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RESUMO  

 

PEREIRA, Renata de Lima. O reconhecimento jurídico das entidades familiares afetivas: 
uma análise baseada no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 2005. 154p.  
Dissertação de Mestrado - Centro de Ciências Jurídicas/ Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
Objetivou esta dissertação, a princípio, demonstrar o quanto a lei brasileira, em matéria de 
Direito de Família, encontra-se defasada. Isto porque, a Carta Magna em vigor previu 
explicitamente apenas três modos de entidades familiares legítimas: o casamento, a união 
estável e a comunidade monoparental. Mas a realidade social aponta diversos outros tipos 
de entidades familiares, os quais não foram legislados, sendo todos baseados num elemento 
comum: o afeto. Para que isto restasse comprovado, analisou-se a família ocidental desde 
os seus primórdios até a influência desta na maneira de viver das famílias brasileiras. A 
partir de então, fez-se uma análise legislativa do assunto no Direito brasileiro, iniciando-se 
com o Código Civil (CC) do século anterior até o atual, passando por relevantes e inúmeras 
alterações trazidas pela Constituição Federal (CF), através do processo de 
constitucionalização do Direito Civil.  Para reforçar a idéia defendida de que existem vários 
tipos de famílias, além daqueles previstos pelo constituinte, analisou-se o afeto como sendo 
o elemento indispensável e caracterizador de determinada relação entre pessoas, ser ou não 
uma família, para que só assim esteja assegurada a dignidade humana de seus membros. 
Trouxe-se ainda uma análise crítica do Novo Código Civil (NCC), o qual não disciplinou 
devidamente a matéria. Tudo isso para comprovar que há entidades familiares que não 
foram previstas explicitamente pelo legislador, mas, sim, de forma implícita, aqui 
denominadas de entidades afetivas.  
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ABSTRACT 

 
PEREIRA, Renata de Lima. O reconhecimento jurídico das entidades familiares afetivas: 
uma análise baseada no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 2005. 154p.  
Dissertação de Mestrado - Centro de Ciências Jurídicas/ Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
It was aimed in this composition, first, to demonstrate how much Brazilian laws about 
Family Rights are over passed. The currente basic Constitution previewed explicitly just 
three real ways of family entities: marriage, stable union and fatherhood family. But the 
Brazilian reality points out several different kinds of family entities, all of them based onto 
one common element: affection. These are not legislated. As a reason, it was showed since 
the beginning of wester civilizations in the world and the influences of these civilizations 
upon the way of living of Brazilian families. Since then a legislative analysis about 
Brazilian laws was made; coming from the Civil Code of last century passing through the 
present Code and its important and uncountable shifts brought by the Federal Constitution, 
through the process of constitucionalism of Civil Rights. Supporting the definite idea that 
there are other kinds of family in addition to the ones under Constitution, the affection was 
analysed, as the essential and characterizing element for union of people, being or not, a 
family, so that is the only way it will be assured human dignity of members. It also brought 
a critical analysis of the New Civil Code which did not disciplined the subject very well. 
All wich was mentioned is to prove that there are family entities that were not explicitly 
mentioned by the legislator, however in an implicit way, here denominated as affective 
entites. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.   

CC – Código Civil. 

CRFB – Constituição da República Federativa do Brasil. 

CPC – Código de Processo Civil. 

CF – Constituição Federal. 

IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

NCC – Novo Código Civil. 

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio. 

STJ – Superior Tribunal de Justiça. 

STF – Supremo Tribunal Federal. 

TJ – Tribunal de Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE 

Introdução................................................................................................................ 13 

1. Evolução histórica no mundo ocidental do que se denomina “família”............... 18 

    1.1. O berço da civilização jurídica brasileira: a família romana......................... 21 

    1.2. A família como fator de produção na Idade Média....................................... 27 

    1.3. A Revolução Industrial e suas conseqüências no instituto    

familiar...................................................................................................................... 

 

32 

2. A evolução legislativa do Direito de Família brasileiro....................................... 37 

    2.1. A família que inspirou a codificação de 1916................................................ 39 

    2.2. O evoluir das Constituições pátrias, no tocante ao Direito de Família.......... 44 

    2.3. A família legislada em 1988: um retrato das modificações sociais pós       

1916........................................................................................................................ 

 

48 

           2.3.1. O casamento como a maneira mais formal de constituição de   

família........................................................................................................... 

 

52 

           2.3.2. A elevação da união estável à categoria familiar explícita após 

1988............................................................................................................... 

 

54 

           2.3.3. A família formada por apenas um dos genitores: a entidade 

monoparental................................................................................................. 

 

57 

 3. A importância da dignidade humana enquanto princípio 

fundamental............................................................................................................... 

 

59 

    3.1. O que se entende por dignidade humana na conjuntura 

atual............................................................. 

 

63 

    3.2. De que modo foi sistematizada a matéria...................................................... 68 



 

 

    3.3. A dignidade humana como elemento garantidor do reconhecimento das 

entidades familiares afetivas..................................................................................... 

 

71 

4. A indispensabilidade da afetividade na caracterização das relações familiares 

(explícitas e implícitas)............................................................................................. 

 

78 

    4.1. A previsão implícita do afeto pelo constituinte............................................. 81 

    4.2. Busca pela definição de um sentimento........................................................ 86 

    4.3. O embasamento jurisprudencial da afetividade como elemento 

identificador das relações familiares..................................................................... 

 

89 

5. As entidades familiares afetivas............................................................................ 99 

    5.1. A junção entre seres do mesmo sexo: a união homoafetiva.......................... 110 

    5.2. A formação da segunda família por quem já possui uma sociedade 

conjugal ativa: o concubinato adulterino............................................................. 

 

115 

   5.3. Tipos inominados de entidades familiares...................................................... 121 

   5.4. O direito que a lei confere aos singles............................................................ 123 

6. Um paradoxo: a família do novo Código Civil e a que se apresenta na 

sociedade................................................................................................................... 

 

126 

    6.1. O Novo Código Civil: inovação no Direito de Família?.............................. 127 

    6.2. A normatização familiar trazida com a lei cível de 2002..............................  131 

    6.3. Os dados estatísticos da realidade social........................................................ 135 

Conclusão................................................................................................................. 140 

    

Referências bibliográficas................................................................................. 145 



 

 

13 

 

INTRODUÇÃO 

O assunto a ser tratado é tema de Direito de Família. Esta entidade, por sua vez, 

passa por alterações constantes, isto porque é um fenômeno sempre existente, desde as 

primitivas civilizações, se modificando de acordo com as variações econômicas, culturais e 

sociais, ocorridas no tempo e no espaço geográfico onde se vive. Esta dinamicidade das 

relações familiares faz com que este seja o ramo jurídico no qual as atualizações e 

modernizações mais se tornam necessárias, e, além disso, a instituição familiar é um dos 

temas mais questionados e estudados de que se tem notícia.  

Conforme se depreende, argumenta-se, aqui, dentro do âmbito do Direito 

Privado, especificamente do Direito de Família, da sua própria razão de ser. Impossível 

seria abarcar tudo aquilo que gira em torno deste ramo, pelo mesmo envolver: a maneira 

como se compõe a entidade familiar, os modos pelos quais se forma, o processo e requisitos 

para essa constituição, o regime de bens entre aqueles que se unem, a filiação e suas 

conseqüências, como também, os regimes complementares da tutela e curatela, para, enfim, 

chegar ao modo de dissolução da sociedade conjugal. Por conseguinte, ao delimitar o tema, 

constata-se o quão rico ele é. As discussões a respeito deste, são bastante pertinentes, pois 

tal instituto é a célula-base da sociedade, daí, tanta preocupação. 

O mundo socialmente agregado desde outrora se acha permeado por conceitos, 

ou melhor, “pré-conceitos”. Disto não foge o ideal da família: a moça casadoura com o 

rapaz honesto e digno daquele amor. Ou seja, tudo é perfeito: um homem solteiro com uma 

mulher de igual estado civil casam-se, têm filhos, como num romance novelesco. No 

entanto, o agrupamento societário vai muito além disto. O tempo atual traz em seu bojo, em 
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sua realidade, uma multiplicidade familiar, e é a partir deste fato, que o jurista deve 

normatizar as condutas humanas. Fica patente ser o Direito de Família detentor de natureza 

interdisciplinar e, portanto, suas inquietações ultrapassam as dimensões jurídicas. Ressalte-

se: apesar de ser um “ente social”, os aspectos sociológicos serão analisados com a 

distância necessária, embora não sendo desprezados, pois a investigação deverá ser 

primordialmente jurídica, embora se saiba que quem indica os padrões familiares são a 

cultura e a sociedade na qual a família está inserida.  

A família, portanto, é e sempre foi, em todos os tempos, o porto-seguro de cada 

um dos indivíduos, o centro onde se estruturam integralmente os campos da vida. E assim 

como é a base, em contraponto, a sua má formação originará a desagregação societária. Por 

isso, dada à complexidade dos relacionamentos pessoais, tem sido oferecida muita 

literatura, com destaque nos campos das Ciências Humanas e Sociais.  

Após estas palavras sobre a realidade sócio-familiar, diga-se que o objetivo 

desta dissertação, partindo da análise do artigo 226 da Constituição Federal (CF) vigente, 

será demonstrar a existência de entidades familiares afetivas, ou como preferem alguns 

doutos, implícitas, partindo de uma análise do texto constitucional. A grande questão a ser 

enfrentada é: as entidades previstas neste dispositivo (casamento, união estável e 

monoparentalidade) têm uma enumeração taxativa ou apenas exemplificativa? Após mais 

de 10 anos da promulgação da atual Carta Magna, debatem-se ainda doutrinadores e 

operadores do direito, em geral, sobre qual é o verdadeiro alcance da norma legal em 

análise.  

A solução aqui encontrada é a de que só se reconhecendo a enumeração da lei 

como exemplificativa poderá estar assegurado o princípio constitucional fundamental da 
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dignidade da pessoa humana, daqueles unidos de uma forma divergente das traçadas pelo 

constituinte.  

Salienta-se desde já que a denominação, agora conferida às entidades 

familiares, qual seja, afetivas, é em oposição às famílias constitucionalizadas 

explicitamente (o casamento, a união estável e a monoparentalidade). Observa-se, então, o 

que irá ser percorrido, neste caminho, é a realidade social não tratada pelo legislador 

constituinte de forma expressa e nem pelo Código Civil (CC) nascedouro. Tal idéia, 

contudo, é de difícil abordagem, por não ser aceita e reconhecida com unanimidade, pois, 

apesar de todos os progressos das leis, o corpo social, em seu âmago, ainda tem raízes 

tipicamente machistas e patriarcais.  

Entretanto, ao cuidar de um ponto tão complexo, deve o jurista se despir, por 

mais difícil que isso possa parecer, da influência de opiniões relacionadas à religião, à 

moral, à cultura e aos costumes de modo a atingir o fim colimado, pois é preciso ater-se ao 

aspecto jurídico da matéria, sem haver, contudo, qualquer juízo valorativo. 

Busca-se um novo enfoque a respeito do assunto, notado que grande parte da 

doutrina e tribunais pátrios, ainda tratam o Direito de Família, como sendo invariavelmente 

oriundo do casamento. A este, não será dispensada uma atenção maior em detrimento às 

outras entidades, observando-se o estado em que se encontra a sociedade brasileira, a 

família não é mais aquela originária somente do matrimônio. Procurando, portanto, 

encontrar isto nas mais diversas obras e constatando a dificuldade e superficialidade com a 

qual o assunto é estudado, quase sempre, tenta-se contribuir com a ciência. Então, este 

trabalho visará a não exclusivamente acompanhar o NCC, mas, sim, caminhar de acordo 

com as transformações ocorridas na sociedade brasileira, sobretudo, repita-se, após o 

advento da atual Lei Maior. 
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A intenção é de se fazer uma evolução histórica desde o berço da civilização 

jurídica brasileira (a família romana) até os dias de hoje. Serão tratadas a Idade Média e a 

Revolução Industrial, por estes terem sido os períodos onde ocorreram as maiores e mais 

significativas modificações no seio familiar, relacionadas com esta pesquisa. Este foi o 

caminhar da família no mundo, responsável por influências diretas na legislação brasileira. 

Por conseguinte, transcorrido este desenvolvimento nos períodos citados, se passará para as 

leis brasileiras tocantes à matéria: o evolver das Constituições pátrias até chegar ao CC de 

1916 e, após o mesmo, a inspiração da Carta Magna em vigor. Será visto, a partir desta, que 

o legislador contemporâneo deve ser orientado pela indispensabilidade do elemento afetivo 

nas relações familiares, para assim se poder falar num Estado Democrático de Direito 

garantidor da dignidade humana de cada um e de todos. O liame de afetividade, contudo, 

transforma-se em um novo componente, pois, quando da sua existência, a família se 

dissocia da simples noção de consangüinidade e passa a ser identificada de acordo com este 

novo elemento subjetivo. Da afetividade deverá se partir, exemplificativamente, para os 

tipos familiares afetivos que mais comumente ocorrem (a união homoafetiva, o concubinato 

adulterino, os tipos inominados e, afinal, a situação dos singles). Como dito, haverá 

preocupação em se fazer uma citação não taxativa, assim como, não se apegar à proteção de 

nenhuma destas espécies em particular, mas, sim, na defesa de que desde que haja o 

elemento preponderante (o afeto) não há porque negar o status de família a uma 

determinada entidade. Óbvio que interesses outros existem, quando pessoas se unem, no 

entanto, o afeto tem por essência ser prevalecente. Finalizando, como não poderia deixar de 

ser, será analisado o NCC e suas falhas com menção à matéria, devido a sua omissão 

legislativa no assunto, observada a realidade atual, na qual a comunidade jurídica começa a 

perceber o fato que o ente familiar está precisando mais de sentimentos para a sua 
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caracterização e não de exclusivamente normas técnicas a lhe orientar. Tal análise terá por 

fundamento os dados objetivos coletados através de pesquisas oficiais.  

Destaca-se ainda a importância deste estudo porque no momento, no qual se 

vive, o Estado não consegue mais controlar as formas de constituição das famílias; não há 

como o legislador prever a qualificação destas, ficando aquém da regulação das mesmas, 

que vão além das previstas pelo constituinte e pelo legislador ordinário. 

A metodologia a ser aplicada é a emanada das normas da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, referente às dissertações para a obtenção do grau de mestre. 

A pesquisa feita foi científica e elaborada em bases bibliográficas em materiais do Direito 

pátrio e do Direito comparado, mormente o português.  

Diante disso, procura-se dar um passo relevante no concernente à evolução da 

legislação familiar. Objetiva-se fazer um estudo crítico, de modo a sinalizar aos operadores 

legais que não se conformem apenas com o sistema legislativo posto, pois, se assim agir, o 

sistema jurídico está fadado à estagnação e, conseqüentemente, ocorrerão injustiças 

diversas. Serão demonstrados, ao final, que existem, sim, entidades familiares além das 

previstas pelo constituinte, às quais serão denominadas nesta ocasião de afetivas.  
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CAPÍTULO 1 

 

Sumário: 1. Evolução histórica no mundo ocidental da 
função que a família exerceu através dos tempos. 1.1. O 
berço da civilização jurídica brasileira: a família romana.  
1.2. A família como fator de produção na Idade Média. 1.3. 
A Revolução Industrial e suas conseqüências no instituto 
familiar. 

 

1. Evolução histórica no mundo ocidental da função que a família exerceu através 

dos tempos. 

O vocábulo “família” tem origem no latim famulus. O significado de tal termo 

repousa numa idéia bastante abrangente, incluindo o conjunto de servos e dependentes 

(esposa e filhos) de um chefe ou senhor.1 Faz-se necessário demonstrar a etimologia da 

palavra a ser estudada porque, embora atualmente o sentido da família seja cada vez mais 

restrito, não foi essa a concepção que deu origem a esta entidade, a qual será o cerne da 

presente. 

Depreende-se, através de uma análise histórica, que a definição de família 

nunca ficou estagnada, pelo contrário, é um dos conceitos mais mutáveis, visto ser um 

fenômeno sempre existente e em constante evolução. Acompanhando o desenvolvimento 

dos costumes, aparece de formas diversas para atender às necessidades de cada época. 

Melhor explicando, é a família a base da sociedade, mas as mudanças desta é que 

influenciam na definição daquela. Por isso, será visto, de acordo com as transformações 

                                                 
1 DIAS, Maria Berenice. As famílias de hoje. In: Instituto Interdisciplinar de Direito de Família (IDEF). 
Direito de Família e interdisciplinariedade. Curitiba: Juruá, 2001, p. 22.  
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societárias, que o conceito de família vai se ampliando ou se reduzindo. Enfim, os 

paradigmas sociais se modificam; os familiares, também. 

Em seu âmago, pode-se afirmar: a família é uma comunidade natural e mais 

antiga que a própria humanidade, logo, ninguém, nem o Estado possui direito algum sobre 

tal entidade, não podendo falar em seu nome.2  

Pode-se perceber, desde logo, estar-se tratando de uma entidade de suprema 

importância, como nas palavras a seguir: 

 
A família não é um fruto da sociedade. É a semente da sociedade [...]. Há, pois, 
uma subordinação global da sociedade inteira e de todos os seus grupos e 
membros componentes à família, por ser o grupo fundamental, o grupo inicial, o 
grupo-medida de todos os grupos. Todos os demais grupos sociais – a escola, a 
empresa econômica, a nação e o Estado, a comunidade internacional, a própria 
Igreja [...], todos dependem da família, pois é esta que lhes fornece o elemento 
sem o qual nenhum deles existiria: o homem.3  
 
Dentre todas as instituições, públicas ou privadas, a da família reveste-se da 
maior significação. Ela representa, sem contestação, o núcleo fundamental, a 
base mais sólida em que repousa toda a organização social.4 

 

Por isso, diz-se que o Estado pode até legislar sobre a mesma, pois é o instituto 

o qual origina toda a base social, no entanto, a legislação não pode chegar ao absurdo de 

ignorar a dignidade humana dos componentes de uma determinada família.  

Pode-se afirmar que a noção de família é intrínseca e constante no pensamento 

humano (até nos seres irracionais há o cuidado em alimentar e cuidar dos filhotes por parte 

das fêmeas). Nas sociedades ocidentais, quase em sua totalidade, alguém que hoje é filho, 

amanhã terá seus próprios descendentes. Esta preocupação com a geração de filhos concebe 

                                                 
2 FETTER, Marco Antonio. Afinal, qual é o lugar da família? Disponível em 
<http://www.unifam.com.br/opiniao-unifam.php>. Acesso em 17/03/05. 
 
3 LIMA, Alceu Amoroso. A família no mundo moderno. Rio de Janeiro: Agir editora, 1960, p. 26. 
 
4 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – Direito de Família. 33ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1996, p. 1.  
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uma das principais características da instituição familiar: o seu caráter da perpetuidade. 

Inclusive entre aqueles nos quais não é possível naturalmente a geração de filhos, vê-se 

florescer esta vontade, haja vista o instituto da adoção e, mais ainda, através das várias 

formas existentes de geração de filhos (embora estes não constituam atualmente um fim 

necessário para se caracterizar uma entidade como sendo ou não familiar). 

Com a importância salientada da família, procurou-se fazer o presente estudo 

pelo binômio: história e família. Esta é uma relação bilateral, ambas se influenciam 

mutuamente desde os tempos mais remotos. 

De uma forma geral, existem na História, constantemente, dois pólos diversos a 

serem destacados na sociedade: o econômico ou o familiar, inclinando-se para um dos dois 

dependendo do momento no qual se vive.5 Aqui, será estudado o familiar. Portanto, faz-se 

imprescindível que se esteja atento e se analisem as variações ocorridas com o tempo, 

modificativas do conceito familiar, contudo, não de modo passivo, porém, participativo, 

analisando-as para que se possam embasar as pretensões nesta ocasião defendidas. 

Neste primeiro capítulo cuidar-se-á de três momentos tradicionais distintos, 

mas indispensáveis ao entendimento da matéria, por serem nestes, os quais a sociedade 

passou por modificações mais profundas, dando origem e definindo uma modalidade 

conceitual familiar muito distante das civilizações de um passado remoto. Em outras 

palavras, percebe-se, através da evolução do tempo, que o desenvolvimento da família se 

confunde com o da própria sociedade.  

                                                 

5 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Família e casamento em evolução. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=3>. Acesso em 17/02/05.  
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Salienta-se, no entanto, ser a abordagem histórica dotada de imensa 

complexidade, indo além do exposto neste momento, pois o objetivo deste capítulo é a 

análise do conceito de família (de sua função) variável em diferentes momentos e não o de 

uma análise do próprio período histórico em si. 

