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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo será avaliar as intervenções estatais legislativas na seara familiar, 

tendo como foco as famílias chefiadas por mulheres, as famílias formadas por homoafetivos, a 

monoparentalidade masculina, famílias pluriparentais e, por fim, as relações com benefícios 

familiares. Tendo em mente a instituição familiar é um importante meio de intervenção do 

Estado para incentivar valores considerados como válidos de serem perpetuados, uma vez que 

é no seio familiar que os seres humanos têm os primeiros contatos com o que é esperado para 

viver em sociedade. Sendo assim, a presente dissertação, em um primeiro momento, tem como 

objetivo discutir sobre as formas pelas quais um Estado poderá intervir na sociedade e, para 

isso, serão estudados tanto a ideologia liberal como os posicionamentos sociais. Nesse sentido, 

será feita uma análise do caminho adequado para realizar intervenções, os momentos propícios, 

bem como as situações sociais as quais necessitam de tutela, tendo em mente que devem almejar 

o desenvolvimento de cidadãos plenos e conscientes, respeitadores da diversidade e de posições 

contrárias, por meio do respeito às diferenças sociais, de crenças e gêneros, aumentando os 

índices de educação para, depois, difundir valores de cidadania. Posteriormente o trabalho 

focará na intervenção realizada em grupamentos familiares, investigando as formas pelas quais 

ocorrem, se surtem efeito e qual seria o meio mais efetivo para auxiliar famílias a se 

desenvolverem e terem seus direitos, seus modos de vida e individualidade protegidos pelo 

Estado Democrático de Direito.  

 

Palavras-chave: Intervenção Estatal. Intervenção Legislativa. Constituição Federal. Direito de 

Família. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the laws state intervention in family harvest, focusing on 

families headed by women, families formed by homosexual, male single parenthood, 

multiparental families and, finally, relations with family benefits. In the present scenario, the 

family has become an important means of state intervention for disclosure amounts considered 

valid to be perpetuated, since it is within the family that human beings have the first contacts 

with what is considered acceptable in a society. Thus, this thesis, first time, aims to discuss the 

ways in which a State may intervene in society, for it will be studied both liberal ideology, as 

the social and paternalistic positions. Thus, there will be an analysis of the appropriate way to 

conduct interference, the propitious moments and social situations which require protection. 

Bearing in mind that the intervention may seek to develop full citizens and conscious, respectful 

of diversity and opposite positions, provided there is respect for social differences, beliefs and 

genres, increasing levels of education, and then spread the values of citizenship. Subsequently, 

the work will focus on interference made in family groupings, will be a study of the forms of 

interference occurring, it is adequate and what would be the most effective means to assist 

families to develop and have their rights, their ways of life and individuality protected by the 

democratic rule of law. 

 

 

Keywords: State Intervention. Legal Intervention. Federal Constitution. Family Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Hodiernamente as novas organizações familiares procuram o Estado brasileiro para 

reconhecimento legal de suas situações, ao disciplinar sobre suas condições e dirimir conflitos. 

Em contrapartida, o Estado intervém na busca por formas de tutelar tais grupamentos de um 

modo mais adequado e acolhedor. 

Segundo Aristóteles, a família é uma instituição anterior e mais fundamental do que 

o Estado.1 No entanto, as intervenções no âmbito familiar surgiram tão logo houve a criação de 

Estados Nacionais. Esses buscaram regular o que é uma família, as obrigações entre seus 

membros, formas e dissoluções de casamento, classificação de filhos, violência familiar e impor 

padrões de comportamentos tidos como desejáveis por uma determinada sociedade.  

Atualmente não é diferente, segundo o Texto Magno, a família é a base da 

sociedade, condição cuja qual lhe concede proteção especial, resguardando-a de interferências 

de terceiros – que não o próprio Estado. No grupamento, por sua condição de vulnerabilidade, 

a prole possui uma maior proteção legislativa, sendo assegurados direitos na Constituição 

Federal, no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em leis infraconstitucionais 

esparsas. Constituindo dever familiar e social a proteção desses indivíduos em formação.  

Como será estudado, saindo do apogeu do liberalismo clássico, no Brasil, passou-

se para um Estado intervencionista, não só no sistema econômico, como também em questões 

sociais, sendo isso perceptível através das leis sobre direito de família criadas na última década. 

Entre as sociedades, mudanças podem decorrer do que é considerado como comportamento 

esperado para um grupo específico e até que ponto o Estado pode intervir, no entanto, na 

maioria dos cenários há um certo grau de intervenção.  

É o caso da Lei de Alienação Parental (Lei 12.318/10), a qual apenas disciplina o 

rol de comportamentos inadequados e regulamenta punições para excessos perpetrados pelos 

cuidadores do menor, não possuindo caráter punitivo no âmbito penal.  No mesmo sentido, a 

Lei da Guarda Compartilhada (Lei 11.698/08) atua alterando artigos do Código Civil para 

                                                                 
1 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 3ª ed., Brasília: UNB, 1985, p. 7.  
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incentivar a implantação da guarda conjunta mesmo não havendo consenso parental. Ambas 

atuam incentivando a prática de condutas consideradas positivas pelo Estado, deixando para 

que o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente punam excessos e condutas 

ilícitas. 

Em contrapartida, regramentos intervencionistas excessivos, como o Projeto de Lei 

7.672/2010, recentemente aprovado como Lei 13.010/2014, prevê punição a pais que 

castigarem seus filhos de maneira inadequada, que deverão ser responsabilizados, mesmo se 

não houver dano, ou sem qualquer exemplificação do que seria inadequado e por quem seria 

feita tal interpretação. Tornando-se necessário refletir sobre os limites para a intervenção 

benéfica do Estado na vida privada dos habitantes. 

Ao criar padrões de conduta extremos e ditar normas sobre como a criação de 

indivíduos devesse ser padronizada, ao invés de personalizada, um Estado agiria aos moldes do 

doutrinamento previsto por Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, limitando a liberdade 

de seus nacionais, em prol de uma suposta pacificação social.2 

Ao imiscuir-se demasiadamente, o Estado, ao mesmo tempo que concede aos pais 

o dever de criar seus filhos, tolhe sua autoridade de escolher como devem fazê-lo. Tal restrição 

é legítima para coibir abusos, protegendo a integridade de qualquer indivíduo, no entanto, 

devem ser analisadas com maior cuidado as interferências com intuito de formular regras de 

conduta aceitas pela maioria, com a justificativa de estabelecer padrões de moralidade e 

regulamentar a ordem social.  

Intervenções excessivas podem ceifar a autoridade parental, dificultando os meios 

os quais os pais utilizam para educar e ensinar seus valores, bem como disciplinar e demonstrar 

autoridade. Retirar tal controle gera o risco de não se conseguir conter abusos eventualmente 

cometidos por menores, não acostumados com disciplina ou frutos da divergência de 

entendimentos entre pais e Estado.  

Em outras temáticas, como a regulamentação de quais grupamentos são 

considerados como família há uma omissão, uma vez que no cenário legislativo atual, somente 

é considerado como união familiar aquelas compostas por casais casados, em união estável ou 

                                                                 
2 HUXLEY, Aldous. Admirável Mundo Novo. 22. ed. São Paulo: Globo, 2014.   
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por um dos genitores e sua prole. A proteção legal ainda é negada para uniões homoafetivas e 

demais grupamentos a serem estudados na presente pesquisa. 

No tocante ao respeito e preservação de diferenças culturais pelo ente 

governamental, a Constituição consolida o Brasil como um Estado Democrático de Direito, no 

qual a dignidade humana e a igualdade são dois dos seus principais fundamentos. Contudo, as 

minorias familiares brasileiras continuam tendo parte de seus direitos alijados em prol de 

comportamentos aceitos por um nicho da maioria dominante. Tal fato caracteriza uma violação 

aos princípios de igualdade, liberdade e justiça que devem orientar toda sociedade. No sentindo 

oposto, regramentos como a Lei da Palmada e Projetos de Lei como o Estatuto das Famílias 

buscam impor normas progressistas de grupo específico, para a maioria da população, 

configurando um descompasso com a realidade social atual. 

Em ambos sentidos, cabem os ensinamentos de John Stuart Mill, negando a 

possibilidade do ser humano de restringir a liberdade alheia, com o intuito de impor seu poder, 

com a finalidade de manter a conformidade ou em razão de acreditar que somente existe um 

modo de viver, sendo dever do Estado impedir que imposições de modos de vida sejam forçados 

a todos que ali vivem, como forma de preservar as diferenças e o multiculturalismo. 
3 

  

                                                                 
3 MILL, John Stuart. Utilitarianism and On Liberty. London: Mary Warnock, 1962. 
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CAPÍTULO 1. O MOVIMENTO PENDULAR DAS PRÁTICAS DE 

INTERVENÇÃO ESTATAL  

 

 

O liberalismo é uma ideologia que abrange âmbitos políticos, culturais e 

econômicos, surgiu no Renascimento, para se contrapor ao absolutismo e à sociedade 

estamental europeia. A concepção teve origem com John Locke, na obra Second Treatise of 

Government, publicada em 1690, na qual aduz que o Estado é um “mal necessário”, com a 

finalidade de manter a ordem e proteger a propriedade individual, correspondente à vida, à 

liberdade e às posses dos indivíduos.4 

O liberalismo não foi só doutrina econômica, possuiu fundamentos religiosos no 

ideal cristão de considerar o homem como valor supremo, dotado de direitos naturais, de tal 

forma que seus fundamentos políticos tornaram-se oposição ao regime monárquico déspota. 

Seus ideais eram baseados na oposição entre o indivíduo e o Estado, este sendo apenas um mal 

necessário que, no cenário ideal, seria reduzido ao máximo.  

Já a economia moderna surgiu como disciplina no século XVIII, sobretudo com a 

publicação, em 1776, de Uma Investigação Sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das 

Nações, de Adam Smith. Segundo a qual, o economista aduzia que o mercado é guiado por uma 

mão invisível, de modo que as ações racionais individualistas acabam provendo à sociedade 

exatamente com o que ela necessita.5 

O liberalismo econômico defende que o Estado não deveria se imiscuir nas questões 

do mercado e intervir o mínimo na esfera econômica, cabendo ao mercado determinar a forma 

de disciplinar tal atividade e corrigir possíveis desequilíbrios. Sendo que o mercado exigiria, 

para a satisfação de seu interesse, o afastamento ou a redução de qualquer entrave social, 

político ou moral ao processo de acumulação de capital.  

  

                                                                 
4 LOCKE, John. Second Treatise of Government. Cambridge: Cambridge Univers ity Press, 1960. 
5 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 1392. 
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A história demonstra que posicionamentos liberalistas extremistas tendem a falhar, 

sendo necessário que o Estado regule a economia, para normatizar as regras do jogo, buscando 

uma concorrência ideal. Ademais, o Estado não deveria almejar somente o crescimento 

econômico, como também intervir para dividir as riquezas adquiridas. 

Com o declínio de práticas liberais clássicas, doutrinas que defendiam a intervenção 

estatal em determinados seguimentos ganharam força no mundo ocidental, culminando com a 

implantação de Estados Sociais.  

 

 

1.1. O UTILITARISMO 

  

O utilitarismo ocorreu em um período histórico de transição entre o liberalismo 

clássico e um estado intervencionista, como é possível reparar nas interpretações dadas por seus 

doutrinadores no decorrer da história. Como concepção, consiste na teoria ética baseada em 

ensinamentos filosóficos da Grécia Antiga, como Parmênides, passando por Adam Smith até 

tomar as formas conhecidas atualmente pelo pensamento britânico do século XVIII com os 

contemporâneos William Paley, William Godwin, e pelo qual se tornou conhecido, Jeremy 

Bentham.  

Envoltos pelos ideais iluministas, privilegiavam a razão por meio da ciência e da fé 

humana, contrapondo-se à autoridade arbitrária de governantes déspotas e da religião, por 

vezes, opressora. Seus seguidores entendiam que a educação levaria a um afastamento do ser 

humano de comportamentos naturalmente egoístas, criando um indivíduo treinado a pensar a 

longo prazo e desenvolver ideias em prol do bem social. 

A visão utilitarista consiste em que a moralidade, a política e outras formas de 

decisões humanas sejam guiadas pela promoção da felicidade.  

O William Paley, combinava o utilitarismo ao hedonismo individualista e ao 

autoritarismo teológico, demonstrando no conceito de virtude, de fazer o bem a humanidade, 

por obediência a vontade de Deus e pela felicidade eterna. Defendia que interesses pequenos 
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deveriam ser superados para atender a finalidades superiores e que seria necessário ao tomar 

decisões prezar a felicidade do maior número de pessoas que fosse cabível.6 

Jeremy Bentham defendia a liberdade econômica, individual, de expressão, 

igualdade entre gêneros, propagação de um Estado Laico, abolição da escravatura, pena de 

morte e castigos físicos. Ao seu ver, as punições deveriam ser revistas conforme fossem trazer 

maior prazer e menor sofrimento a sociedade, de tal forma, algumas retaliações poderiam 

acarretar um mal maior ao grupo do que a atitude que deveria ser penalizada.7 

Os regramentos legislativos deveriam reduzir-se para tutelar as interações sociais, 

delimitando o espaço privado que não poderia ser invadido, tanto pelo Estado, como por 

terceiros, com intuito de que os próprios indivíduos desenvolvam, nessa esfera particular, o que 

considerarem melhor para si mesmos. 

De tal forma, a busca da felicidade, para o maior número de pessoas, seria o que 

deveria reger as ações humanas. Assim, o Poder Legislativo somente poderia aprovar leis que 

aumentassem a satisfação e eliminassem o sofrimento de seus nacionais. O almejado não seria 

o prazer individual, e sim a união entre índices de felicidade público e privado, um não podendo 

ser alcançado sem o outro. Considerava que, ao obedecer o Estado, o habitante privilegiaria a 

felicidade geral, que nele se refletiria, por meio da harmonia entre os pactuantes.  

Foi contrário à escravidão, mesmo que, em uma hipótese remota, os cativos fossem 

felizes, uma vez que, em seu entender, as escolhas dos seres humanos são a melhor forma de 

informá-los sobre o que os torna felizes. Visto que ninguém voluntariamente escolhe tal vida, 

concluiu o autor, em razão da ausência de escolha, os escravos nunca seriam felizes.  

Quanto à afirmação de que ao se tomar decisões é preciso buscar o êxtase para o 

maior número de indivíduos, significa dizer que o ideal seria a felicidade para todos, no entanto, 

se essa não for uma opção viável, o correto seria agradar a maior quantidade de pessoas. Assim, 

os interesses dos muito impotentes deveriam ter precedência sobre as intenções de poucos 

poderosos ou, se um determinado benefício não puder ser provido a todos, então, deveria ser 

provido a tantas pessoas quanto seja possível.  

                                                                 
6 PALEY, William. Principles of Moral and Political Philosophy . Indianapolis: Liberty Fund, 2002.  
7 BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Trad. Luiz João Barauna. 2ª ed. 

São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 16. 
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Recomendou que legisladores verificassem as preferências dos nacionais para 

poder convalidá-las em leis. Transpondo essa ideia para a realidade familiar, isso significaria 

que, se um grupo está feliz com seu arranjo social, por mais heterodoxo que o seja, esse deverá 

ser tutelado e respeitado legalmente. 

Seguidor de Adam Smith,  defendia o princípio do laissez-faire, laissez-passer, com 

o afastamento da influência religiosa e do subjetivismo, por compreender que as pessoas são os 

melhores juízes dos seus próprios interesses.  

Seu posicionamento deve ser considerado sob o contexto histórico do século XVIII, 

no qual viveu, período este em que intervenções governamentais serviam basicamente para 

tutelar classes dominantes em detrimento dos interesses da população. Não foi defensor do livre 

mercado como é entendido classicamente, uma vez que requisitava ao Estado incentivar o 

aumento de riquezas e crescimento do índice populacional, bem como, intervir para assegurar 

educação, saúde, segurança aos seus habitantes, juntamente com a igualdade de recursos a todos 

os que ali vivem, para assim reduzir qualquer desigualdade.  

A liberdade não foi valorizada por ele individualmente, sendo vista apenas como 

meio que contribui para o prazer. Caso o legislador percebesse que os habitantes geralmente 

cometessem algum tipo de erro ao avaliar situações, haveria a necessidade de intervir para 

encorajá-los a agirem de acordo com os seus reais interesses. 

Como consequência dos ideais iluministas da época em que viveu, seu legado 

consiste na defesa de que a lei e a administração pública devam ser guiadas por interesses gerais 

de seus governados.  

Fruto do experimento de criação benthamita, imposto por seu pai, James Mill, para 

ser um herdeiro do utilitarismo, John Stuart Mill 8 defendeu a liberdade e o não preconceito em 

virtude da primazia do poder de escolha. Em seu entender, os seres humanos se diferem de 

outros seres vivos não por poder pensar, e sim por ter capacidade para escolher e, nesse sentido, 

a liberdade seria relevante como meio, e não como fim.  

                                                                 
8 MILL, John Stuart., op. cit., p. XVII.   
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Não se opunha à modalidade intervencionista de agir para proteger os interesses 

dos oprimidos, como ocorre na legislação trabalhista e em regramentos para defender minorias. 

Considerava a felicidade como a realização dos próprios sonhos, variando de pessoa 

para pessoa. Para ele a liberdade seria o meio pelo qual indivíduos poderiam experimentar, 

inovar, descobrindo seus próprios caminhos para a verdadeira felicidade.   

Mill entendia que seus maiores valores eram a liberdade individual, a variedade e a 

justiça. Assim, justificava a diversidade como sendo base fundamental para novos modos de 

felicidade a serem descobertos. Caso algum modelo fosse considerado mais acertado por uma 

comunidade, esse não deveria ser imposto, uma vez que novas formas poderiam surgir, 

superando as anteriores. De tal forma, a seu ver, as formas de procurar a felicidade deveriam 

ser experimentais e provisórias. Nesse entender, o conhecimento humano nunca será completo, 

a sociedade sempre irá evoluir, abarcando novos conhecimentos, realidades e vivências. Para 

ele nunca haverá uma verdade infalível ou exclusiva, pois cada civilização, povo ou homem 

poderá escolher a forma particular de encontrar a felicidade, não tendo que haver 

necessariamente uma harmonia nos modos como os indivíduos de uma sociedade a buscam.  

John Stuart acreditava na rígida limitação do direito de coerção, uma vez que, sem 

liberdade, os homens não poderiam se desenvolver e florescer, tornando-se plenamente 

humanos, a menos que fossem livres da interferência de outros homens. 

Desacreditava que comportamentos realizados por um indivíduo na seara privada 

pudessem afetar ou chocar uma sociedade, já que concerniam apenas ao particular. Sendo que 

a liberdade abarcaria o foro íntimo, exigindo amplitude de consciência, pensamento e 

sentimento independente de qualquer outro de grupos distintos, ou de seu próprio grupo. Para 

ele “o indivíduo não presta contas de suas ações a sociedade, na medida em que estas dizem 

respeito unicamente a ele, e a ninguém mais”.9 

No que tange a exteriorização de seus posicionamentos, esses seriam tão 

importantes quanto os privados, uma vez que permitiriam que um indivíduo solidificasse seus 

ideais, devendo ser possível que este formulasse um plano de vida em harmonia com seus 

valores intrínsecos.  

                                                                 
9 MILL, John Stuart., op. cit., p. XVII. 
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Nenhuma sociedade é livre se não se respeitam, em conjunto, essas liberdades, seja 

qual for sua forma de governo; e nenhuma sociedade é completamente livre se tais 

liberdades não existirem em caráter absoluto e sem reservas.10  

 

Como exceção à regra, o Estado poderia intervir, contra a vontade do homem, 

somente na possibilidade de prevenir a realização de atos danosos a outrem. O próprio bem 

físico ou moral não seria garantia suficiente para justificar a intervenção. Mill constantemente 

protestava contra o fato de que gostos e aversões de uma sociedade conseguissem 

frequentemente determinar regras legais e sociais.  

A única parte da conduta de cada um pela qual ele é responsável perante a sociedade 

é a que se refere aos demais. Na parte que se lhe concerne meramente, a sua 

independência é, por direito, absoluta. Sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo e 

espírito, o indivíduo é soberano.11 

 

Stuart Mill acompanhava Wilhelm von Humbodlt12, considerando que o fim do 

homem, prescrito pelos imutáveis ditames da razão, seria o desenvolvimento mais elevado e 

harmonioso das suas faculdades, num conjunto completo e consistente, assim concebendo o 

bem individual baseando-se em conceitos de autorrealização.  

Para o autor o princípio do dano, ou seja, a possibilidade de colocar em risco a 

sociedade, consistiria na única fundamentação para que a coletividade se imiscuísse na esfera 

privada da liberdade de outrem. A única finalidade pela qual o poder pode, com pleno direito, 

ser exercido sobre um membro de uma comunidade civilizada contra a sua vontade, seria para 

evitar que prejudique os demais. O seu próprio bem, físico ou moral, não seria justificação 

suficiente. Ninguém poderia ser obrigado a realizar ou não realizar determinados atos, uma vez 

que isso seria melhor para ele, o faria feliz, ou, na opinião dos demais, fazê-lo seria mais 

acertado ou mais justo. Há que se fazer a ressalva que Mill não se referia a menores ou 

vulneráveis, somente a maiores e capazes.   

Isso não significa que promovesse a indiferença em relação a seus semelhantes, e 

sim que é possível encontrar outros meios que não as punições, como a educação, o exemplo e 

a própria experiência do indivíduo.  

                                                                 
10 MILL, John Stuart., op. cit., p. 22.  
11 MILL, John Stuart., op. cit., p. XVIII. 
12 VON HUMBOLDT, Wilhelm. The Limits of State Action. Cambridge: Cambridge University Press, 1969. 

Humboldt refuta o paternalismo, por acreditar que impede a liberdade e, por consequência, o desenvolvimento 

pleno de um indivíduo. Aceitando a interferência estatal para garantir direitos individuais, sem adentrar na seara 

da felicidade e bem-estar, já que, em seu ver, poderia resultar em tiranias. 
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Seu argumento mais forte contra a intervenção estatal repousava no fato de que 

quando a fazem o ato ocorre de forma distorcida ou fora do lugar. Já que a imposição da opinião 

do que se considera como maioria sobre a minoria, tem as mesmas chances de ser certa como 

errada, que é tido como certo é apenas uma opinião de grupos políticos dominantes.  

Em On Liberty, o autor alerta para o fato de que, inevitavelmente, estas práticas 

paternalistas injustificadas cedessem lugar a movimentos perfeccionistas. Exemplificou com os 

casos da imposição de não comer porco entre os maometanos, a incompatibilidade que os 

católicos intentaram impor entre o sacerdócio cristão e o matrimônio, a condenação dos 

puritanos das diversões públicas e da maioria das privadas, o nivelamento radical do 

proletariado ou da baixa burguesia ao impor limitações ao lucro que os indivíduos pudessem 

legitimamente obter. 13 

Em contraposição ao ideias de Stuart Mill, John Rawls 
14

  
15 acreditava que uma 

sociedade bem ordenada possuía a justiça como mestre-condutor da organização social. Para o 

autor a justiça estaria pautada prioritariamente na liberdade individual e, posteriormente, na 

igualdade entre pessoas, essa não podendo ser atingida na economia de livre mercado ou na 

política de bem-estar social, somente em um socialismo com propriedade coletiva dos meios de 

produção ou em uma democracia de proprietários. Desenvolvendo, assim, a concepção de 

justiça como equidade, 

Todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, renda e riqueza, bem como as 

bases sociais da autoestima – devem ser distribuídos igualitariamente, a não ser que 

uma distribuição desigual de um ou de todos esses valores traga vantagens para 

todos.16 

  
Para o autor cada um dos seres humanos deveria ser tratado igualmente 

independentemente da cor de pele, sexo, classe social e aptidões inatas como talento e 

capacidade intelectual, em razão dessas não terem sido merecidas.17 

                                                                 
13 MILL, John Stuart., op. cit., passim. 
14 RAWLS, John. O Liberalismo Político. Ed. Ampl. Trad. Álvaro de Vita. Martins Fontes: São Paulo, 2011. 
15 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 

2000, p. 26-27. 
16 Id., p. 66. 
17 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 

2000, passim. 
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Durante sua vida procurou a criação de uma teoria alternativa à visão utilitarista, 

tendo como argumento que essa ignorava ou subestimava o aspecto da independência entre as 

pessoas.18 

A característica marcante da visão utilitarista da justiça consiste em que não importa, 

senão indiretamente, como essa soma de satisfações é distribuída entre os indivíduos, 

assim como não importa, senão indiretamente, com um homem distribui as suas 

satisfações ao longo do tempo. A distribuição correta em ambos os casos é aquela que 

produz a máxima realização. O utilitarismo não leva a sério a distinção entre 

pessoas.19 
 

Rawls utilizou argumentos baseados no reductio ad absurdam, em uma 

interpretação extremista das ideias utilitaristas de que haveria uma incapacidade da teoria em 

entender que não seria correto permitir o sacrifício de pessoas para que um grupo maior se 

sentisse feliz. No entanto, tais concepções não graduaram de maneira adequada os prazeres e 

formas de felicidade. A vida humana sempre valeria mais do que o prazer efêmero. Além do 

mais, uma sociedade que não levasse em consideração a dignidade de todos os seus nacionais 

não poderia ser completamente feliz. É necessário, no entender de John Stuart, que exista 

harmonia para que todo o grupo alcance o êxtase.   

O desligamento de linhas de energia de milhões de usuários para salvar a vida de 

um, momentaneamente, traria desprazer ao grupo, no entanto, ao tomar ciência do motivo da 

interrupção, toda a sociedade ficaria feliz por estar em um grupamento que prezasse a vida 

acima de distrações supérfluas. Não deveria focar apenas na quantidade total de felicidade, e 

sim em como esta é produzida e quem é a pessoa cuja felicidade está em jogo, visto que a 

felicidade individual é restringida por proibições morais, como não torturar e matar inocentes. 

Para o autor os críticos do utilitarismo não conseguiram elaborar uma concepção 

moral praticável e sistemática que pudesse contrapor-se à teoria de forma bem-sucedida. 

O resultado era que muitas vezes nos víamos forçados a fazer uma escolha entre o 

utilitarismo e o intuicionismo racional e tínhamos de nos conformar com uma variante 

do princípio da utilidade, circunscrito e limitado por restrições intuicion istas 

aparentemente ad hoc.20 
 

Através da justiça como equidade buscou desenvolver uma interpretação 

sistemática da justiça que fosse superior ao utilitarismo. 

                                                                 
18 MULGAN, Tim. Utilitarismo. Trad. de Fábio Creder. 1ª ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p.11. 
19 RAWLS, John. op. cit., p. 26-27.  
20 RAWLS, John. op. cit.,  p. XV. 
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Apesar de preocupar-se em equalizar uma fórmula adequada para que doutrinas e 

modos de vida contrastantes conseguissem conviver harmoniosamente em uma sociedade 

única, desacreditava que a intolerância de opiniões divergentes fossem uma condição à ordem 

e à estabilidade social, e sim, considerava o pluralismo como produto natural das atividades da 

razão humana sob duradouras instituições livres. 

Em 1993, reformou suas teses originárias para defender a necessidade de um 

consenso em torno do que a sociedade considerasse como justiça, exigindo que os indivíduos 

encontrassem uma solução comum entre a multiplicidade de pensamentos da época. 

Bentham, Mill e Rawls possuem cada um sua visão sobre o utilitarismo, no entanto, 

todos concordam com a necessidade de que as opiniões sociais minoritárias devam ser 

respeitadas e acolhidas.  

 

 

1.2. O PATERNALISMO  

 

Do lado oposto ao utilitarismo encontra-se a doutrina do paternalismo, o termo 

advém de um vocábulo do século XIX, no contexto das relações entre patrão e empregado. O 

conceito aqui tratado remete a uma extrapolação da relação paterno-filial a outro tipo de 

relações sociais. O termo representa  cfum comportamento em que um superior age sobre um 

inferior, atuando como seu pai. É um ato intencional fundado na crença do dever de obediência 

ao poder legalmente constituído, com a finalidade de evitar danos ao protegido. 

Os filhos, são os nacionais que vivem em um Estado e encontram-se em situação 

mais vulnerável, a qual requer assistência e orientação estatal. Assim, esse pai deverá ensinar o 

que os filhos devem entender como bom para si mesmos. Nas lições de Nicholas Fotion, 

A melhor maneira de entender o paternalismo é vê-lo como um conceito com base em 

uma analogia, em concorrência com outros conceitos a maioria também baseados em 

analogias. A analogia com a qual o conceito de paternalismo chama a nossa atenção 

é, obviamente, com a relação especial de família entre pai e filho. Um Estado, 

organização ou até mesmo indivíduo é dito ser paternalista agindo com respeito a 
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outro Estado, organização ou indivíduo quando ele está agindo como um pai com 

relação a seu filhos.21 

 

O termo advém da cultura anglo-saxã e é definido como a prática de uma 

administração paternal ou como a intenção de suprir as necessidades, ou regular a vida de uma 

nação da mesma forma como um patriarca o faz com sua família. 
22  

Para Martinelli, o comportamento paternalista pode ser positivo ou negativo, no 

sentido de informar ou obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Inexiste confiança do 

superior em relação à capacidade do vulnerável, chegando até mesmo a contrariar sua vontade, 

contudo, o escopo final seria promover um bem ou evitar um mal. 
23 

No tocante ao comportamento contrário à vontade, esse pode se dar na forma de 

informação ou conselho, restrição na escolha e, por fim, na imposição de uma conduta.  O 

método mais brando pode se dar através de propagandas, avisos, assistentes sociais, atuando 

para provocar reflexões, ou uma forma mais enérgica que reduz a livre iniciativa da pessoa. 

Tais informações não acontecem de forma coercitiva, e sim concedendo dados para que possam 

chegar a uma decisão consciente. 

Uma forma de redução de escolhas seria a atitude do Estado em limitar as formas 

de constituição de uma união entre indivíduos com o intuito de constituir família, obrigando-os 

a optarem entre a união estável ou o casamento. Dessa maneira, não existiria nenhuma punição 

a atitudes contrárias, somente redução nas opções. Por sua vez, a imposição faz uso de ameaça 

ou sanção para impedir um comportamento que possa vir a prejudicar alguém, como exemplo, 

estão as penalidades administrativas e penais.  

Há que se distinguir o paternalismo de bem-estar do paternalismo moral, pois, no 

primeiro, existe a busca do que é considerado como bom para um indivíduo, o objeto de 

proteção é a pessoa individualizada na sua dignidade e, no segundo, o que se tutela é a 

moralidade da sociedade.  

Gerald Dworkin publicou em 1971 um dos textos mais relevantes a respeito do 

paternalismo, tendo sido admitido por John Rawls, como ponto de partida para o estudo da 

                                                                 
21 FOTION, N. Paternalism. Chicago: The University of Chicago Press, 1959, p. 191. 
22 ALEMANY, Macario. El paternalismo juridico. Madri: Iustel, 2006.  
23 MARTINELLI, João Paulo Orsini. Paternalismo jurídico-penal. 2010. Tese (Doutorado em Direito Penal) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo , 2010. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/ 

teses/disponiveis/2/2136/tde-27012011-113618/>. Acesso em 21 abr. 2015. 
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questão. Nele o autor nega a doutrina liberalista de John Stuart Mill, para aceitar a intervenção 

estatal em determinadas situações. 

Para Dworkin, paternalismo consiste na interferência na liberdade de ação de uma 

pessoa, por meio da coação, justificada por razões baseadas exclusivamente em seu bem-estar, 

felicidade, necessidades, interesse, ou valores da pessoa que está sendo coagida. Como 

exemplificações seriam as proibições de jogos de azar, obrigar que comunidades religiosas 

recebam transfusões de sangue em casos de necessidade e exigir o uso de cinto de segurança ao 

dirigir veículos automotores.24 

Dworkin discorreu sobre os limites adequados da coerção estatal e, para o autor, as 

restrições impostas pelo Estado são razoáveis, apesar de entender que existam outras formas de 

agir, tal como o incentivo, que não necessitam de imposições. 

Podemos discutir a favor e contra as medidas paternalistas propostas em termos do 

que indivíduos completamente racionais aceitariam como formas de proteção. Dado 

que o acordo inicial não é sobre medidas específicas, estamos a lidar com uma espécie 

de ‘cheques em branco’ e, em consequência, os limites têm que ser cuidadosamente 

definidos. O que busco são certas condições que tornem plausível supor que pessoas 

racionais poderiam acordar limitar a sua liberdade, mesmo quando os interesses de 

outras pessoas não sejam afetados.25 

  

As intervenções seriam justificadas em três casos: situações que poderiam causar 

danos irreversíveis, como uso de entorpecentes químicos, decisões tomadas sob pressão 

psicológica e social extrema, a exemplo do suicídio e, ocasiões em que o perigo da prática do 

ato possa ser desconhecido ou até mesmo apreciado por um grupo, como no tabagismo. No 

geral, o paternalismo seria permitido para preservar ou promover a capacidade de raciocinar ao 

tomar as próprias decisões.26  

No âmbito do paternalismo, Dworkin constatou que nem sempre a classe de pessoas 

cuja liberdade é restringida coincide com o grupo de pessoas cuja proteção está em causa, 

fundando a distinção entre paternalismo puro e impuro.  

No paternalismo puro a classe de pessoas cuja liberdade é restringida é idêntica à 

classe de pessoas cuja proteção se pretende promover com tais limitações. São exemplos fazer 

                                                                 
24 DWORKIN, Ronald. Paternalism: some second thoughts. The Theory and Practice of Autonomy. 1ª ed. 

Cambridge: Cambridge University Press , 1988, p. 121-129.  
25 Id., p. 43.  
26 Ibid., p. 31.  
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do suicídio um delito, exigir aos passageiros de automóveis o uso do cinto de segurança ou 

obrigar a uma testemunha de Jeová que receba uma transfusão de sangue.  

Quando se trata de proteger uma classe de pessoas, sendo que o único meio para 

fazê-lo supõe restringir a liberdade de outras pessoas junto com aqueles que são beneficiários, 

então, ocorre o paternalismo impuro. Ilustra-se esse tipo de restrição com a proibição da venda 

de cigarros para proteger a saúde dos fumantes, ato que afeta a indústria de cigarros e aqueles 

que os vendem. 

No tocante aos posicionamentos de John Mill, Dworkin fez críticas negativas 

baseando-se na visão de que a humanidade ganharia mais com as escolhas do próprio indivíduo, 

ainda que erradas, do que com a intervenção de outros, visto que Mill pressupõe que aqueles 

que decidem por si mesmos estão familiarizados com os seus interesses e que sabem como 

persegui-los. Já Dworkin acredita que nem sempre os adultos seriam conscientes de quais 

seriam seus objetivos e o que seria necessário para alcançá-los, de tal modo, deixá-los 

completamente livres não atingiria o bem maior da promoção de seus interesses.  

Sob a óptica nacional, o Estado acaba por praticar algumas ações paternalistas. No 

entanto, não deveria fazê-lo, devendo respeitar a liberdade de escolha individual. 

Em países liberalistas industrializados a ideologia é antipaternalista, em razão do 

valor inerente à autonomia individual, à Democracia e ao próprio sistema de livre mercado, 

parecem descartar a possibilidade de exercer paternalismo de uma forma justificada.  

 

 

 

1.3. O PERFECCIONISMO  

 

Perfeccionismo consiste na doutrina que considera que uma conduta humana boa 

ou desejável seja desenvolvida ao máximo, sendo papel do Estado estabelecer instituições 

legais, sociais e econômicas nas quais as propriedades humanas sejam aprimoradas, criando e 
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mantendo condições sociais que permitam a seus habitantes viver vidas significativas. Assim, 

explica Santiago Nino,  

O paternalismo deve ser claramente diferenciado do perfeccionismo, que justifica a 

intervenção pública para impor a materialização dos ideais morais considerados como 

verdadeiros, já que o paternalismo (não perfeccionista) não tem como fim o progresso 

moral da pessoa, mas sim facilitar consecução dos objetivos próprios .27 

 
Tanto o perfeccionismo quanto o paternalismo se caracterizam por ser o exercício 

de um poder benevolente. Contudo, o perfeccionismo se caracteriza pela maximização de 

benefícios e moralismo, enquanto o paternalismo é minimizador de danos e orienta-se na busca 

do bem-estar. 28 

Para Alemany García29 fazer obrigatória a educação geral básica seria uma atitude 

paternalista enquanto que impor uma educação esmerada em, por exemplo, belas artes seria 

perfeccionista; impor uma reabilitação para curar uma lesão física seria paternalista, enquanto 

que fazer obrigatória a prática de esportes poderia ser considerada perfeccionista. 

O paternalismo se esmera em evitar danos físicos, psicológicos e econômicos, 

enquanto o perfeccionismo almeja beneficiar as virtudes morais.  

A escola perfeccionista é entendida como uma teoria moral que concerne certas 

atividades como conhecimento, saúde e independência na busca pelo padrão perfeito, 

aprimorando, de acordo com seus próprios conceitos, a vida do nacional. De tal forma, o Estado 

agiria como pai, imiscuindo-se na vida dos seus habitantes, para que tivessem comportamentos 

considerados bem avaliados, maximizando o nível de excelência humana.30 

De acordo com a moral perfeccionista, alguns atributos fazem com que humanos 

sejam caracterizados como tal, assim, a vida em sociedade desenvolveria tais características 

para um grau no qual elas passassem a ser consideradas como da natureza humana.31 Ou seja, 

certos aspectos naturais que tornam o homem um ser humano deveriam ser desenvolvidos à 

excelência. 

                                                                 
27 NINO, Carlos Santiago, Ética y Derechos Humanos: un ensayo de fundamentación . Barcelona: Ariel, 1989, p. 

414. 
28 Id., p. 414. 
29 ALEMANY, Macario Garcia. op. cit., p. 269. 
30 RAWLS, John. op. cit., passim.  
31 HURKA, Thomas. Perfectionism. Oxford: Oxford University Press, 1993. 



26 
 

 

Amartya Sen, baseado na ideia de justiça de John Rawls, articula a ideia de ética 

social, no intuito da busca por um Estado desenvolvido. Defendendo a adequação moral dos 

conceitos de efetividade e de capacidade, ao discutir a efetividade do que deve ser considerado 

como valioso, e quais capacidades deveriam ser consideradas como básicas.32 

Devemos perguntar que coisas são tão importantes a ponto de sem elas não 

considerarmos uma vida como uma vida humana. Tal investigação valorativa acerca 

do que é mais fundo e essencial em nossas vidas, de modo algum pressupõe um 

fundamento metafísico externo; ela pode ser uma forma de olhar para nós mesmos, 

perguntando o que realmente pensamos sobre nós mesmos e o que une nossa 

história.33 

 

Amartya Sen e Martha Nussbaum, formularam conjuntamente a tese sobre a 

abordagem das capacidades, em que o intrinsecamente valioso para os seres humanos compõe 

certos estados e atividades, juntamente com as capacidades para efetivá- los. 

Em outro viés do perfeccionismo, Nussbaum, acredita que o Estado não deveria 

forçar um ser humano a agir de forma mais adequada, e sim meramente possibilitar que atue de 

tal maneira.34 35 

Do lado oposto, John Rawls difundiu o antiperfeccionismo, no qual defendeu que 

tais valores intrínsecos e individuais devam ser preocupação apenas da pessoa e não do Estado. 

Enumerou direitos e liberdades, prerrogativas e oportunidades, rendas, riquezas e autorrespeito 

como sendo valores que seriam necessários para uma justiça com equidade. Para o autor seriam 

os bens que todos os indivíduos racionais almejam ter independentemente de seus fins últimos 

na vida, desde que outras condições permaneçam constantes. A busca por liberdade e 

oportunidades mais amplas superariam questões como riqueza e renda.36 

Rawls considerou utópicas teorias generalistas que buscam a universalização de 

algo que fosse buscado por todos os indivíduos, independentemente de sua criação e vivência. 

A promoção de valores básicos pelo Estado era considerada por ele como inaceitável, uma vez 

que violaria a liberdade das pessoas de decidirem sobre seus próprios fins. Ao invés disso, 

                                                                 
32 SEN, Amartya. On Economic Inequality. Oxford : Clarendon, 1973.  
33 NUSSBAUM. Martha. Human Functioning and Social Justice: in defense of aristotelian essentialism.  In: 

Political Theory, v. 20, nº 2, 1992, p. 202-47. 
34 NUSSBAUM, Martha. Fragility of Goodness: luck and ethics in tragedy and philosophy. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1986. 
35 NUSSBAUM, Martha e SEN, Amartya. Internal Criticism and Indian Rationalist Traditions. In: KRAUSS, M. 

(org.). Relativism, Interpretations and Confrontations. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1989, p. 229-

325. 
36 RAWLS, John. op. cit., p. 62. 
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preferiria que o Estado buscasse meios para a efetivação de ideais democráticos, como a 

cooperação social e a capacidade de escolher individualmente. 

O ponto em comum entre Rawls e Nussbaum37 reside no fato de ambos concederem 

grande relevância ao ato de fazer escolhas particulares, no que concerne a decisões pessoais. 

Apesar de acreditar no perfeccionismo, Nussbaum defende a importância do poder de escolha 

do indivíduo, fazendo com que a forma de perfeccionismo adotada pela pesquisadora possa 

estar de acordo com alguma forma de liberalismo. Em termos práticos, há diferença entre 

escolher fornecer alimentos orgânicos para seus filhos e ser obrigado a somente fornecer esse 

tipo de alimentação 

O obstáculo encontrado no perfeccionismo está no subjetivismo38 do que possa ser 

considerado perfeição. Ademais, por considerar um estilo de vida superior que outros, existiria 

o temor de que indivíduos seriam forçados a buscar o modo mais satisfatório sob pressão estatal.  

Para o liberalismo clássico, o Estado não poderia agir, avaliando quais profissões 

deveriam ser desenvolvidas, qual estilo de família seria o mais adequado ou como deva ser a 

participação política de um sujeito de direitos. Um Estado, na concepção liberal clássica, 

deveria permanecer neutro a respeito desses aspectos, limitando-se a promover o bem-estar 

igualitário de seus habitantes, agindo somente para impedir eventuais lesões a outros nacionais. 

                                                                 
37 É relevante a ressalva de que os pontos defendidos por Martha Nussbaum mudaram drasticamen te no decorrer 

de seus estudos. Trabalhos mais recentes da autora, demonstram o abandono a abordagem aristotélica, para um 

estudo mais liberal, baseado nos ensinamentos de John Rawls. Sobre o perfeccionismo a pesquisadora 

primeiramente defendia um rol taxativo com o que constituía como um bom meio de viver, posteriormente, essa 

lista não mais teria relevância, apresentando pontos de vista de acordo com as particularidades de cada indivíduo. 

Sendo que a liberdade dos indivíduos passaria a ser considerada relevante.   
38 Método filosófico que toma o ponto de vista do sujeito, somente aceitando suas ideias como corretas. 

Costumeiramente considerado como forma arbitral de um ser humano formular opiniões somente baseando -se em 

si próprio.   
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Como crítica aos adeptos da moral perfeccionista, o Ministro Roberto Barroso 

entende que a teoria é uma forma de autoritarismo moral, própria de regimes totalitários39, a 

qual não deveria ser aplicada em Estados Democráticos de Direito.40  

Visto que o laissez-faire não tem aptidão para solucionar os problemas da 

harmonização do público com o privado, o intervencionismo é inevitável. No entanto 

não pode ser demasiadamente planificado. O dirigismo e a planificação comportam 

graus. Essa dosagem dependerá de circunstância de tempo e espaço e da concepção 

que cada povo tenha da liberdade ou o apreço que se lhe atribua.41 

 

É preciso a compreensão por parte da sociedade que a pacificação ao aceitar pontos 

de vistas diversos permitirá que todos – das maiorias tradicionais às minorias libertárias – 

continuem a viver conforme seus valores, fortificando o sistema social, por reduzir tensões 

desnecessárias com outros grupos.  

 

 

1.4. PANORAMA ATUAL  

 

Como visto, o liberalismo teve início com ideias iluministas contrárias aos 

monarcas despóticos, no século XIX algumas intervenções passaram a ser admitidas, 

resultando, posteriormente, no Estado do Bem-Estar Social. Essa interferência demasiada, além 

de ceifar excessivamente as liberdades individuais, também onerou a máquina estatal, 

resultando no fenômeno atual que preza pela redução das interferências, desde que mantidas 

aquelas destinadas a preservar a igualdade e liberdades do indivíduo.  

                                                                 
39 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Trad. Karin Praefke-Aires Coutinho. J.J. Gomes Canotilho 

(coord.). 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,1997. “O moderno Estado totalitário, que intervém em 

todos os sectores da vida e para o qual servem como exemplo a Rússia  estalinista e a Alemanha nazi, reclama 

realizar as suas ideias políticas, econômicas e sociais mesmo na esfera privada (...). No moderno Estado totalitário 

pretende-se subordinar aos objetivos de Estado e colocar ao seu serviço não só a economia, o mercad o de trabalho 

e a actividade profissional, mas também a vida social, os tempos livres, a família, todas as convicções e toda a 

cultura e os costumes do povo”.  
40 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, Mas Iguais: o reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas no 

Brasil. In: Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, jan./jun., 2011, nº 17, p. 105-138. 
41 FIUZA, César; COUTINHO, Sérgio Mendes Botrel. Intervenção do Estado e a Autonomia da Vontade, 2009, 

p. 9. Disponível em: <http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_2009/Docentes/Intervencao %20do% 20Estado% 

20e%20autonomia%20da%20vontade.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015. 

http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_2009/Docentes/Intervencao%20%20do%25%2020Estado%25%2020e%20autonomia%20da%20vontade.pdf
http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_2009/Docentes/Intervencao%20%20do%25%2020Estado%25%2020e%20autonomia%20da%20vontade.pdf
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A palavra intervenção, do latim, interventio, aduz ao ato de se imiscuir em esfera 

alheia, sendo utilizada comumente para se referir às formas de ação do Estado em áreas 

privadas. No entanto, no decorrer do trabalho, discorrer-se-á sobre a possibilidade da 

intervenção estatal não ser apenas uma intromissão na esfera de outrem, e sim uma concessão 

ao governo para que esse tutele a primeira inter-relação entre seres humanos, que é a família, 

uma vez que decisões ali tomadas possam vir a ter reflexo sobre toda a coletividade.  

Como visto a intervenção do Estado na vida privada apresenta não só aspectos 

desvantajosos como também favoráveis, uma vez que há um filtro para aplicar determinados 

princípios constitucionais em detrimento de outros, devendo ser aplicada para coibir abusos 

danosos e incentivar condutas consideradas como benéficas. 

Nas lições de César Fiuza42, a intervenção pode se dar para a proteção dos bons 

costumes e da ordem pública. Para a definição do primeiro, são aqueles que se cultivam como 

condição de moralidade social, variável no tempo e no espaço, ou seja, de acordo com a época 

e o lugar; já a ordem pública constitui um conjunto de normas que erigem a estrutura social, 

política e econômica da nação. Pautam-se essas normas no interesse público que, por seu turno, 

é o conjunto de aspirações de uma coletividade para a obtenção de bens, vantagens, atividades 

ou serviços de fruição geral. 

No que pese as raízes históricas do setor econômico possuírem uma base liberal, no 

âmbito social, em virtude da globalização, da proximidade entre as inter-relações humanas há 

a necessidade de que o Estado intervenha. Com o objetivo de regulamentar tais laços, já que 

estes, em sua maior parte, são interdependentes, ou seja, é necessário guiar as interações para 

conquistar uma maior harmonia social.   

