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O PODER DE SER ABANDONADO 

INTRODUÇÃO 

A lei n. 12.424, de 16 de Junho de 2011, introduziu ao código civil, em seu art. 1240-A,  uma nova modalidade de 

Usucapião, a chamada Usucapião Familiar. Trata-se de uma nova modalidade de Usucapião especial urbano, onde 

busca consolar o conjunge permanente ao lar, o qual foi injustamente abandonado. Será abordado no presente 

trabalho os requisitos  e observações necessários para configuração e aquisição do direito de Usucapir.  

CONCLUSÃO 

Preceitua o art. 1.240-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. 

O ex-cônjuge ou ex-companheiro deverá observar os 

seguintes requisitos para Usucapir: 

Requisitos: 

1) O Imóvel ter Área inferior a 250m²; 2) Ocorrer o 

abandono do lar por um dos ex-cônjuges ou ex-

companheiros; 3) Exercício de Posse pela parte Inocente 

pelo menos dois anos a partir do abandono do lar, sem 

oposição; 4) A parte requerente não ser proprietária de 

outro imóvel urbano ou rural; 5) A parte requerente não 

ter sido beneficiada pelo mesmo instituto ainda que no 

âmbito de outra relação afetiva. 6) O abandono ser 

voluntário e injustificável, devendo ser comprovado em 

Juízo;  

Uma questão que gerou dúvidas foi a partir de qual 

momento se iniciava o direito de usucapir, se este 

começava apenas com a separação de fato (abandono do 

lar) ou se o inicio era a partir do divórcio. A discussão já 

foi pacificada, concordando-se que a situação fática da 

separação é suficiente, independentemente do divórcio. 

Observação: 

Os casais separados antes da edição da Lei não poderão 

invocar tal direito, salvo se no termo de separação constar 

a culpa do cônjuge que abandonou o lar; O imóvel deve 

ser adquirido durante a união do Casal. 

DESENVOLVIMENTO 
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A nova modalidade de Usucapião influenciou 

diretamente no direito de família, pois, trouxe segurança 

e amparou ao cônjuge abandonado injustamente. Deve-se 

buscar o elemento culpa, juntamente com os demais 

requisitos para configuração do direito de usucapir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