 

1.1.  O berço da civilização jurídica brasileira: a família romana. 

Assim como toda tradição do direito pátrio, oriunda dos preceitos romanos, 

quando do estudo da origem da família, deve-se recorrer, primeiramente, às características 

do referido sistema jurídico (em virtude disso, não foram citados períodos históricos 

anteriores). A partir dele, originaram-se diversos aspectos do Direito de Família, os quais 

influíram diretamente o CC’16 e, de forma oblíqua, o atual diploma civil. 

Por conseqüência, torna-se indispensável serem salientados alguns elementos 

de tal época para se chegar ao entendimento do que se tem, no presente, definido como 

“família”.  

A família romana tem sua origem em 753 a.C., com a fundação de Roma e o 

surgimento do Império Romano. Era composta da seguinte maneira: pater familias, o 

senhor ao qual todos os membros eram subordinados; a manus (mulher), esta, ao se casar, 

era colocada sob a proteção do marido; filius familias, nascidos ou adotados, bens (res, 

incluindo a própria casa em si); e, mais além: os escravos, os gados, etc.6 Desta primeira 

informação, nota-se que a família tinha uma concepção bastante extensa, bem distinta da 

entidade familiar de agora (nesta, cada vez mais, há a tendência da restrição de sua 

composição, para abarcar somente aqueles unidos por laço de afetividade). 

                                                 
6 CRETELLA Jr., José. Curso de Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, p. 106-107. 
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A intenção de constituir a família era muito mais pela segurança, por ela 

oferecida, do que pelo laço sangüíneo originado a partir de então. Buscava-se no “lar 

familiar” um lugar para se viver. Havia realmente a necessidade, melhor dizendo, a 

indispensabilidade da comunhão em família, por isso, havia o interesse em preservá-la para 

sempre.  

Considerava-se também, a família, como o primeiro e básico instituto de 

educação, proporcionando a base estrutural de todo o progresso social, regulando as 

condutas sociais.  

Dentro de cada moradia se desenvolvia a religiosidade (em cada lar havia um 

altar e, ao redor deste, todas as manhãs e às noites cada um de seus membros dirigia suas 

preces a Deus7), pois do contrário, se acreditava caso não existisse o culto familiar, existiria 

a condenação eterna de seus componentes. Depreende-se, portanto, que o destaque à 

mencionada época traduzia-se na concepção religiosa (da preocupação com os cultos) do 

instituto familiar e não com o caráter afetivo, componente fundamental da entidade familiar 

moderna. Ressalte-se, a estrutura já era, em sua origem, monogâmica. 

A família da qual se está aqui tratando, baseava-se fundamentalmente no 

instituto matrimonial. A natureza deste era a de um ato privado que interessava às partes, 

não havendo necessidade de confirmação por qualquer ente do poder público (juiz, padre, 

p. ex.).8 

                                                 
7 COULANGES, Numa Denys Fustel de. A cidade antiga (Livro II). Tradução de Frederico Ozanam Pessoa 
de Barros. São Paulo: Editora das Américas, 1961, p. 69.   
 
8 VEYNE, Paul (Org). História da vida privada – Do Império romano ao ano mil. Vol. 1. Tradução de 
Hildegard Feist. São Paulo: Cia das Letras, 1990, p. 45. 
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Em havendo uma considerável estratificação social, o tipo de casamento 

variava de acordo com a classe societária a qual se pertencia: havia a confrarreatio 

(casamento religioso entre patrícios); coemptio (matrimônio entre os plebeus); usus (neste, 

a mulher adquiria-se pela posse depois da vida em comum por um ano, tornava-se um 

verdadeiro tipo de usucapião)9.  

Não se falava em indissolubilidade matrimonial, se o casamento deveria ou não 

ser eterno. Este não era um requisito essencial, porém, naturalmente se percebe que havia 

uma preocupação com o caráter de perpetuidade, assegurando a perenidade da família, visto 

que havia a preocupação de se transferir os cultos religiosos para os descendentes, pois era 

a religião um fim essencial à família, como dito alhures.  

Nas palavras de Fustel de Coulanges: 

 
O casamento era assim obrigatório. Não tinha por fim o prazer; o seu objeto 
principal não estava na união de dois seres mutuamente simpatizantes um com o 
outro e querendo associar-se para a felicidade e para as canseiras da vida. O 
efeito do casamento, à face da religião e das leis, estaria na união de dois seres 
no mesmo culto doméstico, fazendo deles nascer um terceiro, apto para ser 
continuador desse culto. 10 

 

O casamento, ou melhor dizendo, toda a vida de uma família era dirigida, 

comandada e organizada pela figura de destaque do pater, Todos os membros lhe deviam  

obediência. Esse imenso poder do ancestral masculino era distribuído da seguinte maneira: 

pátria potestas (em relação a filhos e netos homens); manus (referente às mulheres); 

manciptum (sobre pessoas que a ele eram vendidas como escravos); dominica potestas 

(acerca de escravos). Ainda também cabia ao pater, o poder de controlar todo o grupo 

                                                                                                                                                     
 
9 MAGALHÃES, Rui Ribeiro. Instituições de Direito de Família. São Paulo: Editora de Direito, 2000, p. 27. 
 
10 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e de 
Roma. Tradução de Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. 7ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 33.  
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familiar como melhor lhe aprouvesse, o seu limite só quem poderia impor era o consilium 

domesticum composto pelos mais velhos.11 Tinha sobre os seus o direito de decidir suas 

vida e de morte, agindo como um típico magistrado.12 O controle pertencia realmente a ele, 

visto que não havia influência do Estado romano na vida familiar. Cabia-lhe, outrossim, as 

funções de sacerdócio ao organizar o culto aos deuses domésticos, determinando qual 

deveria ser a religião de seus agregados. 

Em oposição ao poderio ilimitado do sexo masculino, a mulher, por sua vez, era 

sempre considerada incapaz. A princípio pertencia ao pai, quando casava saía de sua 

submissão, para ser subalterna ao marido (sendo ele escolhido pelo pater), prolongando-se 

a capitis deminituo por toda sua vida (condição esta, incorporada pela primeira lei cível 

brasileira). Nas palavras do mestre Caio Mário Pereira: “A mulher tinha que ser casta e fiar 

lã”.13 Portanto, verifica-se que esta não tinha vontade própria, sendo colocada num plano 

secundário e inferiorizado em relação ao homem.  

Ao contrair o matrimônio, o ser feminino não mais cultuava os mesmos deuses 

de quando detinha apenas a condição de filha e, sim, já que passava à total autoridade de 

seu marido, rendia culto aos deuses adorados por este último. 

A partir da existência ou não do casamento, a filiação era classificada em 

legítima e ilegítima, respectivamente. Os ilegítimos, por sua vez, dividiam-se em naturais 

                                                 
 
11 NORONHA, Carlos Silveira. Fundamentos e evolução histórica da família na ordem jurídica. Direito e 
justiça, Rio Grande do Sul, v. 20, ano 21, p. 57, 1999. 
 
12 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família.Vol. I. Rio de Janeiro: Aide editora, 1994, p. 29.    
 
13 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direito de Família. 14ª ed. Vol. 5. 
Atualização de Tânia da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 11. 
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ou espúrios, se advindos de pai desconhecido ou concubinato, nessa ordem.14 Destaque-se 

ainda, no referente à descendência, que o vínculo familiar entre estes e os pais estabelecia-

se ad infinitum. 

Existia uma certa coincidência entre a quantidade de filhos das famílias, pois a 

lei concedia privilégios às mães de três descendentes, sendo esse, o número predominante. 

Mas o nascimento de um romano não era apenas um fato biológico, percebido que os 

recém-nascidos só seriam ou não recebidos por decisão do chefe da família15, o pater todo-

poderoso, já que ele possuía o direito de vida e morte já mencionado. 

Desde a geração e criação de descendentes já havia uma distinção de tratamento 

entre os sexos. Os filhos homens eram tratados com muito mais importância do que as 

filhas. Observa-se, então, neste instante, um destaque maior dado ao ser masculino em 

detrimento do feminino. Isso se dava pela preocupação do grupo familiar ser 

constantemente perpétuo. O descendente masculino, em sendo o primogênito, seria o 

sucessor do pai nas mais diversas funções que àquele cabia, dentre as quais se destacava a 

direção dos cultos aos deuses. Desse modo, em não havendo o ser masculino, naturalmente 

gerado, havia a adoção (de onde esse instituto começa a ser originado), não se admitindo a 

não existência de um filho homem.  

                                                 
14 GOMES, Orlando. Direito de Família. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 36-37. 
 
15 VEYNE, Paul (Org). História da vida privada – Do Império romano ao ano mil. Vol. I. Tradução de 
Hildegard Feist. São Paulo: Cia das Letras, 1990, p. 23-27.  
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O parentesco era definido de duas formas: por agregação (agnatus), 

correspondente hoje ao parentesco civil e por cognição (cognatus),o de sangue, dando 

origem à denominada consangüinidade que prevalece até agora. 16  

Tratou-se até o presente momento somente da família oriunda do matrimônio, a 

qual era a regra em tal período, no entanto, não há de se desprezar a existência de relações 

extramatrimoniais (concubinato). À época, este era um fato comum em todas as camadas 

sociais, tendo passado desde uma situação de ilegitimidade, na era da República, ao 

reconhecimento oficial, no início do Império, sob o único requisito da união de fato 

duradoura.17 Portanto, se houvesse algum tipo de impedimento às núpcias, os romanos, 

mesmo assim, se uniam, podendo-se concluir que este é o primeiro indício do que se 

intitula na legislação moderna de união estável. 

Estes são os elementos essenciais a serem destacados na família romana. 

Partindo-se, agora, para se fazer a ligação das características familiares até aqui 

demonstradas, com o principal elemento desta dissertação, o afeto, chega-se à conclusão 

que tal sentimento no período romano pode até ter existido, entre aqueles que se uniam em 

matrimônio, porém, era só um elemento de acaso, mas não determinante de uma relação 

familiar como atualmente.  

Em outras palavras, se havia afetividade, o conceito é bem distinto do atual, 

sendo o casamento, dotado de obrigatoriedade pelas funções as quais possuía. Entretanto, 

era composto por elementos outros, diferentes do afeto (na concepção a ser mais bem 

explicitada no terceiro capítulo). Pode-se até falar que existiu a affectio maritalis, todavia, 
                                                 
16 MUALLI, Walter Brasil. Família e sucessões – teoria, legislação, jurisprudência e prática. São Paulo: 
Editora de Direito, 2000, p. 15.  
 
17 OLIVEIRA, Eduardo Leite de. O Tratado de Direito de Família: origem e evolução do casamento. Vol. I. 
Curitiba: Juruá, 1991, p. 81. 
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esta consistia apenas numa intenção de se ter uma vida conjugal em comum, de estabelecer 

uma sociedade conjugal. Era a conjunção do corpus com o animus, faltando um desses 

elementos, seria causa de divórcio, por isso, se diz que o casamento romano se revestia de 

um caráter de perpetuidade intencional e não real.18  

Foi, portanto, a realidade romana prevalecente durante muito tempo na 

humanidade e influenciadora diretamente das leis pátrias.  

 

1.2. A família como fator de produção na Idade Média.   

Entre esta época e a anterior também ocorreram várias mudanças históricas com 

reflexos na sociedade e, por conseqüência, na forma de ser da família. No entanto, como foi 

afirmado, os momentos históricos, nesta ocasião apresentados, não foram escolhidos 

aleatoriamente, mas, sim, por serem os que melhor fundamentam a pretensão defendida. 

Portanto, tratou-se de Roma como a legítima representante da Idade Antiga para se passar à 

Idade Média.  

Nas palavras de Diogo Leite de Campos: 

 
A história política e a história constitucional da Idade Antiga e da Idade Média 
foi basicamente a história da família.19  
 
 

De uma maneira ampla, ao introduzir o assunto, pode-se afirmar que, com o 

advento desta nova era, a razão de ser do ente familiar aparece como sendo, 

primordialmente, de produção econômica. Este é o marco histórico essencial deste período. 

Sendo esta uma mudança brusca em relação à época romana.  

                                                 
18 MAGALHÃES, Rui Ribeiro. Instituições de Direito de Família. São Paulo: Editora de Direito, 2000, p. 29-
30. 
 
19 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito de Família e das Sucessões. 2ª ed. Coimbra: Almeidina, 1997, 
p. 31. 
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Dessa maneira, o lar deixa de ser um lugar reservado aos cultos sagrados, como 

em Roma, para se tornar um centro de produção econômica. Tudo era feito dentro das 

próprias casas, envolvendo todos os familiares. Percebe-se, portanto, que a 

indispensabilidade da existência dos membros da família não era mais para a garantia da 

perpetuidade dos cultos religiosos, mas, sim, para que cada um de seus componentes tivesse 

uma função fixa na economia (base de sustento da família), a ser estabelecida pelo chefe da 

mesma, ao qual todos estavam subordinados.  

Dessa forma, não se pode detectar a existência de uma idéia de família nuclear 

como se tem agora, muito menos do conceito de afetividade. Havia muito mais 

envolvimento no aspecto econômico do que no afetivo.  

Por conta dessa divisão de tarefas, dentro do âmbito familiar, em faltando 

algum de seus membros (geralmente, por morte), o seu posto de trabalho deveria ser 

preenchido por outra pessoa, cabendo a esta substituir o primeiro em seu papel 

desempenhado dentro da economia familiar. Por isso, o viúvo deveria se casar novamente 

com alguém que fizesse às vezes da falecida, sobretudo no desenvolver de suas atividades.  

A escolha do cônjuge feminino pelo masculino também se dava por este motivo.20 

Mesmo com essa nova concepção, a chefia da família continua a ser exercida de 

maneira ampla, soberana e independente por um poder autocrático, acima referido do chefe 

de família.  

Esta era a estrutura básica de uma família existente àquela época.  

                                                 
20 Id; Ibid, p. 64. 
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Esta família, por sua vez, era a oriunda das relações matrimoniais.  Estas 

passaram a ter uma disciplina bem peculiar no século IX: o Estado e a Igreja detêm, ao 

mesmo tempo, jurisdição no disciplinamento do casamento. Por conta dessa dualidade de 

jurisdições começa a haver uma desorganização social e política. Ocorriam separações, 

divórcios e, até mesmo, segundas núpcias na vigência de um casamento anterior. Iniciou-se, 

pois, um processo de reivindicação de competência exclusiva do ente eclesiástico no 

relativo à união conjugal, para que não houvesse mais jurisdição civil sobre o mesmo. A 

partir daí, o catolicismo constituiu uma reserva de lei que fez surgir no seu interior um 

direito matrimonial com eficácia externa, tutelada pelo Estado.21  

Diante de tal panorama, percebe-se que as relações de família passaram, então, 

a ser regidas somente pelo Direito Canônico, sendo o casamento religioso o único 

reconhecido e admitido22, deixando de ser um ato privado entre os nubentes, como o era em 

Roma. O casamento passa a ser “apropriado” pela Igreja Católica (algo perpetuado ao 

longo dos tempos até os dias atuais em países de tradição católica). Ou, em outras palavras, 

o casamento sai de sua condição de relação pessoal (apenas entre os envolvidos) para ter o 

status de sacramento, segmentando a monogamia. Por estes e outros motivos, pode-se 

afirmar que, naquela época, o catolicismo viveu o seu apogeu, dando destaque à vida em 

grupo, em família. A fé em Deus apresentava-se de maneira inquestionável.  

À idéia do matrimônio a Igreja uniu a de indissolubilidade. A mencionada 

concepção deu origem ao brocardo católico que até hoje permeia os mais fiéis seguidores 

de tal religião: o que Deus uniu, o homem não pode separar. Fazendo novamente um 
                                                 
21 Id; Ibid, p. 76-77. 
  
22 WALD, Arnold. Curso de Direito Civil brasileiro - O novo Direito de Família. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 13. 
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comparativo com a realidade familiar em Roma, onde se exigia um consenso permanente, 

passou-se a ter como elemento indispensável um verdadeiro consenso inicial, com vistas a 

garantir a indissolubilidade do vínculo matrimonial. Se os cônjuges tivessem o poder de 

dissolver, de acabar o casamento por suas simples vontades, estaria sendo contrariada a 

própria razão de ser da família e os interesses dos filhos não estariam preservados.  

A indissolubilidade não foi a única inovação trazida pela Igreja Católica, outros 

elementos se somaram: o Direito Canônico passou a determinar impedimentos os quais 

poderiam gerar a nulidade ou a anulabilidade do ato matrimonial;23 foi criado o regime da 

comunhão de bens em contraposição à independência econômica24. Isso porque, para que 

tivesse consistência social, o casamento tinha que possuir transferências patrimoniais entre 

os nubentes. E, onde não era um ato solene, a troca de bens entre os noivos servia para lhe 

conferir publicidade e assegurar a firmeza das intenções dos envolvidos.25 

Apesar de todas modificações até aqui referidas, a condição das mulheres 

permaneceu inalterada em relação ao período romano. Ainda eram seres de função 

inferiorizada: tinham que se dirigir ao homem de forma respeitosa; eram preparadas para o 

casamento, para servir ao marido e cumprir obrigações religiosas. 

Com as figuras de Santo Agostinho (com a doutrina: prole, fidelidade e 

indissolubilidade) e de Santo Ambrósio, a Igreja começa a combater tudo o que pudesse 

desagregar o ente familiar, como: o aborto, o adultério e, principalmente, o concubinato. 

Até então, este último ato era aceito civilmente e era capaz de gerar efeitos como os do 
                                                 
23 Id; Ibid, p. 13-14.  
 
24 NORONHA, Carlos Silveira. Fundamentos e evolução histórica da família na ordem jurídica. Direito e 
justiça, Rio Grande do Sul, v. 20, ano 21, p. 63, 1999. 
 
25 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito de Família e das Sucessões. 2ª ed. Coimbra: Almeidina, 1997, 
p. 77-80. 
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matrimônio, porque até então, reis tinham esposas e concubinas e, até mesmo, o clero.26 E 

com o poderio da Igreja Católica começa a haver a idéia de pecado a tudo aquilo que por 

ela era condenado.  

Mais tarde, o Concílio de Trento confirmou o caráter sacramental do 

matrimônio, reconhecendo a competência exclusiva da Igreja no tocante às relações 

familiares. Definiu as normas jurídicas sobre o casamento, tornando-as homogêneas, 

coerentes e de validade universal. Isso, inclusive, nos Estados protestantes, onde mesmo o 

casamento não sendo tido como um sacramento, a sua estrutura e o seu sentido eram 

tradicionais.27 

Após a Igreja se apropriar da realização do matrimônio volta a aparecer no final 

de tal período um impasse conflituoso, no qual depois de formada a família surgiam 

conflitos: quem teria competência para resolvê-los? Os tribunais civis ou os religiosos?28 E 

esta situação se agrava ainda mais depois do surgimento do protestantismo.  

Com a minoria não católica, passa a haver ao lado do casamento religioso o 

civil. Mas só depois do fim da Idade Medieval, com os movimentos laicos do século XIX é 

que principia o combate do monopólio católico, visando a retirar o caráter religioso da 

família e da indissolubilidade do matrimônio.     

                                                 
26 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direito de Família. 11ª ed. Vol. V. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 16-17. 
 
27 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito de Família e das Sucessões. 2ª ed. Coimbra: Almeidina, 1997, 
p. 80. 
 
28 WALD, Arnold. Curso de Direito Civil brasileiro – O novo Direito de Família. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 15. 
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Daí, os protestantes começaram a abrir o caminho para o divórcio, que só 

passou a ser socialmente aceito (mesmo entre eles) a partir do século XX.29.   

 

1.3. A Revolução industrial e suas conseqüências no instituto familiar. 

Após o fim da Idade Média, alterando-se a economia da sociedade, a circulação 

de riquezas começa a ser gerada, não dentro das residências, porém, em larga escala, no 

interior das fábricas. Em outras palavras, as funções de produção foram excluídas das 

famílias, passando a denominada “família-unidade” a ser uma exceção, evoluindo-se, na 

ocasião, da fabricação doméstica para a produção em gama industrial. 

Este foi o início da Revolução Industrial. Deste primeiro comentário se pode 

depreender que a razão de ser da família é alterada em sua essência. Tanto a função 

religiosa existente no Direito Romano, como aquela produtiva da Idade Média, não 

existirão mais, o que irá modificar para sempre a caracterização do ente familiar. 

Esta Revolução, por sua vez, pode ser conceituada como um processo de 

mecanização da produção, originário da Inglaterra, tendo se espalhado pelos mais diversos 

lugares do mundo, a partir do século XVIII. Iniciam-se as presenças da poluição ambiental, 

conflitos sociais e novos produtos dentro da sociedade mudando seu cotidiano e, 

conseqüentemente, o das famílias, características estas que persistem até a modernidade. 