Um ordenamento estatal responsável, baseado nos valores constitucionais, 

racionalmente organizado, voltado à promoção de um desenvolvimento efetivo, sustentável, 

consciente das demandas e carências sociais favorece uma sociedade harmonizada. No entender 

de Rafael Bielsa,  

O Estado intervencionista nem sempre apresenta somente aspectos positivos, mas se 

considera que é melhor suportar sua hipertrofia com vistas à defesa social do que 

assistir à sua ineficácia e desinteresse diante dos conflitos gerados pelos grupamentos 

sociais.43 

                                                                 
42 Ibid.,  p. 6.   
43 BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo. 6ª ed., Tomo I. Buenos Aires: La Ley, 1964.  
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A intervenção pode buscar o desenvolvimento de cidadãos plenos e conscientes, 

respeitadores da diversidade e de posições contrárias. É necessário, primeiramente, respeitar as 

diferenças sociais, de crenças e de gêneros e aumentar os índices de educação para, 

posteriormente, difundir valores de cidadania. Sobre a questão, Maria Garcia explana,  

A cidadania, exercício da soberania popular e de suas prerrogativas (direitos 

atribuídos com o caráter de exclusividade ao seu titular), compreende os deveres 

cívicos, a classe dos direitos políticos e todos os que a Constituição e as leis  atribuem 

ao cidadão, em especial (Meirelles Teixeira) a participação na vida política, 

administrativa e cívica do país; permitem tomar parte na expressão da soberania 

nacional (André Hauriou) e procedem ao mesmo tempo da ideia de liberdade política 

e da liberdade individual, de natureza ou caráter misto, portanto, inerentes, 

especificamente, à cidadania.44 

 

Complementando, o ensinamento de Gianpaolo Smanio,  

A Constituição Federal de 1988, chamada de “Constituição Cidadã”, efetivou uma 

mudança na conceituação de cidadania, conferindo maior amplitude ao seu 

significado, ao colocá-la dentre os princípios fundamentais da República Federativa 

do Brasil (art. 1º, II). 

A cidadania deixou de estar relacionada apenas com a nacionalidade, deixou de ser 

considerada apenas um status de reconhecimento do Estado, para ser um conceito 

amplo, compatível com uma nova dimensão da cidadania, como expressão de direitos 

fundamentais e solidariedade.45 

 

Nas lições de Sônia Tanaka, cidadão é aquele dotado de capacidade eleitoral ativa 

e passiva, que pode votar e ser votado, enquanto população, faz referência ao “conjunto dos 

habitantes no território, sejam eles nacionais ou estrangeiros, independentemente de exercerem 

algum trabalho ou de terem capacidade eleitoral, mas submetidos ao ordenamento do respectivo 

Estado”.46 

Para José Murilo de Carvalho, com intuito de ser considerado um cidadão pleno é 

necessário que possua direitos civis, políticos e sociais. Entende-se por direitos civis os direitos 

fundamentais à vida, à liberdade e à propriedade. Os titulares de direitos políticos são aqueles 

que podem votar e ser votado, e por direitos sociais, àqueles que gozam de saúde, educação, 

proteção trabalhista e previdência social. Enquanto os direitos civis garantem a vida em 

sociedade, os direitos políticos asseguram a participação no governo da sociedade, por fim, os 

                                                                 
44 GARCIA, Maria. Desobediência Civil: Direito Fundamental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. 
45SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da cidadania. In: 

SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (org.),Os Direitos e as Políticas Públicas no 

Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 12. 
46 TANAKA, Sônia Yuriko Kanashiro. Direito de Nacionalidade. In: TANAKA, Sônia Yuriko Kanashiro (coord.). 

Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 273. 
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direitos sociais permitem a participação na riqueza coletiva. De tal forma, aqueles que não tem 

seus direitos fundamentais de liberdade, não serão considerados como cidadãos plenos.47 

A intervenção deve respeitar os valores individuais de seus nacionais, esses livres 

para gerir seus interesses conforme suas convicções, contudo, obstados de agir amplamente no 

tocante ao seu ser social. Essa liberdade limitada é concedida pelo Estado, instituição criada 

pelo próprio homem para gerir as liberdades individuais que se entrelaçam no âmbito coletivo.  

O caráter fundamental do grande organismo, como composto de seres suscetíveis de 

existir separadamente, mas concorrendo, mais ou menos voluntariamente, a um 

objetivo comum.48 

 

Nesse sentido era a visão de Auguste Comte, o qual viveu na França durante as 

alternâncias de poder após a Revolução Francesa e defendia um Estado reduzido, para não 

onerar a sociedade, no entanto, com capacidade interventora, atento aos interesses da economia 

e às mazelas sociais. 

Em um Estado Democrático de Direito existe a preservação das liberdades 

individuais e a garantia da dignidade da pessoa humana49, incluindo aqui a liberdade de 

consciência e expressão, sendo que o Estado só pode intervir em tais temáticas caso venham a 

ferir a liberdade de outrem.  

No ordenamento pátrio o Estado deve ser neutro nos debates sobre o modo como 

seus habitantes decidem viver suas vidas, desde que respeitem o direito de outrem. Para 

criminalizar um comportamento deve haver a compreensão de que é um meio de assegurar a 

identidade do coletivo social, sendo imparcial na imposição de comportamentos e respeitando 

as particularidades de cada um. 

Tal como o direito penal, ao restringir a liberdade das pessoas minimamente, 

somente para criminalizar condutas, respeitando questões meramente morais, que somente são 

pertinentes aos envolvidos. O Estado pode propiciar meios para o desenvolvimento pessoal, 

                                                                 
47 CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 15ª ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2012. 
48 COMTE, A. Système de Politique Positive ou Traité de Sociologie Instituant la Religion de l'Humanité . 3ª ed., 

v. 4. Paris: Larousse, 1890. Traduzido para System of Positive Polity. London: Longmans, Green and Co., 1875–

1877. 
49 GARCIA, Maria. Biodireito Constitucional: uma introdução. In: Revista de Direito Constitucional e 

Internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 42, jan./mar., 2003, p. 105-113. Nas lições de Maria Garcia “a 

dignidade da pessoa humana pode ser entendida como a compreensão do ser humano na sua integralidade física e 

psíquica, com a autodeterminação consciente, garantida moral e juridicamente”.  
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ensinando e auxiliando aquilo que considera como padrão a ser seguido, garantindo assim, 

condições de que os próprios indivíduos optem pelo que consideram como melhor caminho.  

Assim, o Estado pode criar campanhas de cuidados adequados para menores, como 

o aleitamento materno até os seis meses de idade, no entanto, não pode punir pais que não o 

fizerem. Pois, apesar de o leite materno ser considerado, atualmente, como a fonte de alimento 

mais saudável, fórmulas prontas não lesam a criança. Todavia, se os pais não alimentarem o 

bebê ou fornecerem refeições que o levem conscientemente à intoxicação, deve haver uma 

intervenção justificada.  

O Estado não pode imiscuir-se nas escolhas de pessoas capazes e conscientes das 

eventuais consequências de seus comportamentos, desde que não prejudiquem os demais 

indivíduos. Para parte da doutrina, somente deve interceder quando o indivíduo não estiver em 

condições de refletir sobre suas escolhas, exercendo um papel de proteção à dignidade, 

permitindo à pessoa incapaz desenvolver, num momento futuro, sua capacidade de autonomia. 

No entanto, pela inércia do Estado, na prática, tais ações ocorrem raramente.  

Ademais, há a discussão se condutas imorais que lesem somente ao indivíduo que 

a praticou devam ser tuteladas. Essas, de acordo com o princípio da lesão, de cunho liberal, 

devem concernir apenas ao praticante. Segundo John Stuart Mill,  

O princípio afirma que o único fim para o qual a humanidade está autorizada, 

individual ou coletivamente, a interferir na liberdade de ação de qualquer membro da 

comunidade é a autoproteção. O único propósito para o qual o poder pode ser 

corretamente exercido sobre os membros de uma comunidade civilizada, contra sua 

própria vontade, é prevenir a lesão a terceiros. O próprio bem da pessoa, físico ou 

moral, não é uma autorização suficiente.50 

 

Aqui, faz-se relevante a menção a refuta do princípio da moralidade, ou moralismo 

legal, cujo qual, permite ao Estado intervir na liberdade quando a conduta praticada por 

particulares, por ser considerada imoral, é considerada como lesão ao interesse público. Mesmo 

em casos que as práticas sejam realizadas por adultos capazes em ambientes privados, sem 

acesso ao público. A teoria não é aceita no ordenamento pátrio, tampouco deve ser seguida pelo 

poder público ao tomar decisões no tocante familiar, uma vez que o que é considerado imoral 

para um segmento pode não ser para o todo.  

                                                                 
50 MILL, John Stuart. op. cit., p. 67. 
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O Estado não pode atuar na busca pelo perfeccionismo, considerando ilícito 

comportamentos que ao seu ver não serão considerados positivos aos seus nacionais. Cada 

indivíduo, maior e capaz, deve ter autonomia em suas escolhas, ressaltando, desde que não 

prejudiquem a outrem.  

 

 

1.5.  PRESERVAÇÃO DE DIREITOS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Aprofundando na seara de preservação de diferenças culturais, as formas pelas 

quais grupos não dominantes expressam-se em um Estado Democrático estão resguardadas na 

verdadeira acepção de Democracia, a qual transcende a ideia de Estado realizado pela maioria 

para compreender todas as visões políticas e sociais existentes em uma comunidade, permitindo 

um diálogo no qual a base estará pautada na igualdade de condições para que as visões 

divergentes possam construir um cenário político múltiplo e abrangente. 

Nem sempre tal ideal é protegido, uma vez que grupos dominantes tendem a impor 

seus posicionamentos, discriminando aqueles que agem contrariamente. Quando isso ocorre 

não é possível fornecer as mesmas condições de reconhecimento às variadas visões de mundo, 

tampouco garantir, de maneira satisfatória, espaço para a manifestação democrática da 

diversidade. Ações assim, ferem a base da Democracia, no entender de Maria Garcia, citando 

James Hadfield, os princípios essenciais da Democracia são compostos pelos direitos 

fundamentais do cidadão comum, o respeito pelo valor do indivíduo e da personalidade humana 

e o compromisso em respeitar ideias opostas.51 

Contemporaneamente quem assim age olvida-se que o Estado brasileiro não é 

apenas uma Democracia restrita ao governo de uma maioria dominante. O próprio Texto Magno 

de 1988, como visto, prevê uma sociedade dinâmica, voltada para a preservação de direitos 

                                                                 
51 GARCIA, Maria. Os 20 Anos da Constituição e Após. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional. v. 

68, jul. 2009, p. 204. 
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fundamentais, respeito às diferenças e preservação de ideais distintos, tanto de grupos que 

elegeram seus representantes como de minorias. 
52 53 Segundo Rigaux, 

 [...] este é precisamente o objetivo das disposições substanciais  de uma Constituição, 

e estas permaneceriam letra morta se, depois de ter sido cometida, tal violação não 

pudesse ser reparada.54 

 

Assim, a preservação de direitos de todos aqueles que habitam o país está 

resguardada não apenas no âmbito de assistências sociais, muitas vezes visto como caridade, 

de classes no poder, e sim como garantias constitucionalmente asseguradas. Para Ferrajoli, 

Uma Constituição não serve para representar a vontade comum de um povo, mas para 

garantir os direitos de todos; inclusive diante da vontade popular. Sua função não é 

expressar a existência de um demos, ou seja, de uma homogeneidade cultural, 

identidade coletiva ou coesão social, mas, ao contrário, a de garantir através 

ordinárias, e as opções de governo, não reside no consenso da maioria, mas em um 

valor muito mais importante e prévio: a igualdade de todos nas liberdades  

fundamentais e nos direitos sociais, ou seja, em direitos vitais  conferidos a todos, 

como limites e vínculos, precisamente, face às leis e aos atos de governo expressados 

nas contingentes maiorias.55 

 

A Democracia não é apenas um regime político na qual as decisões são tomadas 

pela maioria. A maioria pode governar, no entanto, todos devem ter os seus direitos 

constitucionais assegurados. A Constituição Federal autoriza o Judiciário a intervir, quando 

requisitado em hipótese em que não sejam resguardados tais direitos. Assim o faz, não para 

preservar interesses de grupos específicos, e sim da Nação, a qual se encontra acima de divisões 

populacionais, sendo o fundamento de todo poder e de toda autoridade,56 

                                                                 
52 CAPOTORTI, Francesco. Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious an Linguistic 

Minorities. Nova Iorque: United Nations, 1979. A definição clássica de minorias, para Francesco Capotorti, 

consiste em  “um grupo numericamente inferior ao resto da população de um Estado, em posição não-dominante, 

cujos membros – sendo nacionais desse Estado - possuem características étnicas, religiosas ou linguísticas 

diferentes das do resto da população e demonstre, pelo menos de maneira implícita, um sentido de solidariedade, 

dirigido à preservação de sua cultura, de suas tradições, religião ou língua”.  
53 MACEDO, Jorge de Barros apud CHORÃO, João Bigotte (org.). Polis, Enciclopédia  da Sociedade e do Estado , 

v. 4. Lisboa: Verbo, 1997.  “No cenário das  ciências humanas, pelo menos três possibilidades de acepção do termo 

minoria, na primeira acepção são conjuntos destacados por etnias, cultura, língua, religião e interesses (como a 

minoria cigana ou a minoria porto-riquenha nos Estados Unidos da América); na segunda acepção, implicaria 

numa referência a algum movimento de opinião divergente da opinião majoritária a respeito de dado objeto 

(situação típica de partidos políticos ou de correntes referentes a movimentos sociais e religiosos) e, uma terceira 

e última acepção, implicando num próprio modo alternativo de se analisar o Poder e a filosofia”.  
54 RIGAUX, François. A Lei dos Juízes. Trad. Edmir Missio. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 32. 
55 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del Estado de Derecho. Trad. Pilar Allegue. In: CARBONELL, Miguel 

(ed.) Neoconstitucionalismo(s). Paris: Trotta, 2005, p. 28. 
56 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira. Uma reflexão Sobre o Sentido do Projeto Constituinte do 

Estado Democrático de Direito no Marco da Teoria do  Discurso de Jurgen Habermas. Disponível em: <http:// 

www. conpedi.org.br/ manaus/ arquivos/ anais/ bh / marcelo_andrade_cattoni_de_oliveira.pdf>. Acesso em 21 

abr. 2015. 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/marcelo_
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/marcelo_
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A ideia de Democracia não se limita ao governo da maioria, mas  abrange o espaço em 

que se comportam as diversas visões  existentes em uma comunidade política, ainda 

que uma delas prevaleça. Um espaço que permite a diversidade tem como pressuposto 

– e também como referencial comum – a igualdade de condições para participar da 

construção desse lugar político múltiplo. Ocorre, porém, que historicamente 

privilegiaram-se determinadas visões de mundo por imposição, por discriminação ou 

por subvalorização de outras. Consequentemente, a Democracia tal qual é 

compreendida hoje e promovida como valor da sociedade brasileira não consegue 

oferecer as mesmas condições de reconhecimento às variadas visões de mundo, 

tampouco permitir, de maneira satisfatória, espaço adequado para a manifestação 

democrática da diversidade.57 

 
Em virtude da inversão de valores para tutela das diferenças, a proteção das 

minorias ascende como valor a ser preservado ao lado das deliberações majoritárias. Dessa 

forma, o Estado de Direito, como um todo, deve estar pautado nos ideais democráticos. O Poder 

Executivo deverá organizar programas os quais requeiram a reunião e acolham os grupos 

minoritários, encontrando soluções para seus imbróglios. O Poder Legislativo buscará a criação 

de regras por meio das quais permita-se a participação das diversas propostas ideológicas e 

políticas, em sintonia com os preceitos constitucionais. Por fim, o Poder Judiciário deve 

preservar o processo democrático e promover os valores constitucionais, além de coibir, quando 

solicitado, eventuais posições que não prezem pela Democracia, eventualmente proferida por 

outros Poderes. 

 

 

1.7. O PODER JUDICIÁRIO COMO FONTE DE PRESERVAÇÃO DE DIREITOS 

 

 

No Estado brasileiro, após o regime militar, houve uma substancial melhora nas 

garantias da magistratura, transformada de órgão submetido a normas do Executivo para um 

verdadeiro poder político digno da tripartição, capaz de fazer valer a Constituição e as leis,  

inclusive em confronto com os demais Poderes. 

O tema é de extrema relevância para o Direito Contemporâneo, em virtude do 

fortalecimento da justiça constitucional e de seus métodos hermenêuticos, sendo que a 

                                                                 
57 MARTINS, Argemiro Cardoso Moreira; MIZUTANI, Larissa. Direito das Minorias Interpretado: o 

compromisso democrático do Direito brasileiro . In: Sequência, nº 63, 2011, p. 319-352. 
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repercussão de tais decisões abrange não só todos os ramos do Direito como também da 

sociedade. 

Na atualidade o Judiciário tem desempenhado um papel ativo na vida institucional 

brasileira ao decidir questões de grande relevância nacional, no entanto, não é de hoje que tal 

fenômeno existe. Desde o final da Segunda Guerra houve uma fortificação do Direito 

Constitucional, até mesmo no âmbito de questões normalmente trabalhadas pelo Legislativo e 

Executivo. Tal avanço da competência judiciária em esferas tradicionalmente políticas poderá 

causar um desconforto à opinião pública, parte da doutrina e demais Poderes. Especialmente 

pelo fato de que tais decisões poderão ser consideradas verdadeiros normativos, não realizados 

por aqueles que detêm um mandato popular e foram eleitos democraticamente, como 

representantes dos pactuantes. 

Com relação à necessidade do juiz de atender a vontade do legislador ou da lei, este 

deve fidelidade básica ao que foi definido como objetivo da lei, por seus constituintes. No 

entanto, a vida apresenta novidades que escapam de suas concepções iniciais. Em virtude do 

magistrado não poder deixar de sentenciar alegando que não existe lei, ao buscar soluções para 

a questão, acabando por abrir brechas para o magistrado inovar. 

A inação do Executivo e do Legislativo para resolução de problemas graves da 

sociedade é apontada como causa do ativismo. Os políticos, temerosos com a repercussão de 

suas decisões sobre temas polêmicos, em virtude de possíveis repercussões eleitoreiras, 

preferem se eximir de decidir questões relevantes no contexto social. 

Assim encontra-se a questão homoafetiva brasileira, a inação dos demais Poderes 

exige que o Judiciário supra as injustiças que tal omissão acarreta sobre o tema. Nesse sentido, 

o Ministro Celso de Mello, no julgamento da ADPF 132 e ADI 4.277, sobre a união 

homoafetiva, dispõe, 

Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, ao suprir as omissões inconstitucionais dos 

órgãos estatais e ao adotar medidas que objetivem restaurar a Constituição violada 

pela inércia dos poderes do Estado, nada mais faz senão cumprir a sua missão 

constitucional e demonstrar, com esse gesto o respeito incondicional que tem pela 

autoridade da Lei Fundamental da República [...] Daí a plena legitimidade jurídico -

constitucional da decisão que o Supremo Tribunal Federal está a proferir neste 
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julgamento, que representa verdadeiro marco histórico no processo de afirmação e de 

consolidação dos direitos da minoria homossexual em nosso País.58 

 

Preenchendo tais vazios, os juízes podem se tornar criativos, atingindo questões 

sensíveis ou dogmas religiosos, os quais geram ampla repercussão midiática.  

Com relação ao argumento da ausência de legitimidade democrática de membros 

do Poder Judiciário, os quais não são eleitos democraticamente, Ricardo Luiz Lorenzetti dispõe 

que juízes são uma minoria, que subsiste a maioria, podendo afetar as bases da Democracia, 

Para que isso não ocorra deve haver uma justificação e um limite. A justificação está 

sustentada na noção de Democracia constitucional, posto que a ela interessa não só a 

regra da maioria, senão a tutela de minorias. Nesse sentido, os juízes são guardiões da 

Constituição e, portanto, das instituições e dos  direitos individuais. O limite é 

importante, porque a atuação não deve estar destinada a substituir a vontade das 

maiorias ou minorias, mas a assegurar o procedimento para que ambas se expressem. 

De tal modo, a atuação dos juízes não deve ser, neste sentido, substantiva, mas 

procedimental, garantindo os  instrumentos para uma expressão diversificada e plural, 

em vez de substituí-la por opiniões próprias.59 

 

Para Luis Roberto Barroso, o Poder Judiciário exerce um poder político, inclusive 

o de invalidar atos dos outros dois Poderes. Apesar de ser considerada uma dificuldade 

contramajoritária, tal legitimidade decorre, primeiramente, do fato de a Constituição brasileira 

assim o permitir. Magistrados, exercem sua função, ao concretizar decisões tomadas por uma 

constituinte e por legisladores. Dessa forma, mesmo que não sejam eleitos, impõe na prática, 

vontades daqueles que o foram. 

Conforme Felipe Chiarello de Souza Pinto, 

Assim, no âmbito do Poder Judiciário, que é palco de importantes decisões políticas, 

mesmo que exista um deficit representativo, já que não há eleição direta dos seus 

membros, procuramos legitimar o procedimento com maior abertura às ideias 

presentes na esfera pública. Nesse sentido, o Judiciário tem implementado diversas  

formas de participação da sociedade civil, como nas audiências  públicas, por exemplo, 

as audiências públicas prévias ao julgamento da ADPF 54, sobre a interrupção da 

gestação no caso de anencefalia.60 

 
Ademais, apesar da Democracia participativa ser um sistema de governo do povo, 

deve-se ter respeitado os direitos daqueles que possuem modos de vida diferentes do tradicional. 

                                                                 
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental 132 e Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 4.277, Relator Ministro Ayres Britto, voto do Ministro Celso de Melo. Data do 

Julgamento: 5 maio 2011, p. 36-37.  
59 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da Decisão Judicial – Fundamentos de Direito. Trad. Bruno Miragem. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 336. 
60 CHIARELLO, Felipe; DONADELLI, Antônio Paulo de Mattos . O Papel do Judiciário, o Estado de Direito e 

o Chamado “Ativismo Judicial” na Doutrina Brasileira . In: Novos Estudos Jurídicos. Disponível em: <  

siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/5542/2947>. Acesso em 20 abr. 2015. 



38 
 

 

Caso os representantes eleitos assim não o façam, o Judiciário deve intervir para proteger 

valores e direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade circunstancial de quem possui um 

maior número de votos. Assim sendo, a jurisdição constitucional bem exercida é antes uma 

garantia para a Democracia do que um risco. 

Trazendo para a realidade fática, o Ministro Luis Felipe Salomão, no Recurso 

Especial 1.183.378-RS, sobre habilitação para casamento de um casal homoafetivo, defende o 

direito de minorias familiares. 

Nesse cenário, em regra é o Poder Judiciário – e não o Legislativo – que exerce um 

papel contramajoritário e protetivo de especialíssima importância, exatamente por não 

ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com a lei e com a 

Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos  humanos fundamentais, sejam 

eles das minorias, sejam das maiorias. Dessa forma, ao contrário do que pensam os 

críticos, a Democracia se fortalece, porquanto esta se reafirma como forma de 

governo, não das maiorias ocasionais, mas de todos.61 

 

O entendimento explicita a razão pela qual as ações do Estado devem preservar, até 

mesmo os não votantes, como eleitores facultativos, população carcerária, crianças e minorias 

as quais foram vencidas nas eleições. O fato de os magistrados não serem escolhidos como os 

representantes eleitos do Legislativo e do Executivo não prejudica o dever democrático que 

lhes cabe ao interpretar as leis e julgar os casos em suas particularidades levadas à sua 

apreciação. Diferentemente dos cargos eletivos por voto popular, a condição do magistrado,  

pressupõe independência em relação ao eleitorado e compromisso estrito com a Constituição. 

Porém, quanto aos Poderes Legislativo e Executivo, Norberto Bobbio esclarece que 

como representantes das democracias representativas conhecidas estarão aqueles que gozam de 

confiança eleitoral, sendo que uma vez eleito não será  mais responsável pelos seus próprios 

eleitores e sim pelos  interesses gerais da sociedade civil e não os interesses particulares desta 

ou daquela categoria.62 

A legitimação não advém apenas de quem os elegeram, e sim do poder emanado do 

povo como um todo, de todos aqueles que aceitaram o pacto social, e serão representados por 

                                                                 
61 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.183.378-RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 

Data de Julgamento: 25 out. 2011. 
62 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 



39 
 

 

ele.63 Um grupo pode ter eleito um representante, mas, assim que assume o poder, se torna 

responsável por toda uma nação. Para Friedrich Müller,  

Esse padrão se repete: o povo não é apenas – de forma indireta– a fonte ativa da 

instituição de normas por meio de eleições bem como - de forma direta - por meio de 

referendos legislativos; ele é de qualquer modo o destinatário das  prescrições, em 

conexão com deveres, direitos e funções de proteção. E ele justifica esse ordenamento 

jurídico num sentido mais amplo como ordenamento democrático, à medida que o 

aceita globalmente, não se revoltando contra o mesmo. Nesse sentido ampliado, vale 

o argumento também para os não eleitores, e igualmente para os eleitores vencidos 

pelo voto (tocante ao direito eleitoral fundamentado no princípio da maioria) ou para 

aqueles cujo voto foi vitimado por uma cláusula limitadora.64 

 

Como bem asseverou Fábio Konder Comparato, no prefácio da obra de Friedrich 

Müller, a soberania popular não é absoluta quanto ao exercício do poder e aos destinatários das 

ações públicas, de modo que a regra da maioria não pode se afastar do fato de que "o bem 

comum, hoje, tem um nome: são os direitos humanos, cujo fundamento seria, justamente, a 

igualdade absoluta de todos os homens, em sua comum condição de pessoas".65 

Ao ganhar uma eleição, os representantes eleitos devem passar a proteger os 

interesses de toda uma sociedade, apesar de terem sido eleitos por um grupo, pois, ao assumir 

o poder, passam a ser representantes de todos os indivíduos. Assim sendo, não é possível uma 

desconsideração dos direitos daqueles que foram vencidos, no entanto, tal preocupação nem 

sempre ocorre.  

                                                                 
63 HOBBES, Thomas. O Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil . 4 º ed. São Paulo: 

Nova Cultura, 1998. Por Pacto Social, entende-se o conceito de Thomas Hobbes,  "A única maneira de instituir 

um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-

lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam 

alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda sua força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, 

que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. O que equivale a dizer: 

designar um homem, ou a uma assembleia de homens, como representante de suas pessoas, considerando-se e 

reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquela que representa sua pessoa praticar ou levar a 

praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns; todos submetendo assim suas vontades à vontade 

do representante, e suas decisões a sua decisão. Isto é mais do que consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira 

unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de 

um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: ‘Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim 

mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando 

de maneira semelhante todas as suas ações’. Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, 

em latim, civitas".  
64 MÜLLER, Friedrich. Quem é o Povo? A Questão Fundamental da Democracia . Trad. Peter Naumann. 6ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 53-56. 
65 MÜLLER, Friedrich. Quem é o Povo? A Questão Fundamental da Democracia . Trad. Peter Naumann. 6ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 53-56. 
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Nessas situações em que o Congresso Nacional diverge do processo constitucional 

de defesa e proteção dos socialmente vulneráveis, o Poder Judiciário deve intervir para 

salvaguardar os princípios da Constituição Federal. 

Por fim, a modalidade de ativismo judicial que busca a preservação dos interesses 

de todos os indivíduos, vencidos ou não, nas eleições, como sendo nacionais de um Estado 

Democrático de Direito, deve ser vista como uma válvula de escape, desde que, ao interferir 

em atos dos outros Poderes, não extrapole as suas funções de resguardar a legalidade e os 

mandamentos constitucionais. 
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CAPÍTULO 2. FAMÍLIAS E SUAS PARTICULARIDADES 

 

 

2.1. CONCEITO DE FAMÍLIA 

 

Definições no tocante à família podem despertar inúmeras distinções e 

controvérsias, uma vez que estão atreladas a valores sociais, às religiões, aos paradigmas 

jurídicos, à construção social de gênero, aos parâmetros culturais, entre outros condicionantes. 

Para Sarti, tal constatação remete ao fato que,  

A variabilidade histórica da instituição família desafia qualquer conceito geral de 

família. O termo família tem designado instituições e agrupamentos sociais bastante 

diferentes, entre si, do ponto de vista de sua estrutura e junções que não tiveram 

necessariamente a reprodução cotidiana ou geracional como função específica ou 

exclusiva e, em muitos momentos, desempenharam, simultaneamente e 

prioritariamente, funções políticas e econômicas .66 

 

Para melhor entendimento sobre a questão, faz-se necessária uma breve digressão 

histórica nacional, com intuito de observar a evolução da família e as intervenções estatais, 

conforme as mudanças sociais, culturais e econômicas ocorreram.   

Na Constituição do Império, de 25 de março de 182467, a religião católica bem como 

a família matrimonial eram as únicas admitidas, o casamento era regulado pelas normas 

religiosas, com base no Concílio Tridentino e aplicadas em âmbito pátrio através das 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia 68, de 12 de junho de 1707. Foi por meio do 

                                                                 
66 SARTI, Cynthia A. Família e Individualidade: um problema moderno . In: CARVALHO, Maria do Carmo Brant 

de (org.). A Família Contemporânea em Debate, São Paulo: Cortez, 2000. 
67 BRASIL, Constituição Política do Império do Brasil de 1824. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em 21 abr. 2015. “Art. 5. A Religião Catholica Apostolica 

Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto 

domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo”. 
68 BRASIL, Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 1707. Disponível em: < http://www2. 

senado.leg.br/bdsf/handle/id/222291?show=full>. Acesso em 7 maio 2015.  “Título LXII DO SACRAMENTO 

DO MATRIMONIO: DA INSTITUIÇÃO, MATERIA, FÓRMA, E MINISTRO DESTE SACRAMENTO; DOS 

FINS PARA QUE FOI INSTITUÍDO, E DOS EFEITOS QUE CAUSA.  

259. O ultimo Sacramento dos sete instituidos por Christo nosso Senhor é o do Matrimonio. E sendo ao principio 

um contracto com vinculo perpetuo, e indissoluvel, pelo qual o homem, e a mulher se entregão um ao outro, o 

mesmo Christo Senhor nosso o levantou com a excellencia do Sacramento, significando a união, que ha entre o 

mesmo Senhor, e a sua Igreja, por cuja razão confere graça aos que dignamente recebem. A materia deste 

http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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Decreto nº 1.144, de 11 de setembro de 1861 que não católicos passaram a poder se casar por 

um ato de natureza civil.69 Ao interpretar o regramento, dispôs o Conselheiro Lafayette Pereira,  

Prevalece, pois, entre nós, a doutrina que atribui à religião exclusiva competência para 

regular as condições e a forma do casamento e para julgar da validade do ato. Todavia, 

a recente lei acerca do casamento entre os membros das seitas dissidentes (Lei 1.144, 

de 11.09.1861), consagrou uma inovação que cumpre assinalar; passou para a  

autoridade civil a faculdade de dispensar os impedimentos e a de julgar da nulidade 

desta forma de casamento.70 

 

Somente com o Decreto 181, em 1890, o casamento passou a ter natureza civil para 

todos os contraentes, independentemente da religião.  

O Código Civil de 1916, dispondo sobre os efeitos jurídicos do casamento, no artigo 

229, regulou que a família legítima somente seria constituída por meio do matrimônio. Pela 

redação original do Código, a mulher seria obrigada a assumir o sobrenome do marido, 

auxiliando nos encargos da família, sendo proibida de exercer profissão sem a autorização do 

consorte.  

A Constituição de 1934 foi a primeira a tratar da família sob o aspecto social e, 

durante a sua vigência, a única forma de constituir família seria por meio do casamento, ainda 

indissolúvel.  

                                                                 
Sacramento é o dominio dos corpos, que mutuamente fazem os casados, quando se recebem, explicado por 

palavras, ou signaes, que declarem o consentimento mutuo, que de presente tem. A fórma são as palavras, ou 

signaes do consentimento, em quanto significão a mutua aceitação. Os Ministros sãos os mesmo contrahentes. 

260. Foi o Matrimonio ordenado principalmente para tres fins, e são tres bens, que nelle se encerrão. O primeiro é 

o da propagação humana, ordenada para o culto, e honra de Deos. O segundo é a fé, e lealdade, que os casados 

devem guardar mutuamente. O terceiro é o da inseparabilidade dos mesmos casados, significativa da união de 

Christo Senhor nosso com a Igreja Catholica. Alem destes fins é tambem remedio da concupis cencia, e assim S. 

Paulo o aconselha como tal aos que não podem ser continentes.  
69 BRASIL. Decreto nº 1.144, de 11 de setembro de 1861. Disponível em: < http://www2.camara. leg.br/ legin/fed/ 

decret/1824-1899/decreto-1144-11-setembro-1861-555517-publicacaooriginal-74767-pl.html >. Acesso em 21 

abr. 2015. “Art. 1º Os effeitos civis dos casamentos celebrados na fórma das Leis do Imperio serão extensivos:  

1º Aos casamentos de pessoas que professarem Religião differente da do Estado celebrados fóra do Imperio 

segundo os ritos ou as Leis a que os contrahentes estejão sujeitos. 

3º Aos casamentos de pessoas que professarem Religião differente da do Estado, que da data da presente Lei em 

diante forem celebrados no Imperio, segundo o costume ou as prescripções das Religiões respectivas, com tanto 

que a celebração do ato religioso seja provado pelo competente registro, e na fórma que determinado fôr em 

Regulamento. 

4º Tanto os casamentos de que trata o § 2º, como os do precedente não poderão gozar do be neficio desta Lei, se 

entre os contrahentes se der impedimento que na conformidade das Leis em vigor no Imperio, naquillo que lhes 

possa ser applicavel, obste ao matrimonio Catholico. 

Art. 2º O Governo regulará o registro e provas destes casamentos, e bem  assim o registro dos nascimentos e obitos 

das pessoas que não professarem a Religião Catholica, e as condições necessarias para que os Pastores de Religiões 

toleradas possão praticar actos que produzão effeitos civis”. 
70 PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direitos de Família. 5. Ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956, p. 38. 
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No governo de Getúlio Vargas, o Estado continuou com a campanha de incentivo 

a famílias, principalmente as numerosas, colocando a reprodução em prol da nação. O incentivo 

a grandes famílias71 era necessário no povoamento e desbravamento do país, para que pudesse 

ser ocupado como um todo.72 O presidente tornou gratuitos a habilitação e os ritos do casamento 

civil para pessoas comprovadamente de baixa renda, na intenção de incentivar a família 

matrimonial, em oposição as uniões estáveis que ocorriam por não terem condições monetárias. 

No mesmo sentido, autorizou que instituições financeiras realizassem mútuos para 

trabalhadores com idade inferior a trinta anos, com a finalidade de patrocinar despesas 

relacionadas ao casamento, com vinte anos de prazo para pagamento. O interessante do 

dispositivo foi a permissão da redução de dez por cento do valor quando cada filho do casal 

completasse dez anos de idade, com a comprovação de que o genitor fornecesse assistência de 

vida e educação adequada. Favoreceu os descontos educacionais, aumentados conforme o 

número de filhos matriculados, uma vez que, apesar das principais unidades de ensino serem 

públicas, ainda existiam taxas de matrícula para a educação secundária, normal e profissional.73 

Fez campanhas para auxiliar a população carente através da distribuição de casas, 

prestação de alimentos, entrega dos filhos para os cuidados do Estado74, melhoria da saúde 

pública, auxílios para famílias numerosas e leis que impediam uniões matrimoniais que 

pudessem ameaçar a genética da prole75. Ademais, houve a instituição de diversas políticas de 

                                                                 
71 Consideravam como famílias numerosas aquelas com oito ou mais filhos, brasileiros, até dezoito anos de idade, 

ou incapazes de trabalhar, vivendo em companhia e a expensas dos pais ou de  quem os tivesse sob sua guarda 

criando e educando-os à sua custa.  
72 ITABORAÍ, Nathalie Reis. A Proteção Social da Família Brasileira Contemporânea: reflexões sobre a 

dimensão simbólica das políticas públicas. Trabalho apresentado no Seminário "As famílias e as políticas públicas 

no Brasil", 21-22 de nov. de 2005, Belo Horizonte, ABEP.  Disponível em: <http://www.abep.nepo.unicamp.br/ 

docs/anais/outros/FamPolPublicas/ NathalieItaborai.pdf>. Acesso em 20 abr. 2015. 
73  BRASIL. Decreto- Lei 3.200 de 1941. Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ ccivil_ 03/ decreto-

lei/Del3200.htm>. Acesso em 21 abr. 2015. “Artigo 9, § 2º. Só se iniciará o pagamento depois de decorridos doze 

meses do matrimônio e caso até não tenha o casal tido filho vivo ou não se tenha verificado a gravidez da mulher; 

ocorrendo uma destas hipóteses, será prorrogado por vinte e quatro meses o início do pagamento, o qual só entrará 

a ser exigível se, decorrido o prazo, não tenha tido o casal segundo filho vivo ou não esteja novamente grávida a 

mulher; verificando-se um ou outro caso, será novamente adiado por vinte e quatro meses o início do pagamento, 

e este só será exigível se até então não tiver nascido terceiro filho vivo ou não estiver de novo grávida a mulher; e 

sendo afirmativa uma destas hipóteses, novo adiantamento far-se-á por vinte e quatro meses, iniciando-se, depois 

deles, o pagamento, caso não tenha o casal t ido quarto filho vivo ou não esteja mais uma vez grávida a mulher. 

Verificando-se as hipótese de nascimento ou de gravidez, conforme os termos do presente parágrafo, será a 

importância do mútuo sucessivamente deduzida de vinte por cento, de mais vinte por cento e de mais trinta por 

cento e enfim extinta, como nascimento, com vida, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto filho”.  
74 Id. “Art. 30. As instituições assistenciais, já organizadas ou que se organizarem para dar proteção às famílias em 

situação de miséria, seja qual fora extensão da prole, mediante a prestação de alimentos, internamento dos filhos 

menores para fins de educação e outras providências de natureza semelhante, serão, de modo especial, 

subvencionadas pela União, pêlos Estados, pelo Distrito Federal e pêlos Municípios.” 
75 Dispunha sobre casamentos viáveis entre parentais, desde que com dois laudos médicos atestando que não 

haveria prejuízo a eventual prole.   

http://www.abep.nepo.unicamp.br/%20docs/anais/outros/FamPolPublicas/%20NathalieItaborai.pdf
http://www.abep.nepo.unicamp.br/%20docs/anais/outros/FamPolPublicas/%20NathalieItaborai.pdf
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proteção à família, como o bem de família, auxílio para esposas brasileiras que se casassem 

com estrangeiros, fora do regime da comunhão universal, obrigação dos pais de cuidarem de 

filhos reconhecidos, benefícios mensais e perdão de empréstimos, no caso de falecimento do 

provedor.  Decreto-Lei 3.200, de 1941 instituiu, 

Art. 28. A todo funcionário público, federal, estadual ou municipal, em comissão, em 

efetivo exercício, interino, em disponibilidade ou aposentado, ao extranumerário de 

qualquer modalidade, em qualquer esfera do serviço público, ou ao militar da ativa, 

da reserva ou reformado, mesmo, em qualquer dos casos, quando licenciado com o 

total de sua retribuição ou parte dela, sendo chefe de família numerosa e percebendo, 

por mês, menos de um conto de réis de vencimento, remuneração, gratificação, 

provento ou salário, conceder-se-á, mensalmente, o abono familiar de vinte mil réis 

por filho, se a retribuição mensal, que tenha, for de quinhentos mil réis ou menos, ou 

de dez mil réis, observada a disposição mensal for de mais de quinhentos mil réis, 

observada a disposição da alínea a do art. 37 deste decreto-lei.76  

 

Como forma de reprimir famílias sem filho ou com filho único foram criados 

tributos adicionais que consistiam no aumento em quinze por cento do imposto de renda para 

solteiros ou viúvos sem filhos, e de dez por cento para casados sem filhos. Contribuintes com 

idade superior a quarenta e cinco anos, com um único filho, deveriam pagar dez por cento a 

mais de impostos.  

O artigo 16 do Decreto Lei 3.200, de 1941, quanto à guarda de filhos reconhecidos, 

foi alterado algumas vezes no decorrer da evolução social. Vigeu inicialmente, atribuindo o 

pátrio poder para aquele que primeiro reconhecesse o filho, até 1943, quando a alteração 

realizada pelo Decreto Lei 5.213, de 1943 determinou que esse ficasse sob a guarda do 

progenitor, salvo se o magistrado entendesse de outro modo, de acordo com o interesse do 

menor. 
77 Por fim, pela Lei 5.582 de 1970, ficou determinado que o filho natural ficaria sob o 

poder da mãe, podendo ser alterado se houvesse prejuízo à prole.  

Já sob o domínio militar, na década de 70, tiveram ênfase as políticas para 

redistribuição de renda, independendo aqui do status marital ou do número de filhos. Tais 

                                                                 
“Art. 1º O casamento de colaterais, legítimos ou ilegítimos do terceiro grau, é permitido nos termos do presente 

decreto-lei. 

Art. 2º Os colaterais do terceiro grau, que pretendam casar-se, ou seus representantes legais, se forem menores, 

requererão ao juiz competente para a habilitação que nomeie dois médicos de reconhecida capacidade, isentos de 

suspensão, para examiná-los e atestar-lhes a sanidade, afirmando não haver inconveniente, sob o ponto de vista da 

sanidade, afirmando não haver inconveniente, sob o ponto de vista da saúde de qualquer deles e da prole, na 

realização do matrimônio”. 
76 Id.  
77 BRASIL, Decreto Lei nº 5.213 de 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /decreto-lei/ 

1937-1946/Del5213.htm>. Acesso em 21 abr. 2015. Altera o artigo 16 do Decreto Lei nº 3.200 de 1941. “Art. 16. 

O filho natural, enquanto menor, ficará sob o poder do progenitor que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram, 

sob o do pai, salvo se o juiz decidir doutro modo, no interesse do meno r”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03%20/decreto-lei/%201937-1946/Del5213.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03%20/decreto-lei/%201937-1946/Del5213.htm
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projetos se desenvolveram e mantêm-se nos dias atuais. Durante o século XX e, de modo 

especial, a partir dos anos sessenta, vários fatores levaram a mudanças na concepção de família. 

A desvinculação do Estado dos dogmas da religião católica modificou os regramentos 

positivados para acolher a diversidade de escolhas de vida, fundando-se no ideal de proteção 

ao indivíduo, legislando, assim, para toda a comunidade, não impondo valores de um credo 

específico, porém, protegendo a possibilidade pessoal de escolha de crenças. 

A saída das mulheres para trabalhar fora do lar alterou suas posições econômicas, 

saindo da dependência de seus maridos. Tal fenômeno acarretou dois resultados significantes;  

primeiramente, homens e mulheres passaram gradualmente a equilibrar os cuidados com a 

prole, sendo que o homem também começou a cuidar de forma mais efetiva de seus 

descendentes. Ademais, com a libertação financeira, muitas mulheres passaram a sair de 

relações prejudiciais ou que não tinham afetividade e, dessa forma, cresceu o número de 

divórcios os quais foram permitidos com a Emenda Constitucional nº 9, de 1977.78  

Avanços médicos elevaram a expectativa de vida, de tal forma que diversas 

gerações passaram a habitar um lar, fortalecendo laços que normalmente seriam estendidos 

somente ao casal e sua prole, e medicamentos anticoncepcionais favoreceram o planejamento 

familiar, permitindo que casais conseguissem controlar as gestações, tendo como consequência 

a redução do número de filhos. 

Por fim, fatores de ordem filosófica e ideológica afetaram a visão do matrimônio e 

da família, passando a serem entendidos como conceitos mutáveis e moldáveis em cada época 

pela compreensão de cada pessoa ou de cada Estado, sem atributos essenciais perduráveis.  

Carlos Martinez de Aguirre79 aponta como correntes de pensamento que 

influenciaram essas mudanças de perspectiva: a secularização e o positivismo, que atribuíram 

à vontade humana e ao Estado o poder de definir como união familiar, e o tratamento que se 

                                                                 
78  BRASIL, Emenda Constitucional nº 9 de 1977. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc09-77.htm>. Acesso em 21 abr. 2015. “Art. 1º O § 1º do 

artigo 175 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 175 

§ 1º - O casamento somente poderá ser dissolvido, nos casos expressos em lei, desde que haja prévia separação 

judicial por mais de três anos". 

Art. 2º A separação, de que trata o § 1º do artigo 175 da Constituição, poderá ser de fato, devidamente comprovada 

em Juízo, e pelo prazo de cinco anos, se for anterior à data desta emenda”. 
79 AGUIRRE, Carlos Martinez. Nuevos Modelos de Familia: la respuesta legal . In: Revista Espanhola de Derecho 

Canónico, v. 64, nº 163, 2007, p. 703-744. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc09-77.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc09-77.htm
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11290310/art-1-emenda-constitucional-9-77
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11290283/art-2-emenda-constitucional-9-77
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=212496


46 
 

 

deveria dar à uniões, respeitando o individualismo liberal, com a concepção de que o 

matrimônio e a família são instrumentos a serviço exclusivo dos interesses e satisfações dos 

indivíduos, sem qualquer finalidade supraindividual, a valorização do aspecto sentimental 

como razão suprema e fundamento do surgimento e da manutenção do casamento, acima de 

qualquer outro interesse, o pluralismo ideológico e a neutralidade do Estado frente às diversas 

concepções acerca do matrimônio, família, sexualidade e as diferentes formas de indivíduos 

organizarem suas relações afetivas.  

Somente em 1988, com o advento da Constituição Democrática, foram concedidos 

os mesmos direitos de filiação, independentemente da forma de relacionamento entre os 

progenitores80 bem como o reconhecimento de outros modelos familiares que não o 

matrimonial.  

No entanto, para o ordenamento jurídico brasileiro, família, segundo o Código 

Civil, abrange as relações monoparentais e aquelas constituídas por matrimônio e união estável. 

As demais formas são inovações sociais, acolhidas pelo Poder Judiciário e por parte da doutrina.  

