjugais pela recente EC 

66/2010. 

O mesmo doutrinador crítica o instituto quando 

explana que, de minha parte, só vislumbro malefícios 

nessa modalidade de usucapião. Explico. O requisito 

nuclear da aquisição da propriedade pelo ex-cônjuge 

que permanece no imóvel é o abandono do lar pelo 

outro. Abandono do lar pressupõe culpa ou, no 

mínimo, falta de motivo justificado para não mais 

morar sob o mesmo teto. Exemplificativamente, para 

não perder parte do imóvel, o homem vai ter que 

provar que saiu de casa porque não mais agüentava 

as ranzinzices da mulher e esta, por sua vez, vai ter 

que demonstrar que, cansada de sofrer agressões 

físicas e psicológicas, resolveu deixar o traste para 

trás. 

Discute-se a questão da usucapião familar 

quanto a herança dos filhos incomum do casal. Ora, se 

o cônjuge que perde sua cota parte para o  cônjuge 

usucapiente, e o casal tem filhos incomum, os filhos 

ficarão também em prejuízo, pois a meação do pai por 

exemplo foi usucapida, a pena não será aqui 

personalíssima, passando a agredir os filhos e 

representando também um retrocesso social 
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desrespeitando as normas constitucionais, que foi já 

explanado. 

Se diante de uma situação insuportável entre 

os cônjuges, um dos cônjuges ou companheiros 

usando de dolo incitar, instigar o outro até que não 

suporte mais e abandone o lar, este vai ter o direito 

da ação de usucapião conjugal e aquele que evitou 

um desconforto familiar ainda maior perderá seu 

direito sobre o bem. Cumprindo-se o prazo bienal e 

no caso em tela, se este tiver filhos híbridos ficará no 

prejuízo por conta da ação de usucapião, perdendo 

futuramente sua possível herança. 

Conquanto  a situação ora exposta está se 

adequando a outra possibilidade de rompimento da 

segurança jurídica, trazendo a temida justiça instável, 

já que era um direito que futuramente era do filho e 

que por uma lei superveniente foi retirado este 

direito, o legislador como já mencionado, foi infeliz 

não buscando alcançar o verdadeiro objetivo da lei, e 

abrindo divergência entre o artigo introduzido no 

Código Civil e outras normas do ordenamento 

causando assim conflitos tanto de interpretação, 

quanto de aplicação pra quem vai julgar. 

Outra critica que deve ser ressaltada é da 

prescrição entre cônjuges e quanto ao termo “ex- 

cônjuge ou ex- companheiro” para o direito. 

No Código Civil no seu artigo 197, inciso I, no 

rol de que trata das Causas que Impedem ou 

Suspendem a Prescrição, diz que não corre prescrição 

entre os cônjuges na constância da sociedade 

conjugal. Mais um conflito entre normas que o 

instituto da usucapião traz, porque se há sociedade 

conjugal não poderá correr o instituto da prescrição 

entre eles, só podendo após dissolução da sociedade 

conjugal. 

O Código Civil também prescreve com quais 

situações a sociedade conjugal pode ser dissolvida, no 

seu artigo 1571 onde diz que, In verbis: 1.571. A 

sociedade conjugal termina: I - pela morte de um dos 

cônjuges; II - pela nulidade ou nulação do casamento; 

III - pela separação judicial; IV - pelo divórcio." 

Apondera Fiqueredo (2011, p. 1) sobre esse 

entendimento que, diante destes dispositivos, 

verifica-se que o mero abandono do lar não dissolve a 

sociedade conjugal. E o Código prevê que não corre a 

prescrição na constância do casamento. Infere-se, 

portanto, que a nova lei contraria o próprio Código 

Civil, permitindo a prescrição aquisitiva em relação a 

cônjuges e companheiros sem que esta sociedade 

tenha de desfeito. 

Entende-se o instituto da usucapião conjugal 

fere o Código Civil, porque entra em desacordo com 

os outros dispositivos nele expresso, diante de o 

abandono não está previsto nas hipóteses que o 

Código Civil descreve para a configuração da 

dissolução conjugal. E ainda tem a questão do termo 

Ex-cônjuge ou Ex- companheiro já que o Direito só o 

identifica assim, quando após o divórcio, ou 

anteriormente quando o casal estava separado 

judicialmente. E se houvesse divórcio, o bem da 

possível lide já teria sido dividido. Então só com o 

abandono do lar não se enquadra no termo de ex-

cônjuge ou ex-companheiro por ainda está numa 

situação conjugal indefinida. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A criação a Lei 12.424 de 2011, para regularizar 

e regulamentar os assentados e os beneficiados pelo 

programa minha casa, minha vida (PMCMV), mostrou-

se negligente e imprudente com a responsabilidade 

por ele assumida, pois elaborou um instituto que 

pode vir a beneficiar as pessoas mais abastadas da 

sociedade e abandonou os rurais que são na sua 

maioria especialmente precisados de proteção do 

Estado.  