Com a modificação da função familiar advinda deste imenso processo de 

industrialização, não era mais necessário, por exemplo, comparativamente, que o herdeiro 

                                                 
29 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito de Família e das Sucessões. 2ª ed. Coimbra: Almeidina, 1997, 
p. 91. 
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ou o viúvo (a) casasse novamente30 para assegurar o caráter de perpetuidade da família e/ou 

dos cultos domésticos.  

Com estes fatores, a revolução técnica acabou por romper o quadro milenar da 

família com perspectivas bem diferentes das que haviam sido determinadas pelo Direito 

Canônico.31 Isso foi um resultado lógico, pois a sociedade passou por uma transformação 

estrutural e radical com conseqüências em todas as áreas do agir humano. 

Importante se dizer que não se deve falar em nenhum momento histórico no 

qual não tenha havido produtividade humana. Entretanto, no período tratado, o mundo 

assistiu a um imenso processo de fabricação, de industrialização, que o dividiu e 

influenciou a sociedade em todas as áreas, por isso, se fala em períodos pré e pós-industrial.   

Como na Era Medieval o papel da família era o de fomentar a atividade 

econômica, e não mais servindo para o fim ao qual se prestava, teve que mudar a sua razão 

de ser. Começa a se ter muito mais liberdade, quando da escolha dos parceiros conjugais. 

Com isso, a principal mudança operada é a restrição do espaço familiar. Este se vê obrigado 

a diminuir, o que originará a família nuclear (uma instituição menor sempre formada por 

pai, mãe e filhos). Ou, de outra maneira, já que não havia mais a necessidade de membros 

trabalhando dentro das casas, a família não precisava de bastantes componentes, originando 

uma redução na quantidade dos seus integrantes. 

Essas foram, em linhas gerais, as principais alterações na família, ou melhor 

dizendo, em sua função e conceituação.  

Ainda é de se destacar as modificações com menção às mulheres, pois esta é a 

posição a qual passa por maiores mutações ao longo da História Ocidental: em havendo 

                                                 
30 Id; Ibid, p. 45.  
 
31 GOMES, Orlando. O novo Direito de Família. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1984, p. 5. 
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algum abalo substancial na estrutura econômica ou da família, muda-se o papel feminino. 

Nesta fase ela é absorvida pelo mercado de trabalho, dada à transformação radical da 

economia, decorrendo um fato natural: a queda do patriarcalismo, e, em conseqüência, o 

enfraquecimento do poder marital. Começa o ente feminino, mesmo que de forma 

incipiente, a deixar de ser inferior ao masculino.  

Com este novo panorama, a família deixa de ser o centro de produção e com o 

início da emancipação das mulheres, surge o elemento diferenciador: os indícios do afeto 

(repita-se, indícios), pois as mulheres passam a não mais precisar dos homens, 

economicamente falando. Deixam as pessoas de se unirem, primordialmente por questões 

diversas, como em outrora, para surgirem os caracteres das primeiras relações afetivas. 

A partir deste momento, o paradigma sexual começa a sofrer mutações, isto 

gera uma redução do número de nascimentos. Tanto o pai, quanto a mãe, saem de casa para 

ir ao mercado de trabalho, visto que ambos passam a participar na manutenção do lar. São 

mudanças para as mulheres nunca antes pensadas, alterando sua função dentro da família, 

de onde ecoam os iniciais gritos pela futura igualdade.  

Os conceitos enraizados de família e vida sexual modificam-se; a sociedade, 

agora, é chamada para se enquadrar nessas novas definições, respondendo às atuais 

demandas trazidas pelas mudanças.32 

O trabalho feminino, no entanto, não só trouxe coisas boas, notado que, embora 

esse fato tenha sido de imensa importância, as condições laborais eram péssimas. Como, 

por exemplo, a jornada de 17 horas diárias. Havia uma intensa exploração tanto das 

                                                 

32 GRUNEICH, Danielle Fermiano. Direitos sociais, transexualidade e princípio da dignidade da pessoa 
humana: uma análise interdisciplinar. Disponível em <http://www.ibdfamcom.br>. Acesso em 20/01/05. 
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mulheres quanto das crianças, mas tal aspecto social não será tratado, pois o que se quer 

destacar é o papel da Revolução Industrial para a família. 

O fato da casa não ser mais o centro de produção da economia deu mais 

liberdade na formação da estrutura familiar. Uma verdade irrefutável surgirá e 

acompanhará para sempre as sociedades ocidentais: a de que não é a família patriarcal 

asseguradora da absoluta certeza da durabilidade do casamento e da paz conjugal. O 

conceito de felicidade não pára por aí, vai muito além e é mais complexo do que o exposto. 

Além disso, viu-se com a evolução ocorrida com o tempo, que a mulher e o 

filho deixam de serem tratados como coisas (como no Direito Romano), coisas, sim, pois 

eram tidos como possuídos pelos pater. Com o decorrer dos séculos, tal conceito vai se 

modernizando, passando cada indivíduo a ser respeitado nesta condição: a condição de ser 

indivíduo e, mais ainda, de ser pessoa no estágio atual do Estado Democrático de Direito. 

Pessoa esta que é inafastável do conceito de detentora de dignidade humana.  

Conforme se pode concluir deste capítulo, a noção de afeto só começa a dar 

seus passos principais há pouco tempo, e destaque-se: são apenas os primeiros passos, 

como um sentimento, mas não ainda como um princípio jurídico. Não havia a idéia de que 

só a família unida pelo afeto seria capaz de assegurar a dignidade humana de seus 

componentes.  

Finalizando, sabe-se claramente que a evolução histórica ocidental vai muito 

além do exibido. No entanto, será dado um salto para o desenvolvimento familiar no Brasil 

(durante a Idade Contemporânea), pois, repetindo-se, na visão ora proposta, qual seja o do 

elemento afetivo, os períodos citados foram os de maior relevância para a futura (que é a 

atual) família brasileira.  
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Acrescentando, é preciso se ressaltar que a família vai sempre acompanhando, 

passo a passo, as mudanças ocorridas a partir dos fatores sociais e econômicos ocorrentes 

dentro da sociedade, sendo, pois, um reflexo direto desta. Ou seja, faz-se indispensável que 

o conceito de entidade familiar seja sempre atualizado, por ele ser mutável no tempo e, 

mormente, no espaço geográfico no qual se habita. E é isto que procurará se demonstrar, 

nesta ocasião, pois não é o legislador o criador da família, ele somente regula situações 

sociais existentes. 

A família preexiste à atividade legislativa, porque como foi dito há pouco, dada 

a sua importância dentro do seio social, necessita de regulamentação legal. Mas a lei não 

lhe pode interferir de modo a determinar padrões de comportamento como legais em 

detrimento de outros pelos quais a sociedade clama.  

Depois de uma evolução no tempo, percebe-se que o grande desafio é delimitar 

a área de incidência do Direito de Família, a medida exata da caracterização de uma 

entidade como sendo ou não família, tomando por base o sentimento afetivo. Porém, é 

importante se dizer que existem características familiares dos tempos mais remotos ainda 

presentes, sendo renovadas de geração para geração. Outros conceitos, no entanto, são 

extirpados.  
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CAPÍTULO 2 

 
Sumário: 2. A evolução legislativa do Direito de Família 
brasileiro. 2.1. A família que inspirou a codificação de 
1916. 2.2. O evoluir das Constituições pátrias, no tocante 
ao direito de família. 2.3. A família legislada em 1988: um 
retrato das modificações sociais pós 1916. 2.3.1. O 
casamento como a maneira mais formal de constituição de 
família. 2.3.2. A elevação da união estável à categoria 
familiar explícita após 1988. 2.3.3. A família formada por 
apenas um dos genitores: a entidade monoparental.  

  

 

2. A evolução legislativa do Direito de Família brasileiro. 

Neste capítulo, serão demonstrados momentos legislativos diferentes do 

desenvolvimento das leis familiares: primeiramente, a família, fonte de inspiração do 

Código do século passado; logo após, o modo como as Constituições pátrias trataram do 

assunto até chegar à CF’88. O tratamento legislativo conferido pelo NCC à matéria foi 

inserido no último capítulo, a fim de se fazer uma análise mais detalhada e crítica deste, 

juntamente com as evoluções estatísticas que por ora a sociedade apresenta.  

É importante que se revele como as leis foram evoluindo, assim como, a própria 

sociedade. Esta, sempre vai mais além do que aquela: embora a lei não permaneça estática, 

apresenta-se, quase na totalidade das vezes, aquém das relações familiares. Devendo, 

portanto, haver a adequação da lei com a realidade social através do trabalho do operador 

jurídico.  

Destaque-se que o evolver legislativo constitucional servirá para orientar o 

leitor, pois o estudo feito, ao longo desta, será baseado sobretudo na Carta Magna em vigor 

(por meio dos princípios da afetividade e da dignidade humana), notado ser esta e não o 

Código de 1916, nem o atual, que fundamenta a pretensão defendida.  
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Isso porque, até a Lex Fundamentalis atual era como se o Direito Público, do 

qual o Constitucional é a razão de ser, em nada interferisse na disciplina da esfera privada. 

Parecia ser o CC’16 completo e suficiente em si mesmo. No entanto, a realidade social é 

muito mais complexa do que parecia querer demonstrar o CC’16. Começa este a não mais 

responder a todas as indagações. Surgem as leis esparsas. E segue-se assim até a CF’88, 

pois esta traz em seu bojo diversas matérias de Direito Civil (entre elas, a família), 

passando a refutar várias questões do Direito privado, dentre as quais está a matéria 

debatida: a família legislada no art. 226. Este fenômeno foi denominado pela doutrina de 

constitucionalização do Direito civilista.  

A relevância da moderna constitucionalização da família dá-se pelo fato de que, 

diferente das Constituições anteriores focadas apenas no casamento, a atual cuida de outras 

entidades familiares. Ainda vai mais adiante: disciplina nos parágrafos do art. 226 e 

seguintes como deve ser o agir dos componentes da família uns em relação aos outros. Com 

isso, pode-se asseverar que, desde de 1988, a família deixa de ser considerada como 

instituição por si só, para ser merecedora de tutela privilegiada, passando a ter a função 

primordial de promover e assegurar a dignidade de seus integrantes, cuidando de cada 

indivíduo de per si.  

E, a partir da evolução legislativa, há de se demonstrar a existência de outros 

tipos de entidades familiares distintas, além do que a doutrina, principalmente após a CF de 

1988, intitulou de “família nuclear” (pai + mãe + filhos), em virtude de o fato indispensável 

e identificador de todas elas, passar a ser o elemento afetivo. Entretanto, embora a “família 

nuclear” seja considerada pelos mais retrógrados como o “modelo perfeito” (como se isto 

pudesse existir no mundo hodierno), muitas outras formas surgiram, mas apenas duas delas, 
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afora o casamento, foram trazidas explicitamente pelo constituinte: a união estável e a 

monoparentalidade. 

Depois de tratar, en passant,da constitucionalização do Direito de Família, 

passe-se a analisar como as principais leis brasileiras se desenvolveram em relação à 

“família”. 

Antes de aprofundar a matéria, faz-se mister, se ressaltar, que dentro da história 

da codificação, há e sempre existiu a trajetória da desigualdade entre os poderes privados.33 

Esta afirmação se coaduna com o crescimento legislativo do Direito de Família brasileiro. É 

este o objeto a ser explorado a seguir 

 

2.1. A família que inspirou a codificação de 1916. 

É de se asseverar haver uma tendência que faz as tradições históricas e as 

crenças religiosas, de um povo, afetem diretamente o Direito de Família, por ele adotado.  

Desse modelo o CC, de 1916, não fugiu, contendo, por vezes, mais problemas morais e 

sociais que jurídicos34, os quais refletiam as idéias dominantes à época. Esta asseguração se 

corrobora com o dito até aqui, ou seja, a família e, por conseqüência lógica, o Direito de 

Família sempre absorve os acontecimentos fundamentais de um grupo social em diversos 

âmbitos: econômicos, culturais, antropológicos, etc. É algo automático como se observou 

no capítulo 1: qualquer mudança estrutural, pela qual passa a sociedade, influi de maneira 

direta na concepção familiar. 

                                                 
33 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Igualdade (princípio da). Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=110>. Acesso em 19/02/05.  
 
34 WALD, Arnold. Curso de Direito Civil - O novo Direito de Família. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 4.   
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A família legislada teve, como fonte de inspiração, uma sociedade patriarcal, na 

qual as relações legítimas decorriam unicamente do heterossexualismo. Tinha em sua 

essência o aspecto ruralista, com destaque à agricultura latifundiária. Os mencionados fatos 

influíram com intensidade no diploma civil. Ou seja, mais uma vez comprova-se que o 

social é determinante no sistema de Direito de Família de um povo.  

Só se admitia como legítima a família oriunda do casamento; outros tipos não 

eram permitidos, pois a sociedade mostrava-se intolerante quanto a eles.  

Analisando-se tal diploma, nota-se ainda ter sido influenciado pela doutrina 

individualista e voluntarista que, consagrada pelo Código Napoleônico, também inspirou o 

legislador brasileiro, onde o valor fundamental era o indivíduo.35 

Afora os acontecimentos já citados, dentre grande parte da população do Brasil, 

a instabilidade, a insegurança econômica e a escravidão foram elementos dificultadores à 

formação da família na sua expressão integral, em bases sólidas e estáveis.36 Isto se refletiu 

nos dispositivos, haja vista ter tratado homens e mulheres em pé de desigualdade, filhos de 

modo diferente e a família legítima era apenas aquela vinda do matrimônio que, a princípio, 

era indissolúvel. 

No tocante ao casamento, prevaleceram as opiniões oriundas do Cristianismo, 

daí a preponderância, ou melhor dizendo, a exclusividade ao reconhecimento da entidade 

familiar, como sendo somente a matrimonializada, dado o prestígio do poder da Igreja 

Católica naquele período. Sem dúvida, esse pensamento assim insurgiu tendo em vista a 

                                                 
35 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Premissas metodológicas para a constitucionalização do 
Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 2.  
 
36 FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. – Introdução à História da sociedade patriarcal no Brasil. 
São Paulo: Círculo do livro, 1993, p. 60. 
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primordial finalidade que era a de procriação (visão restrita do catolicismo). Isto denota que 

na legislação cível do século passado o catolicismo se apropriou do matrimônio.  

Após a realização do matrimônio, ao homem cabia a direção do lar. Todos lhe 

deviam dependência, subordinação. Em outras palavras, a estrutura da família era 

hierárquica e autoritária (pátrio-poder e poder marital).37 

À mulher cabia servir-lhe e ter os seus atos decididos e controlados pelo ente 

masculino. Até sob os filhos havia a prevalência da decisão masculina em detrimento da 

feminina. De certa maneira, a mulher continuava sendo tratada como na época do Direito 

Romano, pois ao sair da proteção do pai, mesmo atingindo a maioridade civil, passava à 

situação de relativamente incapaz ao contrair o matrimônio (esta condição perdura até a 

década de ’60, com o Estatuto da Mulher casada, lei 4121/62, que vem a ser uma quebra de 

paradigmas do Direito de Família até então existente).  

Pode-se resumir bem essa sociedade nesta passagem de Orlando Gomes: “A 

família era um agregado social formada por um marido déspota, uma mulher submissa e 

filhos aterrados”.38 

Além dessa predominância do elemento masculino em desvantagem ao 

feminino, outra característica marcante desse velho diploma estava no caráter nitidamente 

patrimonial do mesmo. Prezava-se muito mais pelo o aspecto econômico do que o afetivo. 

Ou melhor expressando, em nenhum dispositivo se nota a preocupação com o elemento 

afetivo. E, se não havia preocupação com a questão da afetividade, também não se notava a 

                                                 
37 GOMES, Orlando. O novo Direito de Família. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1984, p. 20. 
 
38 Id; Ibid, p. 65. 
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menor apreensão de assegurar a dignidade humana, portanto, existia mais inquietação com 

os bens do casal do que com a própria satisfação pessoal do mesmo. 

Essa afirmação pode ser corroborada nas palavras do festejado Paulo Luiz Netto 

Lôbo, onde ele destaca terem sido os fatores identificadores do liberalismo e do 

individualismo nas relações de família, suplantados pelos elementos religioso, costumeiro e 

ético. A referida afirmação pode ser constatada com a seguinte análise: no livro I da Parte 

Especial do CC, relativo ao Direito de Família, com exceção dos 15 (quinze) artigos que 

diziam respeito à dissolução da sociedade conjugal e da proteção dos filhos - de 290 

(duzentos e noventa) dispositivos analisados - 151 (cento e cinqüenta e um) tratavam de 

relações patrimoniais e, apenas, 139 (cento e trinta e nove), pessoais.39  

Em linhas gerais, esta foi a realidade legislada. Entretanto, com o passar do 

tempo, na sociedade brasileira surgem inúmeras transformações: as mulheres têm cada vez 

mais espaço no mercado de trabalho e, conseqüentemente, se tornando mais independentes, 

não mais queriam se submeter a dispositivos tão machistas que as colocavam numa 

situação por demais inferiorizada. Começam a ocupar um lugar na sociedade e, em seguida, 

na família.  

No entanto, as entidades familiares livres, sem a regularidade do casamento, 

eram cada vez mais numerosas; a liberdade sexual implicava numa ruptura de costumes, 

com a presença constante de troca de casais, refletindo num anseio da existência do 

divórcio; e, a partir daí, denominações como adulterinos e concubinos são tidas como 

reminiscências.40 

                                                 
 
39 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família. In: BITTAR, Carlos Alberto 
(Coord.). O Direito de Família e a Constituição de 1988.  São Paulo: Saraiva, 2001, p. 63. 
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Desse modo, dada a imprestabilidade às relações que foram aparecendo, o CC 

de 1916 começou a ser paulatinamente derrogado em vários aspectos pelas legislações 

esparsas. Dentre estas, salientam-se: o Estatuto da Mulher Casada; a Lei do Divórcio 

(promulgada apenas em 1977, quando em grande parte do mundo o assunto já havia sido 

regulamentado, permitindo-se, a partir daí, a dissolução do casamento por duas formas: o 

próprio divórcio e a morte, influenciada pela Revolução Sexual pela qual passava a 

sociedade na década de 1970); o Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. 

Ou seja, o modelo único de família do velho CC (baseado apenas no 

matrimônio) não mais atendia aos anseios societários, não encontrando respaldo no direito 

positivo.41 Percebe-se, todavia, após a promulgação do CC, que mudanças sociais alteraram 

substancialmente o corpo social, de onde ele não mais era servível para as relações 

decorrentes da família que apareciam. A sociedade e a própria comunidade de juristas 

brasileiros clamavam por mudanças, por este motivo, o legislado em 1916 é diferente do 

delineado em 1988. E, tendo em vista as mudanças trazidas pelo constituinte, a seguir serão 

mostradas como as diversas Constituições brasileiras trataram do tema até se chegar à 

realidade da Carta Magna em vigor.  

Por tudo isso, é de se lembrar que, embora os horizontes sejam outros, as 

influências do Código anterior não foram em sua totalidade apagadas, mas devem ser cada 

vez mais minimizadas, tendo em vista a melhoria das relações familiares futuras, pois a 

realidade é completamente outra.  

                                                                                                                                                     
40  ALEMIDA Jr, Jesualdo Eduardo. A evolução do direito de família no Brasil – uma análise comparativa do 
Código Civil de 1916 e dos movimentos reformistas. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=65>. Acesso em 14/11/04. 
 
41 OLIVEIRA, José Sebastião. Fundamentos constitucionais do Direito de Família. São Paulo: RT, 2002, p. 
82. 
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2.2. O evoluir das Constituições pátrias, no tocante ao Direito de Família. 

Como dito acima, este capítulo visa a demonstrar como foi o caminhar das 

Cartas Magnas brasileiras referente à “família”. Serão transcritos os artigos concernentes à 

matéria, para a compreensão do estado legislativo constitucional presente.  

Faz-se necessário tal tópico, pois conforme se percebe, toda a pretensão na qual 

está embasada esta dissertação, tem como marco referencial, a CF’88, portanto, devem ser 

apresentadas quais foram as direções das Constituições pátrias anteriores para que se 

demonstre o estágio atual.  

Destaque-se que o mencionado assunto não será analisado com maior 

profundidade, sob pena de se fugir do tema, servindo somente como referencial teórico.  

A Constituição deve ser tratada como matéria primordial, por dois motivos: está 

se assistindo a um processo de constitucionalização do Direito Civil em seus mais diversos 

ramos e, depois, porque desde a mais básica das lições jurídicas, é compreendido que 

nenhum preceito pode contrariar o cerne de todo o sistema legal: a Lex Fundamentalis..  