O Código Civil de 2002 já ingressou no ordenamento com um certo atraso, não 

estando completamente ajustado com os valores expressos na nova ordem constitucional, uma 

vez que sua marca ainda lastreia-se nos interesses patrimoniais e não afetivos. As causas 

suspensivas do casamento (artigo 1.523) são basicamente voltadas para aspectos patrimoniais 

de partilha de bens. Ao regulamentar a dissolução de uniões, insistiu em fortalecer o papel da 

culpa, impondo penalidades financeiras para proteger o patrimônio dos herdeiros e impôs o 

instituto da separação obrigatória para maiores de sessenta anos, o qual foi alterado 

posteriormente. Ademais, continuou com a primazia do casamento, em detrimento das demais 

formas de constituição de uma família. Lobo Netto, aduz sobre a questão,  

O censo demográfico relativo à última década do séc. XX, organizado pelo IBGE, 

demonstra que a pirâmide da perversa distribuição de renda no Brasil exclui a grande 

maioria da população da incidência das normas da legislação civil voltadas à tutela do 

patrimônio. A realidade palpável é a de o Código Civil permanecer impermeável - 

inclusive no que concerne às relações de família - aos interesses da maioria da 

população brasileira que não tem acesso às riquezas materiais.81 

 

                                                                 
80 BRASIL, Constituição Federal de 1988. São Paulo: Saraiva, 2010.  “Artigo 227 § 6º, Os filhos, havidos ou não 

da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer  designações 

discriminatórias relativas à filiação”. 
81 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A Repersonalização das Relações de Família. In: Revista Brasileira de Direito de 

Família. Porto Alegre, IBDFAM/Síntese, nº 24, jun.-jul, 2004, p.138. 
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De tal sorte, até recentemente a doutrina definia a família, no sentido jurídico, como 

conjunto de pessoas vinculadas pelo matrimônio ou pelo parentesco. Pensava-se basicamente 

na família matrimonial, apresentada como família em sentido restrito, e na família formada 

pelas pessoas que pertenciam a um mesmo tronco, possuindo ancestrais comuns, que era a 

família em sentido amplo. Considerava-se como família, portanto, o casal unido 

matrimonialmente e sua prole. Se nesse quadro desaparecesse algum dos cônjuges em virtude 

de falecimento, a união dos filhos com o cônjuge supérstite continuaria a ser entendida como 

família, para todos os efeitos. Essa concepção ainda é defendida por doutrinadores como Maria 

Helena Diniz,  

Família no sentido amplíssimo seria aquela em que indivíduos estão ligados pelo 

vínculo da consanguinidade ou da afinidade. Já a acepção lato sensu do vocábulo 

refere-se àquela formada além dos cônjuges ou companheiros, e de seus filhos, 

abrange os parentes da linha reta ou colateral, bem como os afins (os parentes do outro 

cônjuge ou companheiro). Por fim, o sentido restrito restringe a família à comunidade 

formada pelos pais (matrimônio ou união estável) e a da filiação.82 

 

Essa forma de pensamento condiz com a visão do Código Civil e, por mais que 

tenha havido progresso ao dispor sobre igualdade dos cônjuges, extinção do pátrio poder, 

revigoramento de institutos como desfazimento de uniões, reconhecimento de direitos entre 

filhos decorrentes de adoção ou de vínculos naturais, ainda traz reflexos das visões sociais na 

época de sua formulação que deixam de ser os mais aceitos para os anseios da sociedade atual, 

uma vez que o início das discussões do seu Projeto no Congresso datam de 1973.  

No Brasil, o discurso legal sobre a família é extremamente reducionista; nele só está 

presente o modelo da família patriarcal, monogâmica e nuclear, atravessando as 

épocas e as mudanças sociais. Essa característica do direito que "fala" sobre a família 

tem persistido tanto nos momentos autoritarismo político quanto nas fases 

intermediárias de Democracia. Analisar essa permanência torna-se um exercício 

interessante, em particular para se ressaltar o modo como o discurso legal convive 

com a diversidade concreta das  famílias brasileiras. 83 

E conclui, incisivamente: Promulgada, a partir desse instante, não se pode decretar, 

naquele país, embora possam querer, outras leis contrárias à lei fundamental.84 

 

Embora a continuidade da compreensão de que a família é uma sociedade natural, 

a primeira e principal entidade responsável pela formação da pessoa humana, como bem dispõe 

                                                                 
82 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família . 23. ed., v. 5. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 9. 
83 BARSTED, L. L. Permanência ou Mudança? Discurso legal sobre a família. In: ALMEIDA, A. M. de 

(org.). Pensando a Família no Brasil - da colônia à modernidade. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo/UFRRJ, 1987, 

p. 103-113. 
84 GARCIA, Maria. Fundamentalidade e Direitos Humanos Fundamentais: o § 2º do artigo 5º da CF/1988. 

Direitos Humanos e Garantias Fundamentais. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional. v. 67, abr. 

2009, p. 244.  
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a Organização das Nações Unidas, “família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e 

tem direito à proteção da sociedade e do Estado”85, houve ampliações no conceito, em virtude 

das mudanças sociais ocorridas. Para Paulo Lôbo, 

A Constituição de 1988 expande a proteção do Estado à família, promovendo a mais 

profunda transformação que se tem notícia, entre as Constituições mais recentes de 

outros países. Alguns aspectos merecem ser salientados: 

a) a proteção do Estado alcança qualquer entidade familiar, sem restrições, explícita 

ou implicitamente tutelada pela Constituição; 

b) a família, entendida como entidade, assume claramente a posição de sujeito de 

direitos e obrigações; 

c) os interesses das pessoas humanas, integrantes da família, recebem primazia sobre 

os interesses patrimonializantes; 

d) a natureza sócio-afetiva da filiação prevalece sobre a origem exclusivamente 

biológica; 

e) consuma-se a igualdade entre os gêneros e entre os filhos; 

f) reafirma-se a liberdade de constituir, manter e extinguir entidade familiar e a 

liberdade de planejamento familiar, sem imposição estatal;  

g) a família configura-se no espaço de realização pessoal e da dignidade humana de 

seus membros.86 

 

Para José Fernando Simão, 

Assim, da família matrimonial hierarquizada, em que o marido exercia a chefia da 

sociedade conjugal, chega-se na família democrática em, que não existe chefia, mas 

sim uma lógica do afeto e da conversa em busca do melhor interesse do grupo familiar. 

É nesse novo modelo que permite aceitarmos como família, superando a noção de 

entidade familiar, algo obscuro preconceituoso, a união estável (família informal), o 

núcleo composto por um dos pais e seus filhos (família monoparental), o núcleo 

composto por parentes cujo genitor faleceu (família anaparental), a família composta 

pelos “meus, os seus e os nossos” (família mosaico), bem como a família homoafetiva, 

ou seja, de pessoas do mesmo sexo (isossexual).87 

 

No mesmo sentido, Paulo Lôbo, 

Sob o ponto de vista do direito, a família é feita de duas estruturas associadas: os 

vínculos e os grupos. Há três sortes de vínculos, que podem coexistir ou existir 

separadamente: vínculos de sangue, vínculos de direito e vínculos de afetividade. A 

partir dos vínculos de família é que se compõem os diversos grupos que a integram: 

grupo conjugal, grupo parental (pais e filhos), grupos secundários (outros parentes e 

afins). 88 

 

Foi com a Constituição Federal de 1988 que as formas mais amplas de família foram 

aceitas no direito constitucional brasileiro graças à supressão do termo “constituída por 

casamento” do artigo 226. Outrossim, o conceito legal de instituição familiar foi ampliado. Ao 

                                                                 
85 CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, Organização das Nações Unidas, 1945, Artigo XVI, nº 3. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm>. Acesso em 21 abr. 2015. 
86 LÔBO, Paulo Luiz Netto. op. cit., p. 138. 
87 SIMÃO, José Fernando. Questões Polêmicas: Qual o conceito jurídico de família? In: Direito de Família, Novas 

Tendências e Julgamentos Emblemáticos. LAGRASTA, Caetano Neto; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José 

Fernando.  São Paulo: Atlas, 2011. 
88 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 2.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
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interpretar o artigo, conjuntamente com comentários ao julgamento da ADPF 132 e da ADI 

4.277, as quais reconheceram a união homoafetiva, no tocante à questão, Paulo Vecchiatti 

dispõe,   

Os opositores do reconhecimento da família homoafetiva alegam, em geral que a 

Constituição Federal teria previsto “apenas” a família formada por um homem e uma 

mulher, ou seja, a família heteroafetiva. Todavia, é equivocado este entendimento. 

Com efeito, é de se ressaltar que a Constituição Federal não prevê, taxativamente, 

quais seriam os modelos de família por ela protegidos. Se o fizesse, teria sido redigido 

um dispositivo que dissesse que “somente serão protegidas as seguintes famílias...”, 

“Apenas serão protegidas as seguintes famílias...” ou algo similar, o que não é o que 

ocorre em nosso texto constitucional. O art. 226, caput, estabelece apenas que a 

família é a base da sociedade brasileira e tem especial proteção do Estado. Em nenhum 

momento coloca o casamento civil como regra da família juridicamente protegida, 

como faziam as Constituições anteriores.89 

 

No mesmo sentido, o Ministro Ayres Britto, em seu voto no respectivo julgamento, 

afirma, 

A Constituição Federal não faz a menor diferenciação entre a família formalmente 

constituída e aquela existente ao rés dos fatos. Como também não distingue entre a 

família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de 

inclinação homoafetiva.90 
 

Já na Lei 11.340/06, também conhecida como Lei Maria da Penha, há uma 

conceituação de família a qual observa valores constitucionais, dispondo, 

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

[..]  

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual.91 

 

Em virtude do dissertado até então, a família, perante os valores da sociedade 

moderna, é a união de indivíduos formada por laços sanguíneos, jurídicos ou socioafetivos92, 

pautados em uma plena comunhão de vidas, de modo duradouro. Constitui o grupamento social 

                                                                 
89 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual  da Homoafetividade, da Possibilidade Jurídica do Casamento 

Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos . 2ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2012, p. 188. 
90 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, julgamento da Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental 132 e 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277, Relator Ministro Ayres Britto. Data de Julgamento: 5 maio 2011, p . 

19-26. 
91 BRASIL, Lei Federal 11.340 de 7 de Agosto de 2006. Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

_ato2004-2006/2006/ lei/ l11340.htm>. Acesso em 21 abr. 2015. 
92  As famílias socioafetivas são conceituadas no tópico 3.6.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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mais relevante, tornando-se merecedor da proteção do Estado, no mesmo compasso que livre 

para transparecer seus ideais, crenças e modos de se desenvolver.  

 

2.2. FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA 

 

Primeiramente cabe ressaltar que, para a legislação brasileira, as famílias 

expressamente citadas são as matrimoniais heterossexuais, convivenciais heteroafetivas e 

monoparentais. As demais formas que serão estudadas são construções sociais chanceladas pela 

jurisprudência e parte da doutrina. No entanto, nem sempre foi assim,  

[...] a ideia de família foi o resultado de uma evolução, através de estágios sucessivos 

de desenvolvimento, dos quais a família monogâmica constituiu a última forma [...] 

cada uma dessas famílias teve uma longa vida nas tribos da humanidade, com  períodos 

de infância, de maturidade e de decadência.93 

 

No livro, a Dialética da Família, de Massimo Canevacci, é feito um caminhar 

evolutivo das famílias, considerando-as como relações pertencentes ao reino da natureza, sem 

caráter eterno ou fixo, conceituando modelos familiares ao redor do espaço geográfico e 

temporal.  

Família consanguínea: na qual o casamento se dava entre irmãos  e irmãs. Eram as 

famílias encontradas na Polinésia e na Península de  Malaca, por exemplo. Nessas 

famílias, um homem chamava de "filho" ao seus próprios filhos, aos filhos de seus 

irmãos (pois as mulheres dos seus irmãos eram também suas mulheres) e aos de suas 

irmãs (porque elas eram também suas mulheres). 

Família punaluana: na qual várias irmãs desposavam os maridos de cada uma das 

outras, ou vários irmãos desposavam as esposas de cada um dos  outros. Ou seja: um 

grupo de homens era casado com um grupo de mulheres. Assim eram as famílias dos 

aborígenes norte-americanos, e em regiões da África, da Índia e da Austrália. Nessas 

famílias, um homem continuava chamando de "filhos" tanto seus próprios filhos 

quanto os de seus irmãos, pois continuavam compartilhando as esposas. Mas não mais 

os de suas irmãs, que já estavam proibidas para eles. 

Família sindiásmica: em que os casais já eram individuais, mas não havia ainda 

exclusividade na coabitação. Nesse tipo de família, um homem ainda podia chamar 

de "filho" tanto o seu próprio quanto o de seu irmão, mas a esposa deste não era mais 

considerada sua mulher, embora ainda pudesse se deitar com ele, quando lhes desse 

vontade. 

Família patriarcal: um só homem desposava diversas mulheres. 

                                                                 
93 MORGAN, Lewis. A Família Antiga. In: CANEVACCI, Massimo (org.). Dialética da Família: gênese, estrutura 

e dinâmica de uma instituição repressiva. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo : Brasiliense, 1976, p. 272-

273. 
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Família monogâmica: casais individuais, que tinham exclusividade na coabitação um 

com o outro. 94 

 
A visão evolucionista da família carece de comprovação científica, sendo 

considerada apenas como um exemplo de modelos familiares ao longo do tempo, porém, 

segundo o autor, demonstra que a forma mais difundida na atualidade não é a mais evoluída e 

sim, a mais comum na contemporaneidade.  

Como visto, a família reflete as mudanças que acontecem na sociedade e também 

atua sobre elas, representando o espaço privado que, reciprocamente, dialoga com o público, 

fazendo-se uma ponte entre os dois mundos, por essa razão, é um centro importante da vida 

social.  

Vemos a família como o verdadeiro laboratório do desenvolvimento cultural, já que a 

continuidade da tradição é a condição essencial da cultura humana; e essa 

continuidade baseia-se na organização da família. (...) para a família humana, essa 

função é tão importante quanto a propagação da espécie, já que o homem sem cultura 

não poderia sobreviver, assim como não poderia sobreviver a cultura sem a espécie 

humana para transmiti-la. (...) a psicologia mais moderna nos ensina que os primeiros 

estágios do adestramento do indivíduo, os que se realizam na família, são de uma 

importância educativa enorme. (...) nesse processo de educação familiar, é mantida  a 

continuidade da cultura na sociedade humana.95 

 
Ademais, sua tutela legal deve ser feita não só para proteger a família pela família, 

e sim em razão do fato de que é nesse grupamento que o indivíduo se desenvolve. Em outras 

palavras, a proteção da família deve ocorrer para resguardar o desenvolvimento da pessoa 

humana. De tal maneira, não é somente a forma que deve ser tutelada, e sim o que ela assegura. 

Fórmulas se transformam e assim devem ser feitas, desde que continuem assegurando o objetivo 

principal. Sobre a questão, Gustavo Tepedino argumenta,   

A milenar proteção da família como instituição, unidade de produção e reprodução 

dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, dá lugar à tutela essencialmente 

funcionalizada à dignidade de seus membros, em particular no que concerne ao 

desenvolvimento da personalidade dos filhos .96 

 

No mesmo entender, Netto Lôbo,  

a) família não é só aquela constituída pelo casamento, tendo direito todas as demais 

entidades familiares socialmente constituídas; 

b) a família não é célula do Estado (domínio da política), mas da sociedade civil, não 

podendo o Estado tratá-la como parte sua;  

                                                                 
94 Ibid, p. 272. 
95 MALINOWSKY, Bronislaw. A Família no Direito Paterno e Materno . In: CANEVACCI, Massimo (org.). 

Dialética da Família: gênese, estrutura e dinâmica de uma instituição repressiva. Trad. de Carlos Nelson Coutin ho. 

São Paulo: Brasiliense, 1976, p. 136. 
96 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 349. 



52 
 

 

c) a família é concebida como espaço de realização da dignidade das pessoas 

humanas.97 

 

No cenário pátrio moderno houve a mudança dos padrões de relacionamento, 

modelos de autoridade, papel feminino e até mesmo dos regramentos positivados. Tais 

distinções são percebidas mais facilmente em áreas urbanas e em classes sociais mais instruídas.  

A tendência familiar, conforme o grau de escolaridade, níveis econômicos e 

desenvolvimento como um todo, aponta a preferência de certos grupos familiares por serem 

menos hierarquizados e cada vez mais baseados na afeição mútua daqueles que ali convivem. 

Os grupamentos familiares têm significados e são vividos de maneiras diversas por 

indivíduos de diferentes nacionalidades, classes sociais, idades, histórico de crenças e 

vivências. Esses são traços que dão visibilidade à construção da história da família que, como 

confirma Poster, "é descontínua, não-linear e não homogênea em padrões familiares distintos, 

cada um com sua própria história e suas próprias explicações".98 

Para Sarti99, avaliações sobre famílias pressupõem diferenciações por faixas 

econômicas, uma vez que o grupamento para classes menos abastadas não é o mesmo do que 

para a classe média. Indivíduos em situação econômica vulnerável o interpretam como um 

grupo formado por aqueles em quem se pode confiar, não havendo status ou poder a ser 

transmitido; o que vai definir a extensão de família é a rede de obrigações construídas, na qual 

a noção de obrigação pressupõe parentesco. Assim, o núcleo pai-mãe-filhos pode ser expandido 

para familiares, amigos e vizinhos.  

Apesar da socioafetividade ser uma tendência, existe uma diferenciação nos 

motivos que a acarretam. Em nichos carentes a instabilidade familiar gerada por desfazimento 

de uniões, dificuldades financeiras e inexistência de auxílio público torna a prole 

responsabilidade de toda uma rede de solidariedade, transformando-a em uma estratégia 

coletiva de sobrevivência.  

                                                                 
97 LÔBO, Paulo. A Repersonalização das Relações de Família . In: Revista Brasileira de Direito de Família. Porto 

Alegre, IBDFAM/Síntese, nº 24, jun-jul. 2004, p. 138. 
98 POSTER, M. Teoria Crítica da Família. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.  
99 SARTI, Cynthia A. op. cit., passim. 
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Assim, no entender de Paulo Luiz Netto Lôbo100, “a família recuperou a função que, 

por certo, esteve nas suas origens mais remotas: a de grupo unido por desejos e laços afetivos, 

em comunhão de vida”, de tal forma, laços de afeto e solidariedade advindos da convivência 

adquirem maior relevância com a tendência de “desbiologização” da família. 

A realização pessoal da afetividade e da dignidade humana, no ambiente de 

convivência e solidariedade, é a função básica da família de nossa época. Suas antigas 

funções econômica, política, religiosa e procracional feneceram, desapareceram ou 

desempenham papel secundário. Até mesmo a função procracional, com a 

secularização crescente do direito de família e a primazia atribuída ao afeto, deixou 

de ser sua finalidade precípua. Reinventando-se socialmente, reencontrou sua unidade 

na affectio, antiga função desvirtuada por outras destinações nela vertidas, ao longo 

de sua história. A afetividade, assim, desponta como elemento nuclear e definidor da 

união familiar, aproximando a instituição jurídica da instituição social.101 

 

Como visto, a família brasileira contemporânea é multifacetada, ainda com grande 

influência cristã patriarcal, porém, com forte tendência à socioafetividade, democratização, 

desapego de laços biológicos e estereótipos de gêneros. Também se desliga do modelo familiar 

único na busca por encontrar caminhos singulares e personalíssimos para cada núcleo, de 

acordo com as individualidades de seus integrantes. Para Michelle Perrot, 

Não é a família em si que nossos contemporâneos recusam, mas o modelo 

excessivamente rígido e normativo que assumiu no século XIX. Eles rejeitam o nó e 

não o ninho o que eles desejam é conciliar as vantagens da solidariedade familiar e as 

da liberdade individual novos modelos de famílias, mais igualitárias nas relações de 

sexos e de idades, mais flexíveis em suas temporalidades, menos sujeitas à regra e 

mais ao desejo.102 

 

De tal maneira, parte das famílias contemporâneas busca desatar-se de amarras e 

laços estatais e legais que, por muitas vezes, acabam por aprisionar ao darem mais importância 

ao formalismo e ao patrimônio do que ao objetivo da família atual de busca por amor, afeto, 

respeito e comunhão de vidas.  

 

 

 

                                                                 
100 LÔBO, Paulo. A Repersonalização das Relações de Família . In: Revista Brasileira de Direito de Família. Porto 

Alegre, IBDFAM/Síntese, nº 24, jun-jul. 2004, p. 138. 
101 Id., p. 4.  
102 PERROT, Michele. Figuras e Papéis: In: ARIÈS, Phillipe, DUBY, Georges (org.). História da Vida Privada. 

São Paulo: Cia das Letras, v. 4, 2001, p. 121-186. 
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2.3. INTERVENÇÃO ESTATAL NA SEARA FAMILIAR 

 

A proteção a família disciplinada no artigo 226 da Constituição tem intuito de 

determinar que o Estado resguarde o grupamento de ameaças externas, enquanto que quando 

intervém na família, há o intrometimento do Estado no cenário familiar interno, para resguardar 

direitos ameaçados pelos próprios membros familiares ou, em casos extremos, do próprio 

Estado disciplinando normas de conduta para proteger a sociedade como um todo. Nesse 

sentido, Tartuce e Simão,  

Não se pode olvidar que o Ente Estatal deve assegurar a as sistência à família para 

coibir a violência em sede de suas relações. Ao lado disso, deve-se estruturar um 

modelo de apoio e assistência, e não de interferência agressiva, tal como ocorre na 

previsão do planejamento familiar , que é de livre decisão dos cônjuges/companheiros, 

bem como na adoção de políticas de incentivos à colocação de crianças e adolescentes 

no seio das famílias substitutas. Tal como dito algures, é possível que o Estado, por 

meio do Poder Judiciário, seja chamado a intervir quando houver ameaça ou lesão, já 

que se trata de cenário em que há interesse jurídico de qualquer dos integrantes da 

estrutura familiar ou, ainda, da célula familiar enquanto unidade.103 

 

Para obter um êxito maior nas intervenções, o Estado necessita acompanhar a 

evolução dos grupos sociais trabalhados, posto que políticas públicas e regramentos legislativos 

terão mais possibilidades de serem bem sucedidos se, ao serem formulados, tiverem em mente 

o modelo da família real, a qual almejam alcançar. Criar políticas que necessitem do apoio em 

tempo integral do casal, quando, na verdade, em grande parte dos lares trabalhados somente há 

a figura de um guardião, que passa a maior parte do tempo fora de casa, apenas aumentará as 

discrepâncias do imaginado com a realidade. Isso, por si só, acarretará no fracasso da 

intervenção.  

Para Paulo Netto Lôbo,  

A Constituição de 1988 proclama que a família é a base da sociedade. Aí reside a 

principal limitação ao Estado. A família não pode ser impunemente violada pelo 

Estado, porque seria atingida a base da sociedade a que serve o próprio Estado. 

Há situações, entretanto, que são subtraídas da decisão exclusiva da família, quando 

entra em jogo o interesse social ou público. Nesses casos, o aumento das funções do 

Estado é imprescindível. Como exemplos, têm-se: 

a) é social a obra de higiene, de profilaxia, de educação, de preparação profissional, 

militar e cívica; 

b) é de interesse social que as crianças sejam alfabetizadas e tenha educação básica, 

obrigatoriamente; 

                                                                 
103 TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito Civil: Direito de Família . v. 5. 7 ed., rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Editora Método, 2012. 
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c) é de interesse público a política populacional do Estado, cabendo a este estimular a 

prole mais ou menos numerosa. O planejamento familiar é livre, pela Constituição, 

mas o Estado não está impedido de realizar um planejamento global;  

d) é de interesse social que se vede aos pais a fixação do sexo dos filhos, mediante 

manipulação genética; 

e) é de interesse social que se assegure a ajuda recíproca entre pais e filhos e idosos e 

que o abandono familiar seja punido; 

f) é de interesse público que seja eliminada a repressão e a violência dentro 

da família.104 

 

Segundo Danielle Machado dos Santos, a interferência do Estado nas famílias se dá 

por meio de três grandes linhas: da legislação por meio da qual se definem e regulam as relações 

familiares; das políticas demográficas e da difusão de uma cultura de especialista nos aparatos 

policialescos e assistenciais do Estado destinados especialmente às classes populares. O Estado 

brasileiro atual tende a olhar a família em uma perspectiva de perda de funções, de perda de 

autonomia e da própria capacidade de ação. Em contrapartida, vê um Estado cada vez mais 

intrusivo e regulador da vida privada. Sob outro ponto de vista, a invasão do Estado na família 

tem se realizado por meio não de uma redução de funções, mas, ao contrário, de uma 

sobrecarga. 105 

No tocante às famílias tidas como um padrão não convencional, suas liberdades 

vêm diminuindo, com uma sobrecarga maior de deveres impostos. Tal intervenção busca a 

homogeneização do que é tido como aceitável por uma maioria. 

No entanto, para uma grande parcela populacional, o Estado pode ser visto como 

um recurso para a família, garantindo e promovendo direitos individuais, implementando 

políticas públicas protetivas e educativas, fornecendo instrumentos para o bem-estar familiar.106 

Assim, é possível a percepção de que nem as famílias são homogêneas, variando 

sua composição, formas de atuação, contexto histórico e nem o Estado possui uma única face 

de atuação. De tal forma, as políticas sociofamiliares compreendem que a composição e as 

formas de interação familiar devem ser tuteladas para incentivar valores respeitados em uma 

sociedade como um todo. Uma família democrática, que siga ideais de respeito às multiculturas 

                                                                 
104 LÔBO, Paulo. A Repersonalização das Relações de Família . In: Revista Brasileira de Direito de Família. Porto 

Alegre: IBDFAM/Síntese, nº 24, jun-jul, 2004, p. 138. 
105 SANTOS, Danielle Pereira Machado dos. Pluralismo de Bem-Estar Social, Família e Destituição de Poder 

Familiar: como a atual política de assistência comtempla esta relação. 2007. Dissertação (Mestrado em Serviço 

Social) –  Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em:  < http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/ 

arquivo.php?cod Arquivo=1999>. Acesso em 21 abr. 2015. 
106 SIERRA, Vânia Morales, MESQUITA, Wania Amélia. Vulnerabilidade e Fatores de Risco na Vida de 

Crianças e Adolescentes. In: São Paulo em Perspectiva, v. 20, nº 1, jan/mar, 2006, p. 150.  

http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/%20arquivo.php?cod%20Arquivo=1999
http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/%20arquivo.php?cod%20Arquivo=1999
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e a criação de um indivíduo respeitador do pacto social, traz benefícios não somente para o 

núcleo familiar, como também para toda a sociedade. 

Para isso é preciso desmitificar a concepção de que arranjos familiares de classes 

menos abastadas possam ser considerados como irregulares. Tendo em mente a redução das 

consequências das famílias monoparentais, tornam necessários a escolarização e o 

acompanhamento educacional da prole, bem como o aumento dos salários recebidos por pais 

solteiros, que sustentam o lar unilateralmente. 

 

 

2.3.1. Meios de interação entre família, sociedade e Estado  

 

A questão aqui debatida entrará no âmbito de limites sobre as competências 

daqueles que podem e quando podem intervir no âmbito privado, com o intuito de regular o 

espaço e o que é esperado de cada grupo, para posterior análise das formas de intervenção 

legislativa nos capítulos seguintes.  

Primeiramente, são cabíveis comentários sobre a competência naturalista para 

poder agir. Na ordem para atuar no tocante a menores de idade, a família inicia a lista, seguida 

pela sociedade civil e, finalmente, o Estado. Como já debatido, sobre o artigo 226 da 

Constituição Federal, a família é a base, sem a qual não se constitui a sociedade civil. O Estado, 

por sua vez, atua somente para proteger a organização. A família deterá a função de educar, 

criar e prover o bem-estar; já a sociedade e o Estado agem ajudando e fiscalizando. 

As competências comuns ou concorrentes são as que podem ser assumidas por 

grupos diferentes com menor perda de eficácia. A atuação em conjunto terá mais chances de 

êxito. A atuação será preferencial quando um grupo possuir prioridade sobre o outro e 

suplementar quando um só age na ausência do faltante. 

Em termos práticos a família é a principal responsável pela formação de sua prole, 

atuando de forma preferencial; já a sociedade civil e o Estado atuarão suplementarmente.  
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Introduzindo um novo elemento ao raciocínio, o princípio da subsidiariedade pode 

ser invocado quando um grupo possuir competência originária para agir e não o faz, sendo 

necessário que outro grupo aja. Sempre que intervier substitutivamente em matérias de 

competência exclusiva da família, o Estado deverá fazê-lo por meio do poder jurisdicional, pois 

afetará o exercício ou a titularidade da autoridade familiar de modo grave.  

No condizente à educação, a formação moral é de competência privativa dos pais, 

pois, sob a óptica liberalista, não é outorgado ao Estado poder para agir conjuntamente. Caso 

os pais não a forneçam, o Estado pode intervir subsidiariamente, ou dando suporte, ou, em casos 

mais graves, substituindo o dever dos pais, aqui atuando judicialmente para a retirada do menor.  

Caso haja a violação dos direitos fundamentais de um ser humano em 

desenvolvimento, a autonomia familiar pode ser revirada, permitindo que a sociedade civil e o 

Estado atuem subsidiariamente para a preservação do menor. 

As penalidades que possam ser aplicadas aos genitores, como a suspensão, extinção 

e a destituição da autoridade familiar são aplicadas a pais faltosos, que infrinjam os deveres 

inerentes à autoridade. Tais sanções, além do intuito punitivo, almejam a preservação do 

interesse de seus filhos ao afastá-los de potenciais abusos. No entanto, deve-se ter em mente as 

potenciais sequelas geradas pela separação abrupta dos menores com seus pais, devendo serem 

impostas somente quando houver perigo a segurança do filho.107 

No entanto, a sociedade civil não deve imiscuir caso não haja abuso ou seu auxílio 

não for diretamente requisitado pelos membros familiares.  

O Estado, por sua vez, agirá protegendo a instituição de ameaças de terceiros, 

também poderá incentivar condutas que considere mais valoradas, desde que preserve o direito 

de escolha familiar não reprimindo comportamentos culturais que não possuam caráter abusivo. 

De tal sorte, a família deverá ter autonomia para organizar-se, podendo requisitar auxílio da 

sociedade civil e do Estado, os quais intercederão no caso de eventuais excessos prejudiciais.   

 

                                                                 
107 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5ª ed. Porto Alegre: Revista dos Tribunais, 2009, p. 

392.   
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CAPÍTULO 3. PANORAMA SOBRE OS NOVOS MODELOS 

FAMILIARES 

 

   

O censo de 2012, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), mostrou uma maior diversidade de arranjos familiares, em razão do aumento da 

expectativa de vida, fazendo com que três ou mais gerações habitem o mesmo lar, crescimento 

no número de uniões estáveis, famílias mosaico108 e monoparentais.109 

Segundo o IBGE, o Brasil possui 72 milhões de solteiros e 85,5 milhões de pessoas 

vivendo em união conjugal. Dessas, 43,2% sob o regime matrimonial e 34,8% em união estável. 

Já, o número de famílias chefiadas por mulheres ultrapassa um terço do total de domicílios.110 

Há muito a família deixou de ser, exclusivamente, o modelo típico de um pai que 

trabalha fora de casa, uma mãe que permanece no lar provendo para o seu casal de filhos para 

tornar-se um modelo em que o casal pode realizar ao mesmo tempo ou de modo alternado as 

obrigações conjugais. De tal sorte, o próprio Texto Magno já dispõe que os direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal serão exercidos igualmente pelo casal.  Há uma mudança do 

papel típico dos gêneros, pautando-se não mais em uma função única estipulada socialmente, 

mas sim em uma fórmula individual que muda de união para união, fazendo com que se altere 

o modo de vivência familiar, com o intuito de encontrar uma dinâmica própria moldada pelas 

propensões individuais de cada genitor. Em outras palavras, enquanto a mulher trabalha, os 

filhos podem ficar com o pai, ou o marido cozinha e a esposa leva as crianças para competições 

esportivas, não mais se apegando a estereótipos de gênero, e sim às afinidades e habilidades de 

cada indivíduo. Assim coaduna José Renato Nalini, 

                                                                 
108 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo. 16,3% das famílias formadas por casais com filhos 

são reconstituídas, com filhos de relacionamentos anteriores. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/ 

presidencia/ noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf >. Acesso em 21 abr. 2015. 
109 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2012 sobre a estrutura familiar. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf>. 

Acesso em 21 abr. 2015. 
110 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No censo de 2010, o Brasil possuía 89,6  milhões de 

solteiros, 56 milhões de casados, 8 milhões de viúvos, 5 milhões de divorciados e 2,8 milhões de separados 

judicialmente. Disponível em: < http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/nupcialidade-e-

fecundidade>. Acesso em 21 abr. 2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/%20presidencia/%20noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/%20presidencia/%20noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf
http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/nupcialidade-e-fecundidade
http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/nupcialidade-e-fecundidade
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Diante desse tratamento, a família do futuro já chegou. Ela nada tem a ver com a 

família patriarcal do século passado, contida num Código Civil embebido nos valores 

dos séculos anteriores. Incumbe a todos os operadores jurídicos e a todos os 

especialistas de outras ciências, o desafio moral de extração, de um texto de tamanha 

potencialidade revolucionária, de todas as consequências possíveis, no rumo da 

concretização dos demais princípios e valores contidos no pacto fundante.111 

 

O casamento não é mais a única forma de constituir família, outros arranjos também 

ocupam a função destinada a família de entidade de transmissão de cultura, formação da pessoa 

humana digna e organização subjetiva fundamental para a construção individual da felicidade. 

Assim como a entidade familiar pode ser matrimonial heterossexual também poderá ser 

homoafetiva, mosaico, monoparental, entre outras.112 

Tal existência não demonstra uma crise no sistema familiar, e sim, como visto no 

capítulo anterior, uma crise do sistema patriarcal matrimonializado, que tem seu lado positivo, 

por trazer consciência às modificações sociais ocorridas e ampliar o debate para repensar a 

instituição familiar, adaptando-a de acordo com o almejado por parte significativa da sociedade. 

Na visão contemporânea, não é possível amar segregando, afastando outros modelos, 

marginalizando.  A valorização dos laços afetivos, com inclusão e respeito tanto ao próximo 

como às diferenças, consiste num dos pilares do que é almejado presentemente. 

Há uma democratização no que é considerado como união familiar, um rompimento 

com valores pré-concebidos para se adaptar a uma sociedade que tende a rejeitar padrões pré-

definidos, criando um conceito único, adaptável e personalíssimo, sempre com base no afeto, 

na proteção e na intenção de constituir laços duradouros para ajuda mútua.  

Ela continua a ser a mais importante união social, devendo, assim, ser protegida e 

tutelada como é, colorida, plural, fonte de proteção e distribuição de afeto, desde que seus 

constituintes sejam maiores, capazes, com consentimento informado e sem prejudicar terceiros.   

Neste capítulo serão abordados modelos familiares fora do padrão tradicional, 

constituídos por ascendentes e seus descendentes, com o intuito de visualizar como as 

intervenções estatais influenciam no desenvolvimento daqueles que ali convivem.  

                                                                 
111 NALINI, José Renato. A Família Brasileira do Século XXI. In: Revista De Direito Privado. v. 1, jan/mar de 

2000, p. 9-27.  
112 FARIAS, Cristiano Chaves. A Família da Pós-Modernidade: em busca da dignidade perdida da pessoa 

humana. In: Revista de Direito Privado, v. 19, jul. de 2004, p. 56. 
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O ideal seria que a legislação reconhecesse a possibilidade de casamento entre todos 

os modelos aqui estudados, mas, enquanto isso não ocorre, há que se discutir a situação de 

famílias não reconhecidas legalmente como tal. Uma questão que deve ser ressaltada, recai 

sobre os direitos patrimoniais advindos de uniões não registradas em cartório, tanto por opção 

dos cônjuges como porque tais formas não podem ser registradas; nesses casos, se houver atos 

proibidos pelo casamento, como venda de bens imóveis sem outorga conjugal, para terceiros 

de boa-fé, esses não poderão ser resguardados. Aqui não é o caso de criação de famílias de 

segunda categoria, e sim de respeitar normas obrigacionais dispostas na legislação. O direito 

do terceiro de boa-fé deve ser resguardado. Para também proteger os companheiros que não 

sabiam da alienação, havendo a necessidade de que haja permissão para registro de todas as 

formas de uniões no cartório, admitindo todos os núcleos familiares envolvendo maiores 

capazes, ou menores, ou incapazes com assentimento dos pais ou do Judiciário, desde que essas 

uniões não sejam consideradas ilícitos penais e sigam os ritos legais necessários para constituir 

publicamente uma união familiar.113 

Essas uniões registradas ou aquelas que não foram levadas a registro, mas declaram-

se como família, caso necessitem ingressar no Judiciário para reconhecer direitos, ou mesmo 

para terem seus pedidos de união conjugal reconhecidos, deverão ter seus méritos julgados pela 

Vara de Família, sob os ritos protetivos inerentes a essa condição.  

                                                                 
113 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.299.866/DF, Relator Ministro Luis Felipe 

Salomão. Data do Julgamento: 25 de fev. de 2014. “DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. DIREITO DE 

FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FIADORA QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL. 

INEXISTÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DISPENSA. VALIDADE DA GARANTIA. INAPLICABILIDADE 

DA SÚMULA nº 332/STJ. 1. Mostra-se de extrema relevância para a construção de uma jurisprudência consistente 

acerca da disciplina do casamento e da união estável saber, diante das naturais diferenças entre os dois institutos, 

quais os limites e possibilidades de tratamento jurídico diferenciado entre eles. 2. Toda e qualquer diferença entre 

casamento e união estável deve ser analisada a partir da dupla concepção do que seja casamento - por um lado, ato 

jurídico solene do qual decorre uma relação jurídica com efeitos tipificados pelo ordenamento jurídico, e, por 

outro, uma entidade familiar, dentre várias outras protegidas pela Constituição. 3. Assim, o casamento, tido por 

entidade familiar, não se difere em nenhum aspecto da união estável - também uma entidade familiar -, porquanto 

não há famílias timbradas como de "segunda classe" pela Constituição Federal de 1988, diferentemente do que 

ocorria nos diplomas constitucionais e legais superados. Apenas quando se analisa o casamento como ato jurídico 

formal e solene é que as diferenças entre este e a união estável se fazem visíveis, e somente em razão dessas 

diferenças entre casamento - fato jurídico - e união estável é que o tratamento legal ou jurisprudencial diferenciado 

se justifica. 4. A exigência de outorga uxória a determinados negócios jurídicos transita exatamente por este 

aspecto em que o tratamento diferenciado entre casamento e união estável é justificável. É por intermédio do ato 

jurídico cartorário e solene do casamento que se presume a publicidade do estado civil dos contratantes, de modo 

que, em sendo eles conviventes em união estável, hão de ser dispensadas as vênias conjugais para a concessão de 

fiança. 5. Desse modo, não é nula nem anulável a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a 

outorga uxória do outro companheiro. Não incidência da Súmula nº 332/STJ à união estável. 6. Recurso especial 

provido”. 
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Por fim, o sistema jurídico pode não estar plenamente adaptado para receber as 

mudanças advindas da multiplicação de laços familiares, no entanto, apesar de ser necessário 

proteger o sistema, ele não é um fim em si mesmo, pois foi desenvolvido para solucionar 

questões humanas, amoldando-se aos méritos e anseios sociais, e não o contrário.  

  

 

3.1. FAMÍLIAS MATRIMONIAIS 

 

 Para dar início ao estudo dos novos modelos familiares, primeiramente é 

necessária uma digressão histórica ao modelo tradicional familiar. Tal como visto no tópico do 

conceito de família, por séculos a noção de grupamento familiar e de instituição matrimonial 

estiveram intrinsicamente ligadas, no ordenamento pátrio, sendo por meio deste a única forma 

de constituição familiar até a Lei Maior de 1988.  

A instituição também possui um histórico evolutivo, como explica Giselda 

Hironaka, durante o caminhar humano diversas foram as formas de consagrar um casamento 

como por meio do rapto, da compra ou da troca.114 

Mas ao se buscar formas ainda antigas de matrimônio, entre os ancestrais romanos, 

encontraremos tipos bastante curiosos neste modelo que se pode denominar 

casamento por compra ou troca , como por exemplo, a coemptio, que consistia na 

venda simbólica da noiva ao noivo, de forma ritual, ou a confarreatio, que consistia 

numa celebração solene, de natureza religiosa, na qual se ofertavam, aos noivos, 

o panis farreus, na presença de dez testemunhas. Ou, ainda, como antiga modalidade 

romana, o casamento cum manus, espécie de casamento pelo usus, que se consolidava 

pelo usucapião, salvo se a conivência fosse interrompida pela usurpatio trinoctii, isto 

é, se a mulher passasse três noites fora de casa, provocando, assim, o divórcio, pois 

seria repudiada pelo marido. 115 

 

No direito romano, para consolidar o casamento não eram necessárias formalidades 

jurídicas, e sim a observação dos requisitos constitutivos, sendo estes o affectio maritalis, a 

intenção de permanecer casados e o honor matrimonii, composto pelo comportamento conjugal. 

Assim, o direito civil brasileiro funda-se nas características do casamento romano, quais sejam 

                                                                 
114 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes . Família e Casamento em Evolução . In: Revista Brasileira de 

Direito de Família n.º 1, p. 7. 
115 Id., p. 7.  
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a família matrimonial, patriarcal, hierarquizada, patrimonialista e heterossexual.116 Pontes de 

Miranda, interpretando o Código de 1916, assim conceituou a união,  

Um contrato solene, pelo qual duas pessoas de sexo diferente e capazes conforme a 

lei, se unem com o intuito de conviver toda a existência, legalizando por ele, a título 

de indissolubilidade de vínculo, as suas relações sexuais, estabelecendo para seus 

bens, à sua escolha ou por imposição legal, e comprometendo-se a criar e educar a 

prole que de ambos nasce.117  

  

No mesmo sentido está Rosa Nery,  

Casamento civil é negócio jurídico bilateral, consensual e solene, pelo qual homem e 

mulher adotam, perante oficial público que o celebra, o regime civil, institucional, 

monogâmico, oficial e típico de paridade e de segurança jurídica para proteção futura 

de sua legítima expectativa existencial (humana e transcendental) de geral uma nova 

família e, com isso, preparar espaço para o nascimento de novas vidas humanas. É o 

instituto jurídico preparado para dar segurança a essa experiência extraordinária de 

vida. 118 

 

No entender da autora, pelo contrato do casamento os cônjuges pautam e organizam 

sua estrutura familiar, de auxiliarem-se mutuamente e protegerem seus filhos, direitos, deveres 

e como serão suas normas organizacionais. É bem verdade que muitas dessas já são instituídas 

pelo Estado, no entanto, muitas outras serão balizadas pelo casal, de acordo com suas 

particularidades. 

Para Martha Saad não é possível encontrar uma definição de casamento que 

satisfaça a todos os regimes jurídicos, em razão da evolução histórica e social pela qual o 

instituto já enfrentou. Trata-se de uma convenção criada pelo homem para dar caráter jurídico 

ao fenômeno natural da família.  

O casamento consiste, assim, na união afetiva matrimonializada pelo rito formal da 

celebração. É, em nossa opinião, um negócio jurídico constituído pelo consentimento 

recíproco de um homem e uma mulher, na forma da lei, estabelecendo a criação de 

sociedade e vínculo conjugais disciplinados pelo direito positivo, dando origem à 

família nuclear e aos efeitos jurídicos pessoais e patrimoniais dela decorrentes.119 

 

                                                                 
116 BARONE, Lourdes Regina Jorgeti. Jurisdição de Família como Forma de Efetivação da Cidadania. 2013. 

Tese (Doutorado em Direito Político) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. Disponível em: 

< http://tede.mackenzie.com.br/tde_arquivos/ 4/ TDE-2014-10-21T184932Z-2059/ Retido/Lourdes%20Regina 

%20 Jorgeti%20Barone.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015. 
117 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo VII. Atual. Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade 

Nery. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. Coleção Tratado de Direito Privado: Parte Especial, 9, p 271-274. 
118  NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Tratado Jurisprudencial e Doutrinário. Direito de Família. v. I – Direitos 

Fundamentais e Estrutura Pessoal da Família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 800.   
119 SAAD, Martha Solange Scherer. Casamento: a complexidade do conceito . Disponível em: < http://www. 

mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FDir/Artigos_2008/CASAMENTO_a_complexidade_do_conceito_Martha_

Saad.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015.  

http://tede.mackenzie.com.br/tde_arquivos/%204/%20TDE-2014-10-21T184932Z-2059/%20Retido/Lourdes%20Regina%20%20%20Jorgeti%20Barone.pdf
http://tede.mackenzie.com.br/tde_arquivos/%204/%20TDE-2014-10-21T184932Z-2059/%20Retido/Lourdes%20Regina%20%20%20Jorgeti%20Barone.pdf
http://www/
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Em âmbito nacional, o casamento, apesar de não ser a única forma de se constituir 

família, é a mais valorizada e protegida, muito se devendo aos valores cristãos os quais estão 

arraigados no desenvolvimento da cultura brasileira.  

Na cultura cristã, católica romana, a razão (o sentido) da família é a de um “logos” 

criador. A família tem uma razão criadora, também como criadora é a palavra do 

princípio. Ora, não é difícil compreender porque a igreja católica reserva para os 

esposos uma vocação, que se toma, por amor e livremente, ou seja, uma 

responsabilidade em favor da criação: o matrimônio é para a igreja católica o espaço 

para a vocação do homem e da mulher, partícipes da obra da nova criação do mundo. 

Essa é a razão cultural da família, sob a perspectiva católica-cristã e por isso o 

matrimônio na igreja católica é monogâmico, é um sacramento e é indissolúvel.120  

 

Ao se compreender as motivações do casamento cristão é possível uma justificativa 

para como o segmento religioso luta pela preservação de uma família conservadora. Tais 

dogmas devem ser respeitados tanto em razão da Democracia como por respeito ao 

desenvolvimento da cultura brasileira. No entanto, em virtude do Estado Laico, a pluralidade 

religiosa, assegurando também o direito de crença ou descrença dos demais grupos e demais 

preceitos constitucionais é esperada a ampliação e flexibilização do casamento civil. 

O desvencilhamento do casamento civil com a igreja católica teve ênfase na 

possibilidade de dissolução conjugal e, para isso, foi preciso que uma Emenda Constitucional 

modificasse temporariamente o quórum de aprovação para modificações à Constituição 

Federal, de 2/3 para maioria de votos, possibilitando que a Emenda Constitucional 9 de 

28.06.1977 fosse aprovada, facilitando os regramentos que se seguiram para permitir a 

dissolução matrimonial. Atualmente, o término do matrimônio poderá ocorrer tanto pela 

separação como pelo divórcio.  

O matrimônio no cenário atual, de acordo com os posicionamentos jurídico-sociais, 

tem como finalidade a preservação da família, como meio de dar segurança formal aos 

contratantes e sua prole. Apesar de haver outros modos para assegurar direitos, o casamento 

continua como o método mais eficiente.  

E é o mecanismo mais eficiente de segurança jurídica de relações de família por vários 

motivos: (a) primeiro, porque estrutura, de maneira prática, geral e institucional, para 

a experiência humana do direito de família e para as relações jurídicas, a maneira 

como se dá a totalidade de entrega física e moral entre os cônjuges, disciplinando as 

consequências pessoais e patrimoniais desse estado de coisas, (b) fixa bases objetivas 

para permitir um resguardo seguro de vivência dessa sociedade que demanda 

liberdade e salvaguarda da intimidade de seus membros, (c) fixa objetivamente 

responsabilidades de ambos os cônjuges mutuamente e deles com relação aos filhos e 

                                                                 
120 NERY, Rosa Maria de Andrade Nery.  op. cit., p. 800.   
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outros membros da família e garante de forma objetiva e prática a prova de todos esses 

fatos e as consequências que deles podem advir, (d) estabelece regras seguras de como 

pode se dar o desfazimento da sociedade conjugal. 121 

 

A nova discussão relativa ao casamento trata da possibilidade de homossexuais 

contraírem civilmente a união. Para os favoráveis, pelos comandos legislativos, interpretações 

doutrinárias e jurisprudenciais o casamento é apenas uma das formas de constituição de uma 

entidade familiar. Não se trata de um privilégio heterossexual, uma vez que é um direito 

humano, por ser o meio mais eficaz de tutela dos direitos de família, bem como a fonte mais 

valorada socialmente.122 É por meio dele que se pode assegurar o direito real de habitação, de 

benefícios previdenciários. De tal forma, é possível a percepção de que o único modo para que 

os casais homossexuais possam ter os mesmos direitos que os heterossexuais é por meio do 

casamento. Ao negá-lo, está-se considerando um segmento populacional como pessoas de 

segunda classe, excluindo-os da mesma tutela jurídica. 

