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Introdução: A usucapião familiar foi instituída pela Lei nº 12.424/2011 que alterou o
art. 1240 do Código Civil – entre outras normas, para possibilitar a aquisição de
propriedade por parte do ocupante do imóvel familiar que foi abandonado pelo cônjuge
ou companheiro. O abandono do lar conjugal previa, anteriormente à usucapião
familiar, diversos ônus para o agente, mas não trazia repercussões de ordem
patrimonial. A finalidade da alteração legal seria um meio jurídico válido para se
garantir a propriedade da moradia familiar ocupada pela pessoa que não foi causadora
do rompimento da relação afetiva, seja união estável, seja casamento. Objetivo:
Tem-se por objetivo identificar se a usucapião familiar destina-se a ser um instrumento
de repercussão patrimonial pelo fim do vínculo matrimonial ou de convivência ou se
excede as expectativas inerentes ao regime de bens do casal e pode ser entendido como
um meio de compensar materialmente a pessoa abandonada. Metodologia: Trata-se de
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial que teve por objeto de análise a literatura
especializada sobre o tema, a legislação pertinente à matéria e decisões dos tribunais
sobre a repercussão jurídica do assunto. Em relação à legislação de referência,
definiu-se pela análise sistemática da Lei n°12.424/2011, desde sua proposição
originária, e o Código Civil. Resultados: Doutrinariamente, usucapião é entendida
como prescrição aquisitiva da propriedade, tratando-se de um dos poucos permissivos
legais de ingerência na garantia constitucional da propriedade privada. Casamento e
união estável são formas previstas e disciplinadas na legislação civil como meios de se
organizar a união afetiva entre duas pessoas, independentemente de gênero, fundadas
em direitos e deveres recíprocos, dentre os últimos o relacionado à coabitação,
especificamente quanto ao matrimônio, havendo a convivência pública como um dos
requisitos para a constituição da união estável. A extinção dos vínculos afetivos é
possível, pela liberdade garantida na Carta Magna, embora o rompimento injustificado
traga efeitos pessoais e patrimoniais para o causador do fim da relação e repercussão
na esfera psíquica de quem não deu causa ao fim do relacionamento e vem a ser
abandonado. A possibilidade de aquisição da propriedade da moradia familiar, de área
não superior a 250 m2 habitada com a intenção de moradia própria ou da família pelo
decurso de dois anos por aquele cônjuge ou companheiro que veio a ser abandonado na
relação afetiva veio a se somar ao rol de penalidades impostas a esse agente como a
perda do direito de uso do nome de família do cônjuge abandonado. Conclusão: A
usucapião familiar é mecanismo indenizatório ao compensar materialmente quem foi
abandonado porque essa conduta é ato contrário à disciplina legal que rege o
casamento e a união estável. Assim, quem abandona o cônjuge ou companheiro é
penalizado com a perda de propriedade exclusivamente pelo seu ato.
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