A primitiva Constituição (1824) não cuidou do assunto “família”, por ser fruto 

do constitucionalismo liberal clássico, onde imperava a hegemonia do individualismo. Era 

a época da “Constituição-garantia”, afiançadora de liberdade.42 Foi inteiramente omissa 

quanto à matéria, não a dedicando nenhum único artigo. 

                                                 
 
42 Id; Ibid, p. 25.  
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A primeira Carta Magna a erigir a família à categoria de ente com importância 

constitucional (mesmo ainda influenciada pelo liberalismo clássico) foi a de 1891 que, em 

seu art. 72, § 4º, rezava: “A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será 

gratuita”. 

Ao prever apenas o matrimônio civil, foi uma maneira de retirar da Igreja o 

poder para o ato jurídico do casamento. Nota-se, pois, o germe do atual Estado laico. Tanto 

é assim que também se pode verificar ter sido esta, a única delas, a destacar textualmente a 

expressão “casamento civil”, afastando da incidência da legitimidade toda aquela união não 

realizada segundo os ditames estatais.  

A Constituição de 1934 nasceu influenciada segundo os preceitos do então, 

Código Civil já em vigor. 

Por conseguinte, as disposições legais acerca do matrimônio já estavam 

contidas em lei ordinária. Logo, diferente das anteriores, o casamento deixa de ter 

hierarquia constitucional passando a ser tratado no âmbito da legislação ordinária. Naquela 

época, o mundo clamava por transformações, e essa Lei Maior nasceu sob a égide do 

Estado intervencionista. Pregava em seu art. 144: “A família, constituída pelo casamento 

indissolúvel, está sob a proteção do Estado”. 

A Lei Maior de 1937 praticamente não alterou o que já havia sido previsto. Não 

regulou os efeitos civis do matrimônio religioso. Mas em janeiro do mesmo ano, com a lei 

379, determinou-se a ordem para o enlace na Igreja produzir efeitos civis. Previa: “A 

família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção do Estado. Às famílias 

numerosas serão atribuídas compensações, na proporção dos seus encargos”.  

A de 1946, embora inspirada em novos ideais políticos, quase em nada inovou 

no texto anterior no tocante à família. Veio a restabelecer os efeitos civis ao matrimônio 
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religioso, tema este excluído da Constituição de ‘37. Art. 163: “A família é constituída pelo 

casamento e terá a proteção dos Poderes Públicos”. E em seu § 1º: “O casamento é 

indissolúvel”.  

Na Constituição de 1967 também não houve modificação no assunto, por ser 

sabido que apreensões outras existiam por parte dos legisladores, como distribuição de 

poderes, etc, mas não com a família.   

Faz-se imprescindível, outrossim, se trazer a Emenda Constitucional nº 01 de 

1969 no art. 175, a qual modificou o sistema constitucional vigente à época: “A família é 

constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos. § 1º. O 

casamento é indissolúvel”.  

Diante do até aqui exposto, pode-se observar que, após 1891, as Constituições 

praticamente em nada inovaram quando o tema se referia à família. Havia até alguns 

elementos distintivos entre elas, mas o âmago era o mesmo em todas: a única maneira 

admitida como família legítima era a oriunda do casamento, que a doutrina achou por bem 

intitular de “família nuclear” e a instituição matrimonial estava sempre ligada de forma 

visceral à indissolubilidade.  

Em virtude do disciplinamento de 1988, veja-se o determinado no art. 226: 

A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º. O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 
em casamento. 
§ 4º. Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes.  
§ 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher.  
§ 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação 
judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada 
separação de fato por mais de dois anos.  
§ 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 
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Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 
direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. 
§ 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 
relações.43 
 

Somente com a Constituição atual é que aparece o termo “entidade familiar”. A 

doutrina costuma justificar o surgimento de tal expressão para fundamentar, juridicamente, 

um grande número de situações fáticas de pessoas unidas, com a finalidade de terem uma 

convivência, em comum, fora dos moldes matrimoniais44. 

Em contrapartida, quando surgiu a expressão “entidade familiar”, abriu-se um 

leque e uma série de indagações sobre a sua compreensão, e é o que será discutido ao longo 

desta, pois quase 20 anos depois da promulgação da CF, a abrangência do mencionado 

termo é um dos assuntos mais controvertidos no mundo jurídico. 

Ou seja, até 1988, o casamento era a única maneira legítima de formação de 

uma família. Só a partir de então, é que se reconheceu expressamente a união estável (a 

qual foi regulamentada, em seguida, através das leis 8971/94 e 9278/96) e a 

monoparentalidade. E, conforme se defende, de modo implícito, outros tipos de entidades 

familiares afetivas. Havendo, pela primeira vez, a preocupação com este elemento. Além 

disso, ressalte-se outra inovação que está contida no § 7º, onde há a inquietação expressa de 

promover a dignidade humana dos seres humanos em suas relações individuais (art. 1º CF) 

e destes, em família (§ 7º referido).  

Outra novidade do constituinte foi a de prever, constitucionalmente, a 

possibilidade de rompimento do vínculo conjugal por meio do divórcio. Sobre este se pôde 

                                                 
43 BRASIL. Constituição (1988). São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
44 NORONHA, Carlos Silveira. Fundamentos e evolução histórica da família na ordem jurídica. Direito e 
justiça, Rio Grande do Sul, v. 20, ano 21, p. 51-76, 1999. 
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enxergar, durante o projeto de tramitação de sua lei regulamentadora, que aqueles que lhe 

eram desfavoráveis o faziam, por entender que aí estaria o fim da família. Mas a realidade 

não foi esta, vendo-se o constituinte muito mais à vontade para elaborar as novas e 

revolucionárias leis familiares, não só se referindo às entidades familiares, assim como, à 

igualdade em relação aos filhos e, sobretudo, entre os cônjuges.  

A partir de tais mudanças e sendo a Constituição a norma vinculante de todo o 

sistema jurídico, toda interpretação a ser feita deverá sê-la partindo dela, percebido que 

todas as regras infraconstitucionais, para terem validade, devem caminhar necessariamente 

pelo processo de contaminação constitucional.  

A realidade familiar constitucionalizada será tratada com mais detalhe no 

subitem seguinte. 

 

2.3. A família legislada em 1988: um retrato das modificações sociais pós 1916. 

Fazendo-se um estudo concomitante entre a CF e os diplomas cíveis, pode-se 

concluir que a base do Direito de Família está introduzida, como já foi dito alhures, na 

ordem constitucional, muito mais do que estava na lei cível anterior e na atual (e isto se dá 

pelo já citado fenômeno da constitucionalização de todo o Direito Civil, no qual o de 

Família está incluído). 

A CF seguiu uma tendência quase que universal do mundo moderno: o da 

Constituição conter preceitos de Direito de Família, como também, as Declarações de 

Direitos Humanos, da ONU, etc; desta realidade, não fugiu o legislador de 1988. Do 

mesmo modo, as matérias trabalhistas, administrativas, tributárias, foram erigidas à 

categoria constitucional, ocorrendo, outrossim, com o Direito de Família, dada a relevância 
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do assunto. Sendo, com isso, contaminado com todos os ritos formais próprios das normas 

constitucionais, dentre os quais se destaque o procedimento formal de mudança da 

mencionada norma, apenas no limite por ela mesma previsto. 

Portanto, a Carta Magna brasileira inovou quando afastou a incidência dos 

princípios conservadores do CC, trazendo um sistema com causas e elementos 

interpretativos novos para avaliar as relações de família45, sendo estes novos critérios mais 

condizentes com a realidade social.     

Isto significa que, não mais se estava argumentando a respeito de uma família 

patriarcal e eminentemente rural, mas, sim, de uma entidade familiar composta por entes de 

sexos diferentes, ou até mesmo, idênticos, porém, com direitos iguais. Tanto é assim que a 

propalada isonomia entre todos já está prevista no art. 5º da CF no rol dos direitos 

fundamentais; no entanto, o constituinte quis destacar que afora a igualdade arrolada no art. 

5º citado, as relações familiares também devem ser pautadas sob a égide da igualdade (§ 5º 

do art. 226, da CF). E, além disso, dado ao exposto fenômeno da constitucionalização até o 

nascer do novo CC, o juiz, quando subsumia a norma para o caso concreto a ser julgado, já 

não recorria somente ao defasado Código de 1916, contudo, principalmente, à Constituição. 

O que se pode depreender é que a atual Lex Fundamentalis adotou os princípios 

constitucionais, cuja produção de efeitos está ligada à existência de utensílios viabilizadores 

do exercício de uma nova visão e, sobretudo, de modernas posturas frente ao Direito de 

Família tradicional, legislado pelo CC’16. 46 Ou, em outras palavras, o texto constitucional 

                                                 
45 SEREJO, Lourival. Direito Constitucional de Família. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 21. 
 
 
46 BRAGANHOLO, Beatriz Helena. Novo desafio do Direito de Família contemporâneo. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 25/11/04. 
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de 1988 veio romper com inúmeros paradigmas sociais, políticos, culturais e, como não 

poderia deixar de ser, legislativos.  

Então, a preocupação presente da CF deixou de ser tanto a família, enquanto 

instituição secular, para se proteger cada indivíduo de per si, tendo como objetivo 

primordial o de defender a dignidade humana de seus membros. Sendo a família 

considerada um instrumento para atingir este fim ora colimado. 

Não se quer com isso falar que houve uma criação de um direito alternativo em 

relação ao status familiar, porém, o seguinte: a CF operou uma verdadeira reconstrução do 

sistema jurídico mais condizente com a realidade social existente.47 É a quebra de 

paradigmas há pouco falada. Esta ruptura de modelos, em específico no Direito, no sistema 

legislativo vigente àquela época, não aconteceu por acaso e nem foi instantânea. A 

mudança legislativa operada, a partir de 1988, deu-se pelo fato de a Carta Magna ter 

incorporado as modificações sociais que haviam ocorrido.  

O legislador trouxe estas novidades de forma explícita: a) a desmistificação de a 

família ser só a derivada do casamento civilmente celebrado; b) elevou a união livre, dita 

estável pelo constituinte, à categoria de entidade familiar; c) e, a conseqüência lógica de 

que, por isso, a união estável passou a realizar definitivamente o papel de geratriz de 

relações familiares,48 papel este outrora reconhecido  apenas ao matrimônio. 

                                                 
47 WALD, Arnold. Curso de Direito Civil brasileiro - O novo Direito de Família. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. X. 
 
48 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito Civil brasileiro: de Clóvis Beviláqua a Miguel 
Reale. A visão contemporânea, a transição legislativa e as tendências para o século XXI. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=38 >. Acesso em 16/11/04.  
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É de se entender que o constituinte ao apontar a existência de mais de uma 

entidade familiar não determinou que somente houvesse as uniões matrimonializadas e 

heterossexuais, pois, foi adiante, admitindo como legítimas, a união estável e a 

monoparentalidade.49 

Sobre o reconhecimento destas, leia-se o fragmento abaixo: 

A lei se viu afrontada pelos fatos e não se atreveu ignorá-los, por mais tempo. 
Vale dizer, a verdade jurídica cedeu vez à imperiosa passagem e instalação da 
verdade da vida.50 
 

Embora contendo todos esses avanços, merecedores de aplausos, como já foi 

dito alhures, apesar de toda a modernização já produzida em matéria de família desde 1988, 

essas mudanças não foram bastantes em si. O trabalho do operador do Direito é 

interminável, porque por mais que as leis inovem, a realidade social é muito mais 

complexa, sobretudo se o tema tratado é o Direito de Família. Neste, mais do que em 

qualquer outro ramo, a lei parece ser sempre retardatária.  

Apesar do comentário acima, não se procura aqui simplesmente criticar a 

primeira Constituição brasileira, verdadeiramente democrática, notado que raras vezes 

foram produzidas tão significativas transformações na sociedade e na própria vida das 

pessoas, como fez o constituinte de 1988. 51 E acrescendo: dentro da própria legislação. 

Principalmente porque erigiu, de uma vez por todas, o assunto referente à família à 

categoria constitucional, gozando de toda proteção conferida às normas encontradas nesta. 

Mas, conforme será demonstrado, ainda há mais para se reconhecer, além do já executado 
                                                 
49 GIORGIS, José Carlos Teixeira. A natureza jurídica da relação homoerótica. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=54>. Acesso em 13/02/05. 
 
50 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Família e casamento em evolução. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=3>. Acesso em 17/02/05.  
 
51DIAS, Maria Berenice. Novos tempos, novos termos. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=102>. Acesso em 16/11/04. 
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pelo constituinte. Adicione-se que o simples fato de haver a constitucionalização das 

entidades familiares é merecedor de aplausos, contudo, faz-se imprescindível ir mais 

distante, pois o determinado pela legislação constitucional não é mais suficiente em si. 

Desse modo, pode-se afirmar que o constituinte de 1988 foi muito feliz ao tratar 

taxativamente do matrimônio, da união estável e da entidade monoparental. Entretanto, a 

realidade social clama por mais.   

Constata-se, outrossim, dentro das entidades familiares constitucionalizadas 

explicitamente, que o traço que as une também é o afetivo, para assim ser embasada a 

presente pretensão de reconhecimento de outras junções familiares, além das previstas no 

texto constitucional. 

A seguir serão expostas, porém, de uma forma superficial (pois não é o objetivo 

desta), as entidades familiares constitucionalizadas de maneira indiscutível, doutrinária, 

legal e jurisprudencialmente, falando. Salienta-se, então, pelo fato de não ser objetivo desta, 

não serão tratados os aspectos de ordem doutrinária e formal que cercam o assunto, em 

razão de os mesmos serem de competência dos manuais sobre a matéria. Serão 

demonstradas, abaixo, apenas para que se possa fazer uma comparação entre os elementos 

caracterizadores das mesmas, fazendo um paralelo com as entidades afetivas. 

 

2.3.1. O casamento como a maneira mais formal de constituição de família. 

Este é o ato jurídico ao qual o legislador conferiu o maior número de 

disposições possíveis. Não se encontra nada parecido em nenhum outro ramo do Direito. 

Tal fato, deve ter sido originado no momento em que se observou ser a família o núcleo de 
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todo o desenvolver societário, devendo, portanto, o ato o qual a origina (mas não de 

maneira exclusiva) ser cercado de muitos cuidados.  

Por isso mesmo, foi e ainda é o casamento, diversas vezes, identificado por 

alguns como o instituto primordial de todo o Direito familiar; apresentando-se como um 

eixo da totalidade do sistema jurídico, revelando-se e repercutindo-se fora do âmbito dos 

direitos familiares, uma vez que é na família onde se acha a primeira raiz do Estado. 52 

Não é difícil entender esta supremacia do matrimônio, se for levado em 

consideração que as pessoas ao se casarem, não o fazem só de acordo com as leis civis, mas 

também, concordante com as normas da Igreja, e, como destaque, a Igreja Católica  do 

casamento religioso. Embora não exista mais ligação explícita entre a Igreja e o Estado, 

eles sempre estiveram relacionados. Daí é porque se diz que a dificuldade de se reconhecer 

outros tipos de entidades familiares dá-se não só por motivos jurídicos, todavia, religiosos, 

culturais que carregam consigo, alta valoração e, por inúmeras vezes, impedem os avanços 

jurídicos bradados pela sociedade.  

Ainda que o instituto matrimonial seja dotado de toda essa relevância, percebe-

se, aos poucos, os avanços da legislação. O passo principal foi dado em 1988, no sentido de 

não serem somente legítimos os institutos familiares derivados do casamento. Em primeiro 

lugar, um grande exemplo disto foi a proibição de qualquer designação discriminativa entre 

filhos, fossem estes vindos ou não do matrimônio. É nesse intento no qual também deve 

caminhar a legislação no tocante ao reconhecimento de entidades familiares, afora da 

matrimonializada. Até porque não é excluindo da legalidade que não despontarão outras 

entidades familiares. 

                                                 
52 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil. Vol. 2. Campinas: Bookseller, 1999, p. 96. 
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E, mais ainda, não é surgindo da CF’88 ou de outra norma, que serão originados 

novos tipos familiares. No mundo jurídico, é sempre o inverso: a realidade preexiste à 

normatização. Por conseguinte, outras formas vai haver, quer o legislador as discipline ou 

não; o que ele pode e deve fazer é retirar estas pessoas da situação de ilegalidade e 

marginalização onde se encontram.  

Não se quer no momento dar uma menor importância ao matrimônio, haja vista 

muitas famílias serem dele originadas. Entretanto, o que se pretende é demonstrar não 

serem apenas legítimas as famílias decorrentes do próprio; não podendo haver uma 

preocupação exclusiva das leis constitucional e civil de o proteger. Outrossim, há que se 

entender: em sendo reconhecidas outras entidades familiares, as pessoas não vão deixar de 

casar. Esse instituto secular não estará abalado, porque já há outros tipos de uniões, 

somente não estão previstas legislativamente. 

Conclui-se, portanto, não ter mais o casamento aquela força que possuía 

outrora. As relações amorosas começam a ser norteadas pela busca incessante do prazer, 

inclusive o do feminino (antigamente, tão reprimido e criticado), passando o sexo a ser 

compreendido como algo além da criação.53 E começam a ser buscadas outras maneiras de 

relacionamentos, nas quais tenha a primazia o elemento afetivo.  

 

2.3.2. A elevação da união estável à categoria familiar explícita após 1988. 

A família pré-existiu ao casamento, ou melhor, o matrimônio foi “inventado” 

depois dela. Já a união estável surgiu com espontaneidade no seio da sociedade, para ser só 

                                                 

53 GRUNEICH, Danielle Fermiano dos Santos; GIRARDI, Maria Fernanda Gugelmin. Direitos sociais, 
transexualidade e princípio da dignidade da pessoa humana: uma análise interdisciplinar. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=141>. Acesso em 20/01/05.  
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depois tipificada legislativamente; logo, o que o constituinte de 1988 fez foi erigir à CF um 

dado já, então, perceptível e ocorrente no grupo social.  

A jurisprudência foi essencial a este reconhecimento. De partida, os tribunais 

negavam qualquer direito à concubina. Em seguida, respeitou-se que o concubinato por si 

só justificava o direito da companheira à meação, com base na teoria do enriquecimento 

sem causa. Com a súmula 38054, considerou-se que somente a prova da efetiva contribuição 

da concubina, na constituição do patrimônio comum, justificava o seu direito à metade ou a 

outra fração dos bens comuns. Não tendo ocorrido essa participação, a concubina só 

poderia ter direito à remuneração dos serviços domésticos ou sociais por ela prestados, os 

quais não se vinculavam ao patrimônio do companheiro. 55 

Ou, em outras palavras, a união estável, de início, foi rejeitada em sua 

totalidade; em segundo, foi reconhecida como matéria de direito obrigacional. A partir daí, 

o salto dado foi enorme, pois passou a ser reconhecida como entidade familiar 

constitucionalizada, garantindo ainda o constituinte que a legislação facilite a conversão 

deste instituto para casamento. 

Após ter sido admitida constitucionalmente foi regulamentada, a princípio, com 

a lei 8971, de 29/12/94, a qual disciplina o direito dos companheiros e a sucessão, 

consolidando o direito hereditário do sexo feminino, independente da existência de 

sociedade de fato; depois com a lei 9278, de 10/05/96, que não revogou expressamente a 

outra, mas tratou dos casos inter vivos. 

                                                 
54 Prevê a referida Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal (STF): “Comprovada a existência de sociedade 
de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo 
esforço comum”.  
 
55 WALD, Arnold. Curso de Direito Civil brasileiro - O novo Direito de Família. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 212. 
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Quanto à definição da união estável, não há uma objetividade. Dessa maneira, o 

que a doutrina costuma identificar são seus elementos formadores (deles também não se 

tem um consenso), porém, tais requisitos foram retirados do entendimento dos tribunais 

acerca do assunto. Têm-se como exigências: a estabilidade (oposta a ligações passageiras); 

a intenção de se constituir uma família; coabitação (no entanto, as tarefas cotidianas da 

sociedade atual permitem que exista uma entidade familiar, mesmo os entes morando em 

casas separadas, e, sobretudo, por motivo de trabalho); fidelidade: no sentido de não ocorrer 

outra sociedade conjugal ativa. A estes elementos deve ser somado o caráter de publicidade 

(ostensibilidade). Na verdade, cada uma dessas condições tem de ser apurada 

concretamente; não há uma medida exata, porque são critérios meramente de ordem 

subjetiva, não constatáveis com exclusividade por uma análise superficial. 