Em razão da relevância da questão esta será tratada com maior profundidade no 

tópico sobre uniões homoafetivas, no entanto, há que se ressaltar que cumprindo os requisitos 

do casamento, não havendo as cláusulas de impedimento do Código Civil, deve ser consagrada 

a união. 

Como justificativa para a ampliação dos legitimados, utilizam como argumento que 

a diversidade de sexos não é ser requisito, nem um impedimento do artigo 1.521 do Código 

Civil123, tampouco uma causa suspensiva do artigo 1.523124, como confirmado pelo Supremo 

                                                                 
121 Ibid, p. 802.   
122 ARRIADA, Roberto Lorea. A Influência Religiosa no Enfrentamento Jurídico de Questões Ligadas à 

Cidadania Sexual: análise de um acórdão do Tribunal de Justiça do RS . In: RIOS, Roger Raupp (org). Em Defesa 

dos Direitos Sexuais, 1ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 169-195.  
123  BRASIL, Código Civil Brasileiro de 2002. São Paulo: Saraiva, 2014. “Artigo 1.521. Não podem casar: 

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;  

II - os afins em linha reta; 

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;  

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais  colaterais, até o terceiro grau inclusive; 

V - o adotado com o filho do adotante; 

VI - as pessoas casadas; 

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte”.  
124 Id.  “Art. 1.523. Não devem casar: 

I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der 

partilha aos herdeiros; 

II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do começo 

da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal;  

III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal;  

IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa 

tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas.  
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Tribunal Federal, é apenas um exemplo mais comum na época em que a norma foi positivada. 

Mesmo que se o fosse, em virtude dos valores constitucionais expressos, a norma deveria ser 

mitigada para aplicar o princípio da isonomia.125  

Dessa forma, é possível a compreensão de que, em razão da importância legal, 

jurídica e social, o casamento consiste no meio mais relevante para a proteção da família, 

devendo continuar a se adaptar conforme essas se modificam. Com esse intuito, as intervenções 

estatais no casamento, ao conceituarem quem pode contraí-lo, as formas, os impedimentos, 

suspensões, regime de bens, limitações em razão da idade, direitos e deveres daqueles que o 

contraem, devem ter em mente o acolhimento das demandas sociais.  

 

 

3.2. FAMÍLIAS CONVIVENCIAIS   

 

Após a promulgação do Magno Texto de 1988, nos ensinamentos de Rosa Nery, o 

sistema de Direito de Família do Código Civil de 1916 entrou em contradição com os novos 

valores constitucionais. A família, até então baseada no casamento, passou a acolher, sob o 

aspecto constitucional, aquelas baseadas em uniões de fato. Com o intuito de adequar 

regramentos infraconstitucionais, o legislador passou a editar leis que permitissem a 

viabilização jurídica dos preceitos do novo Texto. 126 

Foi com a promulgação das Leis 8.971/94 e 9.278/96 e, posteriormente, com o 

Código Civil de 2002, que uniões estáveis adentraram o sistema jurídico infraconstitucional. 

De acordo com o Código e a legislação brasileira atual, uniões estáveis são aquelas formadas 

                                                                 
Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas 

previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o 

herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso do inciso II, a nubente deverá provar 

nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo.” 
125 NERY, Rosa Maria de Andrade. op. cit., p. 97. 
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entre homem e mulher, de forma duradoura, estável, pública, com intenção de constituir 

família.127 

 

Assim é o ensinamento de Guilherme Calmon Nogueira da Gama,  

Devem ser enunciadas as características do "companheirismo": a) finalidade de 

constituição de  família, ou seja, o desejo de os companheiros compartilharem a 

mesma vida, repartindo tristezas e alegrias, fracassos e sucessos, realizando atividades 

em comum que representem a posse de estado de casados, inclusive por meio da 

procriação, se for o caso; b) estabilidade, significando tratar-se de uma união sólida, 

duradoura, com a renovação cotidiana da vontade de manter o projeto familiar, não 

sendo união efêmera, passageira, constituída a título experimental; c) unicidade de 

vínculo, ou seja, deve cuidar-se do único vínculo existente entre os companheiros, 

fundado no regime monogâmico; d) notoriedade (e não publicidade), a saber, união 

reconhecida socialmente, ainda que por um grupo restrito, pela posse de estado de 

casados, dignificando a união que deixa de ser clandestina, oculta, para ser espécie 

de família; e) continuidade, no sentido de ser união ininterrupta, permanente (sem ser 

perpétua), pois protrai-se no tempo sem lapsos ou rupturas; f) informalismo (ou 

ausência de formalidades), já que não há qualquer ato solene necessário para a 

constituição e mesmo dissolução do vínculo familiar.128 

 

Em que pese regramentos legislativos anteriores, não há mais uma exigência 

temporal mínima para restar configurada a união, desde que os outras características já estejam 

demonstrados. Ao explanar sobre as exigências constantes na união estável, Rosa Nery ensina 

que se exige a continuidade da união sem rupturas no vínculo. Essa condição visa assegurar que 

existe uma vontade sólida de constituir família. A lei também impõe o requisito da publicidade, 

exigindo que o casal tenha fama de conviventes perante a comunidade na qual vive, não sendo 

                                                                 
127 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.157.273/ RN, Relator: Ministra Nancy Andrighi. 

Data de Julgamento: 18 maio 2010. “Direito civil. Família. Paralelismo de uniões afetivas. Recurso especial. Ações 

de reconhecimento de uniões estáveis concomitantes. Casamento válido dissolvido. Peculiaridades. - Sob a tônica 

dos arts. 1.723 e 1.724 do CC/02, para a configuração da união estável como entidade familiar, devem estar 

presentes, na relação afetiva, os requisitos: dualidade de sexos; seguintes publicidade; continuidade; durabilidade; 

objetivo de constituição de família; ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de 

separação de fato ou judicial; observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como de guarda, 

sustento e educação dos filhos. A análise dos requisitos ínsitos à união estável deve centrar-se na conjunção de 

fatores presente em cada hipótese, como a affectio societatis familiar, a participação de esforços, a posse do estado 

de casado, a continuidade da união, a fidelidade, entre outros. - A despeito do reconhecimento na dicção do acórdão 

recorrido da união estável entre o falecido e sua ex-mulher, em concomitância com união estável preexistente, por 

ele mantida com a recorrente, certo é que já havia se operado  entre os ex-cônjuges a dissolução do casamento 

válido pelo divórcio, nos termos do art. 1.571, § 1º, do CC/02, rompendo-se, em definitivo, os laços matrimoniais 

outrora existentes entre ambos. A continuidade da relação, sob a roupagem de união estável, não se enquadra nos 

moldes da norma civil vigente art. 1.724 do CC/02, porquanto esse relacionamento encontra obstáculo 

intransponível no dever de lealdade a ser observado entre os  companheiros. - O dever de lealdade “implica 

franqueza, consideração, sinceridade, informação e, sem dúvida, fidelidade. Numa relação afetiva entre homem e 

mulher, necessariamente monogâmica, constitutiva de família, além de um dever jurídico, a fidelidad e é requisito 

natural isso porque o art. 1.727 do CC/02 regulou, em sua esfera de abrangência, as relações afetivas não eventuais 

em que se fazem presentes impedimentos para casar, de forma que só podem constituir concubinato os 

relacionamentos paralelos a casamento ou união estável pré e coexistente. Recurso especial provido”. 
128 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Família Não Fundada no Casamento. In: Revista dos 

Tribunais, v. 771, jan. de 2000, p. 51. 
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considerados atos ocultos ou clandestinos. Ademais, o casal deve demonstrar assistência mútua, 

apoio moral, material, cuidado com os filhos, ser respeitoso um com o outro, enfrentando as 

agruras da vida para formarem um lar.129  

Apesar do reconhecimento como família perante a Constituição e regramentos 

infraconstitucionais, ainda existem múltiplas diferenciações entre os regimes do casamento e 

da união estável, grande parte na esfera patrimonial após o falecimento de um dos consortes.  

Assim, caso haja falecimento de cônjuge, o remanescente ocupará o terceiro lugar na ordem de 

vocação hereditária e participará da sucessão dos bens do falecido com relação à totalidade do 

patrimônio;  já os companheiros só tomarão parte dos bens adquiridos a título oneroso, na 

constância da união. 

O companheiro só participará da sucessão com relação aos bens adquiridos a título 

oneroso, na constância da união estável, assim, havendo outros herdeiros, ele não herdará bens 

anteriores à união ou adquiridos por meio de doação, enquanto que no casamento o cônjuge 

tem direito de concorrer pela totalidade dos bens, particulares ou comuns. 

Ao concorrer com filhos comuns, o convivente receberá cota igual ao que cada filho 

em comum receber, não havendo uma reserva mínima assegurada, enquanto no casamento o 

cônjuge recebe cota igual à dos descendentes, porém, assegurados ¼ da totalidade do 

patrimônio.  

Na concorrência com ascendentes, o companheiro divide com os pais ou avós, 

sendo-lhe assegurado 1/3 da totalidade da herança; já no casamento, se concorrer com pai ou 

mãe do falecido, 1/3 do total é assegurado e se concorrer com avós, a metade estará assegurada.  

Concorrendo com colaterais, o companheiro receberá 1/3, enquanto os colaterais 

dividirão os 2/3 restantes, enquanto que no matrimônio o cônjuge herdará a totalidade dos bens.  

Enquanto os cônjuges são herdeiros necessários, sendo assegurada a legítima, o 

companheiro não é, permitindo que o falecido disponha da totalidade dos bens em testamento, 

sem resguardar seu convivente.  

                                                                 
129 NERY, Rosa Maria de Andrade. op. cit., p. 135. 
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Segundo o direito real de habitação do cônjuge superveniente, ele continuará a 

residir no lar do casal após o falecimento do companheiro, o que não é acolhido por parcela da 

doutrina, e ainda que fosse aplicado, possuiria limitação temporal.130 Enquanto no casamento 

sempre é assegurado, sem limitação de tempo.131  

As outorgas uxórias exigidas durante o casamento não são necessárias perante a 

união estável, podendo os companheiros prestar aval e fiança, alienar ou gravar de ônus real 

bens imóveis, inclusive aqueles adquiridos durante a convivência, e pleitear, como autor ou réu, 

acerca desses bens ou direitos, sem a anuência do companheiro. De tal forma, o convivente fica 

obstado de impedir o parceiro de dilapidar o patrimônio do casal. 

Para obter direitos como pensão por morte, ser dependente em planos de saúde e 

demais meios que precisem comprovar a união, primeiramente é necessário obter uma sentença 

de reconhecimento de união estável, sendo dificultoso e oneroso. Ao passo que no casamento, 

a certidão do cartório já é suficiente como meio probatório.  

Perante o sistema jurídico brasileiro não há diferença no tocante às famílias, essas 

sempre estarão no mesmo patamar, o que é alterado são as benesses fornecidas em questões 

patrimoniais. Tais divergências são justificadas em razão do meio escolhido para constituir a 

união. Primeiramente, o contrato de casamento é público e solene, dando, assim, ciência para 

terceiros da existência da união, enquanto o contrato da união estável não se reveste das mesmas 

formalidades.  No entender do Ministro Luis Felipe Salomão,  

Nessa esteira, cumpre para logo ressaltar, todavia, que nunca foi afirmada a completa 

e inexorável coincidência entre os institutos da união estável e do casamento. Na 

verdade, apenas se afirmou que não há superioridade familiar do casamento ou 

predileção constitucional por este. (...) Penso que a parte final do § 3º do art. 226 da 

CF⁄1988 é simples constatação de que, natural e faticamente, em razão da 

informalidade dos vínculos, a união estável é mais fragilizada que o casamento e, por 

isso mesmo, propicia menos segurança aos conviventes.  

Nesse passo, toda e qualquer diferença entre casamento e união estável deve  ser 

analisada a partir da dupla concepção do que seja casamento - por um lado,  ato 

jurídico solene do qual decorre uma relação jurídica com efeitos tipificados pelo  

                                                                 
130 BRASIL, Lei Federal 9.278 de 1996.  Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9278.htm>. 

Acesso em 21 abr. 2015. “Art. 7º Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei 

será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos. 

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de 

habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à 

residência da família”. 
131 BRASIL, Código Civil Brasileiro de 2002, op. cit., “Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o 

regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação 

relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9278.htm
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ordenamento jurídico, e, por outro, uma entidade familiar, dentre várias outras 

protegidas pela Constituição. 

Portanto, o casamento, tido por entidade familiar, não se difere em nenhum aspecto 

da união estável - também uma entidade familiar -, porquanto não há famílias 

timbradas como de "segunda classe" pela Constituição Federal de 1988, 

diferentemente do que ocorria nos diplomas constitucionais e legais superados. 

Apenas quando se analisa o casamento como ato jurídico formal e solene é que as 

diferenças entre este e a união estável se fazem visíveis, e somente em razão dessas 

diferenças entre casamento - ato jurídico - e união estável é que o tratamento legal ou 

jurisprudencial diferenciado se justifica. 132 

 

Visto isso, há que se admitir que, apesar de não haver famílias de segunda classe, 

existem distinções entre união estável e casamento em virtude da solenidade e publicidade que 

esse último exige.  

Na mesma linha, não parece nula nem anulável a fiança prestada por fiador convivente 

em união estável, sem a outorga uxória do outro companheiro. De resto, a celebração 

de escritura pública entre os consortes não afasta essa conclusão, porquanto não é ela 

própria o ato constitutivo da união estável. Presta-se apenas como prova relativa de 

uma união fática, que não se sabe ao certo quando começa nem quando termina. 

Ademais, por não alterar o estado civil dos conviventes, para que dela tivesse  

conhecimento, o contratante deveria percorrer todos os cartórios de notas do Brasil, o 

que se mostra inviável e inexigível.133 

  

Para serem consideradas como iguais, a legislação deve ser alterada com o intuito 

de modificar os procedimentos necessários para se contrair uma união estável, dando-lhe a 

mesma publicidade e solenidade do casamento. Caso contrário, a família continuaria com os 

mesmos direitos das demais formas, porém, não aqueles condizentes com o casamento. 

                                                                 
132 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.299.866/DF. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 

Data de Julgamento: 25 fev. 2014. “DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FIADORA QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL. 

INEXISTÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DISPENSA. VALIDADE DA GARANTIA. INAPLICABILIDADE 

DA SÚMULA nº 332/STJ. 1. Mostra-se de extrema relevância para a construção de uma jurisprudência consistente 

acerca da disciplina do casamento e da união estável saber, diante das naturais diferenças entre os dois institutos, 

quais os limites e possibilidades de tratamento jurídico diferenciado entre eles. 2. Toda e qualquer diferença entre 

casamento e união estável deve ser analisada a partir da dupla concepção do que seja casamento - por um lado, ato 

jurídico solene do qual decorre uma relação jurídica com efeitos tipificados pelo ordenamento jurídico, e, por 

outro, uma entidade familiar, dentre várias outras protegidas pela Constituição. 3. Assim, o casamento, tido por 

entidade familiar, não se difere em nenhum aspecto da união estável - também uma entidade familiar -, porquanto 

não há famílias timbradas como de "segunda classe" pela Constituição Federal de 1988, diferentemente do que 

ocorria nos diplomas constitucionais e legais superados. Apenas quando se analisa o casamento como ato ju rídico 

formal e solene é que as diferenças entre este e a união estável se fazem visíveis, e somente em razão dessas 

diferenças entre casamento - ato jurídico - e união estável é que o tratamento legal ou jurisprudencial diferenciado 

se justifica. 4. A exigência de outorga uxória a determinados negócios jurídicos transita exatamente por este 

aspecto em que o tratamento diferenciado entre casamento e união estável é justificável. É por intermédio do ato 

jurídico cartorário e solene do casamento que se presume a publicidade do estado civil dos contratantes, de modo 

que, em sendo eles conviventes em união estável, hão de ser dispensadas as vênias conjugais para a concessão de 

fiança. 5. Desse modo, não é nula nem anulável a fiança prestada por fiador convivente  em união estável sem a 

outorga uxória do outro companheiro. Não incidência da Súmula nº 332/STJ à união estável. 6. Recurso especial 

provido”. 
133 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.299.866/DF. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 

Data de Julgamento: 25 fev. 2014. 
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3.3. FAMÍLIAS CHEFIADAS POR MULHERES 

 

O tema de mães solteiras ou lares em que o gênero feminino provenha o sustento 

não é uma questão nova na doutrina, pois muito se falou sobre isso e existe uma ampla variedade 

de políticas públicas sobre o assunto. Por essa razão torna-se um meio de estudo ideal, por 

demonstrar as dificuldades que já foram superadas e quais os empecilhos para as formas 

restantes, tornando-se um espelho para os demais gêneros. 

Após o profundo segregacionismo feminino, no século XVIII, e influenciadas pelos 

ideais iluminadas, mulheres passaram a reivindicar a promoção da igualdade, no século XIX. 

Apesar das melhoras sociais advindas das Revoluções Francesa e Americana, a parcela 

feminina não se beneficiou da mesma maneira. 

Em vários momentos, os próprios proletários – que de maneira eficaz, gradativamente, 

conseguem obter direitos políticos – abraçam as ideias contrárias à capacidade política 

das mulheres e à ampliação das conquistas cidadãs para o sexo feminino.134 

 

Mulheres continuaram segregadas de decisões tanto como incapazes e criminosos, 

devendo permanecer restritas ao âmbito doméstico, sob a autoridade do pai ou do marido, até 

mesmo sendo permitido que se coibisse a parceira a praticar relações sexuais consideradas 

típicas para um casamento. O homem possuía amplo poder para decidir sobre a educação dos 

filhos e, na hipótese de separação, estes permaneceriam com a guarda unilateral.  

Para alterar o cenário e ampliar os direitos femininos a busca pela educação 

igualitária foi considerada o primeiro passo, uma vez que a justificativa daqueles que as 

alijavam do convívio político, resguardava-se principalmente na falta de preparo e 

desconhecimento de mulheres criadas eminentemente para cuidar de afazeres domésticos e da 

prole. Outro argumento seria que a igualdade desequilibraria os papéis dos gêneros, podendo 

causar consequências irremediáveis a sociedade. 

O ingresso de algumas mulheres nos estudos superiores fez com que elas se 

tornassem um modelo possível para outras que percebiam a viabilidade em trilhar seus passos. 

                                                                 
134 PEDRO, Joana Maria, PINSKY, Carla Bassanezi. Igualdade e Especificidade. In: PINSKY, Jaime, PINSKY, 

Carla Bassanezi (org.) História da Cidadania. 2ª ed, São Paulo: Contexto, 2003, p. 272. 
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Isso fez com que o costume, com o passar das gerações, trouxesse a aceitação, tornando a 

situação comum, plenamente aceita e incentivada.  

Mesmo no cenário internacional, como na Irlanda de 1970, não havia suporte para 

mulheres solteiras que engravidassem, acarretando em preconceitos sociais e dificuldades 

econômicas. Como aduz Kieran McKeown, 

Mães solteiras e seus filhos ainda enfrentam grandes dificuldades, no entanto, houve 

melhoras como, por exemplo, políticas públicas, regramentos legislativos contrários 

a ilegitimidade, auxílios financeiros e sociais fornecidos pelo Estado. Muito se deve 

em razão da liderança e campanhas com organizações não governamentais.135 

 

Para elas, no mundo ocidental, há a preferência pelo trabalho em meio período, com 

a justificativa de que permite que a mulher equilibre a vida profissional com a familiar, no 

entanto, tem o efeito adverso por continuar a acentuar as diferenças, reduzindo o valor dos 

salários, e as sobrecarregando com uma dupla jornada. Nesse sentido, no Brasil, na década de 

90, quase metade da força laboral feminina trabalhava no setor informal, sem os benefícios 

trabalhistas e em período parcial.  

Segundo Maria Lygia Quartim de Moraes, em relação a mulheres que vivem com 

companheiros, 

O machismo ainda imperante revela-se no fato de que, apesar da elevada participação 

feminina no mercado de trabalho e da importância da contribuição financeira das 

mulheres nas despesas da casa, o trabalho doméstico continua sendo realizado 

principalmente pelas mulheres: em 96% dos domicílios brasileiros é a mulher que 

executa. As mulheres contabilizam sua jornada semanal com uma média de quase 

quarenta horas. As mulheres casadas relatam que seus parceiros não dedicam mais do 

que duas horas e meia semanais aos serviços domésticos e três horas por semana ao 

cuidado com as crianças e/ ou doentes.136 

 

Para a solução da disparidade seria necessário aumentar o número de horas que 

homens se dedicam ao cuidado com a casa e com a prole. Mulheres não são seres superiores, 

capazes de facilmente equilibrar trabalho, afazeres domésticos, filhos e cuidados pessoais, por 

um longo período, sem que uma das searas saia em desvantagem. Assim, há a necessidade de 

encontrar um meio termo para dividir as tarefas domésticas entre o casal; uma vez que, ao se 

                                                                 
135 MCKEOWN, Kieran. Families and Single Fathers in Ireland. A report to the Department of Health & 

Children.v. 49, nº 1. 2001, Disponível em: < http://www.amen.ie/downloads/26017.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015. 
136 MORAES, Maria Lygia de Quartim. Cidadania no Feminino. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi. 

História da Cidadania. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2003, p. 502. 

http://www.amen.ie/downloads/26017.pdf
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promover a figura do pai, incentivando-o a colaborar nesse sentido, reduzirão as desigualdades 

entre ambos.137 

Homens tendem a se envolver mais em cuidados com os filhos quando já possuem 

altos índices de satisfação pessoal e independência financeira, são mais velhos, suas 

companheiras possuem alta renda, não necessitando a procura por fontes de salários mais 

elevados, participando de uma comunidade que incentiva o envolvimento e com um número 

reduzido de filhos.138 

No entanto, mulheres são responsáveis por 37,3% das famílias no Brasil.139 Mais 

da metade dos nascidos vivos, em 2006, no país, eram filhos de mães com até 24 anos de idade. 

Um em cada cinco nascimentos no país é de mãe adolescente, em posição de maior 

vulnerabilidade não só pela faixa etária como também pelo despreparo, falta de escolaridade, 

menores opções de emprego e em grau mais elevado de desestruturação familiar.140
 

141
 
142 

É certo que, afora em comunidades nas quais são esperadas gestações em idades 

precoces, adolescentes normalmente não se encontram completamente amadurecidas para 

poder educar uma nova vida, colocando o bebê em situação de risco em decorrência do não 

desenvolvimento completo da mãe, como também gerando um novo ciclo de vulnerabilidade 

social. 

                                                                 
137 SILVERSTEIN, L.B.; AUERBACH, C.F.; LEVANT, R.F. Contemporary Fathers Reconstructing Masculinity: 

clinical implications of gender role strain. In: Professional Psychology: Research and Practice, 2002, p. 361-369. 
138 SEGAL, L.  Slow Motion: changing masculinities, changing men. Nova Iorque: Virago Press, 1990. 
139 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2012 sobre a estrutura familiar. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf>. 

Acesso em 21 abr. 2015. 
140 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores Sociodemográficos e de Saúde no Brasil, 

realizado no ano de 2009, Rio de Janeiro. Disponível em:  http://www.ibge.gov.br/ home/ estatistica/populacao/ 

indic_sociosaude/2009/indic saude.pdf. Acesso em 21 abr. 2015.. “De acordo com Berquó e Cavenaghi (2004), o 

rejuvenescimento é uma das características da fecundidade das mulheres brasileiras que merece destaque. Com 

base nos dados censitários, no período entre 1980 e 2000, constatou-se que as taxas específicas de fecundidade 

reduziram-se em todos os grupos etários, considerando-se o período fértil da mulher (15 a 49 anos), exceto o 

segmento de 15 a 19 anos. Este aspecto é corroborado na literatura sobre o tema (SIMÕES, 2006), que aponta para 

um acentuado declínio dos coeficientes de fecundidade nos grupos etários mais velhos, e um consequente aumento 

da participação relativa no total da fecundidade dos grupos etários mais jovens, de 15 a 24 anos, levando ao 

rejuvenescimento da estrutura da fecundidade no País. O padrão de fecundidade das brasileiras, que até a década 

de 1970 era tardio, ou seja, com concentração nos grupos etários de 25 a 29 ou de 30 a 34 anos, passou a ser 

tipicamente jovem, com maior taxa específica entre as mulheres de 20 a 24 anos, até o final da década de 1990”.  
141 BERQUÓ, E.; CAVENAGHI, S. Mapeamento sócio-econômico e demográfico dos regimes de fecundidade no 

Brasil e sua variação entre 1991 e 2000 . In: Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2004, Caxambu; 

Congresso Da Associação Latino Americana De População, 2004. Belo Horizonte: Associação Brasileira de 

Estudos Populacionais, 2004.  
142 SIMÕES, C. C. da S. A Transição da Fecundidade no Brasil: análise de seus determinantes e as novas questões 

demográficas. Brasília: Fundo de População das Nações Unidas, 2006, p. 140.   

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf
http://www.ibge.gov.br/%20home/%20estatistica/populacao/%20indic_sociosaude/2009/indic%20saude.pdf
http://www.ibge.gov.br/%20home/%20estatistica/populacao/%20indic_sociosaude/2009/indic%20saude.pdf
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Análises de estudiosos na década de oitenta apontaram para a probabilidade de mães 

solteiras sofrerem de estresse com maior frequência em virtude da dupla demanda laboral e 

doméstica, reduzindo também as perspectivas de progredir na carreira.143 

Como consequência, pesquisas indicam que adolescentes vivendo com somente um 

dos pais estão mais sujeitos a sofrerem de depressão, ansiedade, mau desempenho escolar, 

consumo de drogas, iniciação sexual precoce e práticas de delinquência, ao serem comparados 

com aqueles que são criados por ambos os genitores.144
 

145
 
146

 
147 

Os resultados devem ser interpretados com parcimônia, em virtude da época que 

foram colhidos, na qual a criação de filhos por pais solteiros ainda ser vista com ressalvas. Não 

há também a especificação sobre o histórico dos genitores, se decorrentes de lares desfeitos, o 

grau de escolaridade e renda, além da ausência de vontade de permanecer como os únicos 

cuidadores da prole.   

Em parte, como consequência de haver somente um responsável pelo ganho de 

recursos financeiros para manter o lar, além da dupla jornada por trabalhar dentro de casa ao 

prover os cuidados necessários que os indivíduos em desenvolvimento demandam. Com intuito 

de evitar tais tipos de comportamento, seria necessário melhorar as condições femininas em 

seus lares, o Centro Lationoamericano e Caribenho de Demografia (CELADE) elenca os 

seguintes objetivos,  

a) promover a igualdade de gêneros; 

b) harmonizar medidas de ajuste econômico com processos que promovam a 

estabilidade e bem-estar das famílias, especialmente as monoparentais; 

c) assegurar que a legislação sobre a família incorpore mecanismos orientados a 

prevenir e impedir a violência, a discriminação e a exploração dos membros, com 

destaque para a segurança das mulheres; 

d) enfatizar a distribuição equitativa dos serviços de saúde, em especial os de saúde 

reprodutiva, materno-infantil, atenção primária às crianças;” 

e) promover a paternidade responsável; 

                                                                 
143 COLLETTA, N. D. Stressful Lives: the situation of divorced mothers and their children. In: Journal of Divorce, 

1983, p. 19-31. 
144 EMERY, R.; HETHERINGTON, E. M.; DILALLA, L.F. Divorce, Children, and Social Policy. In: 

STEVENSON, H.; SIEGEL, A. (eds.). Child Development Research and Social Policy. Chicago: University of 

Chicago Press, 1985. 
145 FLEWELLING, R.; BAUMAN, K. Family Structure as a Predictor of Initial Substance Use and Sexual 

Intercourse in Early Adolescence. In: Journal of Marriage and the Family, 1990, p. 171-181.  
146 DEMUTH, S.; BROWN, S.L. Family Structure, Family Processes, and Adolescent Delinquency: the 

significance of parental absence versus parental gender. In: Journal of Research in Crime and Delinquency, 2004, 

p. 58-81. 
147 BREIVIK, K, OLWEUS, D. Adolescent’s Adjustment in Four Post-Divorce Family Structures: single mother, 

stepfather, joint physical custody and single father families. In: Journal of Divorce & Remarriage, 2006, p. 99-

124. 
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f) promover a educação sexual e o planejamento familiar;  

[…]  

j) fortalecer a atuação de movimentos feministas e outras organizações não-

governamentais nas decisões governamentais, em especial as que tratam dos temas 

referentes à população e ao desenvolvimento.148 

 

É necessário que haja o respeito pelo modo como essas mulheres decidam educar a 

prole, gerir seu lar e decidir sobre o próprio corpo. Ao ver a evolução do direito feminino, 

alimentam-se as esperanças para outros grupos que ainda buscam espaço político e tolerância 

social. 

Para o grupo de mulheres que não optaram por ser as únicas responsáveis pelo lar, 

há a necessidade de auxílio econômico, educação técnica, inserção no mercado laboral, bem 

como o aumento de vagas em creches e escolas públicas perto de casa ou do local de trabalho. 

No mesmo sentido Andreucci, Teixeira e Araújo,  

O incremento da mão de obra feminina no mercado de trabalho é coincidente com a 

luta das mulheres para efetivação do direito à creche no Brasil. Como consequência 

correlata lógica havia e há a necessidade imperiosa da existência de creches para que 

as mulheres pudessem e possam compatibilizar duas grandes esferas de sua vida, o 

trabalho e a maternidade. As questões e angústias que rondam a mulher são pretéritas 

e ainda presentes, indagações como: quem cuidará do meu filho? Em quem posso 

confiar para o cuidado? Serei capaz de me desenvolver plenamente como 

profissional? Serei capaz de compatibilizar a mãe e a profissional? 149 

 

Ressalta-se ainda que além de propiciar a igualdade feminina, o direito à creche 

fornece a autonomia necessária para todas famílias monoparentais, em que a entidade parental 

tem que dividir-se entre prover para o lar e o cuidado com os filhos, facilitando uma melhoria 

socioeconômica, por poderem trabalhar por mais tempo, ao mesmo tempo que permitem a essas 

crianças permanecerem em ambiente seguro, sendo protegidas e educadas. 

Também são essenciais projetos que informem mulheres sobre a possibilidade de 

realização de trabalhos com horários flexíveis ou em meio período, além de capacitá-las e fazer 

a intermediação com potenciais empregadores. Com a finalidade de manter a população 

economicamente ativa é interesse estatal auxiliá-las na reinserção laboral, tanto para encontrar 

postos que acolham suas particularidades, como para capacitá-las para novas posições.  

                                                                 
148 CELADE. Proyecto de Resolución del Centro Lationamericano y Caribeño de Demografia.Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografia (CELADE). Santiago, 1998. Disponível em: < http://www.cepal.org/ 

celade/noticias/documentosdetrabajo/8/51618/Derechos_PMayores_M2.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015. 
149ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan; TEIXEIRA, Carla Noura; ARAUJO, Klariene Andrielly. O 

Direito à Creche no Município de São Paulo: um direito fundamental à expectativa de uma efetiva política pública 

de equilíbrio materno-infantil. In SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (org.). Os 

Direitos e as Políticas Públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 350.  

http://www.cepal.org/%20celade/noticias/documentosdetrabajo/8/51618/Derechos_PMayores_M2.pdf
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Em condição diversa está o caso de mulheres que escolhem ser mães solteiras.   O 

fenômeno da procura por filhos sem um relacionamento romântico aumenta nos países 

ocidentais, independentemente de gêneros, opção sexual ou classe econômica. Tais grupos, na 

maioria dos casos, enxergam que há uma separação da condição de se estar casado e o ato de 

cuidar e manter uma prole. Em seu entender, na teoria, existe uma outra fonte de apoio, no 

entanto, na prática, acabam por criar seus filhos como se fossem as únicas cuidadoras. 

Assomado à questão, há o fato de poderem prover as necessidades das crianças e, por não se 

verem em um matrimônio ou não encontrarem alguém que atingisse as suas expectativas, optam 

pela monoparentalidade. 

Aqui as mães solteiras não são o estereótipo de jovens, despreparadas para os 

cuidados maternos, abandonadas por seus parceiros, de classe social inferior e vulneráveis em 

múltiplos fatores. São adultas capazes, as quais optam pela parentalidade individual. Não 

almejam ser vistas como necessitárias de políticas sociais, e sim somente como um novo 

modelo familiar. Como não há carência de algum meio a ser suprido, o Estado não deve intervir 

ativamente, e sim respeitar e tutelar, como o faz com outras formações. 

Assim, os meios pelos quais tais mulheres optam por ter filhos já são 

regulamentados por lei e não necessitam de autorização judicial; esses são a adoção, a 

inseminação artificial ou a relação sexual tradicional com um doador. 

Por não possuírem – ou não desejarem – o apoio do pai da criança, unem-se em 

comunidades que acabam por criar laços afetivos, como uma rede de apoio entre amigas que 

também sejam mães ou familiares. Tais grupos, derivados dos movimentos feministas da 

década de sessenta, podem ser diversificados em sua composição, entretanto, possuem o 

objetivo comum de auxílio para lidar com as crianças, discutir ideias e compartilhar 

informações da vida como mãe solteira. Ressalta-se que o menor tem direito de conhecer sua 

origem genética e o genitor também tem o dever de prover para seus filhos. 

O caminhar dos direitos femininos já avançou muito desde o ponto de partida 

patriarcal discriminatório, no qual as mulheres eram uma minoria por ainda não terem os meios 

necessários para defender seus direitos. No entanto, há muito a se percorrer para alcançar a 

igualdade plena, principalmente daquelas abandonadas pelo pai de seus filhos, que devem 

enfrentar dupla jornada, dividindo-se entre o trabalho e o cuidado com os filhos. 
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3.4. FAMÍLIAS MONOPARENTAIS MASCULINAS 

 

A família monoparental foi contemplada constitucionalmente no artigo 226, inciso 

IV, “entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por quaisquer dos pais 

e seus descendentes”, podendo ser constituídas em razão da viuvez, dissolução conjugal, opção 

própria de criar filhos independentemente da existência de uma companheira e por meio da 

adoção.  

Para Eduardo de Oliveira Leite,  

Uma família é definida como monoparental quando a pessoa considerada (homem ou 

mulher) encontra-se sem cônjuge, ou companheiro, e vive com uma ou várias 

crianças. Enquanto na França determinou-se a idade-limite desta criança – menos de 

25 (vinte e cinco) anos –, no Brasil, a Constituição limitou-se a falar de descendentes, 

tudo levando a crer que o vínculo pais X filhos dissolve-se naturalmente com a 

maioridade 18 (dezoito anos), conforme disposição constante no artigo 5º do CC/2002 

brasileiro.150 

 

Prevista no § 4º do artigo 226 da Constituição Federal, consistem naquela formada 

por apenas um dos genitores e sua prole, resultam da vontade própria dos agentes, da viuvez ou 

do abandono por parte do outro responsável. Também são consideradas como monoparentais, 

pela visão dos pais, aquelas em que, por escolha inicial ou dissolução de vínculos posteriores, 

o casal não more conjuntamente, formando, assim, dois lares monoparentais.  

Em situações de monoparentalidade masculina, o primeiro formato sempre existiu, 

sendo aceito socialmente com maior facilidade. Quanto ao modelo advindo de dissoluções de 

uniões, no mesmo sentido que possibilita um maior amparo para a prole, também poderia causar 

os maiores prejuízos, na hipótese de disputas entre os genitores. Já a adoção singular por 

homens constitui um fenômeno recente e crescente, em virtude da diminuição das cobranças 

sociais por um casamento. Homens que desejam ser pais, porém, não encontraram uma parceira 

adequada, decidem por si só ter seus filhos.  

Esses homens, almejam ser os atores principais da criação e educação da prole, no 

entanto, na maioria das vezes, não conseguem encontrar um modelo na própria infância, na qual 

os homens eram considerados provedores e não tinham como costume participar da educação 

                                                                 
150 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias Monoparentais. 2 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 22.  
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dos menores. Sem poder contar com modelos, porém, sendo julgados pela sociedade apenas 

como substitutos da figura materna, tornam-se experimentos de si mesmos. 

Contudo, por não terem uma figura em que se espelhar, também necessitam de 

auxílio, quando solicitado por cuidadores, assistentes sociais, educadores ou outros pais na 

mesma situação. Esses devem reduzir as críticas e aceitar a maneira escolhida por esses homens 

para interagir com seus filhos, quando não houver prejuízo aos menores. 

No Direito Comparado, um estudo realizado em 1992, nos Estados Unidos, por 

Meyer e Garasky151, demonstrou que, desde os anos setenta até a data do estudo, foi triplicado 

o número de pais que optavam por ser o único cuidador de sua prole, cerca de 10% das famílias 

monoparentais eram masculinas152. No entanto, o Estado ainda possuía a visão de que o arranjo 

era diminuto, não necessitando de maior visibilidade para formulação de políticas públicas 

familiares. Em 2010, o número já estava em 3.3 milhões de famílias criadas por homens.153 

No Brasil, as famílias monoparentais masculinas aumentaram, de 2000 para 2010, 

como informa o censo 2012 do IBGE,154 sendo que atualmente, no país, 4,6% das crianças em 

idade escolar vivem somente com o pai.  

Esse crescimento tem preocupado Estados e estudiosos mais conservadores,155 que 

questionam a qualidade na formação dos indivíduos em desenvolvimento na ausência de um 

modelo feminino e com a privação econômica, em razão de equilibrarem tanto o emprego como 

a criação da prole, podendo acarretar em uma dependência assistencial.156 

Ao contrário da tendência de se julgar prejudicial às crianças o fato de crescerem 

sem uma figura-modelo de ambos os sexos, Downey e Powell, em uma pesquisa realizada em 

                                                                 
151 GARASKY, Steven; MEYER, Daniel. Custodial Fathers: myths, realities, and child support policy. Institute 

for Research on Poverty. University of Winsconsin-Madison, 1992.  
152  Id. 
153 TUMALIUAN, Joyce de la Rosa. Single Custodial Fathers and Social Support.2004. Dissertação (Mestrado 

em Assistência Social) University of California, California, 2004. Disponível em: < http:// www.worldcat. org/ 

title/ single-custodial-fathers-and-social-support/oclc/56955234 >. Acesso em 22 abr. 2015. 
154 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo  2012 sobre a estrutura familiar.  Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/ noticias/imprensa/ppts/ 00000010435610212 012563616217748 

.pdf>. Acesso em 21  abr. 2015. “Em 2000, 1,5 das famílias era composta por homens sem cônjuge, com filhos e 

0,4 % de homem sem cônjuge, com filhos e com outros parentes. Já em 2010, o número subiu para 1,8 e 0,6% 

respectivamente.  
155 DAVEY, Judith. New Zealand Children in Households and Families: an update. New Zealand Population 

Review, v. 24, 2000, p. 103-118. 
156 PLECK, J.H. The Gender Role Strain Paradigm: an update. In: LEVANT, R.; POLLACK, W.A. (eds.). A New 

Psychology of Men. Nova Iorque: Basic Books, 1995, p. 11-32. 
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3.892 lares, demonstraram não haver diferenças significativas entre crianças que viviam em 

lares monoparentais, independentemente do sexo de ambos. Restou-se a conclusão de que não 

há prejuízos para menores que crescem sem a figura-modelo de mãe ou pai, até mesmo porque 

os pais não são a única fonte de exemplo para seus filhos.157 

A ausência do modelo feminino está nos padrões sociais relacionada ao 

entendimento de que os filhos não terão a proteção e os cuidados considerados como maternos. 

Em outras palavras, em seu entender, homens não serão cuidadosos ou amorosos com os filhos. 

Tal fato não procede, visto que o estereótipo do homem provedor, forte, que controla as 

emoções não vai além da cultura e da forma de comportamento socialmente ensinada.  

Em estudos sobre a temática, Nicole Camp158, ao discorrer sobre o ponto de vista 

dos próprios pais solteiros, revelou que pode haver uma demonstração de afeto menor, por parte 

dos genitores, em comparação com famílias monoparentais femininas e uniões matrimoniais. 

Fato justificável pelo tipo de criação segundo o qual homens que externalizam sentimentos são 

vistos como menos viris. Para atenuar a questão, além da necessidade de alterar os parâmetros 

sociais de tipificar comportamentos aceitáveis para ambos os gêneros, é preciso auxiliar pais 

solteiros a obterem uma comunicação mais efetiva e afetiva com a prole. 

Ademais, para a autora, homens solteiros percebem mais rapidamente situações em 

que os filhos guardam e internalizam seus sentimentos, agindo e tendo maior eficácia em 

auxiliá-los a expor e resolver o que os afligia. No entanto, ao avaliar as respostas dos filhos, 

esses não sentiram tal distanciamento alegado por seus pais. 

Pais que optam por manter seus filhos desenvolvem os três componentes do 

envolvimento parental, que são: serem acessíveis, conectados na forma de interagir e 

responsáveis. A acessibilidade é pautada em realizar atividades para o bem estar dos filhos, 

como cozinhar, limpar a casa, fazer compras no mercado; já a conexão diz respeito às horas 

passadas com eles, fazendo a lição, conversando ou disciplinando-os; por fim, a 

responsabilidade engloba contratar planos de saúde, previdência privada, fazer uma poupança, 

decidir qual a melhor escola para eles e quando devem ir ao médico, não necessitando levá-los 

                                                                 
157 DOWNEY, D.B.; POWELL, B. Do Children in Single-Parent Households Fare Better Living with Same-Sex 

Parents? In: Journal of Marriage and Family, 1993, p. 55-71. 
158 CAMP, Nicole H. The Influence of Parental Involvement in Single-Father, Single-Mother, and Heterossexual 
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pessoalmente, e sim ter certeza de que eles irão às consultas.159 As três formas de atitude, 

quando apresentadas, demonstram que não há diferenças significativas ou prejudiciais entre as 

formas de criação entre homens e mulheres. 

A maioria dos homens exibiu satisfação em realizar tarefas domésticas, não as 

terceirizando para mães, namoradas ou empregados, 80% deles sendo responsável por fazer as 

compras, limpar, cozinhar e participar das refeições com seus filhos.160 Suas rotinas não 

apresentaram diferenças significativas ao serem comparadas com outras instituições familiares. 

Assim verificou Jan Edwards,  

Há também a suposição generalizada de que as famílias monoparentais não fornecem 

um ambiente estável como pais casados. Este estudo fornece evidências de que as 

famílias monoparentais são muito semelhantes às famílias com os dois pais, no que 

diz respeito às rotinas. Pais solteiros tendem a envolver-se mais com seus filhos. Esta 

informação seria útil para assistentes judiciais e operadores do Direito, ao resolver 

disputas sobre a guarda. Bem como beneficiaria as famílias monoparentais se 

soubessem que estão fazendo um bom trabalho ao proverem para seus filhos, com o 

máximo de estabilidade em suas rotinas diárias, tal como pais casados.161 

 

Ao romperem os preconceitos e iniciarem o dia-a-dia com a prole, muitos desses 

pais percebem que a sociedade está voltada para conceder o zelo pelos filhos às mães, uma vez 

que os serviços fornecidos para o cuidado com menores não estão voltados para homens.162 

Como ilustração, ainda é raro encontrar trocadores de fralda em banheiros masculinos, ou uma 

sala da família que permita a entrada de homens.163 

Em pesquisas nacionais e internacionais torna-se difícil a avaliação dos casos por 

meio de dados públicos, tendo em vista que raramente são computados em estatísticas ou 

pesquisas governamentais. Ao olvidá-los não só gera-se um empecilho para o estudo como 
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também para criação de meios para auxiliar a classe, excluindo, assim, uma formação familiar 

significativa.164 

No estudo realizado é possível a percepção de que as mulheres são as mais 

beneficiadas com os programas de governo. Enquanto a legislação propõe a igualdade entre os 

gêneros pode ocorrer uma desestruturação futura no que se refere ao âmbito familiar. É mais 

do que claro que existe uma desigualdade cultural, um sexismo enraizado na cultura nacional, 

principalmente entre as camadas menos escolarizadas, o qual deve ser sanado. No entanto, não 

se pode olvidar de equilibrar a balança, e não fazer com que pese para o outro lado, 

desconsiderando o papel masculino no seio familiar. 

A intervenção estatal a homens solteiros se dá por meio de regramentos que, na 

maioria dos casos, preterem os pais na criação dos filhos, bem como no Judiciário. Por serem  

olvidados pelos órgãos públicos, têm sido feito trabalhos de assistência por meio de instituições 

não governamentais. Essas desenvolvem programas para elevar a autoestima masculina, a qual 

é prejudicada, pois, para atingirem os objetivos como cuidador atencioso e disponível 

emocionalmente, acabam por não atingir o papel de homem forte e provedor que a sociedade 

tradicional impõe, bem como trabalhar para fortalecer os laços com seus filhos e sua antiga 

esposa. 

Após a realização de pesquisas sobre o desenvolvimento de menores em diferentes 

modelos familiares165 foi possível a percepção de que crianças mantidas exclusivamente por 

homens estão mais bem adaptadas à escola e são avaliadas positivamente por assistentes sociais, 

em comparação com aquelas criadas em núcleos monoparentais femininos. Muito se deve em 

razão do poder de escolha e do desejo de receber seus filhos, ao contrário parte das mulheres 

que são abandonadas por seus parceiros e não encontram outra solução que não seja criarem 

sozinhas os seus filhos. Tanto a situação emocional como o âmbito financeiro equilibrados de 

quem opta por criar a prole auxiliam no bem estar da criança.  

Enquanto nas famílias monoparentais femininas existem aquelas que optaram por 

ter seus filhos individualmente e aquelas que foram desamparadas pela figura masculina, as 

                                                                 
164 MCKEOWN, Kieran. Families and Single Fathers in Ireland. A report to the Department of Health & 
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monoparentais compostas por homens são quase que exclusivamente formadas por aqueles que 

desejaram essa situação e optaram por ela.  

Pesquisas demonstraram que a classe social não influencia no modo como será o 

relacionamento entre pais solteiros e seus filhos, pelo contrário, todas as esferas econômicas 

demonstraram o mesmo comprometimento e capacidade de manter laços com a prole. Desse 

modo, desmitificaram a ideia de que classes sociais mais altas podem ser mais cuidadosas ou 

ampararem melhor e a pré-concepção de que homens que não tiveram um modelo de pai 

cuidadoso e presente repetiriam os erros cometidos por seus antecessores também se mostrou 

falsa. Demonstrou-se, assim, que não há uma relação necessária entre a forma como se foi 

criado e a maneira como o fará. Meninos que não tiveram o exemplo da boa paternidade, ao 

crescerem, revelaram a vontade de melhorar, sendo pais presentes e participativos.166 

Assim como em outra instituição monoparental, o genitor suporta uma jornada 

laboral completa, uma vez que é o único provedor, ao mesmo tempo em que deve cuidar dos 

filhos e do lar. Por buscarem mais o trabalho remunerado, bem como possuírem rendimento 

econômico superior ao recebido pelo sexo feminino, torna-se mais fácil o pagamento de 

creches, escolas e babás. Desfazendo-se, assim, o temor de que o aumento no número de pais 

solteiros agravaria a dependência de auxílios governamentais.  