Primeiramente o artigo estudado não tem a 

necessidade de existir, pois não possui função social, 

importância relevante para o âmbito jurídico quando 

se fala em Direito de Propriedade, já que fere vários 

dispositivos do ordenamento, como alguns princípios 

e institutos basilares no Direito de Família. E também 

por existir um dispositivo no âmbito penal que pode 

ser aplicado nesta situação jurídica, onde penaliza o 

cônjuge que abandona a família sem prestar 

assistência, e assim podendo ser estendido também 

aos que vivem em união estável e os que possuem 

união homo afetiva. 

O instituto ora estudado substancialmente não 

acrescenta nada no nosso Direito, pelo contrário, o 

instituto da usucapião conjugal fere o crédito que o 

direito deu ao regime de bens, quebrando com isso a 

segurança jurídica que a sociedade tem na Justiça e 

no Direito, porque uma situação já assegurada, 

realizada por uma solenidade que é o casamento, 

possa vir a desfalecer com leis supervenientes que 

deixa um dos cônjuges em total prejuízo 

Seguindo a má redação do texto, nota-se que o 

prazo de 02 anos é muito inferior ao das outras 

espécies de usucapião, uma pressa que o legislador 

não deveria ter ao criar o instituto, pois só prejudica a 

união conjugal, pois os cônjuges com medo de perder 

o bem um para o outro, irá apressar o divórcio 

impossibilitando uma possível reconciliação conjugal, 

e a continuação da família, base do nosso Estado 

Democrático. 

Outro dispositivo ferido é o princípio da 

igualdade entre os cônjuges, onde tanto o homem 

como a mulher tem direitos e deveres igualitários 

dentro da união conjugal, e o instituto faz com que, 

um dos cônjuges ausentando-se pelo prazo bienal 
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estipulado na lei, perde seu direito de meação para o 

outro cônjuge que ficar no bem, ficando totalmente 

em situações desiguais ferindo o princípio 

constitucional, já que a situação fática e jurídica vai 

ficar em desequilíbrio, um cônjuge desprovido total 

de seu bem e outro com a parte da  meação 

usucapida, ficando assim com a totalidade do bem, o 

qual foi conseguido com ambos os esforços. 

A Usucapião Conjugal trouxe à baila, a volta da 

culpa já abolida anteriormente por emenda 

constitucional ocasionando o retrocesso jurídico ora 

vedado, pois ele dar a ênfase da inconstância da 

Justiça. Quem possui a culpa pelo abandono perde sua 

cota parte para o outro cônjuge, e os juristas 

entendem que ninguém pode ser culpado por 

desamor ou insuportabilidade de convivência, não 

restando outra palavra ao configurar o instituto ora 

criticado como imprudente. 

Ainda o que cerne á críticas a usucapião 

conjugal é muito abordada também quanto a herança 

dos filhos incomum com o cônjuge usucapiente,  já 

que vão sofrer os efeitos da ação da usucapião 

conjugal juntamente com seu genitor(a), os efeitos da 

pena passa para os filhos, enquanto só poderia ser 

personalíssima.  

O instituto fere também o que o Direito diz da 

prescrição não correr contra os cônjuges, pois nessa 

modalidade um cônjuge será usucapiente da meação 

do outro cônjuge. Pois no artigo dita ex-cônjuge ou 

ex- companheiro, mais para o Direito o “ex” só se 

concretiza com o divórcio já que não existe mais 

nenhuma das espécies de separação, e se já houve 

divórcio já existiu divisão de bens. 

Portanto diante das diversas dificuldades que o 

instituto trouxe consigo, trouxe ao julgador uma 

difícil tarefa de equilibrar a lide que irá sofrer com os 

efeitos do instituto, considerado infeliz na sua 

conceituação, elaboração e aplicação, ficando o 

ordenamento jurídico desacreditado, instável e 

inseguro diante de leis mau elaboradas pelo 

legislador aparentemente despreparado, sendo de 

grande merecimento que seja revogado este instituto 

por não alcançar o objetivo pretendido pelo 

legislador.  

No que tange sua função social o legislador 

deu maior importância a função social da propriedade 

preocupando com o desenvolvimento social 

urbanístico ao preocupar-se mais com a reconciliação 

da família, com a união da  entidade familiar seja ela 

hetero ou homoafetiva, que é o seio da sociedade e 

base de sustentabilidade do Estado Democrático de 

Direito e vítima dessas leis inconstantes, sendo assim, 

a vigência deste infeliz instituto ocasiona ainda mais 

litígios familiares sem fim, podendo mesmo ser 

revogado, mesmo tendo nascido e produzido seus 

efeitos. 
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