Pelo o dito, a união estável corrobora o entendimento aqui fixado pelo exposto: 

o significado do casamento pode ser dado até por um leigo. Já com a mencionada entidade, 

nem a própria lei a define, cabendo esta tarefa, de preferência, à doutrina. Então, se, mesmo 

assim, a legislação a ponderou como entidade familiar constitucionalizada, devem ser 

usados requisitos idênticos para serem admitidas como entidades familiares, as afetivas, às 

quais se pretende, nesta ocasião, dar reconhecimento. Ou seja, o que se quer dizer é que não 

deve só ser declarada como família aquela possuidora de uma clareza de definição, como é 

o caso do matrimônio e da entidade monoparental.  

Observa-se que se exige, ainda, para o reconhecimento da entidade comentada a 

intenção de constituir família, ou em outras palavras, a indispensabilidade da afetividade.  

Da mesma forma que a união estável foi reconhecida paulatinamente pela 

jurisprudência e doutrina pátrias, tem-se a esperança de acontecer também com as outras 

entidades familiares. E viu-se que em sendo erigida constitucionalmente, não se percebeu 
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enfraquecida a instituição do casamento. Foi apenas a compreensão de uma realidade 

existente na sociedade a qual clamava por reconhecimento e justiça.  

 

2.3.3. A família formada por apenas um dos genitores: a entidade monoparental. 

Com o tempo, a população vai se concentrando, quase totalmente, nas grandes 

cidades, se afastando de sua característica anterior (quando do CC’16) de ser um grupo 

social eminentemente rural. Esta mudança influirá na maneira de agir das pessoas e, como 

conseqüência, sempre que há uma alteração na estrutura da sociedade, tais modificações 

afetam, de modo inevitável, as famílias. 

Com a urbanização, as mulheres saem de casa para igualmente participarem da 

mantença do lar. Reconheceu-se, outrossim, em 1988, de forma indubitável, a igualdade 

conjugal. Dessa conjunção de fatores, resulta que muitas mulheres não só dividem todos os 

direitos e deveres com seus maridos, contudo, passam a prover sozinhas os seus lares. E o 

inverso é verdadeiro: homens passam a viver sem a figura feminina dentro de suas casas, 

tendo que, todavia, abarcar as funções em sua essência, pertencentes ao mundo feminino 

numa outra época. A partir daí, surge um novo modelo familiar, o qual a Constituição 

recebeu brilhantemente: a monoparentalidade. Esta se define como o reconhecimento da 

junção do pai ou mãe, acrescida de seus descendentes. 

Os mais modernos e avançados defensores desta nova concepção familiar 

encaram, nesta vida isolada e individualista, uma permanência de família, porque a relação 

paterno-filial ou materno-filial subsiste. Nelas, o parentesco biológico e os laços jurídicos 
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são fatos tradicionais, porém, ultrapassados, sendo seus elementos principais relacionados à 

vida cotidiana e ao socioafetivo.56 

Depreende-se da observação anteriormente feita, mais uma vez, a inquietação 

com o lado afetivo. Isto denota que, numa concepção tradicional, não se poderia conceber a 

existência de uma família sem a presença concomitante de pai/mãe, o que não acontece 

mais no presente, quando o constituinte decidiu erigir à monoparentalidade à categoria de 

constitucional. É perceptível, inclusive, que não há nem vivência entre homem e mulher, 

mas, sim, a afetividade de um destes em relação à prole, sendo capaz de caracterizar a 

entidade monoparental como familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
56 OLIVEIRA, Luciano. Direito, sociologia jurídica, sociologismo – notas de uma discussão. In: Versão 
apresentada no 8º Encontro Nacional da ANPOCS, Águas de São Pedro: 1984, p. 124. 
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CAPÍTULO 3 

 

Sumário: 3. A importância da dignidade humana enquanto 
princípio fundamental. 3.1. O que se entende por dignidade 
humana na conjuntura atual. 3.2. De que modo foi 
sistematizada a matéria. 3.3. A dignidade humana como 
elemento garantidor do reconhecimento das entidades 
familiares afetivas. 

 

3. A importância da dignidade humana enquanto princípio fundamental. 

Ao chegar neste terceiro capítulo, é necessário demonstrar o seguinte: no 1º foi 

vista a evolução da família no Ocidente; no 2º e no 6º tratou-se e ainda será debatida a 

evolução legislativa sobre a matéria; no 5º, haverá uma previsão dos mais recorrentes tipos 

de entidades familiares afetivas e a justificativa da existência destes; estará neste 3º e no 4º 

capítulos: o respeito à dignidade humana e a afetividade, respectivamente, como elementos 

os quais fundamentam a existência de entidades familiares para além do numerus clausus.   

Inicialmente, ressalte-se, desde logo, que esta dissertação não objetiva 

conceituar, discutir com a profundidade que se faz necessária sobre os princípios, mas tão-

somente demonstrar a dignidade humana como o elemento fundamental à caracterização da 

existência de entidades familiares afetivas. Apenas para situar o leitor sobre o assunto do 

qual se está tratando, serão tecidos alguns comentários superficiais acerca de princípios 

jurídicos e a diferença destes com as regras.   

A CF brasileira está pautada em princípios abstratos, portadores de grande 

conteúdo axiológico, tais como: o Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa 
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humana e a igualdade. Destaque-se que a função primordial destes princípios advém de 

servirem como instrumentos para a compreensão e aplicação das normas constitucionais.57 

Ao falar em princípios, é imprescindível que se diga, de partida, que os 

contidos no texto constitucional não têm caráter meramente enunciativo, porém, todos são 

normas e, devido a esta característica, são vinculantes.58 

Vladimir Brega Filho, em sua obra “Direitos Fundamentais da Constituição de 

1988”, afirma que: 

A “Velha Hermenêutica” conferia aos princípios caráter meramente 
programático, retirando deles a normatividade. A inserção dos princípios na 
Constituição faz com que ocorra uma ‘revolução de juridicidade’ e os princípios 
gerais transformam-se em princípios constitucionais. Os princípios passam a ter 
caráter normativo e passam a informar todo o sistema constitucional. 
Dessa forma, ao serem inseridos nas Constituições, os princípios deixam de ser 
considerados normas destituídas de eficácia. Mesmo tendo o caráter de normas 
programáticas, de declarações, de exortações, terão eficácia, pois servirão de 
critério de interpretação e darão coerência ao sistema.59 
 
 

Retirou-se, pois, dos ensinamentos constitucionais, o conteúdo inócuo de 

programaticidade dos princípios, através do qual se neutralizava a eficácia das 

Constituições, passando para a proclamação da normatividade dos mesmos, tornando-os 

regras-chave de todo o sistema jurídico.60 

Em outras palavras, atualmente se está num período onde há plena eficácia do 

princípio jurídico. Estes não mais têm uma função apenas supletiva como possuíam.  

                                                 
57 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2003, p. 51-54. 
 
58 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 
1996, p. 121.  
 
59 BREGA, Vladimir Filho. Direitos fundamentais na Constituição de 1988: conteúdo jurídico das 
expressões. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, p. 55-56. 
 
60 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 257.  
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Significa que, a partir do momento que um princípio é positivado, implica na 

imposição da adoção dos mecanismos inevitáveis à realização do mesmo.61  

As normas, por sua vez, são princípios ou são regras.62 Ou seja, as normas 

jurídicas englobam regras e princípios. Estes, no entanto, têm um grau de abstração 

superior em relação às regras.  

No sistema jurídico os princípios passam por uma concretização sucessiva, por 

meio de princípios e subprincípios, até adquirirem a diversidade das regras.63 

Nas palavras de Humberto Ávila: 

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e 
com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 
avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte 
ou nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção 
conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos.  

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
retrospectivas e com pretensão de complementariedade e de parcialidade, para 
cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas 
a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à 
sua promoção64. 

 

Especificamente quanto ao princípio da dignidade humana, objeto do presente 

estudo, este é capaz de conferir unidade teleológica a todos os outros princípios e regras 

que constituem o ordenamento jurídico, tanto constitucional quanto infraconstitucional.65  

                                                 
61 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 72. 
 
62 Id; Ibid, p. 18.  
 
63 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2003, p. 41-42. 
 
64 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 70. 
 
65 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2003, p. 57. 
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Entretanto, pode-se deduzir que em a dignidade sendo o princípio e, por essa 

razão, mais genérico, pode ser aplicado a situações as mais diversas possíveis, inclusive, no 

caso em tela.  

É ainda a dignidade humana princípio reconhecido pelos doutrinadores como o 

verdadeiro substrato, onde se apóia o extenso e amplo catálogo de direitos e garantias 

fundamentais. Mas, ao que parece, o Direito, sobretudo o Constitucional, não tem 

instrumentos hábeis a assegurar a efetividade de tal princípio.66 

Mesmo assim, constatar-se-á que a dignidade da pessoa humana é o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais, que, à vista disso, confere unidade de sentido, valor e 

concordância prática ao sistema dos direitos consagrados na Carta Magna. Logo, a 

enumeração da CF não é taxativa quando define quais são as entidades familiares.67 

A dignidade é o núcleo radiador de todos os direitos fundamentais: 

(...) As normas de direito fundamental ocupam o grau superior da ordem jurídica; 
são submetidas a processos dificultosos de revisão; constituem limites materiais da 
própria revisão; vinculam imediatamente os poderes públicos; significam a 
abertura a outros direitos fundamentais. 
Dessa maneira, a interpretação dos demais preceitos constitucionais e legais há de 
fazer-se à luz daquelas normas constitucionais que proclamam e consagram 
direitos fundamentais, as normas de direito fundamental.68 
 

 

Pode-se, no entanto, asseverar que o princípio constitucional estudado veio a 

confirmar uma idéia diversa do que representa uma família, alterando profundamente as 

suas constituição e estruturação. Passando a reger em sua totalidade, o Direito de Família, 
                                                 
66 ALVES, Cleber Francisco. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: o enfoque social da 
Igreja. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 5.  
 
67OLIVEIRA, Adriane Stoll. União homossexual, família e proteção constitucional. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 24/11/04. 
 
68 SANTOS, Fernando Ferreira dos. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São Paulo: 
Celso Bastos Editor, 1999, p. 97 e 98. 
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estando a convivência familiar sob o âmbito dos preceitos constitucionais formadores do 

Estado Democrático de Direito��

Deve-se ter como postulado básico, no instante da análise da Constituição, a 

idéia de que ela deve ser interpretada de modo a serem evitados confrontos entre suas 

normas, fenômeno o qual a doutrina costuma denominar de antinomias - estas não são 

aceitas dentro de um sistema legislativo positivado e democrático. Portanto, quando da 

interpretação do art. 226 da CF, não se propõe que o referido dispositivo seja expulso do 

ordenamento vigente, mas, sim, que haja a sua interpretação juntamente com os princípios 

consignados pela Carta Magna69, entre os quais se destaca, de maneira primordial, o da 

dignidade humana.  

 

3.1. O que se entende por dignidade humana na conjuntura atual. 

Etimologicamente falando, a palavra “dignidade” tem origem no termo latino 

dignitas, que denota respeitabilidade, prestígio, nobreza. Já o vocábulo “pessoa” vem da 

expressão também originária do latim per-sonare, que se referia à máscara teatral utilizada 

para amplificar a voz dos atores, para, em seguida, designar a própria personagem 

mostrada, sendo depois incorporada pela linguagem jurídica.70 

Saindo da etimologia e indo para a análise da questão conceitual, a definição de 

pessoa, como categoria espiritual, sendo depositária de mérito em sim própria, como ente 

                                                 
69 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do Direito Civil. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=108>. Acesso em 17/02/05. 
 
70 ALVES, Cleber Francisco. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: o enfoque da 
doutrina social da Igreja. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 111. 
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de direitos absolutos e, em decorrência disto, sendo detentora, outrossim, de direitos 

subjetivos e categorias basilares, aparece com o Cristianismo.71 

É bastante difícil expor com precisão a definição de dignidade da pessoa 

humana, notado não haver uma significação objetiva. Apesar de não haver uma 

conceituação legal do que seja “pessoa”, cada vez mais esta tem sido o cerne, a 

preocupação de todo e qualquer Estado que queira ser nomeado de Democrático de Direito. 

Em outras palavras: 

Tomado em si, a expressão é um conceito jurídico indeterminado, utilizada em 
norma, especialmente constitucional, é princípio jurídico.72  

 

Como tudo que não possui definição legal acaba gerando muita controvérsia, da 

realidade exposta não fugiu o assunto em comento. Existem várias conceituações sobre a 

matéria, mas, ao que indica, todos os doutrinadores são unânimes em dizer que a qualidade 

de indivíduo pressupõe necessariamente a segurança da dignidade humana. Tornando-se 

indissociável, seja de modo voluntário ou involuntário, da qualidade de ser pessoa. 

Devendo todos, a este princípio, obediência. 

Importante se observar que o princípio analisado tem a denominada natureza 

aberta, no qual não há a significação legal do mesmo, cabendo ao operador expô-lo com 

exatidão, interpretá-lo de acordo com as demais fontes do Direito, primordialmente a 

doutrina e a jurisprudência. Parece é que o legislador, a propósito, não deu esse conceito. 

No entanto, não é porque inexiste definição que deva se pensar em lhe negar a veracidade, 

                                                 
71 SANTOS, Fernando Ferreira. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=160>. Acesso em 18/03/05. 
 
72 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 797, ano 91. p. 12, mar. 2002. 
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até porque, ela possui uma existência indubitável, pois pode ser encontrada na Lei Maior do 

país, qual seja, a Constituição Federal. 

Sendo deixado esse significado em aberto, um pensamento assim se insurge: 

como os indivíduos podem invocar esse princípio fundamental ao seu favor? Logo, há a 

necessidade de se depreender que se está diante de uma definição amplamente subjetiva. 

Ao serem analisadas as vastas obras de Direito Constitucional do país, os autores não 

tecem comentários profundos a este respeito. 

 Uma saída apresentada a esta questão, pode ser extraída a partir dos 

ensinamentos da semiótica, segundo os quais, o indivíduo não digno não é humano. Ou de 

outro modo: uma pessoa é ser digno; sendo digna, é pessoa humana. Podendo-se até inferir 

que a dignidade é o primeiro requisito para uma criatura ser considerada pessoa humana.73 

Levando o tema para o mundo jurídico, tragam-se à baila alguns conceitos 

doutrinários: 

É a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem à pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos.74 

 
 

A dignidade é a nobreza da autoridade moral, é a respeitabilidade desta em 

todos os indivíduos, porque qualquer um é pessoa humana, logo ela é inerente à condição 

de nascer com vida. Por isso, o preceito jurídico da dignidade, como fundamento da 

                                                 
73 LOWENTHAL, Anamaria Valiengo. Exame da expressão: a dignidade da pessoa humana sob o ângulo de 
uma semiótica jurídica. Revista de Direito. São Paulo, vol. 1, n. 3, p. 19-21, dez 2000. 
 
74 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e Direitos fundamentais na Constituição Federal 
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República, exige como pressuposto a intangibilidade da vida humana. 75 Por conseqüência, 

ninguém pode contrariá-la.  

Pode ser tida também como um valor espiritual e moral inerente à pessoa o qual 

se exprime, singularmente, na autodeterminação consciente e responsável pela própria 

vida, trazendo consigo a pretensão ao respeito por parte de todos os indivíduos; 

constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, para 

que, só de maneira excepcional, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

principais - mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem as pessoas, em 

sua totalidade, enquanto seres humanos.76 

                 Como se pode notar, embora haja uma dificuldade na definição, não existe, 

contudo, dado ao estágio atual da ciência do Direito neste país, como negar que antes de se 

propor qualquer tipo de conceito, em especial o Direito de Família, a dignidade humana 

não pode ser ferida. Originando-se desta idéia é que devem surgir outros direitos, do 

contrário pode-se estar indo de encontro àquilo que foi previsto pela lei de maior 

hierarquia desta pátria: a Constituição Federal.  

Objetiva-se verificar que, fundamentado na complexidade da matéria, o sistema 

constitucional posto parece não ser, por si só, suficiente para defini-la. Têm de ser 

procurados outros elementos em várias ciências. Não se tem aqui a pretensão de esgotar o 

tema, mas exclusivamente que seja esta a finalidade do Estado Democrático, notado que foi 

erigida à categoria de preceito essencial, orientando e determinando, até mesmo, os direitos 

fundamentais do art. 5º da CF. 

                                                 
75 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista dos 
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Isso porque, ainda que a expressão denote conceito jurídico incerto, sendo 

norma constitucional é princípio jurídico. Além de a idéia ser normativa, também, é 

axiológica, visto que a dignidade humana é um valor77, e, não é só uma criação 

constitucional, é, sim, uma dessas opiniões a priori, um dado preexistente anterior às 

experiências especulativas, tal como se mostra a própria pessoa humana.78 

Devido ao reconhecimento de que o sistema legal brasileiro tem em si o condão 

da dignidade da pessoa humana, como elemento basilar do Estado Democrático de Direito, 

o mencionado conceito repele quaisquer providências, sendo elas diretas ou indiretas, que 

possam tirar o intuito da força normativa desta noção essencial, seja pelo enfraquecimento 

na motivação das atividades estatais ou pela sua pura e simples desconsideração.79 

A despeito de ser bastante difícil a definição de dignidade, e, mais ainda, de 

pessoa, é sabido que esta é o ponto principal, a razão de ser do Estado e, por conseqüência, 

do ordenamento jurídico. Ou seja, mesmo havendo grande variação em sua conceituação, 

de um elemento ninguém duvida, de que a dignidade é qualidade intrínseca a todo o 

indivíduo. A doutrina e, recentemente, a jurisprudência pátria têm tentado defini-la e trazê-

la para a prática dos Tribunais. Embora não haja unanimidade em sua conceituação, há a 

necessidade de sua constante evolução e atualização. 

 

 

                                                 
77 AZEVEDO, Antonio Junqueira. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 797, ano 91, p. 11-26, mar. 2002 
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<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 24/11/04.  
 



 

 

68 

3.2. De que modo foi sistematizada a matéria. 

Muitas nações tiveram a sua dignidade respeitada por força de outras fontes, 

que não a lei, como heróis e santos, pois a tomada da consciência jurídica da expressão 

revelada deu-se há pouco (é provável que tenha sido em 1945 com o preâmbulo da Carta 

das Nações Unidas).80 

No Brasil, só em 1934, já sob a influência do constitucionalismo social que 

assolava o mundo, a Constituição Brasileira fez a primeira referência explícita à dignidade 

humana em seu artigo 115, ao dispor que a ordem econômica deveria possibilitar a todos 

uma existência digna.81 

Dando um salto para a CF atual de 1988, esta erigiu a dignidade humana como 

fundamento, a pessoa passou a ser o centro de preocupações do ordenamento jurídico82. Tal 

justificativa está consignada no inciso III do 1º artigo da Carta Magna, o que denota a 

apreensão do legislador em destacá-la como algo de suma relevância. Sendo intitulada pela 

doutrina de princípio “estruturante”, ao lado do princípio do Estado Democrático do 

Direito, por se coadunar e nortear os demais direitos e garantias primordiais previstos no 

art. 5º.  

Leiam-se as palavras seguintes: 

“Outro ponto de significativa importância deve ser destacado: a valorização da 
pessoa na família, em sentido diverso do encontrado no Código Civil brasileiro, 
nitidamente transpessoal. Esta valorização está coerente com as linhas gerais da 
Constituição Federal, uma vez que o artigo 1º, III, consagra como fundamento 
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da República Federativa do Brasil ‘a dignidade da pessoa humana’. Neste 
sentido, a proteção à pessoa, recebendo status constitucional, deve ser princípio 
orientador no seu tratamento em todas as esferas. A proteção aos componentes 
da família não constitui exceção à regra, o que conduz à sua priorização em 
relação ao grupo”.83  

 

Observa-se que há um aspecto que parece ser meramente formal, todavia, na 

realidade, é dotado de importância: é o fato segundo o qual, nas Constituições passadas o 

Estado sempre antecedia, na ordem das disposições normativas constitucionais, ao 

tratamento dispensado aos direitos individuais. Na vigente, a princípio, foram fixados os 

direitos e garantias fundamentais para, em seguida, serem delineadas as estruturas básicas 

do Estado. Este é mais um elemento que demonstra a preocupação do constituinte em 

assegurar a dignidade humana de cada indivíduo.  

O fato da dignidade humana ter sido erguida à categoria constitucional não é 

exclusividade da Constituição pátria. Tal fato não aconteceu por acaso, haja vista que ela 

foi a primeira Constituição verdadeiramente democrática. Cartas Magnas de outros países 

seguem neste mesmo sentido.  

Um parêntese: hoje em dia, o país é signatário da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que, por sua vez, certifica: “Considerando que o reconhecimento da 

dignidade é inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e, 

inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo: Artigo 1º: Todos 

os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade". 