Tal como no Brasil, países de ascendência anglo-saxônica também fornecem maior 

assistência para famílias monoparentais femininas, primeiramente, pela quantidade, uma vez 

que o número de famílias desse tipo é significativamente maior. Por outro lado, também pelo 

preconceito advindo da tender years doctrine, a qual privilegia o contato maternal com a prole, 

principalmente nos primeiros anos de vida, desconsiderando a capacidade masculina para 

apoiar os filhos, da mesma maneira que a mãe possui.167 

Ao contrário do Brasil e Estados Unidos em que a monoparentalidade também é 

vista como uma opção, na Irlanda, está associada a relacionamentos desfeitos e desvantagens 

socioeconômicas, tanto como causadoras, como consequências de tal modelo familiar. No país 

há forte intervenção estatal, tanto para auxílio financeiro como assistencial, moldando formas 
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de comportamento julgadas como mais aceitáveis pelo Estado. No entanto, a forma como o 

poder público atua, concedendo o benefício exclusivamente para lares em que o genitor tem a 

guarda unilateral dos menores, gera uma ruptura emocional, perpetuando um ciclo vicioso de 

geração de crianças criadas em lares desfeitos, que não têm contato com o outro genitor.168 

Há uma diferenciação entre lares chefiados por homens e mulheres, bem como a 

separação entre os genitores, não havendo a custódia conjunta dos menores, desgastando e 

sobrecarregando ainda mais aquele que tem a guarda unilateral.  

Homens que tenham filhos em relacionamentos fora do matrimônio não farão parte 

do núcleo familiar, segundo o artigo 41 da Constituição da Irlanda, ademais, não terão direitos 

automáticos em relação ao menor. Inclusive em situações nas quais o nome conste na certidão 

de nascimento, o pai só conseguirá direitos sobre o filho caso o sistema judiciário entenda que 

seja o melhor para o interesse da criança. Isso dificulta que, por acordo entre os genitores e 

desistência materna, o pai cuide exclusivamente de seu filho. 

A imposição estatal de negativa de auxílio caso o formato familiar não seja 

monoparental exclusivo acaba por exigir um padrão único de conduta. Órgãos governamentais 

não deveriam barrar modelos que não causam dano a seus integrantes em decorrência de 

convicções próprias. Tal atitude, como visto anteriormente, é prejudicial para o 

desenvolvimento da sociedade como um todo, além de ferir liberdades constitucionalmente 

conferidas.   

Na Nova Zelândia homens que ganharam a guarda de seus filhos sentem que 

somente o fazem em razão da figura materna não ter condições para criá-los. Eles percebem 

que há um amparo governamental maior para as mães se recuperarem, enquanto eles devem 

oferecer condições perfeitas no cuidado com a prole. Em outras palavras, por acharem que o 

homem não é naturalmente hábil para criar seus filhos, assistentes sociais e juízes são muito 

mais rígidos em seus critérios para entregar a guarda aos genitores. Situação oposta ocorre com 

as mulheres, que possuem maior apoio e mantêm a guarda com maior facilidade, mesmo que 

não provenham de maneira adequada.169 
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Nos Estados Unidos, 18,2% das crianças cuidadas exclusivamente por seus pais 

estão abaixo da linha da pobreza; daquelas que vivem somente com as mães 42,6% estão em 

situação de vulnerabilidade. Em contrapartida, das mantidas por ambos os genitores, somente 

7,3% encontram-se na mesma situação.170 

Para auxiliar esse modelo familiar em expansão, o Estado brasileiro deveria 

oferecer licenças-paternidade maiores – atualmente essas são de cinco dias – tanto no caso de 

pais que coabitam como no caso de pais solteiros, que atualmente ainda são feitas por pedidos 

judiciais, e normalmente concedidas após o período inicial de vida da criança, em virtude do 

tempo necessário para o trâmite judicial. Bem como deveria facilitar o encontro desses senhores 

que criam seus filhos, para promover uma troca de experiências e informações. Assim, os 

grupos seriam um suporte, uma rede de apoio.  

A Parents Without Partners (PWP)171, constitui-se como um grupo de apoio que já 

alçou ares de organização não governamental, fundada em 1957, nos Estados Unidos por um 

pai e uma mãe solteiros. Seu público-alvo constitui em pais solteiros, divorciados e viúvos, e 

seu objetivo é auxiliá-los na transição para a paternidade, com suporte emocional, troca de 

experiências sobre questões diárias e apoio legal. Atualmente possui milhares de membros na 

América do Norte, que são indicados para participar por assistentes sociais, durante o período 

de transição para a monoparentalidade. Além de atuar com as famílias, busca tanto do Estado 

como da comunidade internacional soluções para questões que os envolvam, advogando pelos 

direitos de pais solteiros. 

Atos estatais que privilegiem um único guardião acabam por reforçar que o cuidado 

com a prole é tarefa exclusiva de um dos genitores, na maioria dos casos, as mães. Atuam na 

contramão da modernidade, em que todos os envolvidos com o menor auxiliam na sua criação, 

de maneira democrática e mais igualitária. Havendo um interesse, o Estado poderia fornecer 

auxílio médico, assistência social e cursos sobre educação familiar, mirando uma interação 

saudável entre os responsáveis pelo núcleo e sua prole.  

                                                                 
170 GARASKY, Steven; MEYER, Daniel. op. cit., p. 18.  
171 Grupo de apoio entre pessoas solteiras que criam seus filhos. Disponível em: < http://www.parentswithout 

partners. org/?page=AboutWhat. Acesso em 11 jan. 2015. 
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A decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no Agravo de Instrumento 

0036057-75.2012.4.03.0000, da Relatoria do Desembargador Federal Fausto Sanctis, julgado 

em 21.10.2013, concedeu a licença para pai viúvo. 

No caso concreto, deve ser levado em conta o verdadeiro objetivo da licença -

maternidade e do salário-maternidade que é a proteção do menor. Nada mais razoável 

que conceder o benefício previdenciário ao pai viúvo, que se deparou com um filho 

recém-nascido, alijado da proteção e dos cuidados maternos pelo óbito da mãe, sua 

companheira, em decorrência de complicações pós -parto. Nesta situação, este pai 

deverá exercer além de suas funções, também as funções que seriam esperadas de sua 

esposa, em esforço hercúleo para suprir tal ausência, tanto fisicamente quanto 

emocionalmente, nos cuidados ao seu filho, que agora depende única e 

exclusivamente do agravado, em todos os aspectos. O art. 226 da CF estabelece que a 

família, base da sociedade, goza da proteção especial do Estado. A proteção à infância 

faz parte dos Direitos Sociais, expressos no Art. 6º da Carta Magna.172  

 

Contudo, ainda existe divergência jurisprudencial na questão, não sendo a licença- 

paternidade aceita em muitos casos, com a justificativa de que a legislação não prevê 

expressamente o benefício.173 

Existe em tramitação um Projeto de Lei do Senado, nº 165, de 2006, o qual busca 

alterar a Consolidação das Leis do Trabalho Decreto-Lei 5.452 de 1943 para: 

Art. 393-A. Ao empregado é assegurada a licença-paternidade por todo o período da 

licença-maternidade ou pela parte restante que dela caberia à mãe, em caso de morte, 

de grave enfermidade, ou do abandono da criança, bem como nos casos de guarda 

exclusiva do filho pelo pai.  

Art. 393-B. O empregado faz jus à licença-paternidade, nos termos do art. 392-A, no 

caso de adoção de criança, desde que a licença- maternidade não tenha sido 

requerida.174 

 

Ademais, também deveria ser disponibilizada a opção de ambos os pais dividirem 

o tempo de licença, para que pudessem compartilhar os cuidados para com o filho.  

                                                                 
172 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Agravo de Instrumento 0036057-75.2012.4.03.0000, 

Relatoria do Desembargador Federal Fausto Sanctis. Data do Julgamento: 21 out. 2013. 
173 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível 0051862-31.2012.8.26.0053. Relator Oswaldo Luiz 

Palu. Data de Julgamento: 07 ago. 2013. No julgado é negada a possibilidade de pai solteiro ter o mesmo período 

de licença que uma mulher, após o nascimento do filho.  “Mandado de Segurança. Policial Militar que pretende 

concessão de licença paternidade por 120 dias. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Instrução do 

Comando da Polícia Militar consubstanciada na legislação constitucional e infraconstitucional. Licença de cinco 

dias. Ausência de afronta a direito líquido e certo. Administração que se pautou estritamente na legalidade. 

Sentença de denegação da ordem mantida. Negado provimento ao recurso”. 
174 BRASIL, Projeto de Lei nº 165, de 2006. Disponível em: < http://www.senado.gov.br/ atividade/ materia/ 

getPDF.asp?t=72133&tp=1 > Acesso em 21 abr. 2015. 

http://www.senado.gov.br/
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Não existem políticas públicas específicas que abranjam tal padrão familiar; as 

intervenções tanto brasileiras como internacionais175 ocorrem por meio de regramentos, os 

quais permitem a adoção unilateral e normativas que regulam o vínculo entre pais e filhos.  

Com atuação singular e isolada, a prefeitura do Rio de Janeiro, em 2002, criou o 

Movimento pela Valorização da Paternidade, o qual incentiva pais a se aproximarem de seus 

filhos. Por meio dele, projetos são criados para incentivar a participação de homens nas políticas 

públicas.  

Assim, com o intuito de acolher a família monoparental, poderia ser aumentado o 

número de escolas em período integral para que, após as aulas normais, a criança pudesse 

permanecer com tutores na escola, ajudando-a com as tarefas e aprimorando os conhecimentos 

aprendidos com professores. Também seria desejável o aumento do número de creches públicas 

e, do mesmo modo,  poder-se-ia facilitar a criação de creches nas próprias empresas, por meio 

de incentivos fiscais aos empregadores que optassem por esse sistema.  

Além disso, deveriam existir cursos de educação familiar, ministrados por 

assistentes sociais ou profissionais especializados em comportamento humano, auxiliando os 

genitores e também preparando os agentes do Estado para trabalharem conjuntamente com 

esses homens. Seriam úteis também para elevar a autoestima de pais que se dividem entre o 

zelo para com os filhos e a visão social tradicionalista de que homens devam ser provedores. 

Dessa forma, ajudariam a fortalecer o vínculo e fariam a intermediação entre grupos de 

indivíduos na mesma situação para que essas microcomunidades possam ser autossuficientes, 

ajudando uns aos outros. 

No caso da monoparentalidade masculina, para incluir pais solteiros é necessário 

que os profissionais que ali trabalham não julguem de maneira negativa a forma diferente que 

esses senhores o fazem para educar a prole. Bem como incluí-los em atividades de apoio, da 

mesma maneira que acolhem as mulheres, aumentando sua autoestima e desenvolvendo outros 

interesses. Na hipótese dessas atividades serem voltadas somente para mulheres, que haja um 

remodelamento, visando incluir ambos os gêneros. 

                                                                 
175 MCKEOWN, Kieran. Families and Single Fathers in Ireland. A report to the Department of Health & 

Children.v. 49, nº 1. 2001, Disponível em: < http://www.amen.ie/downloads/26017.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015. 

http://www.amen.ie/downloads/26017.pdf
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Soluções como essas, além de efetivas não pesam no orçamento público, uma vez 

que os cursos já ocorrem para outros setores sociais e os incentivos seriam apenas reduções na 

arrecadação de tributação, os quais retornariam, tanto no aspecto social como no fortalecimento 

e na melhora no padrão de vida das famílias envolvidas. 

 

 

3.5. FAMÍLIAS HOMOAFETIVAS 

 

Na trajetória dos direitos humanos, a tutela da sexualidade é relativamente recente, 

Tendo como ponto de partida, no contexto internacional, a consagração dos direitos 

reprodutivos e da saúde sexual como objetos de preocupação. Em âmbito nacional, a 

inserção da proibição de discriminação por orientação sexual iniciou-se em virtude de 

demandas judiciais, a partir de meados dos anos 1990, voltadas para as políticas de 

seguridade social. Seguiram-se às decisões judiciais iniciativas legislativas, 

municipais e estaduais, concentradas nos primeiros anos no terceiro milênio, 

espalhadas por diversos Estados da Federação.176 

  

No entanto, a questão sempre existiu, inicialmente como ato aceito por diversas 

sociedades e, posteriormente, com a implantação de valores judaico-cristãos por meio da 

discriminação e marginalização de homossexuais.  

Anteriormente à evangelização das comunidades indígenas e até o final do século 

XVIII, havia, no Brasil, povos – como os Guaicurús – que aceitavam o relacionamento 

homoafetivo, não somente para prática de atos sexuais como também para a formação de 

família.177 

Tanto na Roma como na Grécia Clássica, havia a aceitação de práticas 

homossexuais, desde que a conduta praticada fosse a ativa.  

                                                                 
176 NARDI, Henrique Caetano, RIOS, Roger Raupp, MACHADO, Paula Sandrine. Diversidade Sexual: políticas 

públicas e igualdade de direitos. In: Athena Digital. Novembro de 2012.  
177 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Tomo 13, 1850, p. 358. “Entre os Guaicurús e Xamicos, 

há alguns homens a que estimam e são estimados, a que se chamam cudinhos, os quais lhes servem como mulheres, 

principalmente em suas longas digressões. Estes cudinhos  ou nefandos demônios, vestem-se e se enfeitam como 

mulheres, falam como elas, fazem só os mesmos trabalhos que elas fazem, trazem já latas, urinam agachados, têm 

marido que zelam muito e tem constantemente nos braços”.  
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O desprezo mantinha-se, tal como nesta, apenas com relação ao homem adulto que 

permanecesse como passivo na relação sexual: novamente, não se condenava o amor 

masculino, apenas a sexualidade passiva.  Nunca é demais relembrar que esta era tida 

como uma conduta feminina, e o homem que assim agisse era visto como alguém que 

abria mão de sua masculinidade, sendo assim equiparado às mulheres como um 

cidadão de segunda classe. Não era relevante se alguém se relacionava com meninos 

ou meninas, mas o que alguém fazia sexualmente era altamente significativo.178 

 
Dessa forma, é possível a percepção de que a origem da discriminação deu-se em 

razão da equiparação à posição inferior que a mulher possuía em tempos remotos. No entanto, 

as duas formas de discriminação não são mais aceitas atualmente e tampouco seus resquícios 

devem continuar transbordando para o âmbito público estatal.  

Atualmente, segundo o Censo 2010,179 67 mil lares são formados por casais 

homossexuais. No entanto, o Legislativo se olvida, ou prefere permanecer inerte quanto ao 

setor, e seus direitos são resguardados por decisões judiciais ou políticas públicas, como no 

caso de adoção conjunta por casais180 e a busca pela igualdade de direitos como nos modelos 

familiares heterossexuais.181 

Apesar de não haver leis diretamente dirigidas a esse segmento, analisando a Lei 

Maria da Penha (Lei 11.340/06) é possível a percepção de que, por mais que trata-se de um 

regramento voltado ao público feminino, tutela também os direitos de homossexuais.  

Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 

renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para 

viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual e social. 

                                                                 
178 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. op. cit., p. 7.  
179 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2012 sobre a estrutura familiar. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf>.  

Acesso em 20 abr. 2015. 
180 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 889.852-RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 

Data do Julgamento: 27 abr. 2010. Concedeu a adoção de menores por casal homossexual. “Direito Civil. Família. 

Adoção de menores por casal homossexual. Situação já consolidada. Estabilidade da família. Presença de fortes 

vínculos afetivos entre os menores e a requerente. Imprescindibilidade da prevalência dos interesses dos menores. 

Relatório da assistente social favorável ao pedido. Reais vantagens para os adotandos. Artigos  1º da Lei 12.010/09 

e 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deferimento da medida”. 
181 BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Agravo de Instrumento 70018249631, 7ª Câmara Cível, 

Relatora Desembargadora Maria Berenice Dias. Data do Julgamento: 11 abr. 2007. “Filiação homoparental. 

Direito de visitas. Incontroverso que as partes viveram em união homoafetiva por mais de 12 anos. Embora conste 

no registro de nascimento do infante apenas o nome da mãe biológica, a filiação foi planejada por ambas, tendo a 

agravada acompanhado o filho desde o nascimento, desempenhando ela todas as funções de maternagem. Ninguém 

mais questiona que a afetividade é uma realidade digna de tutela, não podendo o Poder Judiciário afastar-se da 

realidade dos fatos. Sendo notório o estado de filiação existente entre a recorrida e o infante, imperioso que seja 

assegurado o direito de visitação, que é mais um direito do filho do que da própria mãe. Assim, é de ser mantida a 

decisão liminar que fixou as visitas. Agravo desprovido”.  

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf
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Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

[..] 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 

que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 

vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual.182 

 

  Assim,  para parte da doutrina, é possível a interpretação de que homossexuais 

efetivamente compõem grupos familiares. Nesse entender de Vecchiatti,  

A partir do momento em que se concebe a formação de uma família como direito 

fundamental inerente à pessoa humana, o art. 2º da Lei Maria da Penha reconheceu 

expressamente que as pessoas homossexuais têm o direito de formarem famílias 

conjugais homoafetivas e, consequentemente, de terem elas reconhecidas e protegidas 

pelo Direito das Famílias. Ademais, quando o parágrafo único do art. 5º da referida 

lei enunciou que as relações pessoais dispostas no mesmo independem de orientação 

sexual, ele reconheceu expressamente o status jurídico-familiar das uniões 

homoafetivas, alçando-as à condição de entidades familiares, embora não tenha 

regulado seus efeitos na esfera cível.183 

 

No entanto, a referida lei somente acampa violência doméstica contra mulheres, em 

âmbito criminal, havendo a necessidade de avanço no setor legislativo, devendo haver um 

posicionamento expresso não somente sobre a possibilidade de união homoafetiva como 

também previsão legal para o casamento, com efeitos para a esfera cível.  

Na esfera executiva, políticas públicas surgem com maior enfoque no setor da saúde 

ou segurança, contudo, o que pode ser visto seria a marginalização de garantias, concedendo as 

básicas para qualquer ser humano, sem resguardar categorias mais desenvolvidas. As políticas 

públicas que são desenvolvidas mais frequentemente buscam reduzir as agressões ocorridas em 

razão da homofobia e o controle da disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. 

Fornecendo o mínimo, uma caridade, realizada pelo grupo majoritário dominante. Entretanto a 

igualdade formal almejada, essa não é concedida.  Segundo Juliane Mayer Grigoletto, 

Em se tratando de homossexuais as injustiças que se cometem por omissão são a falta 

de uma legislação que lhes assegure direitos específicos, condizentes com a 

manifestação de sua sexualidade, e que, por outro lado, fazem parte das garantias 

constitucionais dos demais indivíduos. A ação injusta acontece por meio da agressão 

                                                                 
182 BRASIL, Lei Federal 11.340 de 7 de Agosto de 2006. Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/ _ato 

2004-2006/2006/ lei/ l11340.htm>. Acesso em 21 abr. 2015. 
183 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. op. cit., p. 236. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20_ato%202004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20_ato%202004-2006/2006/lei/l11340.htm
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e discriminação que agravam a intolerância às pessoas com orientação sexual para o 

mesmo sexo.184 

 

No ano de 2004, o Governo Federal criou o programa “Brasil sem Homofobia”, 

com a intenção de mudar o comportamento de gestores públicos, para reduzir a discriminação 

ao criar o Programa Brasileiro de Combate à Discriminação e à Violência contra Gays, 

Lésbicas, Bissexuais e Transexuais (GLBT). Também propôs apoiar e articular projetos 

legislativos que proíbam a discriminação decorrente de orientação sexual e promover direitos 

homoafetivos. Entretanto, ainda permanecem no eixo segurança - educação básica - saúde, sem 

alçar a igualdade plena.185 

Em virtude da omissão de tais setores faz-se necessária uma interpretação legal no 

campo doutrinário e judicial, com o intuito de refutar obstáculos criados para dificultar o 

alcance do pleno direito entre indivíduos homoafetivos.  

A base de muitos dos argumentos envolve a questão da religiosidade judaico-cristã, 

a qual é afastada por meio do disposto no artigo 19 da Constituição Federal186, o qual dispõe 

que o ordenamento pátrio não adota uma religião oficial, permitindo, assim, a mais ampla 

liberdade de crenças ou descrença, fazendo com que não seja permitido que dogmas religiosos, 

principalmente de um grupo específico, influenciem decisões políticas, jurídicas e sociais de 

toda a coletividade. Até mesmo porque, em razão da liberdade de crenças, há que se respeitar 

os ensinamentos de diversas religiões e igrejas que aceitam o casamento homoafetivo187 

Tendo superado a questão de dogmas religiosos, faz-se necessário analisar os 

argumentos contrários à união homoafetiva, primeiramente aqueles com base no Código Civil. 

No julgamento de reconhecimento da união homoafetiva, o Ministro Ayres Britto, na Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 132 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

                                                                 
184 GRIGOLETO, Juliane Mayer. Políticas Públicas para Homossexuais. Anais do I Simpósio sobre Estudos de 

Gênero e Políticas Públicas, 2010. Disponível em: < http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/anais -i-simposio.php >. 

Acesso em 29 abr. 2015. 
185 BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil sem Homofobia: programa de combate à violência e discriminação contra 

GLTB e de promoção da cidadania homossexual. 2º. Edição. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de 

publicações, 2004. 
186BRASIL, Constituição da República do. São Paulo: Saraiva, 2010. “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 

forma da lei, a colaboração de interesse público”.  
187 Rol exemplificativo de religiões que aceitam o casamento homoafetivo: Budismo, Umbanda, Candomblé, 

Espiritismo, Igreja  Presbiteriana dos Estados Unidos e Igreja Anglicana.  
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4.277, nos dias 4 e 5 de maio de 2011, afastou interpretações diversas que se poderiam dar ao 

artigo 1.723 do referido Código188,  

Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório 

do artigo 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a 

utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição” . Isso para excluir do 

dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união 

contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. 

Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas 

consequências da união estável heteroafetiva.189 

 

No mesmo julgado, os ministros entenderam que o artigo 1.723 não seria norma de 

mera repetição da Constituição, possibilitando, assim, a interpretação conforme a mesma para 

afastar compreensões discriminatórias, para entender que a disposição “homem e mulher” é 

apenas exemplificativa. 

Como explanado no tópico do conceito de família, o Código Civil possui uma visão  

social diversa da realidade contemporânea, não aplicando para a entidade familiar o primado 

da autonomia da vontade dos pactuantes presente nos demais institutos, pelo contrário, reduz e 

disciplina modelos familiares refletidos nas visões sociais da época em que iniciaram as 

discussões sobre seu Projeto. 

Em âmbito internacional, desde 1989, a Dinamarca regulamentou a união, seguida 

pelos demais países escandinavos. A África do Sul protetora dos direitos básicos e preocupada 

com a não discriminação assegurou os direitos homoafetivos em 1996, sucedida por um rol de 

países europeus. A América do Sul, em 2010, teve a primeira regulamentação do casamento 

homoafetivo, através do direito argentino. 190 De acordo com Lourdes Regina Jorgeti Barone,   

O Brasil é o 15º país a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em uma 

tendência que começou na Europa e segue se alastrando por outros continentes. Na 

América Latina, México, Argentina e Uruguai já aceitam o casamento gay. No Canadá 

e em diversos Estados americanos (aproximadamente 12 de 50), o casamento também 

é reconhecido. Mas é na Europa que os direitos dos homossexuais estão mais 

consolidados. Holanda, Bélgica, Espanha, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suécia e 

recentemente França (a aprovação ocorreu em abril, em meio a vários protestos), 

                                                                 
188 BRASIL, Código Civil Brasileiro de 2002. São Paulo: Saraiva, 2014.  “Art. 1.723. É reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 
189 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, julgamento da Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental 132 

e Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277, Relator Ministro Ayres Britto. Data de Julgamento 5 maio 2011. 
190 África do Sul, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Espanha, Holanda, alguns estados dos Estados Unidos, 

Argentina, México e Uruguai. 
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também autorizam a união. A Grã-Bretanha pode ser o próximo país a aprovar a 

união.191 

 

No meio pátrio o entendimento de afastar a diversidade de sexos para configuração 

de uma união protegida pelo Estado já está pacificado pela jurisprudência.192 No ano de 2013, 

o Conselho Nacional de Justiça, seguindo a tendência nacional de fortalecimento dos direitos 

homoafetivos, autorizou a celebração de casamentos entre casais do mesmo sexo por meio da 

Resolução nº 175.193 

Ademais, somente porque uma injustiça tem sido perpetuada não significa que não 

possa haver modificações, pelo contrário, a evolução social demonstra a necessidade de romper 

dogmas pretéritos para acolher indivíduos estigmatizados e aplicar valores constitucionalmente 

expressos.  

Nas palavras de Luis Roberto Barroso, ao analisar imbróglios envolvendo questões 

homoafetivas, é necessário compreender que a homossexualidade é um fato da vida, que se 

refere à esfera privada do indivíduo. Ademais, o intérprete constitucional deve atuar com base 

em argumentos de razão pública, e não em concepções particulares. Assim, o papel do Direito 

                                                                 
191 BARONE, Lourdes Regina Jorgeti. Jurisdição de Família como Forma de Efetivação da Cidadania. 2013. 

Tese (Doutorado em Direito Político) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. Disponível em: 

< http://tede.mackenzie.com.br/tde_arquivos/ 4/ TDE-2014-10-21T184932Z-2059/ Retido/ Lourdes% 20Regina% 

20 Jorgeti%20Barone.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015. 
192 Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: REsp 820.475/RJ, 4.ª T., j. 02.09.2008, 

rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, rel. p/acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.10.2008; REsp 1085646/RS, 

2.ª Seção, j. 11.05.2011, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.09.2011; REsp 827.962/RS, 4.ª T., j. 21.06.2011, rel. 

Min. João Otávio de Noronha, DJe 08.08.2011, ADPF 132 e ADI 4.277. 
193 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013. Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf>. Acesso em 29 abr. 2015.  

“ Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre 

pessoas de mesmo sexo. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 

atribuições constitucionais e regimentais, CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho Nacional de 

Justiça, tomada no julgamento do Ato Normativo no 0002626-65.2013.2.00.0000, na 169ª Sessão Ordinária, 

realizada em 14 de maio de 2013; CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, nos acórdãos prolatados 

em julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, reconheceu a inconstitucionalidade de distinção de tratamento 

legal às uniões estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo; CONSIDERANDO que as referidas decisões 

foram proferidas com eficácia vinculante à administração pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RESP 1.183.378/RS, decidiu inexistir 

óbices legais à celebração de casamento entre pessoas de mesmo sexo; CONSIDERANDO a competência do 

Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 103-B, da Constituição Federal de 1988; RESOLVE: Art. 1º É 

vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de 

união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a 

imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. Art. 3º Esta resolução entra em 

vigor na data de sua publicação”.  

http://tede.mackenzie.com.br/tde_arquivos/%204/%20TDE-2014-10-21T184932Z-2059/%20Retido/%20Lourdes%25%2020Regina%25%2020%20Jorgeti%20Barone.pdf
http://tede.mackenzie.com.br/tde_arquivos/%204/%20TDE-2014-10-21T184932Z-2059/%20Retido/%20Lourdes%25%2020Regina%25%2020%20Jorgeti%20Barone.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf
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e do Estado é o de acolher vítimas de preconceito e intolerância, repudiando qualquer 

segregação.194 195 196 

Dando um passo adiante na jornada para alcançar a igualdade plena, no julgamento 

do Supremo Tribunal Federal, na APDF 132 e da ADI 4.277, a união homoafetiva foi 

reconhecida com uma entidade familiar e, portanto, merecedora de proteção do regime jurídico 

da união estável. No julgamento, o Ministro Luiz Fux arguiu, 

Os homoafetivos vieram aqui pleitear uma equiparação. Que eles fossem 

reconhecidos à luz da união que têm, da unidade, da identidade e, acima de tudo, 

porque eles querem erigir um projeto de vida. Mas a Suprema Corte concederá mais 

que um projeto de vida. Nós daremos a esse segmento de nobres brasileiros mais que 

um projeto de vida, daremos um projeto de felicidade.197 

 

A posição foi coadunada por Luís Roberto Barroso, "uma eventual atuação 

contramajoritária do Judiciário em defesa dos elementos essenciais da Constituição dar-se-á a 

favor e não contra a Democracia."198 Somente assim existirá a possibilidade de homossexuais 

alcançarem o modelo de cidadão pleno, trilhando a jornada para reconhecimento legislativo. 

Para o feito é necessário o reconhecimento da possibilidade de casamento civil entre 

homossexuais, uma vez que é por meio dele que a família poderá gozar de proteção ampla e 

das benesses fornecidas pelo Direito das Famílias. 

Por outro lado, no que tange à diferença entre casamento e união estável, ainda que a 

união estável venha a eventualmente garantir os mesmo direitos concedidos pelo 

casamento (o que não ocorre hoje, visto que o companheiro tem uma herança menor 

que o cônjuge na sucessão segundo a redação originária do CC/2002), o fato é que o 

casamento constitui prova absoluta de que o casal em questão forma uma família 

conjugal, ao passo que os companheiros em união estável precisam apresentar prova 

de que se encontram em união pública, contínua e duradoura, com o intuito de 

                                                                 
194 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, Mas Iguais: o reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas no 

Brasil. In: Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, nº 17, jan./jun. 2011, p. 105-138. 
195 MATOS, Ana Carla Harmatiuk. União entre pessoas do mesmo sexo: aspectos jurídicos e sociais. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004. “Há de se conhecer a dignidade existente na união homoafetiva. O conteúdo abarcado 

pelo valor da pessoa humana informa poder cada pessoa exercer livremente sua personalidade, segundo seus 

desejos de foro íntimo. A sexualidade está dentro do campo da subjetividade, representando uma fundamental 

perspectiva do livre desenvolvimento da personalidade, e partilhar a cotidianidade da vida em parcerias estáveis e 

duradouras parece ser um aspecto primordial da experiência humana”. 
196 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. Adoção por Casais Homossexuais. In: Revista Brasileira de Direito de 

Família, 2005, p. 132. “Por tal razão, rompem-se conceitos e reformulam-se posturas doutrinárias, na seara 

jurídico-familiar, substituindo a ideologia tradicional e estatal da família, por outra, mais coerente com a realidade 

social sustentada pelo afeto. Neste diapasão, o casamento deixou de ser considerado único legitimador da família, 

e a sociedade conjugal tende a ser vislumbrada como estrutura de amor e de respeito, independente do sexo 

biológico e da orientação afetiva dos que a integram”.  
197  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental 132 e Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 4.277, Relator Ministro Ayres Britto, voto do Ministro Celso de Melo. Data do 

Julgamento: 5 maio 2011. 
198 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência . São Paulo: Saraiva, 2011, p. 371. 
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constituir família – sendo que cada empresa/instituição exige diferentes documentos 

para tanto, muitas vezes não aceitando mera declaração notarial de união estável 

obtida pelo casal em cartório de notas [...]. Logo, a certidão de casamento civil torna 

a vida do casal muito mais prática do que a vida do casal em união estável, sem falar 

que garante ao casal matrimonializado maior segurança jurídica pelo fato de ele não 

precisar apresentar nada além do que a certidão de casamento para comprovar seu 

status jurídico-familiar.199 

 

Mais um argumento relevante é apontado por Cristiano Chaves de Faria e Nelson 

Rosenvald,  

O reconhecimento da união homoafetiva dentro do Direito de Família é imperativo 

constitucional, não sendo possível violar a dignidade do homem, por apego absurdo a 

formalismos legais. Pensar o contrário significa negar a pessoas humanas seus direitos 

fundamentais e a própria dignidade (garantida em sede constitucional, logo no 

primeiro artigo do Pacto Social de 1988). Calharia, pois, uma reflexão: a opção sexual 

poderia implicar a perda de garantias fundamentais, e da imprescindível dignidade 

humana?200 

 

De acordo com Tatiana Penharrubia Fagundes201, citando Manoel Jorge e Silva 

Neto, as uniões homoafetivas devem ser aceitadas baseando-se no princípio da dignidade da 

pessoa humana e do princípio constitucional da não discriminação e ao direito à intimidade,  

Vê-se, pois, que o não reconhecimento da união homoafetiva fere os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da isonomia, este último previsto no art. 5º, caput, da 

Constituição Federal. Atinge, ainda, a liberdade sexual da pessoa e viola a sua 

intimidade (art. 5º, X).202 

 

Com maior objetividade, a magistrada Louzada aduz, 

O que se quer evidenciar é que o instituto do matrimônio civil não é privilégio dos 

heterossexuais. Há que haver esta possibilidade também para os homossexuais, que 

não podem se ver alijados de seus direitos, tendo em vista a orientação sexual que 

possuem.  Não é crível que nos dias de hoje ainda se queira impor tratamento 

                                                                 
199 ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte do Estado de Massachusetts, Goodridge v. Department of Public Health, 

p. 9. “O casamento também confere uma enormidade de vantagens na esfera privada e social àqueles que decidem 

se casar”. O casamento civil é no momento um comprometimento pessoal para com outro ser humano e uma 

altamente pública celebração dos ideais de reciprocidade, companheirismo, intimidade, fidelidade e da família. “É 

uma associação que promove uma forma de vida, não causas; uma harmonia em viver, não em crenças políticas; 

uma lealdade bilateral, e não um projeto comercial ou social” Griswold v. Connecticut, 381, U.S. 479, 486 (1965). 

O casamento civil é uma instituição estimada porque satisfaz anseios por segurança, bem-estar e união que 

expressam a nossa humanidade comum e a decisão de quando ou com quem se casar é um dos momentos de 

definição pessoal de nossas vidas. “Benefícios tangíveis e intangíveis defluem do casamento. A licença de 

casamento concede valiosos direitos  de propriedade para aqueles que se enquadram nos requisitos de sua 

concessão, e àqueles que concordam com o que poderia ser, em outras circunstancias, ser um oneroso grau de 

regulação governamental em suas atividades” (...) O Legislativo conferiu a ‘cada parte (no casamento civil) 

consideráveis direitos concernentes a bens da outra os quais conviventes não casados não têm”.  
200 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson . Direito das Famílias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 

p. 61. 
201 FAGUNDES, Tatiana Penharrubia. Parte III, Ciência e Tecnologia – Comunicação Social – Meio Ambiente – 

Família – Criança, Adolescente e Idoso – Índios (arts. 218 a 232). In: TANAKA, Sônia Yuriko Kanashiro (coord.). 

Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 218-221. 
202 Id., p. 218-221. 
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diferenciado aos homossexuais, considerando-os como pessoas menos dignas e 

tratando suas uniões como de segunda categoria. O discurso não pode ser mais 

homofóbico, vez que sublinha a hierarquização das sexualidades. Vale dizer, o 

indivíduo é categorizado tendo em vista o objeto de seu desejo. Aquele que deseja 

pessoa do mesmo sexo é considerado uma categoria inferior de cidadão, não podendo 

usufruir de direitos outorgados aos heterossexuais .203 

 

O Supremo Tribunal Federal, ao conceder a possibilidade de união homoafetiva 

equiparada à união estável, também forneceu elementos para a concretização do casamento. 

Como dispõe Vecchiatti, 

O casamento civil homoafetivo é um pedido juridicamente possível no ordenamento 

jurídico brasileiro na medida em que inexiste disposição legal expressa que o proíba. 

Além disso, é possível também por um interpretação sistemática do Direito (que afinal 

é a única interpretação juridicamente válida), isto ver a união heteroafetiva, o que 

demanda por um tratamento jurídico igualitário de acordo com os princípios da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, direitos humanos fundamentais e normas 

constitucionais de eficácia plena que são. A ausência de menção legislativa expressa 

que o permita é irrelevante, em razão da existência da interpretação extensiva e da 

analogia previstas nos arts. 4º da LINDB e 126 do CPC. Entendendo-se que a união 

homoafetiva é idêntica à heteroafetiva, como entende este autor, deve ser aplicada a 

interpretação extensiva do art. 1.514 do Código Civil, tendo em vista que a situação 

(casamento civil) encontra-se devidamente regulamentada e permitida a todos.204 

 

Em outras palavras, apesar do regramento não ter positivado expressamente a 

possibilidade do casamento entre homoafetivos, em razão da interpretação extensiva e analogia 

naquelas hipóteses em que os requisitos do casamento civil foram preenchidos é possível a 

concessão do direito para casais do mesmo sexo. Baseando-se nos princípios de igualdade, 

dignidade da pessoa humana e liberdade de consciência, intimidade e privacidade, conforme a 

explanação de Paulo Roberto Vecchiatti.  

Isso porque o princípio da isonomia determina que uma diferenciação somente será 

juridicamente válida se for baseada em uma fundamentação lógico-racional que a 

justifique quando levado em conta o critério diferenciador erigido, o que inexiste na 

concessão de menos direito às uniões homoafetivas em relação àqueles conferidos às 

uniões heteroafetivas. Por outro lado, o princípio da dignidade da pessoa humana 

estabelece que todos os seres humanos são merecedores da mesma dignidade pelo 

simples fato de serem pessoas humanas, só sendo admitida a relativização da 

dignidade de uns em relação a outros por meio do aspecto material da isonomia, ou 

seja, da existência de fundamentação lógico-racional para tanto. A liberdade de 

consciência (art. 5º, VI) que garante a todos o direito à autonomia moral, ou seja, a 

viver da forma como são, no sentido de agirem em conformidade com o seu íntimo, 

vivendo a vida da forma que entendem correta desde que não prejudiquem terceiros 

(prejuízo este que inexiste na mera homoafetividade), donde não pode o Estado 

atribuir menor dignidade de forma arbitrária às uniões homoafetivas em relação às 

uniões heteroafetivas, pois isso implica descabida intromissão na vida íntima dos 

cidadãos ao pretender impor a concepção que ele, Estado, julga mais correta. Da 

intimidade e da privacidade (art. 5º, X), que garantem a todos o direito a terem 

                                                                 
203 LOUZADA, Ana Maria Gonçalves. Direito das Famílias -  em homenagem a Rodrigo da Cunha Pereira. DIAS, 

Maria Berenice (org.), Direito de Família Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
204 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti.  op. cit., p. 254. 
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respeitada a sua vida íntima, seja dentro do seu lar ou em ambiente restrito 

(intimidade), seja no meio social (privacidade), donde, novamente, não pode o Estado 

atribuir menor dignidade de forma arbitrária às uniões homoafetivas em relação às 

uniões heteroafetivas, pois isso implica desmerecer a intimidade homoafetiva dos 

cidadãos homossexuais.205 

 
Baseando-se nesses argumentos, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial 1.183.378/RS206 reconheceu a possibilidade de casamento entre um casal de mulheres 

homoafetivas. Com base na decisão de reconhecimento da união homoafetiva pela Corte 

                                                                 
205 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. op. cit., p. XXXVII.   
206 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.183.378/RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 

Data do Julgamento: 25 out. 2011. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS DO 

MESMO SEXO (HOMOAFETIVO). INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565 DO 

CÓDIGO CIVIL DE 2002. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA A QUE SE HABILITEM PARA O 

CASAMENTO PESSOAS DO MESMO SEXO. VEDAÇÃO IMPLÍCITA CONSTITUCIONALMENTE 

INACEITÁVEL. ORIENTAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA CONFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA 

ADPF nº 132/RJ E DA ADI nº 4.277/DF. 1. Embora criado pela Constituição Federal como guardião do direito 

infraconstitucional, no estado atual em que se encontra a evolução do direito p rivado, vigorante a fase histórica da 

constitucionalização do direito civil, não é possível ao STJ analisar as celeumas que lhe aportam "de costas" para 

a Constituição Federal, sob pena de ser entregue ao jurisdicionado um direito desatualizado e sem lastro na Lei 

Maior. Vale dizer, o Superior Tribunal de Justiça, cumprindo sua missão de uniformizar o direito 

infraconstitucional, não pode conferir à lei uma interpretação que não seja constitucionalmente aceita. 2. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF nº 132/RJ e da ADI nº 4.277/DF, conferiu ao art. 

1.723 do Código Civil de 2002 interpretação conforme à Constituição para dele excluir todo significado que 

impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade 

familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família . 3. Inaugura-se com a Constituição Federal de 1988 

uma nova fase do direito de família e, consequentemente, do casamento, baseada na adoção de um explícito 

poliformismo familiar em que arranjos multifacetados são igualmente aptos a constituir esse núcleo doméstico 

chamado "família", recebendo todos eles a "especial proteção do Estado". Assim, é bem de ver que, em 1988, não 

houve uma recepção constitucional do conceito histórico  de casamento, sempre considerado como via única para 

a constituição de família e, por vezes, um ambiente de subversão dos ora consagrados princípios da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana. Agora, a concepção constitucional do casamento - diferentemente do que ocorria 

com os diplomas superados - deve ser necessariamente plural, porque plurais também são as famílias e, ademais, 

não é ele, o casamento, o destinatário final da proteção do Estado, mas apenas o intermediário de um propósito 

maior, que é a proteção da pessoa humana em sua inalienável dignidade. 4. O pluralismo familiar engendrado pela 

Constituição - explicitamente reconhecido em precedentes tanto desta Corte quanto do STF - impede se pretenda 

afirmar que as famílias formadas por pares homoafetivos sejam menos dignas de proteção do Estado, se 

comparadas com aquelas apoiadas na tradição e formadas por casais heteroafetivos. 5. O que importa agora, sob a 

égide da Carta de 1988, é que essas famílias multiformes recebam efetivamente a "especial proteção do Estado", 

e é tão somente em razão desse desígnio de especial proteção que a lei deve facilitar a conversão da união estável 

em casamento, ciente o constituinte que, pelo casamento, o Estado melhor protege esse núcleo doméstico chamado 

família . 6. Com efeito, se é verdade que o casamento civil é a forma pela qual o Estado melhor protege a família, 

e sendo múltiplos os "arranjos" familiares reconhecidos pela Carta Magna, não há de ser negada essa via a nenhuma 

família que por ela optar, independentemente de orientação sexual dos partícipes, uma vez que as famílias 

constituídas por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos daquelas constituídas por casais 

heteroafetivos, quais sejam, a dignidade das pessoas de seus membros e o afeto. [...] 9. Não obstante a omissão 

legislativa sobre o tema, a maioria, mediante seus representantes eleitos, não poderia mesmo "democraticamente" 

decretar a perda de direitos civis da minoria pela qual eventualmente nutre alguma aversão. Nesse cenário, em 

regra é o Poder Judiciário - e não o Legislativo - que exerce um papel contramajoritário e protetivo de 

especialíssima importância, exatamente por não ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com a 

lei e com a Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos humanos fundamentais, sejam eles das minorias, 

sejam das maiorias. Dessa forma, ao contrário do que pensam os críticos, a Democracia se fortalece, porquanto 

esta se reafirma como forma de governo, não das maiorias ocasionais, mas de todo s. 10. Enquanto o Congresso 

Nacional, no caso brasileiro, não assume, explicitamente, sua coparticipação nesse processo constitucional de 

defesa e proteção dos socialmente vulneráveis, não pode o Poder Judiciário demitir-se desse mister, sob pena de 

aceitação tácita de um Estado que somente é "democrático" formalmente, sem que tal predicativo resista a uma 

mínima investigação acerca da universalização dos direitos civis.  Recurso especial provido”.  
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Suprema, na proteção constitucional ao poliformismo famliar, na isonomia de tratamento entre 

diversos tipos de união, bem como no reconhecimento que as famílias são melhor resguardas 

pelo casamento, faz-se necessário o reconhecimento pela Corte da possibilidade do casamento 

entre homoafetivos. Como o Supremo Tribunal Federal ainda não foi acionado para manifestar-

se sobre a possibilidade do casamento homoafetivo, o presente Recurso Especial é a decisão 

mais emblemática sobre a matéria. 

Quanto à abordagem do Código Civil, o acórdão dispõe,  

Os arts. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565, todos do Código Civil de 2002, não vedam 

expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e não há como se enxergar 

uma vedação implícita ao casamento homoafetivo sem afronta a caros princípios 

constitucionais, como o da igualdade, o da não discriminação, o da dignidade da 

pessoa humana e os do pluralismo e livre planejamento familiar.207 

 

Assim, mais uma vez uma Corte Superior reconhece que a diversidade de sexos não 

é um requisito do casamento. Negar esse direito, ao aplicar de maneira estrita a letra da lei, seria 

uma interpretação contrária aos preceitos da Constituição vigente.  

Sobre eventual argumento do casamento homoafetivo no plano da existência, o 

Ministro Relator Luis Salomão proferiu,  

Da mesma forma, não há falar em lacuna legal ou mesmo de direito, sob a afirmação 

de que o que não é proibido é permitido, porquanto o casamento homossexual não 

encontra identificação no plano da existência, isto é, não constitui suporte fático da 

norma, não tendo a discricionariedade do juiz à extensão preconizada de inserir 

elemento substancial na base fática da norma jurídica, ou, quando não mais, porque o 

enunciado acima não cria direito positivo. Tampouco sob inspiração da 

constitucionalização do direito civil mostra-se possível ao juiz fundamentar questão 

de tão profundo corte, sem que estejam claramente definidos os  limites do poder 

jurisdicional. Em se tratando de discussão que tem centro a existência de lacuna da lei 

ou de direito, indesviável a abordagem das fontes do direito e até onde o juiz pode 

com elas trabalhar.208 

  

Visto os argumentos aqui dispostos, é possível a conclusão coadunada por 

Vecchiatti.  

Esse legalismo cego avalorativo negador da tese aqui defendida significa deixar de 

compreender a união estável e o casamento civil em seu ser-no-mundo por conta de 

mera literalidade normativa do texto legal e cons titucional, ignorando a lição basilar 

da hermenêutica filosófica de que todo ser é o ser de um ente por se deixar de 

interrogar os entes da união estável e do casamento civil em seu ser no contexto do 

mundo contemporâneo (que abarca da união homoafetiva) para compreendê-los 

enquanto entes abstratos e imutáveis que arbitrariamente se limitariam à união entre 

                                                                 
207 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.183.378/RS, Ministro Relator Luis Felipe Salomão. Data do 

Julgamento: 25 out. 2011. 
208 Id., p.1. 
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homem e mulher, em clara contradição com os pressupostos da hermenêutica 

filosófica aqui enfocada; significa entificar o ser a união estável e o casamen to civil 

dentro da união entre o homem e a mulher por mais que o ser-no-mundo de união 

estável e casamento civil do mundo contemporâneo demandem a inclusão da união 

homoafetiva em seus âmbitos de proteção ante a ausência de proibição normativa que 

isto impeça.209 

 

O discurso da magistrada Ana Maria Louzada supera preconceitos sociais para uma 

real atenção aos princípios constitucionais, bem como a nova realidade social brasileira, na 

qual, para serem implementados os direitos básicos em relação a minorias familiares, é 

necessário o desprendimento de valores preconcebidos e não mais adequados a vida em uma 

sociedade democrática. 

Destarte, ainda que o discurso homofóbico muitas vezes se apresente somente nas 

entrelinhas do silêncio, das palavras não pronunciadas , mostra-se ainda mais perverso 

e dizimador, pois fere a alma, a dignidade do ser humano. Novos paradigmas devem 

nos levar a novas realidades, estas pautadas em isonomia de tratamento. A 

discriminação contra o negro e a mulher, apesar de ainda persistirem em nossa 

sociedade, são objetos de cuidados legislativos, enquanto que a discriminação contra 

os homossexuais continua a ser velada, sóbria e sórdida, pois os pares homoafetivos 

são tratados como pessoas inexistentes, pessoas sem direitos, mas com muitas 

obrigações perante o fisco. Não se cuida de se fazer apologia ao não pagamento de 

impostos, mas prega-se, sobretudo a igualdade de condições, de oportunidades, de 

tratamento. Se os homossexuais possuem os mesmos deveres perante o Estado, o 

mínimo que se espera é que este mesmo Estado lhe estenda todos os direitos que tem 

os cidadãos heterossexuais. É imprescindível que a lei dialogue com as 

transformações sociais. Por óbvio que a união de pessoas do mesmo sexo pautadas 

em afeto, respeito e cumplicidade descortinam o nascimento de uma nova família. 

