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RESUMO

A Usucapião, em seu conceito original, refere-se ao direito que o indivíduo adquire em relação à posse de um bem móvel ou imóvel em 
decorrência da utilização deste bem por determinado tempo, geralmente entre 5 a 15 anos, contínuo e incontestadamente. O Problema que deu 
origem a este trabalho foi a ponderação de dois grandes princípios constitucionais envolvidos nesta temática, quais sejam: o princípio da 
propriedade privada e o princípio da função social desta mesma propriedade. Utilizando-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, a partir do 
posicionamento dos doutrinadores brasileiros, objetivou-se classificar qual destes dois direitos garantidos constitucionalmente se sobrepõe nos 
casos da Usucapião familiar. Justifica-se este trabalho pela inovação legislativa criada no Brasil, que estabelece - para aquele que exercer por dois 
anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano próprio de até duzentos e cinquenta metros 
quadrados, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando o imóvel para a sua moradia ou de sua 
família - o direito de adquirir o domínio integral do bem, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A propriedade privada 
é um direito que dá ao seu titular diversos poderes, é objeto de estudo do direito cível e um conceito central do capitalismo. Apesar dessas 
características este direito também exerce uma função social, prevista na Constituição brasileira de 1988. A propriedade privada, além de atender 
aos interesses do proprietário, deve cumprir sua função social e a sua utilização deve estar em conformidade com o interesse público. Diante dos 
estudos realizados a conclusão foi de que o direito à propriedade privada e a função social desta são dois princípios dentre aqueles que regem a 
ordem econômica, em uma análise superficial, podendo entende-los como contrários, mas em análise mais aprofundada, segundo a leitura da Lei 
Civil à luz da Constituição de 1988, restando claro que esses dois princípios se complementam, sendo a função social, atualmente, vista como 
parte integrante do próprio direito de propriedade, consolidando-se que só há direito de propriedade se este for exercido de acordo com a sua 
função social.
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