Voltando à CF de 1988, àquela época se afirmou a ocorrência da 

constitucionalização da dignidade humana. Hoje, o entendimento dominante é o das 
                                                 
83 CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: FACHIN, Luiz Edson 
(Coord.). Repensando fundamentos do Direito Civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 
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relações humanas precisarem ser pautadas e conformadas à densificação do princípio 

supracitado. Este deve ser o fio condutor de todo o sistema jurídico constitucional. É 

designado de princípio de inclusão, notado que se dirige ao homem concreto e individual 

que tem necessidades reais, privilegiando, dessa forma, a proteção da pessoa dentro da 

realidade social.84 

Para a dignidade ser respeitada constantemente, há de permanecer protegidos os 

demais direitos vistos com antecedência no caput do art. 5º da CF: a vida, a liberdade, a 

igualdade, a segurança e a propriedade. A partir deles, decorrem todos os outros direitos 

dos incisos do mencionado artigo, devendo, desde então, serem garantidos: a integridade 

física e moral, a propriedade privada, a moradia, o trabalho, etc. Só em sendo assegurados 

estes princípios, em geral, constitucionalmente previstos, se pode falar no Brasil em 

dignidade humana. Nota-se, inclusive, que o constituinte poderia ter arrolado tal princípio 

no rol deste mesmo art. 5º, mas optou por não o fazer, dando maior destaque à matéria em 

comento, tendo ele sido erigido à categoria de princípio fundamental da República 

Federativa do Brasil.  

No entanto, foi bastante louvável a dignidade ter sido elevada à categoria de 

constitucional, porém existe a precisão de que o princípio referido seja realmente firmado 

na prática. 

A consagração dos princípios da dignidade e igualdade na família levou 

obrigatoriamente a construção de um novel modelo jurídico desta, o que não seria possível 

                                                 
84 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Poder familiar nas famílias recompostas e o art. 1636 do CC/2002. In: 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org.). Afeto, ética, família e o novo CC. Belo Horizonte: Del Rey, 2004,  p. 
162. 
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em um modelo codificado, patriarcal e hierarquizado. O referido aspecto será tratado a 

seguir.   

Finalizando, é indispensável o intérprete considerar a Constituição em sua 

totalidade, obedecendo de modo imprescindível e basilar, as cláusulas pétreas previstas no 

§ 4º, art. 60 CF: forma federativa de Estado; voto direto, secreto, universal e periódico; 

separação dos poderes; direitos e garantias individuais (como o da intimidade e o da livre 

escolha da opção sexual), todos a serem assegurados pela dignidade humana. 

 

3.3. A dignidade humana como elemento garantidor do reconhecimento das entidades 

familiares afetivas. 

Ao julgar um conflito posto, o Poder Judiciário deve saber que a melhor forma 

de realizar a dignidade do ser humano é aquela que atenda aos anseios de justiça, clamados 

pela sociedade.  

Ou, em outras palavras: 

Ressalte-se que a interpretação conjugada dos parágrafos do art. 226 da 
Constituição da República reforça a idéia de INCLUSÃO e não de exclusão, 
para fins de se alargar o espectro de configuração de entidades familiares.  
O caput do art. 226 é, conseqüentemente, cláusula geral de inclusão, não sendo 
admissível excluir qualquer entidade que preencha os requisitos de afetividade, 
estabilidade e ostensividade.  
Conclui-se, portanto, que segundo os melhores critérios de interpretação 
constitucional, existe uma cláusula de inclusão para implicitamente abranger 
como entidades familiares uniões afetivas outras que não somente as advindas 
do casamento, união estável entre homem e mulher e entidade monoparental. 
Portanto, através de interpretação harmônica de seus preceitos, verifica-se que a 
CR do Brasil, em seu §3º do art. 226 disse menos do que deveria comportando, 
ipso facto, interpretação extensiva para alcançar a proteção de uniões estáveis 
entre pessoas do mesmo sexo. Somente desta forma consegue-se dar 
EFETIVIDADE ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana��85

��

�

                                                 
85 SIMÃO, Rosana Barbosa Cipriano. Direitos humanos e orientação sexual: a efetividade do princípio da 
dignidade. Disponível em <http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=115>. Acesso em 17/02/05. 
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Corroborando e interligando o reconhecimento da afetividade como garantia da 

dignidade da pessoa humana, concordante com o que já foi exposto, leia-se a passagem 

abaixo: 

O princípio da efetividade, assentado nesse tripé normativo, especializa, no 
campo das relações familiares, o macroprincípio da dignidade da pessoa humana 
(artigo 1º, III, da Constituição Federal), que preside todas as relações jurídicas e 
submete o ordenamento jurídico nacional. 
O princípio da afetividade é fato jurídico-constitucional, pois é espécie do 
princípio da dignidade humana e emerge das normas acima referidas, que o 
sistematizam.86 
 
 

A dignidade humana enquanto princípio jurídico dá seqüência aos preceitos 

seguintes: 1- respeito à dignidade das pessoas (integridades física e psíquica); 2 – garantir 

os pressupostos materiais mínimos para o desenvolvimento da vida; 3 – respeito às 

mínimas condições de liberdade, devendo haver sempre uma convivência social 

igualitária.87  

Esclarecendo: em não sendo admitidas outras formas de entidades familiares, 

além das expressas, estará existindo desrespeito à dignidade humana, pois não estará sendo 

honrada a liberdade e a integridade psíquica de cada um fazer sua própria escolha, e, menos 

ainda, não estará havendo uma convivência social nivelada, pois só certos tipos de família 

são tidos como legítimos em detrimento de outros.  

Logo, antes de a sociedade se cercar de preconceitos e, sobretudo, também o 

operador jurídico (ressalte-se a figura do legislador) definir com precisão alguma entidade, 

como sendo ou não merecedora do título de “familiar”, é necessário verificar que não se 

reconhecendo determinada união como familiar, no qual haja a presença irrefutável do 

                                                 
86 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na filiação. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.brpublic/artigos.aspx?codigo=109>. Acesso em 26/01/05. 
 
87 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 797, ano 91. p. 25, mar. 2002. 
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elemento afetivo, estará sendo descumprido o que, agora, foi definido como dignidade da 

pessoa humana; ferindo, deste jeito, um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil, de onde tal atitude estará pondo em risco a consolidada significação do que seja o 

Estado Democrático de Direito.  

No entanto, com o reconhecimento que é devido às entidades familiares 

afetivas, existirá um verdadeiro avanço de dignidade na legislação brasileira, frente a uma 

realidade patente e inegável. 

Até porque, percebe-se que a estrutura familiar mudou, mas suas funções (de 

segurança, educação, amor, assistência) continuam mais acesas do que nunca, pois neste 

momento se tem a dignidade como um novo elemento para dar ainda mais evidência ao já 

referido intuito afetivo.  

O Direito não tem o condão de exprimir como a família deva ou não ser 

composta ou quais serão suas motivações juridicamente relevantes. Em menção à família, o 

campo de atuação do Estado tem de ser limitado ao controle da observação dos princípios 

orientadores, cabendo aos indivíduos a liberdade quanto à formação e a condução das 

relações. Se a família respeitar a dignidade de seus membros, a igualdade entre eles e a 

liberdade, e, se houver a prevalência das relações afetivas, o operador deverá apenas 

aplaudir como espectador.  

Sobre o assunto, leia-se o fragmento abaixo: 

O legislador não cria a família, como o jardineiro não cria a primavera [...] 
soberano não é o legislador, soberana é a vida. Onde a fórmula legislativa não 
traduz outra causa que a convenção dos homens, a vontade do legislador impera 
sem contraste. Onde, porém, ela procura regulamentar um fenômeno natural ou 
o legislador se submete às injunções da natureza, ou a natureza lhe põem em 
cheque a vontade. [...] O homem quer obedecer à natureza, e por toda parte 
constitui uma família, dentro da lei se possível, fora da lei, se é necessário.88 

                                                 
88 HIRONAKA, Gisela Maria Fernandes Novaes. Família e casamento em evolução. Revista Jurídica de 
Direito de Família, Porto Alegre, n. 1, p. 7-17, 1999.  
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A passagem citada comprova que a sociedade é sempre temerosa com 

referência a mudanças (foi assim, por exemplo, na polêmica e revolucionária “Lei do 

Divórcio”); opiniões religiosas, morais, culturais, e, até mesmo, jurídicas, lhes eram 

contrárias. Entretanto, se pode notar não ter havido nem mais nem menos fins de 

matrimônios, em razão da lei a qual regulamenta o seu fim, mas a quebra do vínculo 

conjugal, por outra causa, que não a morte, já era exigida pelo grupo social. 

Igualmente, dá-se com as entidades afetivas, pois elas já existem, quer o 

legislador as discipline ou não. O que ele pode fazer é que as pessoas envolvidas nestas 

circunstâncias saíam da situação de “ilegalidade” e venham a gozar por inteiro dos 

benefícios legais, aos quais a lei confere às entidades familiares explícitas, para desse jeito, 

se encontre observado o princípio constitucional nesta oportunidade consignado.   

Continuando nesse pensamento, ao se interpretar a Constituição, 

sistematicamente, percebe-se que esse princípio fundamental constitucional consagra a 

multiplicidade e a variedade das relações defendidas baseadas no afeto, devendo, portanto, 

o Estado Democrático de Direito protegê-las e reconhecê-las.  

Afora isso, a dignidade não está apenas prevista como Fundamento da 

República, mas, também, se acha prenunciada de modo expresso em outros artigos, 

notadamente nos relativos ao Direito de Família (art. 226, § 7º; art. 227, etc), nesta ocasião 

questionados. 

A garantia da dignidade humana foi uma forma através da qual o Poder 

Legislativo encontrou de proteger cada um e todos de alguma arbitrariedade que pudesse 

vir a ser praticada por qualquer ato estatal; é por meio desta proteção que cada um será 

visto e tratado pelo Estado como pessoa, ente possuidor de ter assegurado algo de conceito 
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bastante abrangente. Por conseguinte, acha-se devidamente comprovado em um Estado que 

existe para satisfazer a seus indivíduos e não o oposto. 

Tal dignidade faz com que as pessoas, uma a uma, tenham o direito ao respeito e 

garantia autônomos, concretos, voltados para as suas necessidades básicas vitais; firmando-

se, desde então, a integridade física e psíquica de qualquer indivíduo contra todo ato que 

possa violar suas condições existenciais mínimas. 

Isto deduz-se, portanto, quando do reconhecimento da dignidade do ser humano, que é o 

ápice de todo sistema normativo.89  

Para destacar a importância do que se está discutindo, leia-se o fragmento 

abaixo: 

Violam o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, as 
interpretações que (a) excluem as demais entidades familiares da tutela 
constitucional ou (b) asseguram tutela dos efeitos jurídicos no âmbito do direito 
das obrigações, como se os integrantes dessas entidades fossem sócios de 
sociedade de fato mercantil ou civil.90  
 
 

E para que um Estado possa ser tido como democrático, não pode, para que não 

contrarie o ordenamento constitucional, originar uma perspectiva da exclusão de arranjos 

familiares.91 

Salienta-se que a preocupação com a dignidade humana, tal qual se revela na 

atualidade, é moderna, pelo menos da maneira que se tem hoje.  

                                                 

89 FARIAS, Cristiano Chaves de. Os alimentos nas uniões homoafetivas: uma questão de respeito à 
Constituição.  Disponível em <http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=85>. Acesso em 17/02/05.  

90 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do “numerus clausus”. 
Disponível em <http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=170>. Acesso em 15/02/05. 
                           
91 ALBUQUERQUE, Carlos Cavalcanti. Famílias simultâneas e concubinato adulterino. In: Palestra proferida 
durante o III Congresso brasileiro de Direito de Família, 2001, Minas Gerais, p. 5.  
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Ao mesmo tempo, em que se tem que conceituar algo, como sendo ou não 

família, compete-se levar em conta a dignidade humana; a entidade familiar, outrossim, tem 

a tarefa de promovê-la. Assim, toda a entidade a qual fizer esta regra valer, na prática, 

precisa ser reconhecida como familiar. 

Enfim, faz-se necessário se dizer, além dos princípios apresentados, que o texto 

constitucional foi mais adiante, consagrando, em matéria de Direito de Família, os 

princípios, com acepção genérica: a liberdade e a igualdade e, como preceitos específicos: o 

pluralismo das entidades familiares e a afetividade (todos informados e conformados ao 

atendimento do maior, que é a dignidade da pessoa humana, considerado como 

primado”)92. 

E ainda também devem ser utilizados estes princípios: supremacia, finalidade, 

resultante social, proporcionalidade e razoabilidade. O da supremacia caracteriza que os 

ditames normativos constitucionais têm posição superior diante dos demais; o da resultante 

social prescreve que o intérprete deverá sempre fazer a interpretação da norma, sem desvio 

daquilo que por ela mesma foi pretendido; o terceiro objetiva que a regra alcance a justiça 

material; o da proporcionalidade preceitua: para a sua realização há necessidade de existir 

hierarquia entre os princípios constitucionais e a sua complementação. E o da razoabilidade 

apregoa a veracidade indispensável daquilo colocado na norma e o que dela é, na verdade, 

praticado no exercício da vida social.93  

Na doutrina contemporânea, uma das formas mais eficazes na resolução de 

conflitos ou de lacunas nas previsões elaboradas pelo legislador são resolvidas através do 

                                                 
92 ALBUQUERQUE, Carlos Cavalcanti. Famílias simultâneas e concubinato adulterino In: Palestra proferida 
durante o III Congresso brasileiro de Direito de Família, 2001, Minas Gerais, p. 3.  
 
93 ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional do transexual. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 94-
95.  
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estudo dos princípios constitucionais, entre os quais está inserida a dignidade humana. 

Desta maneira, a constitucionalização deste princípio jurídico serve como causa suficiente 

para justificar a pretensão resguardada. Os princípios constitucionais dão base ao sistema 

normativo em geral. Por isso, a pretensão ora defendida baseou-se, em específico, no 

sistema constitucional vigente. 

Desde que haja relações entre indivíduos, o princípio da dignidade humana 

estará sempre presente. E mais ainda: a previsão da dignidade já existe na lei, porém, o 

almejado é fazer que esta definição seja efetivada conforme os órgãos jurisdicionais, sendo 

vedado a qualquer ente, mesmo sendo estatal, atentar contra essa mesma dignidade. Até 

porque, o ordenamento há de ser uno, coerente com suas próprias normas.  
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CAPÍTULO 4 

 
Sumário: 4. A indispensabilidade da afetividade na 
caracterização das entidades familiares (explícitas e 
implícitas). 4.1. A previsão do afeto pelo constituinte. 4.2. 
Busca pela definição de um sentimento. 4.3. O 
embasamento jurisprudencial da afetividade como 
elemento identificador das relações familiares. 

  

4. A indispensabilidade da afetividade na caracterização das relações familiares 

(explícitas e implícitas). 

Principiando, destaque-se: a doutrina hodierna afirma que muitos dispositivos 

magnos trazem implicitamente a consagração de um Direito Constitucional de extrema 

relevância: o de ser feliz!94 Em especial, ao se elaborar uma interpretação constitucional 

sistemática. 

Dessa maneira, analisando-se o evolver familiar, percebe-se que a tendência é 

de haver menos hierarquização (vide capítulo 2.3) em sua estrutura. Isto se deve ao fato de 

não mais haver uma pré-divisão de tarefas entre seus membros, como em outrora. 

Explique-se melhor: ao se admitir como legais as entidades familiares diferentes do 

casamento, observa-se existirem bastantes tipos familiares além do legislado. Por isso, não 

há como pré-fixar tarefas, em virtude de não poder se determinar anteriormente como essas 

famílias se formarão, quem serão os seus membros em menção à diversidade de feitios que 

podem vir a ocorrer. 

 Isso por conta de que a família é vista hoje (sua função primordial) como o 

suporte emocional do indivíduo, daí o elemento afetivo acha-se destacado e fundamental 

                                                 
94 MARTINS, Fernando Rodrigues. Controle do patrimônio público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 
p. 166. 
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sobrepondo-se a qualquer outro. E esse caráter anda passos à frente da idéia da formação 

familiar. Desde que aconteça a real intenção de compô-la, as pessoas não se juntam se não 

tiver o afeto as unindo, via de regra.  

A partir dessa nova concepção, a família deverá ser sempre derivada de um 

grupo harmônico e natural entre indivíduos e, mormente, afetuoso. Surge a afetividade 

como elemento essencial e marcante da união familiar nos mais diversos meios sociais.  

Em outras palavras, a família está em constante desenvolvimento e o fato 

identificador, em seu novo modelo, é o compromisso dos vínculos afetivos.95 Devendo ser 

somado a este princípio, outro elemento na individualização da entidade familiar, ou seja, o 

da estabilidade das relações, porque, só se pode depreender o afeto, procedente da 

convivência. Só com esta, se saberá na realidade qual a intenção daqueles que se uniram e, 

a partir de então, qualificar uma entidade como família ou apenas um encontro visando a 

um mero intuito de satisfação carnal. 

Objetiva-se que a família saia da condição de “mera” instituição jurídica para a 

de uma conjunção de afetividade, pois ela é implícita à qualidade familiar.  Devido a isso,  

a doutrina costuma assegurar que, embora o ente familiar tenha perdido na quantidade de 

membros, em contrapartida, ganhou na qualidade de afeto entre o agora reduzido círculo 

conjugal. Ao ser restringido o nível de relacionamento ao pai, mãe e descendentes, cresceu, 

numa proporção direta, o estreitamento dos laços afetivos.96 Dessa mudança surge a família 

eudemonista, considerada como o espaço garantidor do direito à felicidade, sendo o núcleo 

                                                 
95 BRAGANHOLO, Beatriz Helena. Novo desafio do Direito de Família contemporâneo. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 25/11/04.  
 
96 LEITE, Eduardo de Oliveira. Temas de Direito de Família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 18-
20. 
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formador do sujeito.97 Não que a família “eudemonista” seja o único modelo passível de 

garantir a felicidade de seus membros, mas, em o círculo familiar se reduzindo, houve mais 

intimidade do que era possível tempos atrás, quando a noção de família era abundantemente 

extensa, ampla (remeta-se o leitor ao capítulo 1).  

Esse é o retrato da nova família, que não deve mais ser intitulada de nuclear 

(não que esta significação não sirva, todavia, deixou de ser o bastante), porém, de afetiva. 

Conforme se pretende expor, a nuclearidade não é e nunca foi suficiente em si mesma, para 

conter todos os tipos familiares existentes. 

Dessa forma, o afeto é o elemento mais marcante à individualização das 

famílias explícitas (casamento, união estável e monoparentalidade) e, ao mesmo tempo, é 

requisito imprescindível à configuração da “nova família”, aqui designada de afetiva ou 

implícita.  

Depois dessas informações, seria mais moderno substituir a palavra cônjuge, 

originada do jugum (nome dado pelos romanos à canga a qual prendia as bestas à 

carruagem, surgindo o verbo conjugere: especificação de união de dois indivíduos sob o 

mesmo jugo, a idêntica canga); por “amante”, que é tanto a pessoa que ama como quem é 

objeto do amor de alguém, expressão que melhor identifica a razão das criaturas humanas 

ficarem juntas, ou seja, porque se amam.98  

Logo, não há como se conceber a idéia de família sem a existência da 

afetividade entre os seus. Este foi, sem dúvida, o maior avanço das pessoas unidas 

                                                 
 
97 CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: I Congresso de 
Direito de Família, Belo Horizonte: 1988, p. 486. 
 
98 DIAS, Maria Berenice. Casamento: nem direitos nem deveres, só afeto. In: Instituto Interdisciplinar de 
Direito de Família (IDEF). Direito de Família e interdisciplinariedade. Curitiba: Juruá, 2001, p. 116.  
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atualmente, em relação ao passado, visto que, em outra época (como exposto no capítulo 1) 

os motivos os quais faziam com que os indivíduos se ligassem uns aos outros eram 

variados, diferentes do afeto.  

É primordial se evidenciar, mesmo havendo toda a preocupação em torno desse 

elemento, o direito não tem o condão de regular sentimentos. No entanto, aponta quais os 

efeitos decorrentes que a conduta guiada pelo afeto pode representar, como fonte geradora 

de direitos e deveres, originando relações jurídicas previstas nos diversos ramos do 

ordenamento.99  

Daí, se conclui não ter sido a ordem jurídica quem primeiro legislou acerca do 

sentimento afetivo, para haver o seu surgimento nas relações familiares. Aconteceu justo o 

contrário: a afetividade apareceu como algo inato, espontâneo, nas novas gerações, na qual 

há, quase sempre, o aspecto de igualdade (econômica, social, etc) entre aqueles que se 

unem. Mas, via de regra, quem procura um vínculo é buscando sempre o desejo de ser feliz, 

e tal direito está intrinsecamente ligado à idéia do sentimento afetivo. É o que se verá 

adiante.  