Não pode o preconceito se sobrepor à dignidade, à igualdade, e ao direito à 

felicidade.210 

 

Muito se passou desde as primeiras decisões judiciais que não reconheciam as 

uniões e apenas concediam indenizações por serviços prestados, as quais evoluíram para o 

reconhecimento de sociedades de fato, como no caso do reconhecimento post mortem de união 

entre o artista plástico Jorge Guinle Filho e o fotógrafo Marco Rodrigues.  211 No entanto, muito 

há que se percorrer para alcançar o direito à igualdade plena. 

Múltiplas respostas podem ser encontradas para solucionar a questão. A mais 

conservadora seria continuar julgando casos concretos conforme as demandas ingressam no 

                                                                 
209 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. op. cit., p. 419. 
210 LOUZADA, Ana Maria Gonçalves. Direito das Famílias -  em homenagem a Rodrigo da Cunha Pereira . DIAS, 

Maria Berenice (org.). Direito de Família Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
211 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 731/89. Relator Desembargador Narcizo Pinto. Data 

do Julgamento: 22 ago. 2009. “Ação objetivando o reconhecimento de sociedade de fato e divisão dos bens em 

partes iguais. Comprovada a conjugação de esforços para a formação do patrimônio que se quer partilhar, 

reconhece-se a existência de uma sociedade de fato e determina-se a partilha. Isto, porém, não implica, 

necessariamente, em atribuir ao postulante 50% dos bens que se encontram em nome do réu. A divisão há de ser 

proporcional à contribuição de cada um. Assim, se os fatos e circunstâncias da causa evidenciam uma participação 

societária menor de um dos ex-sócios, deve ser atribuído a ele um percentual condizente com a sua contribuição”. 
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Judiciário, primeiramente, como reconhecimento da união homoafetiva com os mesmo efeitos 

de união estável e, no futuro, permitindo o casamento homoafetivo e a igualdade plena. Outra 

forma, quiçá mais adequada e estável, seria por meio do regramento legislativo, o qual 

propiciaria segurança jurídica. Esta poderia ocorrer por meio de modificações nos artigos 1.723 

a 1.727 do Código Civil para incluir a possibilidade do casamento civil homoafetivo ou, em 

sentido mais amplo, com a aprovação do Estatuto das Famílias, nos moldes dos 

posicionamentos do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), como será analisado 

em tópico propício.  

 

 

3.5.1. Adoção por casais homoafetivos 

 

A partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre uniões homoafetivas, 

casais gays têm os mesmos direitos e deveres, incluindo o direito à adoção. Uma vez que o 

artigo 42§ 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como requisito para a adoção 

conjunta que os candidatos sejam unidos pelo matrimônio ou vivam em união estável, 

comprovada a estabilidade da família, não há mais requisitos legais que impeçam a adoção, no 

entanto, na prática ainda existem muitos óbices. Há que se recordar que a decisão não é uma 

lei, sendo aplicada apenas para órgãos judiciais no caso de demandas.  

Com a adoção singular, a criança permanece oficialmente sob a guarda de um 

companheiro. Essa acarreta riscos, pois, caso haja ruptura de convivência familiar, o 

companheiro que não constou na adoção não terá direitos legais assegurados sobre o menor. Da 

mesma forma, o filho não terá direitos alimentícios e sucessórios, tornando-se uma 

desvantagem para todos os envolvidos.  

Existem quatro argumentos frequentemente utilizados para a negação da adoção 

por casais homoafetivos, sendo eles: risco da criança sofrer abuso sexual, influenciar a 

orientação sexual do adotado, incapacidade de serem bons pais e constituir uma família, e 

dificuldade de inserção social do menor, em razão do preconceito dos demais.  
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Primeiramente, quanto ao risco do menor ser abusado sexualmente, tal mito advém 

da época em que a homossexualidade era considerada como doença, no entanto, pesquisas 

comprovam que os dados são contrários, não havendo relação entre a sexualidade e o abuso de 

menores.  

Os agressores são homens heterossexuais ligados ao convívio da vítima. De acordo 

com estudos conduzidos pelo Laboratório de Estudos da Criança da Universidade de São Paulo 

“de 85% a 90% dos autores são conhecidos da criança: familiares ou pessoas muito próximas 

que se utilizam da relação afetiva para a prática do ato libidinoso ou sexual”212. Ademais, a 

atração sexual por crianças não está relacionada à orientação sexual.  

Quanto à possibilidade de influenciar o desenvolvimento da sexualidade no menor, 

não há que se falar em influências quando não se trata de uma questão de escolha, e sim matéria 

biológica.  

Restou comprovado que crianças não se baseiam em sexo para criar conceitos de 

identidade de gênero, e sim na forma com que os pais desempenham tais papéis. Sendo que 

filhos de famílias heterossexuais e homossexuais desenvolvem a identidade da mesma 

maneira.213 214 215 

Quanto à capacidade de serem bons pais, pesquisas mostram que as crianças se 

desenvolvem do mesmo modo que as geradas por casais heterossexuais. Um estudo conduzido 

por pesquisadores norte-americanos, da Universidade da Virgínia e da Universidade George 

Washington, investigou o desenvolvimento de crianças adotivas em 106 famílias, 56 delas 

encabeçadas por casais homossexuais e 50 por heterossexuais, analisando dados de menores 

que, desde a tenra infância, foram adotadas por pais homoafetivos. A pesquisa revelou que, 

                                                                 
212 LACRI, Laboratório de Estudos da Criança da Universidade de São Paulo. A Ponta do Iceberg. 2004. 

Disponível em: <http://www.usp.br/ip/ laboratorios/lacri>. Acesso em 21 abr. 2015 
213 PATTERSON, C.J. Family Relationships of Lesbians and Gay Men. In: Journal of Marriage and Family, nº 62, 

2004, p. 1052-1069. 
214 PATTERSON, C.J. Lesbian and Gay Parents and Their Children: summary of research findings . In: Lesbian 

and gay parenting: A resource for psychologists. Washington: American Psychological Association, 2004. 
215 PATTERSON, C. J. Gay Fathers. In: LAMB, M. E. (ed.). The role of the father in child development. 4ª ed. 

Nova Iorque: John Wiley, 2004. 
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segundo os relatos de pais e professores, de modo geral as crianças estavam se comportando de 

forma típica.216 

Verificou-se que casais homossexuais dividem de modo mais equilibrado as tarefas 

que a educação de crianças implica e mostram-se mais satisfeitos com o seu relacionamento 

com os companheiros. Os resultados de alguns estudos sugerem que suas competências 

parentais podem ser superiores à de heterossexuais com perfil similar.217 

Finalmente, com relação ao bullying que a prole poderá sofrer por parte da 

sociedade, esse argumento já foi utilizado para justificar a proibição de casamento entre pessoas 

de raças diferentes, por estados estadunidenses. Demonstrando, assim, que está mais atrelado a 

preconceitos do que a fatos científicos verídicos. 

Cabe salientar que indivíduos contrários à adoção conjunta, assim o fazem não 

embasados em pesquisas científicas ou análises de casos práticos, e sim na letra fria da lei ou 

em pensamentos preconceituosos, por vezes religiosos, por vezes, morais. Como explanado, 

não há qualquer empecilho científico que impeça a adoção conjunta. 

Como visto, afora políticas públicas esparsas, a maioria ainda está pautada na esfera 

do assistencialismo, da concessão de direitos mínimos que qualquer ser humano deveria 

possuir, no entanto, a igualdade plena ainda é rara. Quando assegurada, essa se faz por meio do 

Judiciário, uma vez que o Poder Legislativo, com receio daqueles que os elegeram, salvo raras 

exceções, continua a ser silente na temática. 

A segregação e a diferenciação de poderes entre grupos, além de causar desconforto 

social, leva muitos indivíduos a negarem a própria identidade, em razão da ditadura da maioria. 

A isonomia irrestrita permitiria o acolhimento social e a transformação desses em cidadãos 

completos.  

Assim conclui Vecchiatti,  

                                                                 
216 FARR, Rachel; FORSSELL, Stephen; PATTERSON, Charlotte. Parenting and Child Development in Adoptive 

Families: does parental sexual orientation matter?  Disponível em:  <http://people.virginia.edu/~cjp/ articles/ffp 

10b.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015. 
217 PATTERSON, C. J.; FULCHER, M.; WAINRIGHT, J. Children of Lesbian and Gay Parents: research, law, 

and policy. In: BOTTOMS, B. L.; KOVERA, M. B.; MCAULIFF, B. D. (eds.) Children, Social Science and the 

Law. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2002, p. 176-199. 

http://people.virginia.edu/~cjp/%20articles/ffp%2010b.pdf
http://people.virginia.edu/~cjp/%20articles/ffp%2010b.pdf
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Inexiste fundamento lógico racional que justifique a concessão de menos direitos aos 

casais homoafetivos do que aqueles concedidos aos casais heteroafetivos, razão pela 

qual é inconstitucional a referida discriminação. Consequentemente, deve ser 

reconhecido àqueles o direito ao casamento civil e à união estável, visto serem os 

únicos regimes jurídicos que concedem às uniões amorosas a proteção do Direito de 

Família, além do direito à adoção conjunta, justamente pela arbitrariedade do 

entendimento que atualmente não a reconhece, o que pode ser feito pela interpretação 

extensiva ou pela analogia, que afrontam o princípio da separação dos poderes por 

serem técnicas hermenêuticas de colmatação de lacunas, expressamente previstas pela 

legislação.218 

 

O Judiciário mais uma vez à frente dos regramentos normativos reconheceu a 

possibilidade de adoção conjunta com casais homossexuais, no Recurso Extraordinário 

846.102/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, publicado em 18 de março de .2015, 

justificando no voto do Ministro Ayres Britto na ADI nº 4.277 e ADPF nº 132,219 

No voto, o Ministro Relator ressaltou que “a Constituição Federal não faz a menor 

diferenciação entre a família formalmente constituída e aquela existente ao rés dos 

fatos. Como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos 

heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Por isso 

que, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para compreender 

que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo “família” nenhum significado 

ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Sabido que lugar de crianças e adolescentes 

não é propriamente o orfanato, menos ainda a rua, a sarjeta, ou os guetos da 

prostituição infantil e do consumo de entorpecentes e drogas afins. [...] Mas o 

comunitário ambiente da própria família. Tudo conforme os expressos dizeres dos 

artigos 227 e 229 da Constituição, este último alusivo às pessoas idosas, e, aquele, 

pertinente às crianças e aos adolescentes. Assim interpretando por forma não-

reducionista o conceito de família, penso que este STF fará o que lhe compete: manter 

a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, pois o conceito 

contrário implicaria forçar o nosso Magno Texto a incorrer, ele mesmo, em discurso 

indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico. Quando o certo - data vênia de 

opinião divergente - é extrair do sistema de comandos da Constituição os encadeados 

juízos que precedentemente verbalizamos, agora arrematados com a proposição de 

que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha 

plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma 

autonomizada família.220 

  

                                                                 
218 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti, op. cit., p. XXXII.  
219 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 846.102/PR, Relatora Ministra Cármen Lúcia. 

Data do Julgamento: 18 mar. 2015. “DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA E RESPECTIVAS CONSEQUÊNCIAS 

JURÍDICAS. ADOÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 4.277. ACÓRDÃO 

RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Recurso extraordinário 

interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do 

Tribunal de Justiça do Paraná: “APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO POR CASAL HOMOAFETIVO. SENTENÇA 

TERMINATIVA. QUESTÃO DE MÉRITO E NÃO DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DEFERIDA. 

LIMITAÇÃO QUANTO AO SEXO E À IDADE DOS ADOTANDOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO 

SEXUAL DOS ADOTANTES. INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. Se as uniões homoafetivas já são reconhecidas como entidade familiar, com origem em um 

vínculo afetivo, a merecer tutela legal, não há razão para limitar a adoção, criando obstáculos onde a lei não prevê. 

2. Delimitar o sexo e a idade da criança a ser adotada por casal homoafetivo é transformar a sublime relação de 

filiação, sem vínculos biológicos, em ato de caridade provido de obrigações sociais e totalmente desprovido de 

amor e comprometimento”.  
220 Id.  
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O Judiciário continua dirimindo as lacunas legislativas para real aplicação dos 

preceitos constitucionais, no entanto, faz-se necessário que o Congresso passe a conceber os 

mesmos direitos a todos os nacionais ou estrangeiros domiciliados para que estes não 

necessitem ingressar em demandas judiciais para terem seus direitos reconhecidos.   

 

 

3.6. FAMÍLIAS SOCIOAFETIVAS 

  

O entendimento histórico do parentesco atual tem base no Direito Romano, o qual 

considerava apenas o lado materno ou paterno. Foi por meio da Novela 118, no ano de 543, e 

Novela 127, em 548, que o Imperador Justiniano passou a reconhecer ambos os troncos 

familiares como parentes.221 

No Direito brasileiro, de acordo com o Código Civil de 1916, parentes eram 

considerados os ascendentes e descendentes biológicos e colaterais até o sexto grau, acolhendo 

também aqueles decorrentes de casamento e adoção. 

Art. 330.  São parentes, em linha reta, as pessoas que estão umas para com as outras 

na relação de ascendentes e descendentes. 

Art. 331.  São parentes, em linha colateral, ou transversal, até o sexto grau, as pessoas 

que provêm de um só tronco, sem descenderem uma da outra. 

Art. 332.   O parentesco é legítimo, ou ilegítimo, segundo procede, ou não de 

casamento; natural, ou civil, conforme resultar de consanguinidade, ou adoção. 

Art. 334.  Cada cônjuge é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade.222 

 

No atual Código Civil são parentes todos aqueles em linha reta (ascendentes e 

descendentes de um progenitor comum), em linha colateral até o quarto grau (irmãos, tios, 

sobrinhos, sobrinhos-netos e primos-primeiro), por afinidade decorrente do casamento e união 

estável limitados aos ascendentes, descendentes e irmãos do cônjuge ou companheiro. No 

tocante aos filhos, dispõe que serão presumidos àqueles que nascidos cento e oitenta dias depois 

de estabelecida a convivência conjugal, nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução 

                                                                 
221 ALVES, José Carlos Moreira, Direito Romano. 6º ed., v. II. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 313-314. 
222 BRASIL, Código Civil Brasileiro de 1916, artigos 330 a 334. Disponível em: < www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ 

leis/l3071 .htm>. Acesso em 21 abr. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/%20leis/l3071%20.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/%20leis/l3071%20.htm
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da sociedade conjugal, havidos por fecundação artificial homóloga, e heteróloga, quando 

houver prévia autorização do marido.  

De acordo com Carlos Alberto Dabus Maluf, “entende-se por parentesco a relação 

que vincula as pessoas umas às outras, em decorrência da consanguinidade, da afinidade, que 

liga o cônjuge aos parentes do outro cônjuge, e da adoção”. Contudo, existe o entendimento 

doutrinário jurisprudencial que aumenta o rol, para assegurar os laços socioafetivos, assim, o 

conceito é complementado com o Enunciado 103 da I Jornada de Direito Civil, que ao 

interpretar o artigo 1.593 do Código Civilista, dispõe,  

O Código Civil reconhece outras espécies de parentesco civil além daquele decorrente 

da adoção, acolhendo a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental 

proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai 

ou à mãe que não contribuiu com seu material fecundante, quer da 

paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de filho.223 

 

Como visto no capítulo anterior, as formas de constituir núcleos familiares não 

possuem rol taxativo, de acordo com a Lei Magna de 1988, que adotou o princípio de 

pluralidade de formas. Para atender os valores constitucionais, a doutrina evoluiu da aceitação 

exclusiva dos preceitos do Código Civil de 2002, para o acolhimento da família contemporânea, 

a qual está pautada no afeto, tanto nas relações verticais, entre ascendentes e descendentes, 

como na linha horizontal, entre irmãos e demais colaterais. Coadunando do mesmo 

posicionamento está Silvana Carbonera, 

Os operadores do direito, com os olhos voltados para o sujeito, começam a agregar 

outros elementos àqueles já relacionados à clássica noção jurídica de família, 

indicando que, em alguns casos, somente a formalidade do vínculo é insuficiente.224 

 

A união familiar diminuiu a preocupação com a forma do que é considerado como 

família, ao deixar de interpretá-la como um fim em si mesma, para voltar as atenções ao 

verdadeiro escopo do núcleo familiar, qual seja, aqueles que ali se desenvolvem, habitam e 

coexistem. 

O modo como a filiação passa a ser aceita pela doutrina, jurisprudência e sociedade 

afasta-se da formalidade para adentrar na realidade dos fatos, no valor real de união, carinho, 

respeito e laços conectivos e não apenas no vínculo consanguíneo. Em consequência tem-se 

                                                                 
223 AGUIAR JR., Ruy Rosado de (org.). Jornadas de Direito Civil I,III,IV e V: enunciados aprovados. Brasília: 

Conselho de Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012, p. 7  
224 CARBONERA, Silvana. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: FACHIN, Luiz Edson et al. 

Repensando fundamentos do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 277. 
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início a concepção de que o afeto solidário inerente às relações familiares possa vir a constituir 

vínculos jurídicos.225 

(…) a paternidade é conceito não só genético ou biológico, mas psicológico, moral e 

sociocultural. Em grande número de ocasiões o vínculo biológico não transcende a 

ele mesmo e revela-se completo e patológico fracasso da relação de paternidade sob 

o prisma humano, social e ético. Em contrapartida, múltiplas situações de ausência de 

ligação biológica geram e mostram relação afetiva, em nível de paternidade saudável, 

produtiva, responsável. E os milhões de casos de paternidade biológica não desejada? 

Por outro lado, a paternidade oriunda da adoção é plenamente consciente e 

desejada.226 

 
 

Além das formas já vistas, o Código Civil vigente admite a constituição do formato 

socioafetivo, no artigo 1.593, “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem” 227. Ao admitir outras formas de parentesco que não a 

consanguínea, o Código autorizou o reconhecimento do vínculo socioafetivo. Entretanto, se 

fosse para considerar apenas as descritas no Código de 1916, o legislador apenas teria repetido 

o dispositivo, sem acrescentar “ou outra origem”, de acordo com a definição de Carlos Alberto 

Dabus Maluf, 

Configura-se o parentesco socioafetivo por afinidade quando existe afetividade nas 

relações paterno/ materno-filiais, mas não há parentesco biológico, nem registro civil 

do menor, como nos casos que envolvem a relação entre o padrasto ou a madrasta 

com o enteado, filho de seu cônjuge ou companheiro, sendo este aquele que criou e 

educou o menor. 228 

 

Ao realizar o oposto, o Estado optaria por não proteger modalidades familiares que 

não se encaixassem no molde previsto. Nesse tocante, Luiz Edson Fachin dispõe,  

Trata-se de modalidade sui generis de intervenção por omissão: oferece-se proteção 

jurídica desde que se opte pelo modelo ungido pelo legislador. Por certo, tal 

racionalidade não se compatibiliza com um direito de família emancipatório, centrado 

na dignidade da pessoa humana.229 

  

Para a aplicação do afeto como fato jurídico a doutrina edificou explanações 

baseadas na Teoria Tridimensional do Direito de Família e na Posse do Estado de Filho, na 

                                                                 
225 FACHIN, Luiz Edson. Vínculo Parental Parabiológico e Irmandade Socioafetiva . In: Soluções Práticas, v. 2, 

jan. de 2012, p.159.  
226 PEREIRA, Sérgio Gischkow. Algumas Considerações Sobre a Nova Adoção . São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1992, p. 682-65.  
227BRASIL, Código Civil Brasileiro de 2002. São Paulo: Saraiva, 2014. “Art. 1.593. O parentesco é natural ou 

civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”. 
228 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito de Família. 

São Paulo: Saraiva, 2013, p. 453. 
229 FACHIN, Luiz Edson. Vínculo Parental Parabiológico e Irmandade Socioafetiva. In: Soluções Práticas, v. 2, 

jan. de 2012, p.159. 
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primeira, Belmiro Welter, aplica a Teoria Tridimensional do Direito a seara da parentalidade, 

ao explicar que o ser humano é, ao mesmo tempo, biológico, afetivo e ontológico, essas 

dimensões explicariam a possibilidade de mais de um vínculo parental. 

Não reconhecer as paternidades genética e socioafetiva, aos mesmo tempo, com a 

concessão de todos os efeitos jurídicos, é negar a existência tridimensional do ser 

humano, que é reflexo da condição e da dignidade humana, na medida em que a 

filiação socioafetiva é tão irrevogável quanto a biológica, pelo que se deve manter 

incólumes as duas paternidades, com o acréscimo de todos os direitos, já que ambas 

fazem parte da trajetória da vida humana. 230 

 

O ser-no-mundo-biológico é fundado no determinismo natural presente nos seres 

vivos como funções corporais, instintivas e naturais, e é por meio dele que a ancestralidade 

biológica é transmitida. A verdade genética sempre existirá, no entanto, não é exclusiva fonte 

de paternidade, pois, caso o fosse, não seria possível a adoção ou demais formas que presumem 

a parentalidade. Por sua vez, o ser-no-mundo-afetivo baseia-se nos relacionamentos entre a 

pessoa, seu núcleo familiar e a sociedade, o modo como convivem e suas conexões; nessa etapa 

há a diferenciação entre animais e humanos. Por fim, o ser-no-mundo-ontológico implica a 

capacidade de percepção de realidade de acordo com seus próprios parâmetros, pressupondo o 

autoconhecimento. Assim, os três mundos estão inter-relacionados, ocorrendo de maneira 

simultânea, não sendo apenas o material genético que determinará os laços de Direito de 

Família e, sim a união das três verdades.  231 

Por sua vez, a posse do estado de filho foi o modo encontrado no Código Civil de 

1916 para que os laços socioafetivos adentrassem no universo jurídico, disposta no artigo 339 

e seguintes, do referido regramento.232 

POSSE DE ESTADO, PROVA POR TESTEMUNHAS. – As provas mais diretas, 

quando não haja ou seja defeituoso o termo do nascimento, são a posse de estado de 

filho legítimo e a prova por testemunhas. A posse de estado de filho legítimo consiste 

no gôzo do estado, da qualidade de filho legítimo e das prerrogativas dela derivadas. 

Os antigos escritores exprimiam isso, concisamente, em três palavras, dizendo que 

são elementos necessários: Nomen: isto é, que o indivíduo use o nome da pessoa a que 

                                                                 
230 WELTER, Belmiro Pedro Marx. Teoria Tridimensional do Direito de Família . 2007. Tese (Doutorado em 

Direito) –Universidade do Vale do Rio Sinos, Porto Alegre, 2009. Publicada pela Livraria  do Advogado, Porto 

Alegre, 2009. Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp0426 85.pdf>. Acesso 

em 21 abr. 2015.  
231 Id., p. 24. 
232 BRASIL, Código Civil Brasileiro de 1916. Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071 .htm>. 

Acesso em 21 abr. 2015.  “Art. 339.  A legitimidade do filho nascido antes de decorridos os 180 (cento e oitenta) 

dias de que trata o no I do artigo antecedente não pode, entretanto, ser contestada: 

I - se o marido, antes de casar, tinha ciência da gravidez da mulher;  

II - se assistiu, pessoalmente, ou por procurador, a lavrar-se o termo de nascimento do filho, sem contestar a 

paternidade. 

Art. 347.A filiação legítima prova-se pela certidão do termo do nascimento, inscrito no registro civil”. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp0426%2085.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071%20.htm
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atribui paternidade. Tractatus: que os pais o tratassem como filho, e nessa qualidade 

lhe tivessem dado educação, meios de subsistência, etc. Fama: que o público o tivesse 

sempre como tal. Conforme a máxima Probatio incumbit ei qui agit, incumbe ao 

reclamante, que invoca a posse de estado, provar os fatos que a caracterizem. Tal 

prova pode ser testemunhal, ou por qualquer outro meio de prova admitido em direito. 
233 

 

Assim, para a configuração da posse do estado de filho é necessária a configuração 

de três requisitos: nomen, fama e tractatus. O nomen refere-se à utilização do sobrenome da 

família a quem se considera como filho, não possui necessidade absoluta, mas, quando há, 

fortalece a caracterização. A fama ou reputatio tem caráter externo aos que almejam concretizar 

o vínculo, uma vez que enfatiza o reconhecimento pela sociedade como genitor e prole.  Por 

fim, a tractatus, o elemento mais importante, com caráter interno, que consiste em tratarem-se 

como se pai e filho fossem, participando ativamente da vida um do outro, com afeto, 

manutenção, instrução e educação, de forma duradoura e estável. Assim dispõe Silvio 

Rodrigues, comentando os referidos artigos do Código anterior,  

Parece que neste inciso se enquadra, como elemento comprovador de legitimidade, a 

posse de estado de filho legítimo. A posse de estado consiste no desfrute público, por 

parte de alguém, daquela situação peculiar ao filho legítimo, tal o uso do nome 

familiar, o fato de ser tratado como filho pelos pretensos pais, aliado à persuasão geral 

de ser a pessoa, efetivamente, filho legítimo.234 

 
 

Para Fachin, nas relações de parentesco, a posse do estado de filho é concretizada 

a partir de comportamentos de cuidado, zelo e proteção realizados de forma duradoura, para 

que assim possam constitui uma situação jurídica. Não há mera aparência de relação familiar, 

e sim uma realidade fática já imposta, bastando apenas ser considerada como tal pelo Poder 

Judiciário. 235 236 

                                                                 
233 MIRANDA,  Pontes de. Tratado de Direito Privado,  Tomo IX, Direito de Família: direito parental: direito 

protectivo. Coleção Tratado de Direito Privado: parte especial, IX. Atual. por Rosa Maria Barreto Borriello de 

Andrade Nery. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.110. 
234 RODRIGUES, Silvio. Direito civil – Direito de família. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 297. 
235 FACHIN, Luiz Edson. Vínculo Parental Parabiológico e Irmandade Socioafetiva . In: Soluções Práticas, v. 2, 

jan. de 2012, p.159. 
236 BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Civil 598.187.326, Relatoria Desembargador  

Breno Moreira Mussi. Data do julgamento: 03 set. 1998. “Declaratória de negação de paternidade cumulada com 

nulidade de reconhecimento de filiação – Adoção simulada – Prova pericial. O registro de nascimento realizado 

por pessoa que tinha conhecimento de que não era o verdadeiro pai da criança – até porque esta nasceu antes do 

início de seu relacionamento com a mãe – há de ser considerado como adoção simulada, por ser esta a verdadeira 

intenção, na época do fato. Quanto à menor que nasceu durante seu relacionamento co m a genitora, o exame 

pericial é conclusivo, e a prova testemunhal corrobora para indicar a paternidade. Apelo improvido”.  
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De tal forma, é possível a percepção de que a vinculação socioafetiva pode se dar 

por meio da adoção à brasileira, famílias de criação, laços com os filhos do cônjuge ou 

companheiro e por meio da filiação por inseminação heteróloga.  

A primeira não é modalidade de adoção aceita pela legislação brasileira, pelo 

contrário, é penalizada pelo Código Penal237. Ocorre quando um homem ou mulher que não 

sejam biologicamente pais, e não estejam autorizados pelo Código Civil, reconhecem 

registralmente como próprio filho que sabem não ser geneticamente o seu, atestando a posse do 

estado de pai e, consequentemente, os requisitos para o reconhecimento da parentalidade 

socioafetiva.238 

Na situação dos filhos de criação, naquelas em que não há vínculo biológico, ou 

jurídico, por meio da adoção, os pais provêem para a criança como se filho natural fosse. Apesar 

de uma parcela do Judiciário entender que não há possibilidade desse reconhecimento, por não 

haver no direito brasileiro a adoção de fato, existe o posicionamento de que pode não haver 

adoção, mas haverá preenchidos os requisitos para posse do estado de filho.  

A despeito da ausência de regulamentação em nosso direito quanto à paternidade 

sociológica, a partir dos princípios constitucionais de proteção à criança (art. 227, 

da CF/1988 ), assim como da doutrina da integral proteção, consagrada na Lei 

8.069/90 (especialmente arts. 4.º e 6.º), é possível extrair os fundamentos que, em 

nosso direito, conduzem ao reconhecimento da paternidade socioafetiva, relevada pela 

posse do estado de filho, como geradora de efeitos jurídicos capazes de definir a 

filiação.239 

 

O relacionamento com os filhos do cônjuge poderá se tornar hipótese de 

configuração de socioafetividade240, com a dissolução de guarda vínculo com o outro genitor 

                                                                 
237 BRASIL, Código Penal de 1940. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del2848.htm.. Acesso em 21 abr. 2015. “Art. 242. Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de 

outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos. 

Parágrafo único - Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza: 

Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena”. 
238 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.088.157/PB, Relator Ministro Massami Uyeda. Data 

do Julgamento: 23 jun. 2009. “Adoção à brasileira. Paternidade  socioafetiva. Impossibilidade, na espécie de 

desfazimento, em se tratando de adoção à brasileira, a melhor solução consiste em só permitir que o pa i-adotante 

busque a nulidade do registro de nascimento, quando ainda não tiver sido constituído o vínculo 

de socioafetividade com o adotado”. 
239 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ação Cível 599296654. Relator Luiz Felipe Brasil Santos. 

Data do Julgamento: 18 ago. 1999. 
240 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 220.059/SP. Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar. 

Data do Julgamento: 22 nov. 2000. “Alteração. Patronímico do padrasto. O nome pode ser alterado mesmo depois 

de esgotado o prazo de um ano, contando da maioridade, desde que presente razão suficiente para excepcionar a 

regra temporal prevista no art. 56 da Lei 6015/73, assim reconhecido em sentença, art. 57. Caracteriza -se esta 

hipótese o fato de a pessoa ter sido criada desde tenra idade pelo padrasto, querendo por isso se apresentar com o 

mesmo nome usado pela mãe e pelo marido. Recurso não conhecido.”, p. 92. 

http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/widgetshomepage/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad600790000014c48fc39015e2947b3&docguid=I2d886330f25111dfab6f010000000000&hitguid=I2d886330f25111dfab6f010000000000&spos=1&epos=1&td=37&context=3&startChunk=1&endChunk=1
http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/widgetshomepage/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad600790000014c48fc39015e2947b3&docguid=I2d886330f25111dfab6f010000000000&hitguid=I2d886330f25111dfab6f010000000000&spos=1&epos=1&td=37&context=3&startChunk=1&endChunk=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
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biológico e sua família em casos em que há um afastamento do pai, com o padrasto assumindo 

o papel de criação, ou de multiparentalidade, quando a figura biológica não é afastada, o que é 

mais recomendado, uma vez que acrescenta protetores e multiplica o afeto, já que a alteração 

do nome e a retirada de seu pai e dos demais parentes pode acarretar consequências prejudiciais 

tanto para o menor quanto para os familiares. 

E, por fim, a hipótese de inseminação heteróloga, com espermatozoides de doador 

anônimo, a qual alterou a tradição pautada na verdade biológica, para desconsiderar mera 

distribuição de matéria genético e acolher a figura da paternidade, daquele que dá amor e 

efetivamente cria seu filho.  

Para que a posse do estado de filho seja reconhecida, o mérito deve ser levado ao 

Judiciário, por meio de uma Ação Declaratória de Reconhecimento de Filiação Socioafetiva,241 

movida pelo pai socioafetivo com intuito de reconhecer o filho, e pela Ação de Investigação de 

Paternidade/Maternidade Socioafetiva,242 ajuizada pelo filho que deseja que sua vinculação seja 

reconhecida. Os magistrados acolherão ou não o pedido, após analisar o preenchimento dos 

requisitos analisados nesse tópico.  Posteriormente, farão o requerimento para averbar no 

Registro de Nascimento do filho, incluindo o novo genitor e seus ascendentes, os quais também 

terão direito de visitas e se beneficiarão de todos os direitos concedidos a família natural. Vale 

                                                                 
241 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70024495228, Relator: Planella 

Villarinho. Data do Julgamento: 25 mar. 2009. “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA NÃO 

CARACTERIZADA. PREVALÊNCIA DA VERDADE BIOLÓGICA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO 

ENTRE O PAI BIOLÓGICO E O MENOR. ADOÇÃO À BRASILEIRA NÃO CARACTERIZADA. Registro de 

paternidade pelo marido da representante legal do menor, logo após o nascimento da criança. Inconformidade pelo 

pai biológico, que mantém contato com o menor desde o seu nascimento e jamais se negou em reconhecê-lo. Pai 

registral que, quando do registro da criança, desconhecia não ser o pai. Inocorrência da alegada ‘adoção à 

brasileira’. A paternidade socioafetiva só pode ser oposta à realidade biológica, quando o pai biológico não possuir 

igualmente afeto pelo filho. Caso em que o apelado possui relação de afeto com o menor, ainda que com menos 

convivência que o pai registral. APELAÇÃO DESPROVIDA”.  
242 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.189.663RS. Relatora Min. Nancy Andrig hi. Data 

do Julgamento: 06 set. 2011. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. 

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. POSSIBILIDADE. 

DEMONSTRAÇÃO. 1. A paternidade ou maternidade socioafetiva é concepção jurisprudencial e do utrinária 

recente, ainda não abraçada, expressamente, pela legislação vigente, mas a qual se aplica, de forma analógica, no 

que forem pertinentes, as regras orientadoras da filiação biológica. 2. A norma princípio estabelecida no art. 27, in 

fine, do ECA afasta as restrições à busca do reconhecimento de filiação e, quando conjugada com a possibilidade 

de filiação socioafetiva, acaba por reorientar, de forma ampliativa, os restritivos comandos legais hoje existentes, 

para assegurar ao que procura o reconhecimento de vínculo de filiação sociafetivo, trânsito desimpedido de sua 

pretensão. 3. Nessa senda, não se pode olvidar que a construção de uma relação socioafetiva, na qual se encontre 

caracterizada, de maneira indelével, a posse do estado de filho, dá a ess e o direito subjetivo de pleitear, em juízo, 

o reconhecimento desse vínculo, mesmo por meio de ação de investigação de paternidade, a priori, restrita ao 

reconhecimento forçado de vínculo biológico. 4. Não demonstrada a chamada posse do estado de filho, to rna-se 

inviável a pretensão. 5. Recurso não provido”. 
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ressaltar que mesmo com o reconhecimento da socioafetividade, os vínculos biológicos 

anteriores permanecerão intactos.  

A filiação socioafetiva é irrevogável, assim reconhece a doutrina e a jurisprudência 

quanto à questão, Zeno Veloso243 dispõe “permitir que um pai que não gerou, e sim almejou, 

foi ao Judiciário e reconheceu como se seu fosse, após o término da união, possa tentar se eximir 

dos cuidados advindos de tal laço, não só é reprovável, injusto, como também imoral”.244 

Por fim, cabe salientar que mesmo diante da paternidade socioafetiva configurada 

é possível a busca pela verdade biológica para conhecimento do passado genético245, 

apresentando duas possibilidades para o filho: ter mera ciência de quem são os parentes 

biológicos, mantendo o genitor socioafetivo no Registro de Nascimento ou, caso haja a criação 

de vínculos há a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade, com ambos figurando 

como genitores em cartório.  

 

 

 

 

                                                                 
243 VELOSO, Zeno. Negatória de Paternidade - vício de consentimento. In: Revista Brasileira de Direito de 

Família, out-dez, 1999, p. 73-74. 
244 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível 70008091639. Relator Desembargador 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves. Data do Julgamento: 07 abr. 2004. “Anulação de registro civil – 

Negação de paternidade. 1. O ato de reconhecimento de filho é irrevogável (art. 1.º da Lei 8.560/1992 e art. 1.609 

do NCCB). 2. A anulação do registro, para ser admitida, deve ser sobejamente demonstrada como decorrente de 

vício do ato jurídico (coação, erro, dolo, simulação ou fraude). 3. Inexistência de vício induz à improcedência da 

ação, ficando comprovada a paternidade socioafetiva. Recurso desprovido”.   
245 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70029363918. Relator Claudir Fidélis 

Faccenda. Data do Julgamento: 07 maio 2009. A posse do estado de filiação se verificará quando alguém ass umir 

o papel de filho em face daquele que assumir o papel de pai ou mãe, independentemente do vínculo biológico. A 

posse do estado de filho é a exteriorização da convivência familiar e da afetividade entre as partes, havendo 

demonstração perante a sociedade da relação pai e filho. [...] Por isso, a jurisprudência deste Tribunal tem 

entendido que a ação negatória de paternidade ou a anulatória de registro de nascimento, quando interpostas pelo 

pai registral, só podem ter como fundamento o vício de consentimento, já que o reconhecimento espontâneo da 

paternidade é irrevogável. Provado o vício, ainda assim, o êxito da demanda está atrelado à demonstração da 

inexistência da posse do estado de filho. [...] Dentro dessa ótica e com a certeza de que a menor tem o direito de 

saber a sua origem genética, bem como ter preservada a sua paternidade socioafetiva, tenho que a questão toda se 

resolve com a aplicação da teoria tridimensional que justamente reconhece os direitos das filiações genética e 

socioafetiva. 
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3.7. FAMÍLIAS PLURIPARENTAIS E MOSAICOS 

  

Com a atual conjuntura da sociedade, a facilitação do desfazimento de uniões 

propiciou a união entre famílias desconstituídas para, assim, criarem novos grupos familiares 

ou um grande clã composto por casais desfeitos, seus novos companheiros e toda a prole que 

compartilham.  

A doutrina é variada quanto à nomenclatura e à forma de diferenciação dos termos, 

sendo chamadas de mosaico, pluriparental ou recomposta, prevalecendo o fato de todas serem 

modalidades de famílias baseadas no afeto, resultantes de outros modelos familiares cujos pais 

se unem para formar novo tronco familiar. De tal forma, viúvos, divorciados ou pais solteiros 

juntam-se a pessoas sem filhos ou a outros com prole com o intuito de dar início a um novo clã. 

A família pluri ou multiparental é uma situação de fato que, quando reconhecida 

judicialmente, passa também a ser uma família socioafetiva. Nela os vínculos com os genitores 

são mantidos, e passa-se a ter mais de um pai ou uma mãe, em que todos exercem conjuntamente 

a autoridade familiar, sem graus de hierarquia, consagrando simultaneamente as relações 

biológicas e afetivas.  

As famílias mosaico não são sinônimas dos laços pluriparentais, pois nelas casais 

que já tiveram relacionamentos desfeitos unem suas proles e têm filhos em comum, gerando, 

assim, a expressão “os meus, os seus e os nossos”.  

Nas famílias recompostas não há a necessidade da dupla maternidade ou 

biparentalidade, uma vez que pode não haver um genitor anterior presente, como na hipótese 

de doador anônimo de material genético ou pai desconhecido que não conste na certidão de 

nascimento e não participe da vida do menor.  

Essas uniões encontram-se indivíduos que possam estar traumatizados ou receosos 

em decorrência do rompimento de uniões anteriores, como também incertos do seu papel no 

novo conjunto do qual fazem parte. Necessitam de um período para conhecerem os novos 

integrantes familiares, como também descobrirem qual a melhor forma para lidar com questões 

de horários, regime da guarda, opiniões sobre a educação e a criação de um esquema em que os 

cônjuges anteriores possam confiar naqueles que agora convivem com seus filhos.  
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No tocante ao convívio com os pais biológicos, a valorização do afeto e a 

possibilidade da guarda compartilhada, que assegura a manutenção dos vínculos mesmo após 

o divórcio, facilitaram o convívio daqueles que antes somente viam seus filhos em horários de 

visitas. Criaram-se, assim, diversas possibilidades para a reconstrução familiar, em que a 

criança passa a ter mais de uma figura materna ou paterna para auxiliar em seu desenvolvimento 

e criação. No entender de Regina Barone,  

Justamente em decorrência de todos esses fatores, tal modalidade de família necessita 

atingir um grau de amadurecimento para encontrar sua própria identidade, já que traz 

a história familiar do passado, dependendo da mudança de hábitos e rotinas 

condizentes à unificação da nova família passando por todas as etapas de aceitação, 

autoridade e afetividade. É que o vínculo entre um cônjuge ou convivente com os 

filhos do outro nasce de uma aliança, construída aos poucos, com filhos já criados e 

amados em outras relações. Para com estes, é preciso tempo para a conquista da 

confiança e do afeto, e não como ocorre na vinculação biológica, quando há contam 

desde a concepção os vínculos de sangue para facilitar o convívio. 246 

 

Em Ação Declaratória de Maternidade Socioafetiva, sem exclusão da maternidade 

biológica, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a dupla maternidade de 

uma família que perdeu a primeira genitora no parto, tendo a madrasta se casado com o pai 

quando o bebê tinha dois anos. Todos criaram juntos o menino, mantendo fortes laços com os 

avós da falecida, assim, em respeito à memória da primeira, e em homenagem ao amor da 

segunda, o tribunal reconheceu a dupla maternidade para acrescentar o nome da mãe 

socioafetiva.  

MATERNIDADE SOCIOAFETIVA Preservação da Maternidade Biológica Respeito 

à memória da mãe biológica, falecida em decorrência do parto, e de sua família - 

Enteado criado como filho desde dois anos de idade Filiação socioafetiva que tem 

amparo no art. 1.593 do Código Civil e decorre da posse do estado de filho, fruto de 

longa e estável convivência, aliado ao afeto e considerações mútuos, e sua 

manifestação pública, de forma a não deixar dúvida, a quem não conhece, de que se 

trata de parentes - A formação da família moderna não-consanguínea tem sua base na 

afetividade e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade 

Recurso provido.247 

 

A ação também teve como base a Lei Clodovil nº 11.924/09, a qual, para facilitar o 

reconhecimento de laços entre o enteado e o novo núcleo familiar,  havendo motivo ponderável, 

                                                                 
246 BARONE, Lourdes Regina Jorgeti. Jurisdição de Família como Forma de Efetivação da Cidadania. 2013. 

Tese (Doutorado em Direito Político) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. Disponível em: 

< http://tede.mackenzie.com.br/tde_arquivos/ 4/ TDE-2014-10-21T184932Z-2059/ Retido/Lourdes% 20Regina% 

20 Jorgeti%20Barone.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015. 
247 BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação 64222620118260286. Relator: Alcides Leopoldo e Silva 

Júnior. Data de Julgamento: 14 ago. 2012. 

http://tede.mackenzie.com.br/tde_arquivos/%204/%20TDE-2014-10-21T184932Z-2059/%20Retido/Lourdes%25%2020Regina%25%2020%20Jorgeti%20Barone.pdf
http://tede.mackenzie.com.br/tde_arquivos/%204/%20TDE-2014-10-21T184932Z-2059/%20Retido/Lourdes%25%2020Regina%25%2020%20Jorgeti%20Barone.pdf
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poderá requerer ao juízo alteração no registro de nascimento para que seja também reconhecido 

o nome do seu padrasto ou madrasta.  

Apesar de haver Projetos de Lei em discussão, o Legislativo brasileiro ainda não 

disciplinou expressamente o tema, necessitando que o Judiciário socorra-se do parentesco por 

afinidade, presente no artigo 1.595 do Código Civil e do princípio do melhor interesse da 

criança para solucionar possíveis litígios decorrentes do convívio de troncos familiares 

diversos, como conflitos de guarda e prestação de alimentos.  

 

 

3.8. RELAÇÕES COM BENEFÍCIOS FAMILIARES 

 

Em decorrência da urbanização, da ampla aceitação quanto às formas de opção 

sexual, da desnecessidade social de se casar, do adiamento de vínculos para se focar no trabalho 

muitos indivíduos não almejam o matrimônio ou decidiram não esperar um par romântico para 

alcançar a parentalidade. Com tal intuito, buscam novas formas familiares que se adequem ao 

seu perfil. Assim, surge um novo modelo de organização familiar pouco estudado, que engloba 

famílias compostas por casais, não envolvidos romanticamente, porém, com o objetivo comum 

de formar um núcleo e criar seus filhos. A variação do perfil, também aceitável, é composta por 

casais homoafetivos e um terceiro do sexo oposto que, juntos, almejam ter e criar um filho 

comum. 

 Aqui não será aprofundada a situação de casais de sexos opostos, que têm filhos e 

posteriormente assumem outra preferência sexual, e sim casais que não possuem o 

relacionamento homem-mulher tradicional. Nessas situações não há atração entre os genitores, 

e sim o desejo de terem uma prole em conjunto. 

Cunhado um novo conceito de família, atentando muito mais à natureza do vínculo 

que une seus integrantes do que ao seu formato ou modo de constituição, é necessário 

reconhecer que outras estruturas de convívio merecem ser enlaçadas no âmbito do 

direito das famílias. Não há como exigir a diferença de gerações ou a prática sexual 

entre seus integrantes para se reconhecer a existência de uma família. Esta visão mais 

abrangente leva à inserção, no âmbito do conceito de família, das chamadas famílias 

parentais, ou seja, os núcleos de convívio formados por parentes. Não parentes no 
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conceito legal da expressão, segundo graus e linhas de parentesco, ao qual a lei 

empresta efeitos jurídicos. Merecem serem chamados de famílias parentais os 

vínculos de convivência em que há comprometimento mútuo decorrente da 

afetividade.248 

 

Em que pese a estranheza que esse novo vínculo possa causar em um primeiro 

momento, há que se ter em mente o elemento que une os envolvidos nesse modelo familiar, 

qual seja, a vontade prévia, que permite que estejam em uma posição superior de estabilidade 

ao ser comparada com relações sexuais casuais que acidentalmente resultam em gravidez.  

Caso haja uma inquietação inicial em considerar todos os envolvidos como família,  

há que se considerar como núcleos familiares distintos, duas famílias monoparentais ou uma 

família matrimonial e uma monoparental, no entanto, pelo ponto de vista do menor, 

juridicamente, todos farão parte de sua família. Apesar de não ser um núcleo único, serão 

responsáveis pelo desenvolvimento, criação e demais responsabilidades advindas da 

parentalidade.  

Apesar das dificuldades possivelmente enfrentadas, como a dissolução da amizade, 

o vínculo ainda é mais forte do que o de casais heterossexuais que acabam engravidando por 

acidente. Aqui já existe uma boa relação e um objetivo conjunto de criar seus filhos, 

necessitando apenas de vínculos jurídicos para tutelar a guarda e os direitos da prole, caso o 

bom funcionamento se desfaça. Sobre a questão, Darwinn Harnack aduz,  

Nesse tipo de filiação não planejada, é corriqueira a irresponsabilidade de um ou de 

ambos os genitores em relação ao filho e o consequente abandono, negligência de 

cuidados e desestruturação na formação e educação da criança. 

De outra senda, no compartilhamento formal de paternidade ou maternidade, há toda 

uma regulamentação previamente aceita e livremente acordada a respeito dos 

cuidados com o filho, exercício da guarda, manutenção financeira, moral, afetiva e as 

responsabilidades por eventual descumprimento. 

Não se trata de conduta antijurídica ou que ofenda os padrões morais, muito pelo 

contrário, desde que adequadamente estruturada, tal forma de constituição de família 

está albergada pelo princípio do livre planejamento familiar (artigo 226 § 7º da 

CRFB/88 e artigo 1565, §2º do Código Civil) e pode representar base tão sólida para 

a formação de novas gerações, quanto os arranjos mais tradicionais.249 

 

Para casais de sexos opostos que resolvem ter filhos por vias biológicas não há 

necessidade de ações judiciais e eles farão o registro normalmente em cartório. No entanto, para 

                                                                 
248 DIAS, Maria Berenice. Comentários – Família Pluriparental, Uma nova Realidade. 2008, p. 44. Disponível 

em: <www.lfg.com.br/public_html/article.php>. Acesso em 21 abr. 2015. 
249  HARNACK, Darwinn. Co-Parenting – reflexões jurídicas acerca do compartilhamento de paternidade ou 

maternidade. In: Instituto Brasileiro de Direito de Família. 2014. Disponível em: < http://www.ibdfam .org.br 

/artigos/981/Reflex%C3%B5es+acerca+da+%28in%29comunicabilidade+das+quotas+de+sociedades+simples%

22> . Acesso em 21 abr. 2015.  

http://www.ibdfam/
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homoafetivos, biologicamente ou por meio da adoção conjunta, seria necessário a intervenção 

do Poder Judiciário para a resolução.  