 

4.1. A previsão implícita do afeto pelo constituinte. 

É sabido, dentro das Ciências Humanas, que a vida baseada no afeto é a 

dimensão a qual dá cor, brilho e calor a todas as vivências pessoais. Esta verdade alcança a 

totalidade dos indivíduos e, por isso mesmo, recebe o qualificativo de afetiva.100  

                                                 
99 GIORGIS, José Carlos Teixeira. A natureza jurídica da relação homoerótica. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=54>. Acesso em 13/02/05. 
 
100 DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: 
ARTMED, 2000, p. 100.  
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Nesse diapasão, este subitem mostrará a contribuição decisiva que o 

constituinte deu para se progredir e embasar o assunto em comento. Compreende-se que, 

com a nova disposição constitucional, a noção de entidade familiar ao lado da tradicional, 

ou da monoparental, abandona o vocabulário moralizador de outrora, que qualificava com 

exclusividade situações relativamente típicas, para reconhecer agora, sem vacilações, a 

existência de um fenômeno social de uma nova maneira. Este, por sua vez, tem em seu 

âmago, a afetividade101. Sem dúvida, tem-se neste o elemento mais influente da 

constitucionalização da família. 

De outra forma, o afeto que em sua origem era apenas interessante para aqueles 

que o sentiam, passou a ter importância externa, como também, a ser parte indissociável do 

Direito, em especial o de família.Quando sua presença era simplesmente presumida, o 

assunto não gerava muita discussão, não tendo grande relevância jurídica. Entretanto, a 

partir de quando o afeto tornou-se essencial para dar visibilidade jurídica às relações 

familiares, passou a ocupar um enorme lugar dentro do Direito de Família.102 

Tem-se a necessidade de entender que a afetividade é antevista pelo ente estatal 

nas relações dos partícipes, nas mais diversas entidades familiares, sendo, outrossim, 

considerado como um princípio implícito do direito.103 Importante se verificar não ter sido 

a lei quem introduziu o afeto no universo do Direito de Família. Foi, sim, o afeto, algo que 

                                                 
101 OLIVEIRA, Eduardo Leite de. Família monoparental.  São Paulo: RT, 1997, p. 6.  
 
102 CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: FACHIN, Luiz 
Edson (Coord.). Repensando fundamentos do Direito Civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 274.   
 
103 ALBUQUERQUE, Carlos Cavalcanti. Famílias simultâneas e concubinato adulterino. Palestra proferida 
durante o III Congresso Brasileiro de Direito de Família. Minas Gerais, Ouro Preto, 24 a 27 de outubro 2001, 
promovido pela OAB, seccional Minas Gerais, OAB/MG e IBDFAM.  
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surgiu de modo espontâneo, inato, para depois ser legislado – aparecendo também como 

impulso natural. 

Tal fato não foi sistematizado no CC’16, pois não era possível se prever, 

naquela sociedade patriarcal e machista, que as futuras famílias viessem a se constituir pelo 

afeto e, muito menos, que a mulher (em igualdade de condições) pudesse decidir sobre sua 

vida afetiva, familiar, conjugal. 

Com fundamento nisso, vê-se a existência de um paradoxo na legislação 

familiar brasileira. Com o engessamento da legislação cível, abriu-se caminho para a 

diversidade: por exemplo, para as pessoas anteriormente desquitadas, que não poderiam se 

casar e deram origem a novas comunidades familiares. Para que fosse alcançada a 

realização pessoal, o ordenamento foi posto em segundo plano e os sujeitos tornaram-se 

prioridades. Surgiram novas famílias marginais, as quais foram excluídas do mundo 

jurídico, todavia, ainda assim se formaram. O vínculo jurídico cedeu parte de seu espaço à 

verdade sócio-afetiva.104 

Nas palavras de Edson Fachin: 

Da família matrimonializada por contrato chegou-se à família informal, 
precisamente porque afeto não é um dever e a coabitação uma opção, um ato de 
liberdade. Da margem para o centro: os interesses dos filhos, qualquer que seja a 
natureza da filiação, restam prioritariamente considerados.105  
 

Logo, se pode dizer só ter havido a inquietação em legislar acerca do sentimento 

afetivo após a CF’88, pelo menos explicitamente, quando foram reconhecidos de forma 

taxativa o casamento, a união estável e a monoparentalidade. Mas, antes disso, poder-se-ia 

                                                 
104 CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: FACHIN, Luiz 
Edson (Coord.). Repensando fundamentos do Direito Civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 289-291. 
 
105 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 98. 
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asseverar a existência da família sem afeto? Certamente que não. Com isso, não se quer 

proferir que não havia a ocorrência dessas relações na época do velho Código, pois 

entidades familiares afetivas sempre ocorreram, porém, este não era o elemento norteador e 

indispensável como é atualmente. 

A Carta Magna foi apenas o primeiro passo no reconhecimento da 

multiplicidade dos tipos familiares. A partir disso, a família nuclear não desapareceu, mas 

cedeu espaço a modernas realidades fundadas no sentido afetivo.  

Sobre o assunto pode-se perceber o seguinte, nas palavras da reconhecida Maria 

Berenice Dias: 

A nenhuma espécie de vínculo que tenha por base o afeto se pode deixar de 
conferir o status de família, merecedora da proteção do Estado, pois a 
Constituição Federal, no inc. III do art. 1º consagra, em norma pétrea, o respeito 
à dignidade da pessoa humana.106  
 

Então, se percebe que a Lex Fundamentalis,em seu 7º capítulo, traz a 

preocupação do constituinte em adequar o afeto como um dos objetivos fundamentais do 

núcleo de convivência interpessoal, fomentando a assistência mútua no parentesco e na 

conjugalidade.107 Passando de mera figura retórica de enlaçamento e cortesia para ser algo 

mais profundo, que alcança, até mesmo, o instituto da paternidade responsável de que fala o 

texto da atual CF.108 

                                                 
106 GIRON, Myrna Cicely Couto. A formação da família – poligamia e monogamia. In: Instituto 
Interdisciplinar de Direito de Família (IDEF). Direito de Família e interdisciplinariedade.Curitiba: Juruá, 
2001, p. 89.    
 

107OLIVEIRA, Bertoldo Mateus. Relacionamento interfamilial. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=43>. Acesso em 15/02/05. 

108SEREJO, Lourival. O afeto que se encerra. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=117>. Acesso em 14/11/04.  
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Observa-se que a nova ordem constitucional não está considerando só os tipos 

de entidades familiares (casamento, união estável e a monoparentalidade), contudo, o que 

permanece em relevo é a essência da família no sentido amplo, pois todas têm a 

justificativa principal a qual as criou, o aspecto emocional – afetivo.109 

E, acrescendo, o vínculo afetivo é capaz de unir as pessoas, gerando 

comprometimento recíproco, solidariedade, identidade de projetos de vida e propósitos 

comuns. Passa a ser, esta característica, o único modo eficaz de definição da família e de 

preservação de vida, buscando sempre o amor. Este, indubitavelmente é um dos novos 

vértices sociais, o mais inovador dentre quantos a Constituição Federal abrigou.110 

Finalizando, pode-se realmente notar que as relações familiares, compreendidas 

na legalidade constitucional, originaram um novel berço de afeto, solidariedade e mútua 

constituição de uma história em comum.111 O afeto é o fato distintivo e caracterizador da 

família, que a coloca sob o manto da juridicidade. 

O afeto tornou-se, então, o marco divisório da garantia de autenticidade ou não 

das relações familiares. A este sentimento soma-se ainda o respeito à dignidade humana de 

todos os seus integrantes. 

 

 

 

 

                                                 
109 CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Mediação nos conflitos e direito de família. Curitiba: Juruá, 2003, p. 98. 
 
110DIAS, Maria Berenice. Novos tempos, novos termos. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=102>. Acesso em 16/11/04. 
 
111 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos de Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 97. 
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4.2. Busca pela definição de um sentimento. 

Ao adentrar mormente neste tema, transcreva-se a seguinte passagem: 

O afeto e a família são dois conceitos com características muito parecidas e se 
encontram intimamente ligados. Ambos são comumente referidos como dados, 
como fatos, embora sejam abstrações de difícil determinação. 
Ambos estão presentes em todos os momentos de nossa vida, e, especificamente 
com relação ao afeto, é preciso lembrar que não diz respeito apenas àquilo que 
denominamos de “amor”, mas, sim, a todos os sentimentos que nos unem. 
Neste sentido, quando finalmente rompemos com as definições biológicas e 
formais de família, concebendo a mesma como uma comunidade de afeto, a 
abstração dos termos nos leva a buscar elementos identificáveis nas práticas e na 
simbologia dos grupos sociais, que nos permitam reconhecer relacionamentos 
que possam ser nomeados de “família socioafetiva”. 112 
 

Embora, como todo tipo de sentimento, o afeto seja de difícil definição objetiva, 

exata, pode-se dizer que ele aparece, por sua vez, como paradigma do amor verdadeiro e 

autêntico. É considerado como o orientador de todas as questões atuais do Direito de 

Família, sendo indissociável à noção do mesmo. Então, não é um elemento com o qual o 

jurista está acostumado a lidar, sobretudo os mais tradicionais, arraigados apenas aos 

conceitos legalistas, à fria aplicação do texto legal.  

Na verdade, a significação de afeto nem haveria de ser legislada, por ser ínsito à 

definição de vida em família. Portanto, é um elemento que o jurista é obrigado a não se 

dissociar, pois é ele (o afeto) que dirá se uma junção de pessoas deva ou não ser erigida à 

categoria de família. 

O direito ao afeto se conjuga mutuamente com o de se relacionar com quem se 

deseja. É a liberdade emocional, da qual não se pode prescindir, sob pena de se estar 

arriscando o estado emocional mais almejado por todos: a felicidade. Afeiçoar-se a alguém 

denota escolhê-lo para se conviver e compartilhar de toda a sorte de sentimentos. Ou, nas 

palavras da Igreja Católica, quando da realização do sacramento do matrimônio: na alegria 

                                                 
112 BRUNO, Denise Duarte. Família socioafetiva. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=41>. Acesso em 25/01/05.  
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e na tristeza, na saúde e na doença, etc. E, as comparações por aqui cessam, porque quem 

pretende erigir o afeto a elemento imprescindível à caracterização familiar também enxerga 

no seu fim a necessidade do término da relação familiar (pelos seus formadores, não pelos 

filhos), por completo, desigual da idéia católica do “até que a morte os separe”.  

Afeiçoar-se a outro indivíduo mostra, de acordo com o que foi exposto, fazer a 

comunhão de toda uma vida: espiritual, afetiva, sexual, financeira, ou seja, indica duas 

pessoas reunidas como se fossem uma só. Por isso, quando dois seres se unem, em uma 

relação baseada no afeto, depositam toda sua confiança e esperança um no outro. Daí, se 

pode notar a importância de tal sentimento como algo supremo. Devendo, por 

conseqüência, ser um impulso natural. Ligando-se automaticamente só a bons sentimentos, 

tais como: amor, alegria, respeito, fidelidade e considerações recíprocas.  

Um parêntese: destaque-se que nestes tipos de relações afetivas não há, 

necessariamente, o contato sexual, mas, sim, de todos os outros sentimentos já referidos. 

Pode haver a comunhão de vida entre indivíduos, mesmo de sexos diferentes, mas os quais 

se juntam, até adotam filhos, sendo nutridos de todos os sentimentos afetivos-familiares, 

por razão que não cabe no momento discutir, não existindo, entre eles, relacionamento 

sexual. 

Pode ser definido ainda como a vontade específica de firmar uma relação íntima 

e estável de união, compartilhando as vidas e os bens. Tem-se como exigência uma 

espontânea solidariedade dos companheiros em partilhar as responsabilidades que, muito 

provável, derivam da vida em comum.113 Espontânea no intuito de que o afeto deve e surge 

com naturalidade, não dependendo da legislação a respeito.  

                                                 
113 OLIVEIRA, Adriane Stoll. União homossexual, família e proteção constitucional. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 24/11/04. 
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Tanto é importante sua significação para a individualização da entidade familiar 

atual, assim como, para sua descaracterização. Explicando melhor: da mesma maneira que 

a constitui, é também (em havendo ausência dele) o elemento que pode levar ao fim de 

qualquer relação afetiva. Com certeza é um acontecimento dotado de certa fragilidade, mas, 

do qual, não se pode abstrair, não havendo na atualidade outro melhor fator identificador da 

denominação de família.  

Ou seja, podem existir outros elementos na caracterização familiar, porém, na 

realidade social, o afeto é que se mostra ter maior relevância e destaque, porque é a partir 

dele também que são originados outros elementos típicos da entidade familiar, como é, por 

exemplo, e, principalmente, a estabilidade e a intenção (íntima, subjetiva de cada um) de 

constituir uma família. 

Dada à complexidade do elemento afetivo, não existe a possibilidade de como 

conferir um conceito exclusivo de “família” e, é, exatamente disto, que se pretende fugir 

nesta dissertação. Esta é uma realidade multifacetária, a qual, causará uma opinião 

dependendo dos aspectos que se queira analisar. Ou ainda: a definição de entidade familiar 

pode até ser variável entre a Psicologia, a Sociologia, o Direito e as demais ciências, 

contudo, de um ponto de vista não pode se separar: da noção do que seja afeto. Por isso, a 

seguir, serão trazidas à baila decisões jurisprudenciais de como os Tribunais têm julgado 

estas questões na prática.   
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4.3. O embasamento jurisprudencial da afetividade como elemento identificador das 

relações familiares. 

Pode-se afirmar, de acordo com o exposto, que a afetividade é voz corrente na 

doutrina e está começando a ser absorvida pelos tribunais brasileiros.  

Entende-se, partindo desta afirmação, que neste instante, os operadores 

jurídicos vêm caminhando na intenção do reconhecimento do afeto, como o elo principal de 

ligação entre as pessoas. Sejam as uniões quais forem: entre pais e filhos, irmãos, e por que 

não entre seres que não dependentes de sexo e estado civil, pretendem apenas constituir 

uma base familiar? 

Observa-se que o paradigma de hoje começa a se orientar mais e mais com a 

verdade contemporânea, a qual se preocupa em especial com as razões de fundo subjetivo, 

como o amor e a eterna busca da felicidade. Este pressuposto não se limita a modelos pré-

estabelecidos, porque é grande, livre e fundamental demais para enclausurar-se.114 

A princípio, poderia parecer aos menos desavisados que a afetividade estaria 

fora do ambiente jurídico. Tal pensamento não pode mais assim se insurgir, pois o Direito 

regula as relações de família e o afeto é ínsito às mesmas. Logo, chega-se à conclusão: o 

operador jurídico não pode se separar do afeto. Portanto, do afirmado acima, pode-se iniciar 

a crença de que está havendo, na realidade, um avanço da ciência quando do estudo da 

família, no propósito de sempre se levar em conta a questão do afeto como condição sine 

qua non à caracterização da entidade familiar.  

 

                                                 
 
114 OLIVEIRA, Adriane Stoll. União homossexual, família e proteção constitucional. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 24/11/04. 
.  
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Outras ciências, além da jurídica, como a Social, por exemplo, já conseguem 

vislumbrar que a definição de entidade familiar não pode permanecer adstrita ao previsto 

pelo legislador, destacando constantemente a existência da família quando há o afeto neste 

tipo de relações. Ou seja, vão ultrapassando os conceitos jurídicos e, até mesmo, biológicos. 

Entretanto, é no Direito de Família onde o intuito afetivo surge com mais abundância, por 

ser ele o espaço no qual os indivíduos fazem um conjunto de toda a intimidade que os 

pertence. 

Na prática, verifica-se que os conceitos de afeto foram absorvidos pelos 

tribunais nacionais, de início com a questão da filiação socioafetiva. Esta não era admitida e 

os julgadores aos poucos vêm permitindo este acontecimento.  Em suma, deu-se prestígio à 

afetividade em relação aos filhos, idéia esta, a ser ampliada para todas as discussões que 

envolvam o ente “família”.  

A jurisprudência do STJ já decidiu: 

Recurso Especial 124621 / SP  
Ministro: Sálvio de Figueiredo Teixeira 
Quarta turma 
Data do Julgamento 13/04/99 
Data da Publicação/Fonte DJ 28.06.199, p. 115 RSTJ, vol. 120, p. 341. 
Ementa 
Direito Civil. Pátrio poder. Destituição. Pais biológicos condenados 
criminalmente. Carência de recursos. Irrelevância. Hipóteses específicas. Art. 
395 do CC c/c art. 22 do Estatuto. Interesses do menor. Prevalência. Orientação 
da turma. Precedentes. Enunciado nº 07 da Súmula do STJ. Recurso 
desacolhido.  
I -  As hipóteses de destituição do pátrio poder estão previstas nos arts. 395, CC, 
e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e são, exaustivas de modo, a não 
permitirem interpretação extensiva. Em outras palavras, a destituição desse 
poder-dever é medida excepcional, sendo permitida apenas nos casos 
expressamente previstos em lei. 
II - Nos termos do artigo 23 do referido Estatuto, "a falta ou a carência de 
recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão 
do pátrio poder". E a destituição, como efeito da condenação criminal, nos 
termos do art. 92-II, Código Penal, só é automática quando se tratar de crime 
doloso, sujeito à pena de reclusão, cometido contra filho. 
III - Por outro lado, na linha de precedente desta Corte, "a legislação que dispõe 
sobre a proteção à criança e ao adolescente proclama enfaticamente a especial 
atenção que se deve dar aos seus direitos e interesses e à hermenêutica valorativa 
e teleológica na sua exegese". 
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IV - Assim, "apesar de a condenação criminal, por si só, não constituir 
fundamento para a destituição do pátrio poder, nem a falta de recursos materiais 
constituir motivo suficiente para essa conseqüência grave, o certo é que o 
conjunto dessas circunstâncias, somadas ao vínculo de afetividade formado com 
a família substituta, impossibilita que se modifique o status familae, no superior 
interesse da criança". 
V - As instâncias ordinárias, ao concluírem que seria o caso de destituição do 
pátrio poder, basearam-se exclusivamente nas circunstâncias fáticas da causa, 
razão pela qual o recurso especial não comporta análise, a teor do enunciado n. 7 
da súmula/STJ. 
Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso. Votaram com 
o Relator os Ministros Cesar Asfora Rocha e Ruy Rosado de Aguiar. Ausente, 
ocasionalmente, o Ministro Barros Monteiro (grifou).115 

 

Em primeiro lugar, desconsiderem-se os aspectos que foram alterados pelo NCC 

(não mais existe o pátrio-poder e sim o poder familiar, por exemplo), pois o que se busca 

analisar é a maneira através da qual os Tribunais pátrios vêm encarando a necessidade da 

configuração ou não da afetividade nas relações familiares.  

Nota-se que o STJ mesmo em decisões anteriores ao NCC, como a referida, já 

vinha adotando uma posição no intuito da relevância, ou melhor dizendo, da 

indispensabilidade do afeto nestes tipos de relações. Por esse motivo, apesar de no caso não 

haver a destituição do pátrio-poder, pelo motivo direto de não se enquadrar na hipótese 

legal para tanto (vide art. 92, II, Código Penal) e a simples falta de recursos materiais 

também não ser um motivo suficiente para tanto, o ministro relator entendeu que o que 

deveria aí prevalecer era o vínculo de afetividade já formado entre a criança e a família 

substituta. Sendo esta uma causa suficiente para que a mesma (a criança) não passasse às 

mãos dos pais biológicos, conservando-a no seio da família substituta, tendo em vista o fato 

de a própria criança ser a maior interessada na decisão. 

                                                 
115 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 124621. Brasília, DF, 13 de abril de 1999. 
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Nesta jurisprudência, os operadores jurídicos mais arraigados e contrários às 

famílias fundadas no afeto poderiam indagar: este tipo de família não está legislado nem 

pela CF e muito menos pelo NCC, deve-se, então, dizer que aí não existe uma família? A 

resposta seria a seguinte: se há os elementos da afetividade, da estabilidade, do respeito e 

consideração mútuos entre pais e filhos, não se nega que se está diante de uma entidade 

familiar implícita ou afetiva.  