No estado de Nova Iorque, um pai homossexual conseguiu adotar a filha de sua 

amiga, já que ambos possuíam o objetivo comum de permanecerem na união para prover a 

prole.250 Ambos tentaram ter um filho em conjunto por inseminação artificial, no entanto, não 

obtiveram sucesso, decidindo, assim, tentar a adoção. A criança, inicialmente adotada 

exclusivamente pela mulher, na Etiópia, uma vez que o país não permite adoção conjunta por 

casais que não estejam casados, teve, nos Estados Unidos, seu registro de nascimento alterado, 

para englobar o novo pai.  

A decisão foi viável tendo em vista que para o Estado local é possível a adoção por 

casais solteiros, casais conjuntamente ou dois adultos solteiros com relação íntima entre si. Em 

uma interpretação expansiva, a Corte entendeu que a última categoria, primeiramente destinada 

a uniões estáveis, também abrangeria a união em questão. 

O casal optou pela guarda compartilhada, dividindo o tempo e as responsabilidades. 

Eles se comunicam diariamente e dividem igualmente as despesas financeiras, abrindo uma 

conta conjunta somente para cuidar dos interesses da filha, além de terem começado a poupar 

para a faculdade da menor. Possuem uma vida familiar ampla e bem cuidada, dividindo 

refeições, passeios e viagens com a família estendida de ambos os lados. 

Após uma ação judicial e acompanhamento de assistentes sociais, foi comprovado 

que o casal estava comprometido com o bem-estar da filha, provendo de maneira considerada 

adequada pela Corte, sendo do melhor interesse da menor que ambos fossem legalmente 

responsáveis pela sua educação, guarda e sustento.  

O estado de Nova Iorque, desde 1995, possui o entendimento de que casais que 

morassem juntos, porém, não fossem casados, poderiam adotar conjuntamente, 

independentemente da orientação sexual. Com o novo caso, desde 2013, casais que não sejam 

casados e coabitem podem adotar desde que haja a comprovação de um vínculo íntimo, com o 

objetivo de criarem a prole. 

                                                                 
250 ESTADOS UNIDOS. Sentença de adoção do Estado de Nova Iorque , Matter of G, NYLJ 1202635384850, at 

*1, aprovada em 27 dez. 2013. Disponível em: <http://www.worldmag.com/media/docs/friend_adopt_ruling.pdf>. 

Acesso em 21 abr. 2015. 

http://www.worldmag.com/media/docs/friend_adopt_ruling.pdf
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Nos Estados Unidos, no Reino Unido e na África do Sul existem sites de 

relacionamento pagos para pessoas que buscam relacionamentos com benefícios familiares251.  

Esses se encontram e decidem quais serão os termos da criação, que varia de somente doação 

de esperma à guarda compartilhada dos eventuais filhos.  

Nesses locais também é possível encontrar nacionais brasileiros residentes no país 

que estão à procura de um companheiro para criarem seus filhos conjuntamente. Essa realidade 

evidencia que a questão começou a ser discutida também em âmbito pátrio. 

Nos tribunais, começam a surgir demandas de casais homoafetivos que buscaram 

terceiros para conseguirem gerar um filho biológico, assim, no Rio Grande do Sul, foi 

reconhecido o direito de recém-nascida de ter duas mães e um pai como genitores no Registro 

de Nascimento. O trio ingressou com uma Ação de Suprimento de Registro Civil com 

Multimaternidade, na Comarca de Santa Maria, antes do nascimento da menor pensada, 

almejada e planejada pelos três, fruto de concepção natural.  

O magistrado reconheceu que as mães casadas civilmente, que decidiram ter a 

criança juntamente com um amigo de longa data, em que todos participaram ativamente de 

todas as fases de preparação, gestação e parto, tendo intenções de criar a filha conjuntamente, 

assistiam ao direito de ter seus nomes reconhecidos na Certidão de Nascimento.252 Para isso, 

baseou-se na ausência de impedimentos legais, nos princípios da pluralidade constitucional de 

                                                                 
251 Esses websites são:  <http://www.co-parentmatch.com/>, <http://www.pollentree.com/>, <http://modamily. 

com/> e <http://www.coparents .com/>. Acesso em 21 abr. 2015. 
252 BRASIL. Justiça Estadual do Rio Grande do Sul,  Comarca de Santa Maria, no Processo nº 027/1.14.0013023-

9, magistrado Rafael Pagnon Cunha. Data do Julgamento: 11 set. 2014.  “Na riquíssima experiência de um lustro 

de Jurisdição exclusiva de Família, pronunciava às pessoas, diária e diuturnamente, das poucas certezas que tinha: 

que afeto demais não é o problema; o problema é a falta (infinda, abissal) de afeto, de cuidado, de amor, de carinho . 

O que intentam Fernanda, Mariani e Luis Guilherme, admiravelmente, é assegurar à sua filha uma rede de afetos. 

E ao Judiciário, Guardador das Promessas do Constituinte de uma sociedade fraterna, igualitária, afetiva, nada 

mais resta que dar guarida à pretensão – por maior desacomodação que o novo e o diferente despertem. 

As Mães são casadas entre si, o que lhes suporta a pretensão de duplo registro, enquanto ao Pai igualmente assiste 

tal direito. 

A desatualização do arcabouço legislado à velocidade da vida nunca foi impediente ao Judiciário Gaúcho; a lei é 

lampião a iluminar o caminho, não este, como já se pronunciou outrora; a principiologia constitucional dá guarida 

à (re)leitura proposta pela bem posta inicial.  

[...]  

Forte, pois, na ausência de impedientes legais 252, bem como com suporte no melhor interesse da criança, o 

acolhimento da pretensão é medida que se impõe. 

Isso, posto, julgo procedente o pedido, para o fim de determinar a expedição de mandado ao Registro Civil, 

anotando-se a paternidade e a dupla maternidade (e respectivas ascendências), nos termos do  pedido”. 

 

http://www.co-parentmatch.com/
http://www.pollentree.com/
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família, supremacia do afeto e do melhor interesse da criança, por fim, reconheceu como 

exemplificativo o rol do artigo 226 da Constituição Federal. 

No entanto, muitos casos podem ser apenas um contrato de negócios sem laço 

posterior, o que acaba, por vezes, sendo prejudicial para todos os envolvidos, uma vez que para 

qualquer ligação familiar ter maior êxito seria necessário que ambos os pais que decidirem ser 

amigos com extensões familiares tenham uma conexão, um relacionamento anterior que os una. 

Além de, pela legislação vigente, ambos os genitores deverem prover pelo bem-estar do menor. 

Para auxiliar na solução de questões legais de países anglo-saxões onde a prática 

tem aumentado, casais acordam com contratos com cláusulas referentes à custódia, auxílio 

financeiro e formas de criação. Apesar de não terem validade legal, auxiliam o magistrado a 

entender as particularidades e as intenções de cada casal, além de ser um para esclarecer as 

regras para os particulares envolvidos. Ao formular o contrato, devem analisar as viabilidades 

e se estão de acordo com as futuras hipóteses que surgirão no decorrer da vida de seu filho. 

Em virtude do frescor advindo de tal união, novos estudos serão necessários sobre 

o tema para acompanhar o formato familiar e os efeitos a longo prazo de tal modelo de criação.  
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CAPÍTULO 4. ATUAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO  

 

 

O Estado brasileiro atua em famílias por diferentes meios, como a aplicação de leis, 

no caso, a Lei de Alienação Parental e a Lei da Palmada são exemplos, por políticas públicas 

para famílias, como programas de distribuição de renda e diretamente por meio de conselheiros 

tutelares.  

Normativas quanto à família costumam visar a proteção de direitos daqueles que lá 

se desenvolvem, no entanto, o  zelo do legislador pode ultrapassar as barreiras do aceitável, 

ferindo o direito dos demais. A seguir serão vistos exemplos de intervenção positiva e 

demasiada.  

 

4.1. AUTORIDADE PARENTAL  

 

Antes de iniciar o estudo das sanções estatais impostas para aqueles que 

descumprirem seus regramentos, no tocante à família, é necessária uma explanação sobre a 

autoridade familiar e os modos pelos quais ela pode ser restringida. A autoridade familiar 

abrange direitos e deveres inerentes à relação entre genitores e prole, esses variando conforme 

concepções valoradas de tempo e espaço (o que é esperado de um pai indiano é diferente do 

que para um brasileiro que, por sua vez, cambia para um norueguês). 

Inicialmente, como pater familias, possuía o varão o poder absoluto sobre a família 

e seus escravos. Em Roma o provedor deveria conduzir a religião doméstica do lar, com o 

intuito de preservar sua indissolubilidade. O pai deveria propiciar educação e formação 

profissional adequada para a classe econômica que pertenciam, bem como castigá-los 

moderadamente, quando entendesse necessário. Nesse período o pai possuía ampla liberdade 

para agir conforme desejasse, podendo até mesmo vender sua prole, fato que mudou com a 

disseminação do cristianismo. Caso não conseguisse controlá-los, era dever do pai encaminhar 
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a prole ao magistrado de polícia para direcioná-los à prisão por tempo considerado razoável, 

assim como obrigá-los a prover seu próprio sustento.253 

O término de seu poder em relação a prole se dava em situações de falecimento das 

partes, banimento, matrimônio, emancipação com exercício de cargos públicos, colação de grau 

acadêmico, caso um deles realizassem condutas socialmente inapropriada, ou por autorização 

do Poder Judiciário.  

Como visto anteriormente, fatores como a industrialização, a evolução médica e 

alteração de valores sociais foram fundamentais para alterar o sentido do pátrio poder, 

ressaltando os deveres dos pais para com a sua prole e, da mesma forma, fortalecendo a situação 

da mulher na sociedade e no núcleo familiar.  

Com a igualdade de gêneros imposta primeiramente pelo Estatuto da Mulher 

Casada (Lei nº 4.121 de 27.08.1962) e, posteriormente, pela Constituição Federal de 1988, a 

obrigação saiu da esfera paterna para a familiar, tornando o filho como um sujeito de direitos.  

Contemporaneamente a autoridade familiar apresenta características como a 

indisponibilidade, uma vez que o pai não pode dispor do filho quando almejar; a 

indivisibilidade, pois, no caso de pais separados, dividem-se as incumbências, não o seu 

exercício; a imprescritibilidade, pois, caso os pais não o usem, não acarretará em desfazimento 

automático dos laços; a irrenunciabilidade, pois os genitores não podem se esquivar de seus 

deveres por mera conveniência.  

Em situações de desrespeito aos direitos fundamentais do menor, conforme previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil, é possível a restrição momentânea 

ou definitiva da prerrogativa.  

De acordo com a concepção de Denise Damo Comel, suspensão é uma restrição 

imposta judicialmente àquele que exerce a autoridade familiar e vier ou abusar de sua função 

                                                                 
253 COMEL, Denise Damo. Do Poder Familiar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 262. 
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em prejuízo do filho ou estar impedido temporariamente de exercê-la, pela qual se retira parcela 

de sua autoridade.254
 

255
 
256

 
257 

A suspensão pode ser total ou parcial, no caso de um dos pais cuidar do bem-estar 

da prole, porém não consegue administrar bem o patrimônio dos filhos, é possível que somente 

sobre a questão econômica haja uma suspensão parcial, e seja designado outra pessoa para fazê-

lo.  

A suspensão é uma modalidade de punição reversível, em razão disso é mais branda 

e aplicada nos casos em que genitores descumprem injustificadamente, os deveres e obrigações 

que a lei os incumbe. Pode ocorrer em situações de interdição ou na qual um dos genitores tenha 

que se ausentar. Ao aplicá-la, o magistrado deverá prezar pelo melhor interesse dos envolvidos, 

tendo em mente que o regramento nacional busca a proteção do interesse social ao preservar os 

laços entre genitores e prole. 

É apresentada na legislação a possibilidade de revisão da suspensão na medida em 

que os requisitos que levaram a concedê-la tornam-se extintos. Este retorno da autoridade 

familiar pode ser total, exercendo completo poder ou parcial com restrições determinadas pelo 

juiz. 258 

Em situações mais graves é possível a perda da autoridade, a qual gera a destituição 

de toda e qualquer prerrogativa com relação aos filhos, somente mantendo o dever de sustento. 

Tal como a suspensão, pode ocorrer em qualquer situação de descumprimento injustificado dos 

deveres familiares.259 

                                                                 
254 COMEL, Denise Damo. Do Poder Familiar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 262. 
255 BRASIL, Código Civil Brasileiro de 2002. São Paulo: Saraiva, 2014. “Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar 

de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo 

algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do  menor e seus 

haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha”.  
256 COMEL, Denise Damo. op. cit., p. 262.  
257 BRASIL, Código Civil Brasileiro de 2002. São Paulo: Saraiva, 2014. “Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar 

de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo 

algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus 

haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha”. 
258 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5ª ed. Porto Alegre: Revista dos Tribunais, 2009, p. 

393.   
259 BRASIL, Código Civil Brasileiro de 2002. São Paulo: Saraiva, 2014. “Art. 1.638. Perderá por ato judicial o 

poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - 

praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 

antecedente.  Tal rol é meramente exemplificativo, podendo ser ampliado de acordo com as necessidades do menor 

e a situação fática”.  
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Serão cabíveis análises posteriores quanto à abrangência da determinação da perda 

da autoridade familiar no caso da realização de atos contra a moral e os bons costumes. A perda 

é considerada a sanção mais grave, na medida em que não admite reaver a titularidade e o 

exercício desse poder por pai que o perdeu mediante ação de destituição do poder parental.  

Já a extinção da autoridade é verificável por razões decorrentes da própria natureza, 

previstas taxativamente no artigo 1.635 do Código Civil260, as quais são a morte dos pais, a 

adoção, a emancipação, a maioridade, bem como por decisão judicial.  

Tais institutos são considerados restrições à autonomia familiar, a qual ocorre com 

a intenção de proteção dos vulneráveis que estão em formação naquele meio. Esses serão a base 

de uma nova geração da sociedade e, com a finalidade de preservar gerações futuras, limitam a 

autonomia de seus pais para buscar o bem individual de seus filhos e da coletividade como um 

todo.  

No entanto, punições como a suspensão e a extinção devem ser aplicadas para 

situações graves devidamente apuradas, uma vez que é no ambiente familiar que tem início a 

função de socialização do menor, refletindo futuramente em sua convivência comunitária.   

  

 

4.2. LEI DA PALMADA   

 

No início do caminhar humano é certo que a pessoa em desenvolvimento necessita 

de algum referencial para criá-la, protegê-la e educá-la. Em razão dessa fragilidade, uma parcela 

da sociedade atual entendeu por bem retirar a responsabilidade dos menores, dando ênfase às 

suas necessidades e desejos.   

Para que se desenvolvam seguramente é necessário que haja uma relação da criança 

e do adolescente com um adulto capaz de demonstrar os melhores caminhos a seguir. Esse 

                                                                 
260 Ibid. “Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: I - pela morte dos pais ou do filho; II - pela emancipação, nos 

termos do art. 5º, parágrafo único; III - pela maioridade; IV - pela adoção; V - por decisão judicial, na forma 

do artigo 1.638”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1638
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crescimento deve se dar em um ambiente livre de estímulos nocivos e capazes de ajudá-los no 

processo educativo, uma vez que o menor encontra-se em processo de maturação. 

Não resta dúvida sobre a proteção paternalista oferecida a menores de idade. A 

relação entre vulnerabilidade e direito para crianças e adolescentes expressa não a ideia de 

sujeitos incapazes, mas a intenção de bloquear ações que os impeçam de experimentar o bem-

estar na infância.  

Como visto, o Estado brasileiro possui legitimidade para se imiscuir em demandas 

familiares no intuito de salvaguardar os atores mais frágeis da relação. Caso tais abusos sejam 

comprovados, é possível, com a aplicação do devido processo legal, suspender ou excluir a 

autoridade familiar. 

Segundo Coelho, 

O Estado brasileiro possui legitimidade para adentrar no interior da família desde que 

seja com a perspectiva de defender, sumariamente, as crianças e adolescentes que ali 

habitam, ocorrendo, nesta oportunidade, fiscalização quanto ao adimplemento do 

encargo que a filiação estabelece e que, de acordo com o apurado no devido processo 

legal, poderá suspender ou até excluir o poder familiar.261 

 

Não há que se falar que a intervenção estatal é prejudicial sempre que se manifesta, 

pelo contrário, em muitos casos, a mitigação da liberdade, intimidade e vida privada é 

necessária e recomendável para tutelar os interesses dos integrantes do núcleo familiar, todavia, 

o regramento legislativo aqui referido ultrapassa os limites da intervenção para adentrar na 

esfera do intrometimento desnecessário. Não é dever tampouco incumbência estatal ditar a 

forma como seus nacionais devem gerir sua prole, ferindo a liberdade parental para educar seus 

filhos.  

O Estado pode auxiliar caso a família busque sua proteção e ajuda, não entanto, não 

pode agir de ofício para ditar comandos de moralidade sobre o que considera mais correto.  

                                                                 
261 COELHO, Ana Carla Tavares. A Intervenção do Estado Brasileiro na Vida Privada: um estudo sobre a Lei da 

Palmada. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito do Sul de Minas. Programa de Pós -

Graduação em Direito, Pouso Alegre, Minas Gerais, 2012. Disponível em: < http://www.fdsm.edu.br/ site/ 

posgraduacao/ dissertacoes/21.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015. 

http://www.fdsm.edu.br/%20site/%20posgraduacao/%20dissertacoes/21.pdf
http://www.fdsm.edu.br/%20site/%20posgraduacao/%20dissertacoes/21.pdf


122 
 

 

A Lei nº 13.010/14, conhecida como Lei da Palmada e Lei Menino Bernardo, tem 

por intuito acrescentar artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente, para proibir castigos 

físicos moderados ou imoderados, conceituando como tal,  

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o 

uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, 

disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da 

família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-

los ou protegê-los. 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força 

física sobre a criança ou o adolescente que resulte em: 

a) sofrimento físico; ou 

b) lesão; 

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação 

à criança ou ao adolescente que: 

a) humilhe; ou 

b) ameace gravemente; ou 

c) ridicularize.262 

 

Apesar de ampla cobertura midiática alegando o banimento da palmada, é possível 

a interpretação de que esta não está prevista no artigo 18-A do referido regramento, por não 

resultar em sofrimento físico, lesão, tratamento cruel que humilhe, ameace gravemente ou 

ridicularize o menor. 

O castigo moderado consiste na repreensão pontual, sem excesso, com intuito 

educativo, para imposição de limites. Segundo Denise Comel, é o castigo que não põe perigo a 

saúde física ou mental do filho e que não o priva do necessário à subsistência, podendo consistir 

em advertências, privações de regalias e, até, de correção física.263 

Tal lei pune aqueles que o fizerem com encaminhamento a programa oficial ou 

comunitário de proteção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico, obrigatoriedade na 

frequência de cursos ou programas de orientação, advertência e encaminhamento da criança a 

tratamento especializado.  

Para a norma, são banidos castigos físicos, isto é, ação de natureza disciplinar 

aplicada com o uso da força física que cause na criança sofrimento físico ou lesão. Assim, uma 

                                                                 
262 BRASIL, Lei Federal 13.010 de 2014. Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/ 

Lei/L13010.htm>. Acesso em 21 abr. 2015.  
263 COMEL, Denise Damo. op. cit., p. 106.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/%20Lei/L13010.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/%20Lei/L13010.htm
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palmada, que não é considerada lesão corporal para regramentos já existentes, poderá ser 

proibida. No entanto isso dependerá da interpretação realizada pelos operadores do Direito. 

A normativa que alega ter caráter educativo apesar de não prever nenhuma sanção 

penal, impõe punições que variam de encaminhamento para programas de proteção à família 

até a possível perda da autoridade familiar. 

Conforme disposto no artigo 13 da Lei e o artigo 70-B do ECA, a mera suspeita de 

maus-tratos, deverá ser comunicado ao Conselho Tutelar,  

Art. 70-B.  As entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas a que se refere o 

art. 71, dentre outras, devem contar, em seus quadros, com pessoas capacitadas a 

reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus -tratos 

praticados contra crianças e adolescentes. 

Parágrafo único.  São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este 

artigo, as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, 

profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, 

punível, na forma deste Estatuto, o injustificado retardamento ou omissão, culposos 

ou dolosos.264 

 

Apesar da proteção em casos de suspeita de maus-tratos ser justificada pela tutela 

dos interesses de menores em detrimento da autoridade parental, da intimidade e da vida 

privada, no entanto, acaba por permitir que terceiros não envolvidos na família se imiscuam na 

vida privada para verificar se existem comportamentos suspeitos. Esses podem não estar 

preparados para interpretar o que seria considerado como tal, podendo cometer atos 

discriminatórios ao mal interpretarem culturas que não sejam a sua.  

É certo que no Brasil o Conselho Tutelar atua diretamente com camadas menos 

privilegiadas, sendo estas vulneráveis a injustiças e preconceitos, além de não terem o 

conhecimento legal para se defenderem adequadamente. Para Maria Berenice Dias,  

 
De forma surpreendente é atribuído ao Conselho Tutelar a imposição das medidas 

previstas na Lei, apesar de todos saberem que a forma eletiva de escolha dos 

conselheiros tutelares , sem a exigência de qualquer qualificação, tem comprometido, 

em muito, as atividades que deveriam desenvolver. 

Ao depois, as medidas aplicadas pelos conselheiros tutelares certamente serão 

questionadas judicialmente, por ausência de um procedimento sujeito ao 

contraditório. 265 

                                                                 
264 BRASIL, Lei Federal 13.046 de 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2014/Lei/L13046.htm>. Acesso em 21 abr. 2015.  
265 DIAS, Maria Berenice. Lei da Palmada? Lei Menino Bernardo? 30 jun. 2014. In: Associação dos Juízes do 

Rio Grande do Sul. Disponível em: < http://www.ajuris.org.br/2014/07/07/lei-da-palmada-ou-lei-menino-

bernardo/ >. Acesso em 21 abr. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art70b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13046.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13046.htm
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É certo que a Lei permite que sem oportunidade de defesa o Conselho Tutelar 

imponha sanções que entender cabíveis. Deixar ao julgamento destes o entendimento do que é 

considerado como prejudicial à criança seria fornecer um poder muito amplo e subjetivo, 

cabíveis de interpretações errôneas de atos culturais ou perseguições injustificadas.  

Segundo a Deputada Maria do Rosário, relatora do projeto de  lei nº 2.654/03, 

aprovado como Lei 13.010/14, em suas justificativas quanto à necessidade de tal regramento. 

 
Quanto aos terceiros, prevalece no Brasil o costume de se recorrer a alternativas 

violentas de solução de conflitos, inclusive no que toca a conflitos domésticos. Essa 

cultura, contudo, pode e deve ser enfrentada por diversas vias, dentre elas, a 

valorização da infância e da adolescência, a percepção da criança como um ser 

político, sujeito de direitos e deveres, e, ainda, a elucidação de métodos pacíficos de 

resolução de conflitos, que abarcarão a vedação do castigo infantil, ainda que 

moderado e para fins pretensamente pedagógicos.266 

 

Os defensores da lei aduzem que é necessário proteger integralmente menores 

contra qualquer tipo de violência em sua fase de desenvolvimento para que, assim, esses possam 

se tornar adultos estruturados e não violentos.  

Por intermédio desta ótica protetiva, nota-se, portanto, a tentativa de rompimento com 

o paradigma adultocêntrico, que vê no menor indivíduo inferior, para edificá-lo como 

sujeito de direito merecedor de igual respeito e consideração, todavia, levando em 

consideração seu estágio peculiar de desenvolvimento.267 

  

Tal afirmação de que não existiria respeito para com o indivíduo em formação é 

uma desconsideração com as outras formas de disciplina familiar. Não existe um padrão de 

criação, pois múltiplas formas obtém êxito. Escolher e impor um manual que um grupo 

considera como mais adequado, no atual desenvolvimento da sociedade, é apenas uma violação 

da individualidade familiar.  

A palmada é uma forma de punição rápida e passageira, que por si só causa mais 

susto do que dor, e tem o objetivo de retomar o controle e estabelecer a autoridade familiar. No 

momento em que crianças passam dos limites, rompendo com as normas de civilidade e 

respeito, o ato pode ser usado como reequilíbrio da situação. É notório que existem muitas 

                                                                 
266 Explanações da Deputada Maria do Rosário a respeito do Projeto de Lei 2.654/2003. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao =146518>. Acesso em 21 abr. 

2015. 
267 Parecer do então Advogado Luiz Edson Facchin quanto ao Projeto de Lei nº 2654/2003. Disponível em: 

<http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-9753.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao%20=146518
http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-9753.pdf
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outras técnicas para o mesmo objetivo, mas, mesmo assim, a mera palmada continua no rol dos 

escolhidos. 

No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Datafolha, em julho de 2010 demonstra que 

54 por cento dos entrevistados são contra a Lei 13.010, de 26 de junho de 2014.268 É evidente 

que diversos lares não utilizam o castigo como forma de impor limites aos filhos, porém, a 

maioria o faz ou já realizou em situações que necessitavam e não é papel do Estado impor 

normas de conduta só porque são consideradas como mais corretas pelo entender de parte de 

uma sociedade, em determinado período histórico.  

Não há que se radicalizar por um ato individual apenas por estar em voga na 

sociedade uma nova receita para criação de filhos. A palmada por si só não é uma agressão, e 

sim um método educativo de reprimenda a alguma conduta incorreta. Retirar do universo de 

muitas famílias seu poder de autodeterminação quanto à forma de educação dos filhos, além de 

ser prejudicial, por ser uma intromissão, acaba por ceifar a autoridade parental no uso de um 

mecanismo de conduta que tem êxito na dinâmica familiar. Em outras palavras, caso essa 

família seja pautada nesse tipo de punição, funcionando para ela, por vezes, a retirada do 

método acaba por desestruturar a conduta de um grupamento.  

O ius corrigendi é um poder-dever intrinsecamente ligado à autoridade familiar 

quando possui exclusiva função educativa, desde que não haja abusos tutelados pelo Código 

Penal e Estatuto da Criança e do Adolescente.  Assim relata Comel,  

Aos pais se reconhece, pois o arbítrio no que tange ao exercício do poder familiar, no 

plano da licitude e da responsabilidade, por óbvio, que alcança, inclusive, o de exigir 

respeito, obediência e colaboração, e o poder – dever de educar, inclusive utilizado 

das medidas corretivas necessárias.269 

 

O que a Lei da Palmada faz é impor comportamentos efêmeros como padrões  para 

toda sociedade. Olvidando de que existem diversos modos para criar e educar os filhos, 

                                                                 
268 Dados fornecidos pelo portal Datafolha. Pesquisa Datafolha revela que 54% dos brasileiros são contrários ao 

projeto de lei que proíbe palmadas. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 23 de julho de 2010, com 10905 

brasileiros de 16 anos ou mais e com margem de erro para o total da amostra de t rês pontos percentuais, para mais 

ou para menos. No Norte e Centro-Oeste estão os maiores índices de contrários ao projeto (59%), seguidos pela 

região Sul (57%), Sudeste (53%) e Nordeste (52%). Os Estados que apresentam as maiores taxas de contrários à 

medida são Distrito Federal (60%), Minas Gerais (58%), Rio Grande do Sul (57%), Paraná (56%), São Paulo e 

Pernambuco (52%, cada), Bahia (51%) e Rio de Janeiro (49%).  As mulheres compõem a maior taxa dos que são 

contrários à medida (55%), bem como aqueles com nível superior (59%) e com renda familiar mensal de mais de 

dez salários mínimos (61%). A pesquisa revela que 72% dos brasileiros apanharam dos pais. Disponível em: 

<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2013/05/02/palmada_27072010.pdf>. Acesso em 21 abr. 2015. 
269 COMEL, Denise Damo. op. cit., p. 105. 

http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2013/05/02/palmada_27072010.pdf
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adaptáveis a cada tipo familiar, na maneira que melhor se encaixar e tiver êxito para aquele 

núcleo desde que não cometam abusos. Mesmo que fosse a maneira mais correta de educar os 

menores, não é papel do Estado exigir que seus nacionais somente realizem condutas tidas como 

perfeitas.  

Ademais, o regulamento também determina que entidades estatais deverão elaborar 

políticas públicas  para modificar a forma de disciplina familiar, com o intuito de difundir 

formas não violentas de educação. 

Em que pese não haver punições penais, as impostas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente são castigos suficientes ou piores, e não se pode admitir que um pai possa ter sua 

autoridade parental restringida por praticar um tipo de educação comum e amplamente 

disseminado no país, que não constitui abuso. 

Como visto, a família possui o dever social de criar indivíduos aptos para conviver 

em sociedade e deve ter um comprometimento com seus filhos, de que estes sejam criados em 

um ambiente saudável, respeitador de seus direitos constitucionais, no entanto, ao impedir que 

núcleos privados eduquem seus filhos da maneira que consideram a melhor,  a Lei 13.010/14 

acaba por prejudicar os genitores, que podem não saber como limitar seus filhos, a sociedade, 

que enfrentará uma geração avessa a normas e, principalmente, os menores, criados como 

soberanos, que não estarão adaptados a limites e à frustração frente à  negativa de realização de 

seus caprichos.  

Caso o Estado continue reduzindo o poder dos responsáveis de impor limites aos 

seus filhos, não poderá exigir de seus genitores que sejam responsáveis civilmente por atos dos 

menores, tampouco que essas crianças sejam obedientes e seguidoras de regras. Desse modo, 

fará com que uma geração cresça fora do que é esperado pelos padrões sociais e normas de boa 

conduta.  

No caminhar da pesquisa para a fase prática, as conclusões anteriormente 

observadas são postas à prova, de tal forma que é possível perceber uma intervenção errônea 

do Estado, no presente caso. Como visto, ao se imiscuir no seio familiar, o Estado poderia fazê-

lo somente nos limites de incentivar valores, e não de punir comportamentos tidos como errados 

por uma parcela da população que, no presente caso, não chega a representar o pensamento da 



127 
 

 

maioria. Mesmo se o fizesse, o grupo não poderia impor feitos a outro, caso não haja qualquer 

forma de abuso.  

Crianças e adolescentes devem ser protegidos como os seres humanos em formação 

que o são, no entanto, elevá-los a um pedestal, de tal forma que somente seus interesses sejam 

resguardados acaba por desestruturar a família como um todo. O extremo não é a solução para 

o caso; menores devem ter seus direitos tutelados, mas não a ponto de desrespeitar os dos 

demais membros familiares, tampouco de permitir que o Estado imiscua-se na vida privada para 

proteger preventivamente o que possa julgar como ameaça – resguardando, aqui, atos 

criminosos já dispostos nos normativos penais. De tal forma, o presente regramento invade a 

esfera particular, impondo um ideal de bem comum e, ao fazê-lo, fere direitos fundamentais, 

sem a devida justificativa. 

 

 

4.3. LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

A Alienação Parental consiste na provocação do distanciamento do elo entre a prole 

e um dos cônjuges. É ocasionada, muitas vezes, por ações que levem o filho a entender que o 

genitor alienado é inferior ao alienador, não se preocupa com a criança ou não gosta dela. 

Ocorre por meio de táticas como o bloqueio ao acesso ao menor, a criação de alegações 

infundadas e a tomada de decisões importantes sem a presença do outro progenitor, na tentativa 

de deterioração da relação entre pai e filho.  

Em outros casos, a criança é levada a acreditar que foi vítima de condutas 

negligentes ou até mesmo ilícitas realizadas pelo outro cônjuge. Já são notórias no universo 

jurisdicional ações movidas por pais que acusam, infundadamente, o outro de ilícitos penais, 

incluindo, até mesmo, violência sexual. 

Para Moacir Cesar Pena Júnior 

A Alienação Parental consiste na atitude egoísta e desleal de um deles - na maioria 

das vezes o genitor-guardião, no sentido de afastar os filhos do convívio com o outro. 

Deste processo, emerge a chamada Síndrome de Alienação Parental, que nada mais é 
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do que a nova conduta agressiva e de rejeição que passa a ter a prole em relação ao 

genitor que deseja afastar-se do convívio. 270 

 
 

De acordo com Analdino Rodrigues, presidente da Associação de Pais e Mães 

Separados, com base em dados da pesquisa Datafolha de 2007, existem 20 milhões de 

brasileiros até dezessete anos de idade cujos pais são separados, desses a porcentagem 

alarmante de 80% sofre algum tipo de Alienação Parental. Aqui, não incluindo as crianças e os 

adolescentes que são vítimas durante a constância da união. Para Maria Berenice Dias,  

Muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera na mãe sentimento de abandono, de 

rejeição, de traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. Quando não 

consegue elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo de 

destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-cônjuge. Ao ver o interesse do pai 

em preservar a convivência com o filho, quer vingar-se, afastando este do genitor. 

Para isso cria uma série de situações visando a dificultar ao máximo ou a impedir a 

visitação. Leva o filho a rejeitar o pai, a odiá-lo.271 

  

É importante salientar que casos de Alienação ocorrem não somente após o término 

da relação conjugal.  

As crianças se vêm imersas nos problemas dos adultos, tomando partido no conflito, 

passando a formar partes dos bloqueios enfrentados, reproduzindo, assim, as disputas de seus 

pais. Nesses casos, a opinião do menor estará influenciada, em maior ou menor grau, pelo 

problema no qual está imerso e pela pressão que está recebendo. Em determinados casos, é fácil 

verificar como a criança assume o papel de protetora do progenitor que sente ser mais frágil, "o 

perdedor ou o abandonado", exercendo uma função de defensora que não lhe cabe. Essa função 

pode levá-la a rechaçar qualquer contato com o outro progenitor.272 

Deve-se salientar que a Alienação envolve não só genitores e prole, mas também as 

famílias estendidas de ambos os lados. Em famílias nas quais essa dinâmica esta incrustada há 

gerações, as condutas do alienador são respaldadas pelos familiares, aumentando, assim, seu 

sentimento de impunidade e respaldo de suas ações, nesse caso, sendo denominada de 

Alienação Parental indireta ou reflexa.273 Em contrapartida, a família do genitor alienado 

também é vítima, incluindo aqui os avós. Nos casos em que esses sejam maiores de sessenta 

                                                                 
270 PENA, Moacir Cesar Júnior. Direito das Pessoas e das Famílias -  Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 
271 DIAS, Maria Berenice. Alienação Parental: o que é isso?  In: Revista da AJURIS. V. 35, nº 105, mar. 2007. 
272 SEGURA, C.; GIL, M. J.; SEPULVEDA, M.A. El Síndrome de Alienación Parental: una forma de maltrato 

infantil. Cuad. med. forense, Sevilla, 2006, p. 43-44. 
273 Surrogate Alienators. Disponível em: <http://www.parentalalienation.com.au/surrogate.html>. Acesso em 20 

abr. 2015. 

http://www.parentalalienation.com.au/surrogate.html
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anos haverá o desrespeito ao direito dos idosos à convivência familiar, como disposto no artigo 

3º, do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03.  

A Alienação Parental não necessariamente é gerada pelos genitores, podendo 

ocorrer, inclusive, no caso em que a guarda é exercida por outras pessoas. Como é possível 

perceber, no seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

APELAÇÃO CÍVEL. MÃE FALECIDA. GUARDA DISPUTADA PELO PAI E 

AVÓS MATERNOS. SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL 

DESENCADEADA PELOS AVÓS. DEFERIMENTO DA GUARDA AO PAI. 1. 

Não merece reparos a sentença que, após o falecimento da mãe, deferiu a guard a da 

criança ao pai, que demonstra reunir todas as condições necessárias para proporcionar 

a filha um ambiente familiar com amor e limites, necessários ao seu saudável 

crescimento. 2. A tentativa de invalidar a figura paterna, geradora da síndrome de 

alienação parental, só milita em desfavor da criança e pode ensejar, caso persista, 

suspensão das visitas aos avós, a ser postulada em processo próprio. NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME.274 

 
Há discussões na doutrina quanto à classificação como Síndrome de Parental 

(SAP). No ramo da psiquiatra a denominação não é aceita unanimemente, sendo que não está 

incluída na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-

10)275, nem mesmo no Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM IV-TR), 

uma vez que a alienação parental consiste na prática de atos com o intuito de afastar o menor 

do genitor e, quando há êxito na prática, esta pode acarretar a Síndrome de Alienação Parental. 

O psiquiatra Richard Gardner divide a alienação parental em três estágios: leve, 

médio e grave. No primeiro, as visitas continuam calmas, apresentando pequenas dificuldades 

no momento de transição entre genitores. Enquanto os alienados estão juntos, a campanha do 

alienador quase não surte efeito. O filho manifesta uma vontade de conservar um laço sólido 

com o alienador, porém sem afastar o alienado.276 No estágio médio, o alienador utiliza táticas 

para excluir o outro genitor. Os filhos aceitam ficar na presença do genitor alienado, porém, o 

                                                                 
274 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível 70017390972.  Relator Luiz Felipe Brasil 

Santos. Data do Julgamento: 13 jun. 2007. “Mãe falecida. Guarda disputada pelo pai e avós maternos. Síndrome 

de alienação parental desencadeada pelos avós. Deferimento da guarda ao pai”.  
275 A CID-10 foi conceituada para padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo como 

referência a Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Com base 

no compromisso assumido pelo Governo Brasileiro, a organização dos arquivos em meio magnético e sua 

implementação para disseminação eletrônica foi efetuada pelo DATASUS, possibilitando, assim, a implantação 

em todo o território nacional, nos registros de Morbidade Hospitalar e Ambulatorial, compatibilizando estes 

registros entre todos os sistemas que lidam com morbidade.  
276 GARDNER, Richard A. Recommendations for Dealing with Parents Who Induce a Parental Alienation 

Syndrome in their Children. Disponível em: < http://rgardner.com/refs/ar3.html>. Acesso em 21 abr. 2015. 

http://rgardner.com/refs/ar3.html


130 
 

 

momento de transição entre genitores não é tranquilo. Por fim, em situações graves, os filhos 

estão em sintonia com o alienador, não aceitando ficar na presença do alienado.277  

Em decorrência do abuso psicológico sofrido os menores podem apresentar 

isolamento, depressão, rebeldia, condutas ansissociais com dificuldade de manutenção de laços 

de confiança e incapacidade de manterem relacionamentos afetivos.  

Também é atribuída a denominação Implantação de Falsas Memórias, no entanto, 

essa classificação compreende uma parte mais grave do fenômeno da Alienação Parental, tendo 

em vista que nem sempre o alienante inventa novas recordações, podendo apenas dar enfoque 

às que já existem. Essa forma de abuso costuma ser aplicada em crianças pequenas, nas quais, 

conforme amadurecem, suas lembranças da infância tornam-se menos vívidas, sendo possível 

que fatos inverídicos que foram contados muitas vezes passem a ser considerados como 

acontecimentos reais. Tal grau de Alienação interfere no psicológico da vítima alienada, uma 

vez que a construção de seu presente está fundada nas memórias do passado. Dependendo das 

memórias criadas, crianças passam a carregar cicatrizes de traumas não vivenciados.  

A prática da alienação parental pode ter se tornado renomada recentemente, mas 

sempre existiu nas relações familiares.  

O psiquiatra Richard Gardner utilizou-se da expressão para definir a situação fática 

decorrente do processo de separação no qual um dos cônjuges, na disputa pela guarda dos filhos, 

manipula-os e os condiciona a acreditar que o cônjuge alienado não é capaz de ser um bom 

cuidador ou até mesmo não mais sente amor pelos filhos. Dessa maneira, gera um rompimento 

dos laços afetivos, criando sentimentos de medo ou ansiedade em decorrência da presença do 

antigo cônjuge.278 

Difundiu suas teorias nos âmbitos médico e forense, chegando até mesmo a explicá-

las nas cortes do referido país. Contudo, em um dos casos nos quais atuou houve um diagnóstico 

errôneo, cuja forma aplicada de tratamento levou a consequências desastrosas. Três filhos 

pediam para não serem colocados sob a guarda de seu pai, aduzindo que este os abusava 

psicologicamente. Em seu testemunho, Gardner convenceu o juiz de que as crianças eram 

                                                                 
277 GARDNER, Richard A. Recommendations for Dealing with Parents Who Induce a Parental Alienation 

Syndrome in their Children. Disponível em: < http://rgardner.com/refs/ar3.html>. Acesso em 21 abr. 2015. 
278 GARDNER, Richard A. Recommendations for Dealing with Parents Who Induce a Parental Alienation 

Syndrome in their Children. Disponível em: < http://rgardner.com/refs/ar3.html>. Acesso em 21 abr. 2015. 

http://rgardner.com/refs/ar3.html
http://rgardner.com/refs/ar3.html
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alienadas por sua mãe, e estas deveriam ser tratadas por um método terapêutico que consistia 

em obrigá-las a se comportarem bem na presença do pai, caso contrário, sua mãe seria 

prejudicada judicialmente. Posteriormente à decisão judicial favorável, um dos filhos do casal 

se suicidou, pois não conseguiu suportar os abusos paternos sofridos. Finalmente, a sentença 

foi reformada, afastando-os do convívio do lar varonil.  

Casos assim alertam para as consequências da aplicação do diagnóstico 

indiscriminadamente. Mesmo que as crianças estivessem alienadas pela mãe, é necessário 

sopesar as implicações da forma que irão tratá-las. Medidas extremas tendem a agravar o estado 

emocional da progênie, tendo em vista que essa somente está acostumada a ouvir fatos 

negativos do outro genitor, não sendo capaz de confiar nele.  

No cenário nacional uma ampla discussão a respeito da Alienação iniciou-se 

conjuntamente com o enceto europeu, em 2002, porém, somente em 2006 a, então, teoria 

adentrou em maior escala no cenário jurídico interno.  

Já na seara legislativa, o magistrado Elizio Luiz Perez elaborou o texto primitivo 

que deu origem à Lei 12.318/10, posteriormente submetido à apreciação da sociedade, para 

discussões, críticas e sugestões. O Deputado Regis de Oliveira apresentou o projeto de lei 

4.053/08 da Câmara dos Deputados, como meio de atingir os objetivos do artigo 227 da 

Constituição Federal, o qual dispõe, 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, v iolência, crueldade e 
opressão.279 

  A estrutura do anteprojeto, atualmente, Lei 12.318/10, é composta pela 

definição de Alienação Parental, aqui sendo, 

Art. 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica 

da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós 

ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou 

vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 

manutenção de vínculos com este.280 

 

                                                                 
279 BRASIL, Constituição da República do. São Paulo: Saraiva, 2010. 
280 BRASIL, Lei Federal 12.318, de 26 de agosto de 2010. Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

_Ato2007-2010/Lei/L12318.htm>. Acesso em 21 abr. 2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20_Ato2007-2010/Lei/L12318.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20_Ato2007-2010/Lei/L12318.htm
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Houve a alteração no rol de possíveis sujeitos ativos a partir da passagem do texto 

pela Comissão de Seguridade Social e Família, passando a incluir os avós ou qualquer agente 

que a criança ou adolescente esteja sob autoridade, guarda ou vigilância.  

Baseado no conceito do artigo 2º, a lei dispõe de um rol exemplificativo de atos de 

Alienação, sendo modelos que conferem ao magistrado uma margem de segurança para o 

reconhecimento do problema. 

Para os casos nos quais a verificação se torna mais complexa, a lei estabelece a 

necessidade de perícia, com requisitos mínimos de entrevista das partes, análise do histórico 

familiar e do rompimento conjugal, para haver consistência no laudo. 

A partir daí, há a especificação das medidas protetivas ao menor. As formas de 

punição incluem desde advertência, aumento do convívio com o outro genitor, multa, 

acompanhamento psicológico até medidas mais severas, como a alteração da guarda ou 

implementação da guarda compartilhada, fixação do domicílio da criança (nos casos em que o 

alienador muda-se para dificultar o convívio), chegando até a suspender a autoridade parental.  

Em casos extremados envolvendo denúncias de abuso sexual, a lei, salvo se houver 

iminente risco à segurança da criança, atestado por profissional designado pelo magistrado, 

assegura a visita do acusado, no mínimo na presença de uma terceira pessoa, com o intuito de 

proteger o menor e, da mesma forma, preservar o vínculo, nos casos de falsas denúncias.  

As punições de falsa denúncia e de dificultar ilicitamente do contato da criança com 

o outro genitor seriam apenados, no projeto, com detenção, seguindo os ditames do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. O intuito era o julgamento das condutas em Juizados Especiais para 

disponibilizar um instrumento adicional ao magistrado no intento de suspender o processo, 

realizando a transação penal e fazer com que o genitor se comprometesse a praticar condutas, 

omissivas, como a não mais praticar os atos alienantes à realização de condutas positivas, como 

levar a criança para fazer terapia psicológica. 

O texto primitivo do projeto de lei também estabelecia a possibilidade da perda da 

autoridade parental. No entanto, houve a modificação pela Câmara dos Deputados, alterando 

para a suspensão do poder.  
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O artigo 4º prevê a possibilidade de cognição ex officio pelo magistrado em 

qualquer grau de jurisdição para tomar conhecimento da prática e realizar as providências 

necessárias. No mesmo artigo é disposta a existência de prioridade na tramitação processual 

para os casos nos quais há indícios da existência da Alienação.   

Vetos foram realizados nos artigos 9º e 10º, excluindo a sanção que incluía a pena 

restritiva de liberdade, baseados na justificativa de que o objetivo da lei é proteger a criança e 

dar instrumentos ao Judiciário para coibir atos inoportunos, podendo assim, reverter a situação.  

Não obstante, o Estatuto da Criança e do Adolescente já contempla mecanismos de 

punição suficientes para inibir os efeitos da Alienação Parental, tais quais a inversão da guarda 

e a multa e suspensão da autoridade parental. Ulteriores efeitos de natureza penal podem ser 

prejudiciais à criança, uma vez que essa se encontra em situação de dependência psicológica do 

alienador.  

A Lei 12.318/10 entrou em vigor, com caráter pedagógico e educativo, com o 

intuito de conscientizar os pais de que atos até mesmo inconscientes praticados por esses são 

passíveis de penalidade, trazendo, conjuntamente, uma guarida a aqueles que necessitavam 

proteger a si mesmos e a seus filhos de alienadores. 

Após a separação, a opção por guarda unilateral provoca o afastamento entre os 

filhos e o genitor que não detém a guarda, o que reduz significativamente a quantidade de tempo 

que passam juntos, desfavorecendo uma forma de relacionamento normal, pois se encontram 

em dias pré-determinados e tem contato de forma superficial. Dessa maneira, o pai deixará de 

ser participativo na vida do menor, deixando de ser um pai ou mãe, e passando apenas a ser um 

mero visitante, alijado das principais decisões concernentes à sua própria prole.  

O interesse do menor será prejudicado, tendo em vista que um de seus genitores 

será apartado de sua vida, não mais podendo ajudá-lo, guiá-lo ou educá-lo como o fazia antes 

da separação, afetando, assim, seu desenvolvimento psicossocial. 

O ambiente criado pela guarda unilateral tende a ser o mais favorável para a 

implantação da Alienação Parental.  

Em contrapartida, há a guarda compartilhada, além de ser um meio de atenuação da 

Alienação, é principalmente um meio de prevenção, uma vez que o contato maior com ambos 
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os pais permite que a criança chegue a suas próprias conclusões quanto ao que sente por cada 

um deles, às quais não chegaria fazendo apenas visitas ao pai e ouvindo dizer como ele é por 

meio de outros. 

Mesmo que o casal tenha um relacionamento beligerante é ideal que busque 

reestruturações em seu comportamento e faça concessões para que o filho possa usufruir do 

duplo referencial. A implementação desse regime faz com que ambos sejam obrigados a se 

comunicar e chegar a acordos com relação à criação dos filhos comuns.  

Assim a Lei de Alienação Parental é um exemplo da ação educativa do Estado 

atuando para proteger menores contra abusos praticados por pessoas de sua confiança. 

 

 

4.4. LEIS SOBRE A GUARDA COMPARTILHADA  

 

Por mais que, no cenário atual, a dissolução conjugal não esteja em ascendência, 

mantém-se estável o número de casais que têm seus relacionamentos desfeitos, gerando 

conflitos, sentimentos negativos e, por vezes, quebra do canal de comunicação. Nesses lares 

nos quais existem menores há a necessidade de que os combatentes deixem suas diferenças de 

lado para, conjuntamente, continuarem a criar seus filhos. Enquanto, no passado, a guarda 

unilateral era concedida para um deles e o outro exercia o direito de visitação, atualmente, há a 

preferência por se manterem os mesmos laços para que a prole não sofra as perdas de uma 

separação, podendo ambos, assim, acompanhar o desenvolvimento dos filhos, que também 

mantêm os vínculos com sua família estendida.  

A guarda unilateral, como única modalidade possível, reproduzia um contexto social 

em que predominava uma divisão das funções baseadas no sexo e identidade de 

gênero. Podia ser, assim, desequilibrado o exercício do poder familiar, sobretudo nos 

casos de litígio, mas não só. Também em termos dos novos papéis assumidos por 

homens e mulheres, o exercício do poder familiar podia se ver desbalanceado, e 

também as concernentes responsabilidades, promovendo-se desigualdades de direitos 

e deveres, vis-a-vis as novas possibilidades de organização das famílias e das funções 
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parentais, e a consciência da necessidade dos filhos em contarem com o 

relacionamento com ambos os pais.281 

  

A guarda compartilhada dos filhos não foi prevista no texto original do Código 

Civil, sendo aplicada por magistrados somente quando ambos os pais a requeressem. Foi a 

alteração dada pela Lei 11.698/08 que privilegiou sua imposição em situações de divergências 

entre os genitores, no entanto, juízes resistiam em aplicá-la em caso de conflito parental. Para 

resolver a questão, a Lei 13.058/14 exige o compartilhamento equilibrado em casos de 

discórdia entre os genitores.282  

Compartilhada é a modalidade de guarda em que os pais participam ativamente da 

vida dos filhos, já que ambos detêm a guarda legal dos mesmos. Todas as decisões 

importantes são tomadas em conjunto, o controle é exercido conjuntamente. É uma 

forma de manter intacto o exercício do poder familiar após a ruptura do casal, dando 

continuidade à relação de afeto edificada entre pais e filhos e evitando disputas que 

poderiam afetar o pleno desenvolvimento da criança.283 

 

A guarda compartilhada tem por objetivo positivar que, após a ruptura do lar 

conjugal, ou quando esse não chega a ser formado, os genitores terão os mesmos direitos e 

deveres igualitários com relação a seus filhos, permitindo que esses cresçam com amplo 

contato, independentemente da relação entre seus pais. Os menores serão amparados 

conjuntamente por seus ascendentes, permitindo uma rotina de acesso amplo, tomada de 

decisão conjunta e amparo da prole. De tal forma, a criança não sentirá fragilizada ou que 

perdeu sua família após a dissolução da união.  

A guarda compartilhada se resume basicamente na participação dos pais de forma 

mais presente e mais intensa com o(s) filho(s), principalmente em seu processo de 

desenvolvimento integral. Tem como principal finalidade a consagração dos direitos 

e, principalmente, que o filho não ficará desprotegido da irresponsabilidade que exist e 

na guarda individual, mas sim proporciona dividir as responsabilidades do 

cotidiano.284 

 

                                                                 
281 GROENINGA, Giselle. Guarda Compartilhada e Relacionamento Familiar – algumas reflexões necessárias. 

Dez. 2014. Disponível em: < http://www.ibdfam.org.br/artigos/996/Guarda+Compartilhada+e+ Relacionamento 

+Familiar+%E2%80%93+Algumas+Reflex%C3%B5es+Necess%C3%A 1rias+>. Acesso em 21 abr. 2015.  
282  BRASIL, Lei Federal 13.058 de 2014. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/ 

2014/Lei/L13058.htm>. Acesso em 21 abr. 2015. Artigo 1.534 § 2o  “Quando não houver acordo entre a mãe e o 

pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a 

guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor”.  
283 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda Compartilhada: de acordo com a Lei 11.698/08, 

2º ed., Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 28. 
284 COPATTI, Lívia Copelli; PEDROSO, Susana da Silva Rodrigues. A Guarda Compartilhada e a Mediação 

como Soluções para Prevenir a Alienação Parental e Garantir o Direito à Convivência Familiar . In: Revista dos 

Tribunais Sul, v. 4, 2014, p. 75. 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/996/Guarda+Compartilhada+e+%20Relacionamento%20+Familiar+%E2%80%93+Algumas+Reflex%C3%B5es+Necess%C3%A1rias
http://www.ibdfam.org.br/artigos/996/Guarda+Compartilhada+e+%20Relacionamento%20+Familiar+%E2%80%93+Algumas+Reflex%C3%B5es+Necess%C3%A1rias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/%202014/Lei/L13058.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/%202014/Lei/L13058.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1584§2.


136 
 

 

Cabe ressaltar que a divisão de tempo entre os lares não será igual, e sim 

equilibrada, pois dividir em porções iguais resultaria em discussões e brigas em razão da 

dificuldade e necessidade de cronometrar constantemente a presença dos filhos.  

Portanto, a guarda compartilhada não pode ser confundida com a divisão igualitária 

da custódia física dos filhos, vez que a rotina é elemento essencial para o cotidiano 

dos seres humanos em formação, podendo essa divisão igual do tempo em que os 

filhos ficarão com cada um dos genitores operar em seu desfavor.285 

 

Caso a rotina dos ascendentes ou dos menores não possibilite que esses tenham duas 

residências, a guarda continuará sendo compartilhada, o tempo pode ser melhor distribuído e 

os dois genitores, conjuntamente, serão responsáveis por todas as decisões concernentes a seus 

filhos. Os filhos podem continuar vivendo com um de seus pais, mas o outro continuará a 

exercer todos os direitos e deveres inerentes à autoridade parental.  

Dessa maneira, a guarda compartilhada não se confunde com guarda alternada, em 

que pai e mãe, em períodos diferentes, exercem com exclusividade a guarda do filho. 

A guarda alternada não merece o apoio que tem a guarda compartilhada, porque 

naquela os filhos receberiam definições educacionais e formativas específicas, de 

acordo com o período em que estivessem com o pai ou com a mãe. Como escolher a 

escola? Como escolher as atividades extracurriculares? Como definir o tratamento de 

saúde do filho? Todas essas escolhas ficam impraticáveis na guarda alternada.286 

 

Os regramentos são provenientes do pedido daqueles genitores que, após a 

dissolução da sociedade conjugal, querem continuar presentes na vida de seus filhos, não sendo 

apenas visitantes.  

Ao dividir as tarefas referentes ao menor, a mãe não se sobrecarregará entre o 

trabalho e a responsabilidade de ser a única fonte de imposição de limites e distribuição de 

carinho, bem como o pai poderá participar em tarefas cotidianas e manter um relacionamento 

próximo com seus filhos.  

Em primeiro lugar, não cabe a inocência em se acreditar que a lei tenha, por si só, o 

condão em harmonizar as relações familiares. Estas são complexas por natureza, 

sobretudo em situações de litígio que envolvem os filhos, nas difíceis crises que 

demandam a diferenciação do casal parental do casal  conjugal, quando este assim se 

constituiu.287 

 

                                                                 
285 SILVA, Regina Beatriz Tavares . Guarda Compartilhada na Legislação Vigente Projetada. In: Revista do 

Instituto dos Advogados de São Paulo, v. 29, jan./jun. 2012, p. 239-249.  
286 Ibid., p. 239-249. 
287 GROENINGA, Giselle. Guarda Compartilhada e Relacionamento Familiar: algumas reflexões necessárias. 

Dez. 2014. Disponível em: < http://www.ibdfam.org.br/artigos/996/Guarda+Compartilhada+e+ Relacionamento+ 

Familiar+%E2%80%93+Algumas+Reflex%C3%B5es+Necess%C3%A1rias +>. Acesso em 21 abr. 2015. 
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http://www.ibdfam.org.br/artigos/996/Guarda+Compartilhada+e+%20Relacionamento+%20Familiar+%E2%80%93+Algumas+Reflex%C3%B5es+Necess%C3%A1rias


137 
 

 

A guarda compartilhada, além de ser um meio de atenuação da alienação parental, 

é principalmente um meio de prevenção, uma vez que o contato maior com ambos os pais 

permite que a criança chegue a suas próprias conclusões quanto ao que sente por cada um deles, 

às quais não chegaria fazendo apenas visitas ao pai e ouvindo dizer como ele é por meio de 

outros. 

Algumas doutrinas criticam a aplicação do instituto para casos em que os genitores 

não possuam um diálogo aberto288. No entanto, entende-se que, em muitos casos, como critério 

de prevenção da alienação, o ideal seria manter um amplo campo de acesso à criança e a todas 

as decisões concernentes a ela. Justamente nas situações nas quais não há consenso entre os 

pais é que eles necessitam ter igual acesso à criança. 

Visitas rigidamente marcadas, muitas vezes, são apenas uma forma de ditar regras 

ao convívio dos antigos cônjuges, em detrimento das necessidades reais da criança. O sistema 

de visitação de finais de semana, geralmente alternados, garante somente o contato físico, 

porém como não passam tempo suficientemente juntos, não beneficiam os laços emocionais 

entre pais e filhos, tampouco a participação ativa nos cuidados com o menor.  

Quanto mais os genitores forem igualmente presentes menos espaço restará para 

que o alienador pratique condutas impróprias. E, caso o faça, será mais fácil para que o alienado 

perceba e tenha oportunidade de evidenciar a realidade à prole. 

Para Elizio Luiz Perez, o magistrado autor do texto-base da lei de Alienação 

Parental "é certo que a implementação da guarda compartilhada, ao garantir equilibrada 

participação de pai e mãe na formação de seus filhos, representa importante instrumento, com 

larga eficácia, para inibir a alienação parental".289 

Se houver o desvio ou descumprimento não autorizado ou imotivado da cláusula de 

guarda compartilhada, poderá implicar na aplicação de sanções sobre as prerrogativas do 

                                                                 
288 MADALENO, Rolf. A Lei da Guarda Compartilhada (Lei 11.698, de 16 jun. .2008). In. DELGADO, Mário; 

COLTRO, Mathias. (coord.). Guarda Compartilhada. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2009, p. 321. 
289 PEREZ, Elizio Luiz. Breves Comentários acerca da Lei da Alienação Parental (Lei nº 12.318/10). In: DIAS, 

Maria Berenice (coord.). Incesto e Alienação Parental: realidades que a justiça insiste em não ver. 2º ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, p. 81. 
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genitor, incluindo a quantidade de horas que esse passa com o filho, como dispõe o § 4º, do 

artigo 1.584, do Código Civil.  

Coadunando com tal decisão está o Recurso Especial nº 1.251.000/MG, da Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso, na primeira instância, foi determinada a guarda 

compartilhada, com alternância de fins de semana, férias e feriados, além disso, o filho deveria 

passar três dias da semana com um dos pais e quatro com outro, também alternadamente. O pai 

recorreu, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o julgado anterior.290 

No recurso ao STJ, o pai alegou que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais teria contrariado os artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil291, que regulam a guarda 

compartilhada – a qual, para ele, só deveria ser deferida se houvesse relacionamento cordato 

entre os pais. Alegou, ainda, que a troca entre as casas dos pais caracterizaria a guarda alternada. 

Para a magistrada,  

Os direitos dos pais em relação aos filhos são, na verdade, outorgas legais que têm 

por objetivo a proteção à criança e ao adolescente, exigir-se consenso para a guarda 

                                                                 
290 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.251.000/MG. Relator Ministra Nancy Andrighi.  

Data do julgamento: 31 ago. 2011. 
291 BRASIL, Código Civil Brasileiro de 2002. São Paulo: Saraiva, 2014. “Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. 

§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, 

§ 5º) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe 

que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.  

§ 2º A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, 

mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: 

I - afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; 

II - saúde e segurança; 

III - educação. 

§ 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. 

Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:  

I - requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de 

divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar;  

II - decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo 

necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. 

§ 1º Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua 

importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas 

cláusulas. 

§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, semp re que possível, 

a guarda compartilhada. 

§ 3º Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, 

de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de 

equipe interdisciplinar. 

§ 4º A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda, unilateral ou compartilhada, 

poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de 

convivência com o filho”. 
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compartilhada dá foco distorcido à problemática, pois se centra na existência de litígio 

e se ignora a busca do melhor interesse do menor. 292 

  

A ministra apontou que, apesar do consenso ser desejável, a separação geralmente 

ocorre quando há maior distanciamento do casal. 

É questionável a afirmação de que a litigiosidade entre os pais impede a fixação da 

guarda compartilhada, pois se ignora toda a estruturação teórica, prática e legal que 

aponta para a adoção da guarda compartilhada como regra.293 

  
A magistrada admitiu que o compartilhamento da guarda pode ser dificultado pela 

intransigência dos genitores, contudo, mesmo assim, o procedimento deve ser buscado. 

A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar entre 

pais separados, mesmo que demande deles reestruturações, concessões e adequações 

diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal 

psicológico de duplo referencial. A drástica fórmula de imposição judicial das 

atribuições de cada um dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda 

compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária à  

implementação dessa nova visão.294 

 

A relatora também considerou que não ficou caracterizada a guarda alternada. 

Nesses casos, quando a criança está com um dos pais, este exerce totalmente a autoridade 

parental. Na compartilhada, mesmo que a custódia física esteja com um dos pais, os dois têm 

autoridade legal sobre o menor. 

A Lei nº 13.058/14, com o intuito de possibilitar o amplo acesso dos genitores a 

informações sobre seus filhos, inovou ao prever multa aplicável ao estabelecimento público ou 

privado que não atender à solicitação de dados de pais e/ou mães sobre seus filhos. As 

informações devem ser concedidas mesmo para aqueles pais que somente têm o direito de 

visitação dos menores, para auxiliá- los no poder-dever de supervisão do exercício de guarda.  

Quanto à discussão sobre a pensão alimentícia, as leis não eximem o pagamento 

para genitores que detêm a guarda compartilhada, uma vez que as despesas dos filhos deverão 

ser distribuídas de acordo com a necessidade dos menores e a capacidade de seus pais; na 

                                                                 
292 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.428.596/RS. Relatoria Ministra Nancy Andrighi, 

Data de Julgamento 03 jun. 2014. 
293 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.428.596/RS. Relatoria Ministra Nancy Andrighi, 

Data de Julgamento 03 jun. 2014. 
294 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.428.596/RS. Relatoria Ministra Nancy Andrighi, 

Data de Julgamento 03 jun. 2014.  
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hipótese de desequilíbrio econômico, o que detém maiores possibilidades financeiras 

continuará a arcar com mais custos.  

Como críticas à legislação, há aqueles que a interpretam como imposição estatal no 

modelo de relacionamento familiar, contudo, tal intervenção decorre dos prejuízos causados 

pelo desfazimento de lares, com a posterior redução do convívio com um dos genitores. Mesmo 

em situações em que não ocorram práticas de alienação parental, a interrupção e o afastamento 

por si só acarretam prejuízos psicológicos, deixando tanto pais quanto filhos em posições de 

fragilidade. Ressalta-se, também, que, caso os genitores não desejarem participar de uma guarda 

compartilhada, estes não serão obrigados a fazê-lo. Trata-se de uma opção para aqueles que 

almejam compartilhar os cuidados referentes a seus filhos.  

A lei possibilita e incentiva a conduta como forma de coibir eventuais abusos, no 

entanto, não impõe o regime de guarda, cabendo aos genitores a decisão sobre a questão. 

 

 

4.6. ESTATUTO DAS FAMÍLIAS 

 

O Projeto de Lei nº 2.285/2007, de autoria do deputado Sérgio Barradas Carneiro, 

foi idealizado conjuntamente com o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e uma 

comissão de juristas composta por Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Luis Edson 

Fachin, Maria Berenice Dias, Paulo Lôbo, Rodrigo da Cunha Pereira e Rolf Madaleno. O 

Projeto, posteriormente alterado pelo Projeto de Lei 674/07295 e o 470/13, buscou adequar a lei 

                                                                 
295  Diário da Câmara dos Deputados, Ano LXII- nº 229 – Terça-Feira, 18 de dezembro de 2007. Brasília – DF, p. 

70 “REQUERIMENTO Nº 2.079, DE 2007 (Do Sr. Rodovalho) Requer a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 

nº 2.285, de 2007, e nº 674, de 2007. Senhor Presidente, Verifico, feito o exame do conteúdo e justificativa do 

Projeto de Lei nº 674, de 2007, de autoria do Deputado Cândido Vacarezza, que ali se está tratando de matéria 

correlata ou conexa àquela versada no Projeto de Lei nº 2.285, de 2007, de autoria do Deputado Sérgio Barradas, 

o que importa, na forma do art. 142, regimental, à tramitação conjunta dessas proposições. Aparentemente, a 

primeira proposição trata da regulamentação da união estável entre homem e mulher como entidade familiar, a 

segunda, também reflete juízo de valor a respeito do mesmo objeto e propõe alterações na mesma legislação de 

base. Em vista disso, solicito a Vossa Excelência o deferimento da tramitação conjunta dessas proposições 

legislativas, haja vista que condição estabelecida no parágrafo único do referido art. 142 encontra -se atendida. Sala 

das Sessões, 3 dezembro de 2007. – Deputado Rodovalho. Defiro. Apense-se o PL nº 2.285/07 ao PL nº 674/07. 

Oficie-se e, após, publique-se. Em 17-12-2007. – Arlindo Chinaglia, Presidente.” 
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à nova realidade sociocultural, baseando o regramento nos valores da pluralidade, 

solidariedade, cuidado e afeto.296 Disciplina alterando todo o Livro de Direito de Família do 

Código Civil, acrescentando proteções e regras processuais.  

Como razões fundamentais do Estatuto justificaram, 

O Livro de Direito de Família do Código Civil de 2002 foi concebido pela Comissão 

coordenada por Miguel Reale no final dos anos sessenta e início dos anos setenta do 

século passado, antes das grandes mudanças legislativas sobre a matéria, nos países 

ocidentais, e do advento da Constituição de 1988. O paradigma era o mesmo: família 

patriarcal, apenas constituída pelo casamento, desigualdades dos cônjuges e dos 

filhos, discriminação a partir da legitimidade da família e dos filhos, subsistência dos 

poderes marital e paternal. A partir da Constituição de 1988 operou-se verdadeira 

revolução copernicana, inaugurando-se paradigma familiar inteiramente remodelado, 

segundo as mudanças operadas na sociedade brasileira, fundado nos seguintes pilares: 

comunhão de vida consolidada na afetividade e não no poder marital ou paternal; 

igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges; liberdade de constituição, 

desenvolvimento e extinção de entidades familiares; igualdade dos filhos de o rigem 

biológica ou socioafetiva; garantia de dignidade das pessoas humanas que a integram, 

inclusive a criança, o adolescente e o idoso.297 

 
Assim, alteraram a definição legal de família “é protegida como família toda 

comunhão de vida instituída com a finalidade de convivência familiar, em qualquer de suas 

modalidades”, com intuito de agasalhar outras formas que não o casamento, a união estável e a 

monoparentalidade. Acolhe como família, as modalidades parentais, inclusive, as 

pluriparentais, reconhecendo legalmente a realidade fática brasileira,  

Art. 69. As famílias parentais se constituem entre pessoas com relação de parentesco 

entre si e decorrem da comunhão de vida instituída com a finalidade de convivência 

familiar.  

§ 1º Família monoparental é a entidade formada por um ascendente e seus 

descendentes, qualquer que seja a natureza da filiação ou do parentesco. 

§ 2º Família pluriparental é a constituída pela convivência entre irmãos, bem como as 

comunhões afetivas estáveis existentes entre parentes colaterais.298  

 

Quanto ao casamento, revogaram as causas suspensivas por não terem mais 

efetividade diante da sociedade atual, atualizaram os impedimentos da união e simplificaram 

as exigências para a sua celebração. Por fim, suprimiram a separação obrigatória, em razão do 

                                                                 
296 BRASIL, Projeto de Lei 2.285/07. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ prop_ 

mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filena

me=Tramitacao-PL+2285/2007 >. Acesso em 21 abr. 2015. 
297 BRASIL, Projeto de Lei 2.285/07. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ prop_ 

mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filena

me=Tramitacao-PL+2285/2007 >. Acesso em 21 abr. 2015. 
298 BRASIL, Projeto de Lei 2.285/07. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ prop_ 

mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filena

me=Tramitacao-PL+2285/2007 >. Acesso em 21 abr. 2015. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
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seu caráter discriminatório, por pressupor a incapacidade de idosos escolherem o regime 

matrimonial.  

Para assegurar que o casamento religioso obtivesse os mesmos direitos que a união 

civil, o Projeto estipulou que a primeira também devesse seguir os requisitos legais, o que gerou 

polêmica ao impor regras a religiões. No entender de Regina Beatriz Tavares da Silva,  

O Brasil é um Estado laico em que é assegurada a liberdade religiosa, conforme o art. 

5.º, VI da CF/1988. Tal liberdade é assegurada pela redação atual do art. 1.516 do 

CC/2002, em que "o registro do casamento religioso submete-se aos mesmos 

requisitos exigidos para o casamento civil", e não o casamento religioso em si. 

Conclusão: O Projeto de Lei do Estatuto das Famílias viola a laicidade do Estado 

brasileiro e visa à intervenção estatal nas instituições religiosas.299  

 

Quanto às formas de dissolução da união, mantiveram a separação e o divórcio, 

contudo, excluíram qualquer menção às razões que levaram à dissolução. 

Privilegiou-se o divórcio como meio mais adequado para assegurar a paz dos que não 

mais desejam continuar casados, definindo em regras simples e compreensíveis os 

requisitos para alcança-lo. Evitou-se, tanto no divórcio quanto na separação, a 

interferência do Estado na intimidade do casal, ficando vedada a investigação das 

causas da separação, que não devem ser objeto de publicidade. 300 

 

Quanto às uniões estáveis, foram compatibilizadas com os relacionamentos 

matrimoniais no tocante a direitos e deveres e, para assegurar direitos patrimoniais relativos ao 

casamento, criaram o novo estado civil de “convivente”. 

No tocante às uniões homoafetivas, criaram uma nova categoria de família para 

protegê-las, não sendo nem uniões estáveis, nem matrimônios. No entanto, retiraram a 

necessidade de diversidade de sexos para o casamento.  

Em momento algum a Constituição veda o relacionamento entre pessoas do mesmo 

sexo. A jurisprudência brasileira tem procurado preencher o vazio normativo 

infraconstitucional, atribuindo efeitos pessoais e familiares às relações entre essas 

pessoas. Ignorar essa realidade é negar direitos às minorias, incompatível com o 

Estado Democrático. 301  

                                                                 
299 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Estatuto das Famílias retoma proposições desastrosas. In: Revista do 

Instituto de Direito Brasileiro da Universidade de Lisboa, ano 2,  nº 13, 2013,  p.2. 
300 BRASIL, Projeto de Lei 2.285 de 2007. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ prop_ 

mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filena

me=Tramitacao-PL+2285/2007 >. Acesso em 21 abr. 2015. 
301  BRASIL, Projeto de Lei 2.285/07. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ prop_ 

mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filena

me=Tramitacao-PL+2285/2007 >. Acesso em 21 abr. 2015. “Art. 22. O casamento religioso submete-se aos 

mesmos requisitos exigidos para o casamento civil e produz efeitos a partir da data de sua celebração. Parágrafo 

único. O casamento religioso, para ter validade e equiparar-se ao casamento civil, precisa ser levado a registro no 

prazo de noventa dias de sua celebração”. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
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Inovaram ao assegurar direitos alimentícios, materiais e morais às famílias 

paralelas, conhecidas no atual Código como concubinato302. Apesar de direitos assim já estarem 

sendo reconhecidos pelo Judiciário em casos isolados303, os valores da maioria da sociedade 

atual ainda os refuta.  Assim explana Mario Luiz Delgado,  

E antes que se deturpe o sentido desta minha manifestação, para transformá-la em 

uma espécie de ode à poligamia, ressalto o meu pleno convencimento da permanência 

do princípio monogâmico como um dos princípios basilares do nosso Direito de 

Família legislado, ao lado da afetividade, da busca da felicidade, da isonomia de 

gênero e do melhor interesse da criança e do adolescente. Ocorre que todo e qualquer 

princípio está sujeito à colisão com outros princípios e até mesmo com outras regras, 

submetendo-se, portanto, a contínua e permanente operação de ponderação. A 

convivência dos princípios é sempre tensa, conflitual e, por isso, não pode o princípio 

da monogamia impedir o reconhecimento de determinados direitos, especialmente 

quando estiver em jogo o macro princípio da dignidade da pessoa humana. Os 

princípios colidentes coexistem, deixando de ser aplicados em um caso ou em outro, 

de acordo com o seu peso ou sua importância naquela situação concreta, mas 

permanecendo no ordenamento.304 

 

Todas as formas de filiação são reconhecidas, sendo sanguíneas, adotivas ou 

socioafetivas, vetando qualquer forma de impugnação se a posse do estado de filho estiver 

configurada.   

Mantém a preferência pela guarda compartilhada, mas inova ao estender o direito 

de convivência a qualquer pessoa com quem a criança ou adolescente mantenham vínculo de 

                                                                 
302 Id.  “Art. 14, caput e parágrafo único, que “As pessoas integrantes da entidade familiar têm o dever recíproco 

de assistência, amparo material e moral, sendo obrigadas a concorrer, na proporção de suas condições financeiras 

e econômicas, para a manutenção da família.  

Parágrafo único. A pessoa casada, ou que viva em união estável, e que constitua relacionamento familiar paralelo 

com outra pessoa, é responsável pelos mesmos deveres referidos neste artigo, e, se for o caso, por danos materiais 

e morais”. 
303 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.126.173/MG, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. 

Data de Julgamento: 09 abr. 2013. “DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS.PENHORA 

INCIDENTE SOBRE IMÓVEL NO QUAL RESIDEM FILHAS DO EXECUTADO.BEM DE FAMÍLIA. 

CONCEITO AMPLO DE ENTIDADE FAMILIAR.RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 1. "A 

interpretação teleológica do Art. 1º, da Lei 8.009/90, revela que a norma não se limita ao resguardo da família. 

Seu escopo definitivo é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana: o direito à moradia" (EREsp 

182.223/SP, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 6/2/2002). 2. A impenhorabilidade do bem 

de família visa resguardar não somente o casal, mas o sentido amplo de entidade familiar. Assim, no caso de 

separação dos membros da família, como na hipótese em comento, a entidade familiar, para efeitos de 

impenhorabilidade de bem, não se extingue, ao revés, surge em duplicidade: uma composta pelos cônjuges e outra 

composta pelas filhas de um dos cônjuges. Precedentes. 3. A finalidade da Lei nº 8.009/90 não é proteger o devedor 

contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, sim, reitera-se, a proteção da entidade familiar no seu 

conceito mais amplo. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença”. 
304 DELGADO, Mário Luiz. Um novo direito de família que se projeta .  In: Letrado, Instituto dos Advogados 

de São Paulo, ed. 109, abr./set. 2014, p. 38. 
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afetividade, abrindo espaço para interpretações dúbias, que possam prejudicar a autoridade 

parental dos genitores.305 

Por não considerar o Código Civil propício para normatizar sobre regramentos de 

família, o Projeto cria um estatuto autônomo. Como crítica à separação, Regina Beatriz Tavares 

da Silva ressalta a inexistência do Livro do Direito da Sucessão, lembrando a dificuldade em 

conciliar normas sucessórias do Código com um regramento apartado de Direito de Família.306  

Como pode ser observado, o Projeto de Lei 2.285/07, modificado pelo Projeto 

674/07 e 470/13 busca redigir uma nova realidade no Direito de Família ao criar um Estatuto 

próprio, afastado do Código Civil, ao acolher diversos grupamentos familiares, alterar os modos 

como se adquirem filhos, enfim, passa a acolher legalmente situações que a jurisprudência 

brasileira tem reconhecido nas últimas décadas.  No entanto muitas das alterações realizadas, 

por mais que estejam em concordância com interpretações jurídicas da Constituição, distorcem 

o pensamento médio da sociedade brasileira atual.  

Foram suprimidas as causas suspensivas do casamento, previstas no Código Civil, 

porque não suspendem o casamento, representando, ao contrário, restrições à 

liberdade de escolha de regime de bens. Os impedimentos aos casamentos foram 

atualizados aos valores sociais atuais, com redação mais clara.  

Suprimiu-se o regime de bens de participação final nos aquestos, introduzido pelo 

Código Civil, em virtude de não encontrar nenhuma raiz na cultura brasileira e por 

transformar os cônjuges em sócios de ganhos futuros reais ou contábeis, 

potencializando litígios.  

Por seu caráter discriminatório e atentatório à dignidade dos cônjuges, também foi 

suprimido o regime de separação obrigatório, que a Súmula 377 do Supremo Tribuna 

Federal (STF) tinha praticamente convertido em regime de comunhão parcial. 

Evitou-se, tanto no divórcio quanto na separação, a interferência do Estado na 

intimidade do casal, ficando vedada a investigação das causas da separação, que não 

devem ser objeto de publicidade.  

O que importa é assegurar-se o modo de guarda dos filhos, no melhor interesse destes, 

a fixação ou dispensa dos alimentos entre os cônjuges, a obrigação alimentar do não  

guardião em relação aos filhos comuns, a manutenção ou mudança do nome de família 

e a partilha dos bens comuns.307 

 

                                                                 
305 BRASIL, Projeto de Lei 2.285/07. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ prop_ 

mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filena

me=Tramitacao-PL+2285/2007 >. Acesso em 21 abr. 2015. “Art. 97. Não havendo acordo entre os pais, deve o 

juiz decidir, preferencialmente, pela guarda compartilhada, salvo se o melhor interesse do filho recomendar a 

guarda exclusiva, assegurado o direito à convivência do não-guardião. Parágrafo único. Antes de decidir pela 

guarda compartilhada, sempre que possível, deve ser ou- 51 vida equipe multidisciplinar e utilizada a mediação 

familiar”. 
306 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Estatuto das Famílias retoma proposições desastrosas. In: Revista do 

Instituto de Direito Brasileiro da Universidade de Lisboa, ano 2,  nº 13, 2013,  p.2. 
307 BRASIL, Projeto de Lei 2.285/07. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ prop_ 

mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filena

me=Tramitacao-PL+2285/2007 >. Acesso em 21 abr. 2015. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/%20prop_%20mostrarintegra;jsessionid=16766DB5B33009096A2636F4E11A9838.proposicoesWeb1?codteor=517043&filename=Tramitacao-PL+2285/2007
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Por meio desse requisito, será possível o casamento em cultos que aceitam o 

casamento homoafetivo para, posteriormente, convalidá-lo nos moldes do casamento civil. Até 

mesmo porque foi retirada a menção sobre a diversidade de sexos, deixando claro que o Estatuto 

acolhe tal modelo familiar. 

O estágio cultural que a sociedade brasileira vive, na atualidade, encaminha-se para o 

pleno reconhecimento da união homoafetiva. A norma do art. 226 da Constituição é 

de inclusão - diferentemente das normas de exclusão das Constituições pré-1988 -, 

abrigando generosamente todas as formas de convivência existentes na sociedade. A 

explicitação do casamento, da união estável e da família monoparental não exclui as 

demais que se constituem como comunhão de vida afetiva, de modo público e 

contínuo. Em momento algum, a Constituição veda o relacionamento de pessoas do 

mesmo sexo. A jurisprudência brasileira tem procurado preencher o vazio normativo 

infraconstitucional, atribuindo efeitos às relações entre essas pessoas. Ignorar essa 

realidade é negar direitos às minorias, incompatível com o Estado Democrático. Tratar 

essas relações como meras sociedades de fato, como se as pessoas fossem sócios de 

uma sociedade de fins lucrativos, é violência que se perpetra contra o princípio da 

dignidade das pessoas humanas, consagrado no art. 1º, inciso III da Constituição. Se 

esses cidadãos brasileiros trabalham, pagam impostos, contribuem para o progresso 

do País, é inconcebível interditar-lhes direitos assegurados a todos, em razão de suas 

orientações sexuais. 308  

 

O Estatuto poderia ter inovado, sendo mais amplo e acolhedor ao defender o 

casamento homoafetivo, não apenas o meio termo já defendido pelo Supremo Tribunal Federal.  

Filiação - A filiação é tratada de modo igualitário, pouco importando a origem 

consanguínea ou socioafetiva (adoção, posse de estado de filho ou inseminação 

artificial heteróloga). Almeja-se descortinar os paradigmas parentais, materno-filiais 

e paterno-filiais que podem apreender, no plano jurídico, a família como realidade 

socioafetiva, coerente com o tempo e o espaço do Brasil de hoje, recebendo a 

incidência dos princípios norteadores da superação de dogmas preconceituosos. 

Procurou-se distinguir com clareza, para se evitar as contradições jurisprudenciais 

reinantes nesta matéria, o que é dever de registro do nascimento, reconhecimento 

voluntário do filho, investigação judicial de paternidade ou maternidade e impugnação 

da paternidade e da maternidade ou da filiação. Nenhuma impugnação deve 

prevalecer quando se constatar a existência de posse de estado da filiação, consolidada 

na convivência familiar duradoura.309 

 
 

Já o outro Estatuto da Família, o Projeto de Lei 6.583/13, proposto pelo Deputado 

Anderson Ferreira, possui 15 artigos, dispondo sobre o conceito de família, normas gerais para 

atuação do Poder Público em políticas voltadas ao núcleo familiar, direitos da família e a criação 

de um Conselho para a instituição.  

                                                                 
308 BRASIL, Projeto de Lei 2.285/07. op. cit.  
309 BRASIL, Projeto de Lei 2.285/07. op. cit. 
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Foi criado por comunidades cristãs protestantes, na tentativa de barrar a evolução 

do Direito de Família e impor as visões do grupo perante toda a sociedade. Em virtude de sua 

inconstitucionalidade, sofreu diversas modificações e emendas.  

Houve a tentativa de união do Projeto 6.583/13 ao Projeto do Estatuto das Famílias 

do IBDFAM, a qual foi negada em virtude do avançado caminhar do Estatuto plural, que já 

havia passado por diversas Comissões em que o primeiro não fora ainda discutido.  

O Projeto que conceitua a entidade familiar como o núcleo social formado a partir 

da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda, 

por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

Quanto à necessidade de proteger as famílias, amplia as políticas públicas no âmbito 

familiar para garantir meios que assegurem o acesso ao atendimento psicossocial,  garante o 

acesso efetivo das famílias à Defensoria Pública e assistência prioritária a jovens grávidas e 

dependentes químicos. 

A multiplicidade de Projetos tratando sobre a família reflete a divisão social na 

temática, com posicionamentos extremados de ambos os lados, demonstrando que há a 

necessidade de alteração de ideais positivados, desde que encontrem um meio-termo entre 

restrição de garantias constitucionalmente impostas e imposição de normas futuristas, 

impraticáveis no estado atual de desenvolvimento social.  
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CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa tratou de estudar conceitos envolvendo a intervenção estatal 

no seio familiar que, por sua vez, pode vir a prejudicar grupos familiares não tradicionais, em 

que a solução para questões discriminatórias ou omissivas por parte do Legislativo e do 

Executivo, do Brasil atual, é a proteção por meio do Judiciário, uma vez que parte da maioria 

mediante seus representantes eleitos não pode decretar a perda de direitos civis de grupo pelos 

quais, eventualmente, nutre alguma aversão. 

Quanto aos regramentos legislativos cabe salientar que a legitimação democrática 

não advém apenas de quem votou nos eleitos, e sim do poder emanado do povo como um todo, 

daqueles que aceitaram o Pacto Social e serão representados por ele. Um grupo pode ter eleito 

um representante, mas, assim que ele assume o poder, torna-se responsável por toda a 

comunidade representada. Em contrapartida, normativas futuristas ou que imponham uma visão 

de um grupo minoritário, como a Lei da Palmada, devem ser revistas para evitar que 

comportamentos populares em determinado período de tempo, sejam impostos para todo um 

grupo social.  

A possível crítica quanto à aplicação de valores liberais para um Estado, como é o 

brasileiro, baseada na crença de que esses ideais poderiam desestabilizar o sistema, não merece 

prosperar.  A preservação da liberdade individual para que seres humanos possam buscar 

privativamente o que compreendem como verdade e felicidade tem resguardo na Constituição 

Federal de 1988, a qual prevê proteção aos valores singulares e ao multiculturalismo. No 

entanto, o Estado deve intervir nas famílias para reduzir as desigualdades, proteger os mais 

fragilizados e até mesmo para incentivar modos de conduta que considere mais adequado, desde 

que, sempre permitindo que aqueles que não possuam os mesmos valores sejam protegidos e 

respeitados. 

No cenário social atual a hierarquia e a segmentação familiar estão sendo 

suplantadas pela democratização, fazendo com que a intervenção estatal excessiva seja vista 

como indevida. No mais, quando realizada, tal intervenção deve respeitar os valores individuais 

de seus nacionais, esses livres para gerir seus interesses conforme suas convicções, desde que 

não sejam prejudiciais aos demais indivíduos.  
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No tocante ao respeito à multiculturalidade social refletida na seara familiar, ao 

invés de reencenar inquisições na busca pelo julgamento daqueles que vivem comportamentos 

sociais fora do padrão mais aceito, em uma perseguição contra o desigual, a sociedade deve 

abraçar as particularidades de visão para, enfim, alcançar a almejada harmonia. Ao entender 

que pensamentos diferentes não desestabilizarão o modo de conviver em grupo, e sim o 

fortificarão por entender que a diversidade permite a evolução de meios de viver mais 

equilibrados. O Pacto Social não está pautado por todos pensarem igualmente, e sim no desejo 

de permanecerem em sociedade, mesmo com as diferenças que cada um dos pactuantes possui. 

Com relação ao conceito de família, o Estado é responsável por acolher valores já 

perpetrados pela sociedade, trazendo-os para o mundo jurídico-legal.  Por enquanto, para o 

Código Civil brasileiro, famílias são as monoparentais, aquelas formadas por união estável e 

por casamento. Como forma complementar, a Lei Maria da Penha, para os seus efeitos, acolhe 

também as relações homoafetivas. As demais formas tratadas no estudo são inovações sociais 

acolhidas pela jurisprudência, conforme interpretação constitucional.  

Como visto no decorrer da pesquisa, a família brasileira é multifacetada ao mesmo 

tempo que ainda possui grande influência cristã patriarcal, com divisão de tarefas de acordo 

com o gênero, contudo apresenta tendência à socioafetividade, democratização e desapego a 

laços biológicos. Também se desliga do modelo familiar único com o intuito de encontrar 

caminhos singulares e personalíssimos para cada grupo, de acordo com a individualidade de 

seus integrantes.  

Assim, conforme o entendimento expandido, família perante os valores da 

sociedade moderna é a união de indivíduos formada por laços sanguíneos, jurídicos ou 

socioafetivos, pautados em uma plena comunhão de vidas, de modo duradouro. Constitui o 

grupamento social mais relevante, tornando-se merecedor da proteção do Estado, no mesmo 

compasso que livre para transparecer seus ideais, crenças e modos de se desenvolver.  

Passando à análise individual das organizações familiares, o casamento, principal 

forma de proteção legal da família, consiste na união firmada por rito solene, público, com o 

intuito de formalização do matrimônio, entre homem e mulher, estabelecendo vínculos entre o 

casal no âmbito afetivo, patrimonial e obrigacional. Como construção jurídico-administrativa é 

permitida a celebração entre casais homoafetivos, no entanto, não há disposição legal vigente.  
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As famílias convivenciais são aquelas que são impedidas de celebrar o casamento 

ou optaram por não fazê-lo, são protegidas legalmente como família, porém, por não seguirem 

o rito público e solene do casamento, não possuem os mesmos direitos na seara patrimonial.  

Famílias chefiadas por mulheres são o modelo a seguir na seara de proteções 

legislativas para a equiparação de minorias sociais, e que vêm dando resultado para se alcançar 

a igualdade entre os gêneros. Essas intervenções devem focar no seguimento de mães solteiras, 

que foram abandonadas por seus companheiros, aumentando as vagas em creches e escolas em 

período integral, para que estas possam trabalhar, deixando seus filhos em local seguro, e 

também terem acesso à assistência social quando solicitada, com o intuito de orientá-las em 

dúvidas e cuidados necessários.  

Os lares monoparentais masculinos são núcleos que vêm se multiplicando nas 

últimas décadas em razão da desvinculação da noção de família matrimonializada, do aumento 

da vontade masculina de ter filhos e do desfazimento de preconceitos culturais que não 

consideravam o homem como capaz de prover para a prole da mesma maneira que uma genitora 

o faria. Devem ser protegidos pelos direitos resguardados a monoparentalidade feminina, 

quanto ao auxílio necessário para cuidar dos filhos, apesar de não apresentarem a mesma 

vulnerabilidade.  

As famílias mosaicos, aquelas oriundas de lares desfeitos muito se beneficiaram das 

leis sobre a guarda compartilhada, visto que diminuíram as disputas judiciais para conseguir 

uma custódia mais igualitária dos filhos, favorecendo a manutenção de laços e reduzindo 

traumas psicológicos. 

Sobre a questão homossexual, sabe-se que tais relacionamentos sempre existiram 

na história humana, porém, raras vezes como beneficiários de uma proteção familiar. No Brasil, 

fora sanções penais da Lei 11.340/06, esses ainda não são tutelados legalmente, apesar de haver 

Projetos de Lei nesse sentido. Dois séculos se passaram desde os regramentos da Constituição 

do Império, a qual impunha o casamento católico como única forma de se constituir uma 

família, assim, não está em vigência a concepção de que uniões homoafetivas sejam 

comparadas com o direito do trabalho e a prestação de serviços ou a concepção de sociedade 

de fato advinda do direito comercial, no entanto, a legislação positivada tem um amplo caminho 

a percorrer para efetivar os valores democráticos da Constituição atual.  
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Na esfera doutrinária relacionamentos homoafetivos têm sido considerados como 

família, tendo a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 e a Ação por Descumprimento de 

Preceito Fundamental 132, fruto de uma atuação extensiva do Supremo Tribunal Federal, em 

razão da inércia do Poder Legislativo, equiparado esses relacionamentos às uniões estáveis. 

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça, pela Resolução 175, determinou que cartórios 

permitissem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Assim, a proteção estatal para 

reconhecê-los como família, na visão da lei, ainda é necessária.    

  Os laços socioafetivos, sempre presentes na realidade social, adentraram o mundo 

jurídico com a posse do estado de filho, chancelando e protegendo juridicamente o que a 

sociedade viabilizou no mundo fático.  

As relações com benefícios familiares refletem uma nova visão social considerada 

como futurista e inovadora, que supera a vinculação estatal para compor famílias de modo não 

tradicional. Por enquanto, de acordo com a lei, serão consideradas como dois núcleos 

monoparentais distintos, a serem tratados como casais com relacionamentos desfeitos, não 

sendo autorizadas, em âmbito pátrio, a adotarem conjuntamente. Há a necessidade de um 

acompanhamento do grupamento para determinar se são apenas um grupo passageiro ou se 

tendem a continuar aumentando, necessitando que legislação e jurisprudência se atualizem para 

dirimir suas futuras demandas.   

Ressalta-se que aqueles que somente contratam com o objetivo de ter filhos, mas 

não pretendem criá-los cooperativamente e não há ligações prévias entre os pais refletem um 

risco da coisificação da família e da prole, ao tratarem menores como mero objeto de pactuação 

obrigacional e não merecem os direitos concedidos à família, salvo o vínculo entre o genitor e 

o filho, que sempre será preservado.  

Superada a discussão da intervenção e proteção do Estado sobre o que é considerado 

como família passa-se às conclusões sobre normas legislativas que afetem as interações da vida 

familiar.  

A Lei da Palmada é o maior exemplo atual de regramento em que o Estado se 

imiscui no seio familiar para ditar regras de conduta de como deve ser realizada a educação da 

prole.  Como visto, a maioria dos lares já utilizou esse castigo como forma de impor limites, e 

grande porcentagem o usa, frequentemente, como representação do ius puniendi concedido à 
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autoridade familiar. Tolher essa possibilidade não só reduz a autoridade parental como restringe 

as formas com que essa possa educar seus filhos, desestruturando as relações entre a família. A 

norma retira esse poder, ultrapassando o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal, 

que são meios para resguardar menores no caso de abuso e excessos, não havendo necessidade 

de demais normativas de cunho perfeccionista.  

A legislação sobre alienação parental e guarda compartilhada é proveniente dos 

pedidos de genitores que, após a dissolução da sociedade conjugal, ainda querem continuar 

presentes na vida de seus filhos, não sendo apenas visitantes. Essas leis, além de assegurarem 

o convívio da criança com seus responsáveis, também inibem possíveis abusos cometidos por 

um dos cuidadores para alienar a prole. 

As diversas formas de Estatutos das Famílias representam o duelo social entre os 

conservadores, que buscam preservar seus ideais familiares e impô-los ao restante da 

população, e grupos numericamente inferiores, que desejam ter seus direitos reconhecidos 

legalmente, porém, ao fazê-lo, podem acabar por modificar padrões tradicionais respeitados por 

uma grande parcela da sociedade. Os dogmas de grupos sociais não devem ser impostos para 

os demais; a maioria ou tampouco a minoria devem fazer valer seus ideais em detrimento do 

direito alheio. Assim, deve ser buscado um equilíbrio que preserve os direitos de liberdade e 

igualdade de todos os que vivem em sociedade. 

A pesquisa demonstrou que a intervenção do Estado na vida privada não só é 

desejável como também necessária. Apesar de apresentar aspectos desfavoráveis quando 

demasiada, ao tentar incutir valores de um certo grupo aos demais representantes da sociedade, 

no entanto, é crucial para assegurar direitos fundamentais e defender a multiplicidade familiar.  

Quanto à esfera das relações familiares, somente devem interferir para reprimir 

excessos e punir comportamentos ilícitos. Caso almeje repassar valores, o Estado deve fazê-lo 

na forma de sugestão, e não de imposição. Pois, ao respeitar o multiculturalismo e as diferenças 

sociais, a harmonia entre o grupo social privilegiará aqueles que ali habitam.  

Por fim, a família, tal como a sociedade, continua a passar por um processo de 

reinvenção contínua, sendo responsabilidade do Poder Legislativo  e da sociedade reconhecer 

a família brasileira contemporânea como aquela composta por afeto, carinho, respeito, 

convivência duradoura, publicidade, caráter de assistência mútua e que não contrariem as 
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demais disposições legislativas, abraçando formas familiares minoritárias  para que estas 

sintam-se acolhidas e tenham suas liberdades resguardadas, promovendo assim a equidade entre 

grupamentos e propiciando uma maior harmonia social.  
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