No mesmo sentido segue o acórdão: 

Recurso Especial 27346 / SP  
Ministro: Carlos Alberto Menezes 
Terceira turma 
Data do Julgamento 18/03/04 
Data da Publicação/Fonte DJ 03.05.2004, p. 145, vol. 59, p. 78. 
Ementa 
Família. Guarda de filhos. 
1. Assentado o acórdão recorrido na prova dos autos que indica já estarem as 
filhas na guarda do pai, integradas ao convívio familiar e gozando de afeto, a 
modificação da guarda pode ser prejudicial às filhas, no cenário desenhado nos 
autos.  
Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, não conhecer do recurso especial. Os Srs. Ministros Nancy 
Andrighi, Antônio de Pádua Ribeiro e Humberto Gomes de Barros votaram com 
o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Castro Filho 
(grifou).116 
 

Pode-se depreender na análise do acórdão em comento, que o aspecto afetivo 

também está se sobressaindo a situações que outrora eram tidas como verdades absolutas. 

Num passado muito próximo, a guarda de crianças em caso de separação ou divórcio de 

seus pais, ficava apenas a cargo da mãe. Esta realidade não é mais assim afigurada. Quem 

deterá o amparo das filhas, neste caso, será o pai. E a razão determinante desta decisão foi a 

afetividade. Mais uma vez, repete-se por interesse das próprias crianças.  

 

                                                 
116 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 127346. Brasília, DF, 18 de março de 2004. 



 

 

93 

Em outras palavras, embora haja diversos elementos, deu-se destaque ao vínculo 

da afetividade em detrimento à questão biológica. O afeto já começa a ser uma realidade, 

merecedora de aplausos, no cenário jurídico brasileiro no tocante à filiação. Espera-se que, 

num futuro breve, tais decisões sirvam para embasar o que há de real nas entidades 

familiares, de forma a ser usada a analogia.  

Continuando com a análise da solução em debate, como se pode perceber em 

referência à filiação, há faces diferentes de paternidade que se encontram interligadas numa 

idêntica relação jurídica: a paternidade jurídica ou a presumida (imposta pela ordem legal); 

a científica, biológica ou a genética e a socioafetiva (dado cultural ou histórico, construído 

em conformidade à ordem axiológica de uma época estabelecida).117 

Os Tribunais estaduais, outrossim, também têm seguido a orientação do STJ. 

Assim decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

Apelação Cível 70010408508   
Relator: José Ataídes Siqueira Trindade 
Oitava Câmara Cível 
Data do Julgamento 30/12/2004 
Ementa 
Apelação cível. Ação de regularização de filiação. Autor com pais biológicos 
que o registraram. Reconhecimento da paternidade/maternidade sociafetiva 
relativamente aos pais de criação. Possibilidade jurídica do pedido. 
- Embora estabelecida a filiação biológica no feito, ao autor deve ser 
oportunizada a feitura da prova da filiação socioafetiva pretendida,  
relativamente aos alegados pais de criação, não sendo juridicamente impossível 
o seu pedido porque a verdadeira filiação, na mais moderna tendência do direito 
internacional, só pode vingar no terreno da afetividade. Precedentes doutrinários. 
Apelação provida (grifou).118  
 

Dentre as jurisprudências aqui colacionadas, talvez esta se mostre como sendo a 

de maior importância para embasar as idéias defendidas. Explique-se: como demonstra esta 

                                                 
 
117 ALMEIDA, Maria Christina. A paternidade socioafetiva e a formação da personalidade. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 24/11/04. 
                          
118 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 70010408508. Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 30 de dezembro de 2004. 
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ementa, a tendência da doutrina moderna, até internacionalmente falando, é de reconhecer o 

elemento afetivo em detrimento de qualquer outro. Nesta decisão, inclusive, o elemento 

afetivo é destacado até mesmo frente ao biológico, antes verdade incontestável. 

Se forem abandonadas as concepções biológicas, indo além das formas previstas 

explicitamente pela legislação, à outra conclusão não se pode chegar: a de que existem 

outros tipos de entidades familiares, as quais possuem como característica básica o afeto. E, 

a partir daí, chega-se a uma indagação: se as pessoas não estão unidas por laços biológicos 

e se estão “fora dos padrões” legislativamente previstos, qual é o único elemento que é 

capaz de lhes conferir o status familiar? Certamente, é o afetivo.   

Depreende-se a existência de uma tendência muito grande da presença da 

consideração de afetividade nas relações entre pais e filhos. Este é o primeiro passo para 

que a afetividade seja capaz de evidenciar, de legitimar uma determinada relação como 

sendo ou não familiar. Quem se atreveria a proferir que nestes casos das jurisprudências 

trazidas à baila não se vislumbra uma família? Este “tipo de família” não foi previsto pelo 

constituinte, deste modo, deve-se afirmar que a relação destes pais sociafetivos com este 

“filho” não é uma relação familiar? Certamente, não!  

As ligações afetivas é que permitem um desenvolvimento mental. Tanto isso é 

realidade, que se depreende nas crianças órfãs a precisão de serem adotadas, por dois 

motivos: porque ninguém deve prescindir da família e a necessidade afetiva é inerente ao 

ser humano. 

Nas palavras de Sérgio Gischkow: 

A paternidade é conceito não só genético ou biológico, mas psicológico, moral e 
sócio-cultural. Em grande número de ocasiões o vínculo biológico não 
transcende a ele mesmo e revela-se completo e patológico o fracasso da relação 
da paternidade sob o prisma humano, social e ético. Em contrapartida, múltiplas 
situações de ausência de ligação biológica geram e mostram relação afetiva, em 
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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.119    

 

E, ainda:  

Agravo de Instrumento 70002148138   
Relator: Marilene Bonznini Bernardi 
Oitava Câmara Cível 
Data do Julgamento 29/05/2001 
Ementa 
Agravo de instrumento. União estável. Afastamento do varão.  
- Demonstrada a quebra da afetividade e do respeito entre os conviventes e a 
impossibilidade de se manterem sob o mesmo teto, é de ser mantida a decisão 
que afastou o varão do lar, mormente por que se assegura, por ora, moradia ao 
filho que conta com poucos meses de idade.  
Negaram provimento (grifou).120 

 
Esta jurisprudência, ainda mais do que as outras, serve para corroborar o 

buscado por esta dissertação.  Explique-se: as demais citadas referem-se à afetividade no 

campo da relação da filiação. Conforme se comenta, há uma exigência de afeto entre 

aqueles que se unem, em específico entre o companheiro e a companheira. Ou seja, como 

se está vendo, o que se espera é a ocorrência de um alargamento do conceito de afetividade 

e também a sua indispensabilidade. No caso em pauta, decidiu-se: após a quebra da 

afetividade, os companheiros não devem ser mantidos sob o mesmo teto. 

Ainda trilhando este caminho, o Poder judiciário tem negado partilha de bens 

entre cônjuges que estão separados de fato. E nesse mesmo sentido têm sido julgadas 

improcedentes as ações de separação judicial com fundamento no adultério, se já houver 

                                                 
119 PEREIRA, Sérgio Gischkow. Algumas considerações sobre a nova adoção. Revista dos Tribunais, nº 682, 
p. 65, agosto/92. 
 
120 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento nº 70002148138. Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 29 de maio de 2001. 
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separação de fato. É a prevalência dos valores amorosos-afetivos em detrimento de outros, 

como o patrimônio.121               

Observa-se, com essas informações, que o Poder Jurisdicional vem procurando 

o reconhecimento de um direito que parece ser simples, porém, não o é. Este direito é o 

direito de ser feliz ao lado de outrem! Devem as decisões, verificando os clamores sociais, 

serem na direção da realização individual de cada pessoa, objetivando o respeito da 

dignidade.  

No restante, é importante se dizer que o amor e o afeto não dependem de sexo, 

raça, cor ou idade; faz-se necessário que os problemas sejam enfrentados, não podendo 

deixar de se estar atento à realidade que bate à porta da hodiernidade e, mesmo a situação 

não estando inserida nos moldes paradigmáticos122, não pode ser negada sua veracidade 

pelos operadores jurídicos. 

Entende-se que o Direito não tem o poder de criar afetividade. Sentimentos 

naturais não são oriundos da legislação, mas do cotidiano orientado pelo respeito, 

compreensão e diálogos mútuos.123 Por outro lado, embora não possa criá-la, o legislador 

não pode fazer surgir coercitivamente um sentimento tão nobre entre os indivíduos, todavia, 

deve sim fornecer elementos ao seu desenvolvimento e parece que é isto que está sendo 

feito pela justiça brasileira.  

                                                 
121 OLIVEIRA, José Sebastião. Fundamentos constitucionais do Direito de Família. São Paulo: RT, 2002, p. 
240-241. 
 
122 GIORGIS, José Carlos Teixeira. A natureza jurídica da relação homoerótica. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=54>. Acesso em 13/02/05. 
 
123 OLIVEIRA, José Sebastião. Fundamentos constitucionais do Direito de Família. São Paulo: RT, 2002, p. 
233. 
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Melhor explicando: duas pessoas podem se casar, porém, mesmo ao se 

divorciarem, aquele antigo estado de casados estará sempre registrado, não dependendo da 

vontade das partes. Já o sentimento afetivo, não. O legislador não pode exigir que haja tal 

sentimento, pois este depende da autonomia, do livre desejo dos indivíduos, visto que não 

estará atestado em nenhum documento. 

Os juristas modernos têm que se adaptar à nova realidade. Mais ainda: precisam 

estar atentos ao fato de que, em matéria de família, não há paradigmas estáticos para julgar 

as relações familiares. Os padrões de julgamento devem ser sempre atualizados e, no 

momento, o de maior valia é a afetividade. Pode ser até inconstante e diferente entre os 

formadores das entidades familiares e, quase sempre, o é, pois o que precisa ser 

predominante é a sua existência.  

Some-se a tudo o dito que, embora os tipos afetivos não tenham sido previstos 

explicitamente, quando da previsão expressa de outras entidades além do casamento (a 

união estável e a monoparentalidade), abriram-se ao constituinte as portas do que a doutrina 

contemporânea costuma intitular de pluralismo familiar. Neste, o sistema o qual o admite, 

se reconhece e se aceita como legítimos outros tipos familiares afora do matrimônio. Viu-se 

que em 1998 a intenção foi claramente a de alargar o conceito de “família”.  

Finalizando, não há como explicar a exatidão do papel jurídico do afeto nas 

relações de família, porque a definição de tal elemento apresenta contornos próprios em 

cada tempo e casos concretos.124 

Diante do exposto, pode-se afirmar que não se pode duvidar da existência de 

entidades explícitas, pois desde que cumpridos os requisitos formais haverá as 
                                                 
124 CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: FACHIN, Luiz 
Edson (Coord.). Repensando fundamentos do Direito Civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 310. 
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configurações do casamento, da união estável e da monoparentalidade. Para tal 

caracterização não é preciso a obrigatoriedade da existência do elemento afetivo, basta que 

sejam seguidos os trâmites legais. 

Entretanto, para embasar a pretensão da veracidade de entidades familiares 

implícitas, o que as deve caracterizar, ou seja, o traço fundamental entre elas, é o afeto. 

Afeto, este, que foi tratado aqui no sentido mais amplo o possível da palavra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

99 

CAPÍTULO 5 

 
Sumário. 5. As entidades familiares afetivas. 5.1. A junção 
entre seres do mesmo sexo: a união homoafetiva. 5.2. A 
formação da segunda família por quem já possui uma 
sociedade conjugal ativa: o concubinato adulterino. 
5.3.Tipos inominados de entidades familiares. 5.4. O 
direito que a lei confere aos singles .  

 

5. As entidades familiares afetivas. 

Este ponto é o nevrálgico da dissertação, o qual suscita maiores cuidados, pois 

estão sendo oferecidas idéias e soluções bastante hodiernas, das quais, grande parte da 

sociedade, sobretudo a jurídica não concorda. Destaque-se que tais idéias, apesar de novas e 

modernas, não são desprovidas de embasamento legal, doutrinário e jurisprudencial, ou 

seja, não se pretende fazer uma análise anárquica de dispositivos legais, em especial se 

forem constitucionais. Procura-se, sim, romper paradigmas no sentido de ser reduzido, ao 

mínimo possível, o preconceito, mormente em matéria familiar. 

Logo, como incutir nas pessoas a opinião de se haver um reconhecimento de 

“qualquer” entidade, como sendo familiar, se, baseada no afeto, não depende do sexo e do 

estado civil daqueles envolvidos? E, acrescendo ainda, o que se objetiva demonstrar, 

priorizando a comunidade jurídica, é que se a relação afetiva for marginalizada não estará 

sendo garantida a dignidade de seus componentes. 

Com certeza, não é uma incumbência fácil, mas que nem por isso deve ser 

abandonada, percebido ser a quebra de paradigmas quase um dever por parte do cientista. 

Para validar a existência das supracitadas entidades, analise-se esta observação 

de Maria Berenice Dias: pode-se asseverar que a idéia de família, contida na Lex 

Fundamentalis, é acanhada, pois não contemplou expressamente outros vínculos afetivos, 
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não correspondentes com o modelo tradicional, identificados pelo casamento com sexo e 

reprodução. No entanto, se os movimentos feministas concederam a este mesmo sexo o 

livre exercício da sexualidade, se foram também tidos como família outros relacionamentos 

não reconhecidos pelo matrimônio e, se, de acordo com a engenharia genética não mais se 

necessita de contato sexual para a reprodução de filhos, faz-se mister ir à busca de uma 

nova definição para a família.125 

Nota-se com esta afirmação que a doutrina mais abalizada já está em sua 

totalidade inquieta e insatisfeita com a conceituação do ente “família”. Mediante isso, foi 

asseverado no começo que o pensamento defendido já apresenta embasamento doutrinário.  

A denominação de “família”, focada apenas no casamento e nas relações dele 

decorrentes, já não é mais servível à “nova família”, orientada por princípios 

constitucionais que modificaram com profundidade o sistema legal existente antes de 

1988.126 

Por que se afirma existirem “outros tipos de entidades familiares?” Esta é uma 

designação a qual procura revelar que o modelo constitucional não tratou do tema 

abrangendo um todo, pois só existem “outros tipos”, porque a realidade social sempre 

caminha à frente da legislação. Ainda assim, esta é uma resposta que não se deve ter a 

pretensão de esgotá-la, logo, certamente, há variados aspectos além dos prenunciados no 

mundo jurídico. Talvez, inclusive, a refutação venha mais da Sociologia e da Psicologia, 

todavia, é o que se tentará fazer a seguir. Entretanto, uma das opções, à pergunta inicial do 

                                                 
125 DIAS, Maria Berenice. Amor não tem sexo. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=11>.Acesso em 25/01/04. 
 
126 OLIVEIRA, José Sebastião. Fundamentos constitucionais do Direito de Família. São Paulo: RT, 2002, p. 
88. 



 

 

101 

parágrafo, tem que ser a de haver a liberdade de se fugir das formalidades extremas do 

matrimônio.  

Diga-se, desde já que não se pretende estabelecer modelos, não vincular e não 

os taxar como fez a CF, pretende-se sempre deixar o conceito legal em aberto para que, só 

assim, possam ser contemplados os anseios societários em matéria de família. 

A intitulação de famílias afetivas vem do fato de não terem sido previstas na Lei 

Maior, de forma taxativa, porém se pode notar a presença das mesmas implicitamente. Esta 

nomenclatura pode até não ser a melhor, contudo, é a que mais se coaduna com o aqui 

pretendido.  

É importante se dizer que, embora a Carta Magna não as tenha previsto de 

maneira explícita, não se procura apenas criticar a atividade do constituinte, mas, busca-se 

mostrar soluções tendo em vista a melhoria social. Isto porque, a Constituição Federal teve 

muitas inovações, de inestimáveis valores, destacando o rompimento com inúmeros 

paradigmas, visando a plantar a tão sonhada democracia, a qual antes parecia ser 

inatingível. Ou, em outras palavras, foi a única Constituição nacional realmente 

democrática, na melhor acepção da palavra.  

Com tudo isso, várias foram as mudanças operadas pelo constituinte de 1988, 

fundamentalmente com relação à organização político-administrativa e, também, no 

relativo a assegurar a existência dos direitos principais, de forma bastante detalhada. As 

mutações foram mesmo diversas e essenciais à concretização do sistema democrático. E 

inserir, dentro de toda esta ordem, uma ruptura de modelos sexuais numa camada social, 

ainda tão arraigada de preconceitos, seria de sobremaneira difícil. 

Poderia o constituinte achar por demais revolucionário tratar do Direito de 

Família, de modo mais assente com a existência real, haja vista que já estava trazendo 
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modificações outras excessivas. Não se está com esta afirmação querendo valorar a atitude 

omissa do constituinte e, sim, apenas entendê-la. Por conseguinte, a legislação não pode se 

engessar frente à realidade atual, devem os intérpretes e os aplicadores do Direito, 

sobretudo através das decisões jurisprudenciais, operar a mudança nos conceitos, na 

Constituição estabelecidos, do que seja uma entidade familiar.  

Logo, se pode concluir que outras uniões podem surgir (e realmente aparecem) 

além das previstas taxativamente pelo legislador, pois o vínculo conjugal não é regulado 

somente por regras fixas e imutáveis, estabelecidas pela cultura, moral, sociedade ou lei 

jurídica; constroem-se, de preferência, na relação determinada entre os parceiros, dando 

origem a um modelo, traduzido em normas válidas para aquele par.127 Até porque, nunca é 

demasiado repetir: se o legislador persistir em taxar, em enumerar tipos familiares, estará 

sendo sempre retrógrado em relação aos reclamos sociais, por isso, se propõe haver uma 

abertura da lei neste intuito. 

Observa-se que até a maneira de se ensinar e estudar o Direito de Família no 

Brasil tem mudado e evoluído com o passar das épocas. A família não é mais a mesma, não 

tem, todavia, aquele conceito que foi delineado no século passado. Houve uma mudança de 

padrões.128 E tal transformação há de ser acompanhada com fundamento na legislação.  

Como já foi dito, não se tem a pretensão e não se quer definir quais as formas 

familiares que podem surgir. Procura-se, agora, justamente o inverso: de não haver uma 

determinação fixa de suas opções. Entretanto, para efeitos desta e apenas, de modo 

                                                 
127 WERLANG, Blanca Guevara. KRÜGER, Liara Lopes. A des-construção do vínculo conjugal. Disponível 
em <http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 02/12/04. 
 
128 LÔBO, Paulo Luiz Netto.O ensino do Direito de Família no Brasil. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=122>. Acesso em 16/11/04.  
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exemplificativo, serão exibidas algumas das maneiras familiares conforme artigo do 

professor Paulo Luiz Netto Lôbo, por serem as mais freqüentes. 

São unidades de vivências encontradas na experiência brasileira atual, entre 
outras:  

(a) par andrógino, sob regime de casamento, com filhos biológicos; 
b) par andrógino, sob regime de casamento, com filhos biológicos e filhos 
adotivos, ou somente com filhos adotivos, em que sobrelevam os laços de 
afetividade; 
c) par andrógino, sem casamento, com filhos biológicos (união estável); 
d) par andrógino, sem casamento, com filhos biológicos e adotivos ou apenas 
adotivos (união estável); 
e) pai ou mãe e filhos biológicos (comunidade monoparental); 
f) pai ou mãe e filhos biológicos e adotivos ou apenas adotivos (comunidade 
monoparental); 
g) união de parentes e pessoas que convivem em interdependência afetiva, sem 
pai ou mãe que a chefie, como no caso de grupo de irmãos, após falecimento ou 
abandono dos pais; 
h) pessoas sem laços de parentesco que passam a conviver em caráter 
permanente, com laços de afetividade e de ajuda mútua, sem finalidade sexual 
ou econômica; 
i) uniões homossexuais, de caráter afetivo e sexual;  
j) uniões concubinárias, quando houver impedimento para casar de um ou de 
ambos companheiros, com ou sem filhos; 
l) comunidade afetiva formada com “filhos de criação”, segundo generosa e 
solidária tradição brasileira, sem laços de filiação natural ou adotiva regular. 
Interessa saber se as hipóteses enunciadas nas alíneas “g”, “h”, “i”, “j” e “l” 
estão ou não tuteladas pela Constituição brasileira. É o que se pretende 
investigar, a seguir, sendo certo que as hipóteses “a” até “f” estão nela previstas, 
nos três tipos de entidades familiares que explicitou, a saber, o casamento, a 
união estável e a comunidade monoparental.129  

 

Analise-se cada um destes casos: 

a) é o matrimônio, em sua forma mais tradicional, cultuado em especial pela 

Igreja Católica: o par constituído por seres de sexos diferentes, tendo cumprida a principal 

finalidade do casamento católico, qual seja, a procriação. Para os mais arraigados às 

conceituações conservadoras (com as quais ora não se partilha), este é o único meio capaz 

de garantir a felicidade daqueles que se unem. O que é refutado pela experiência humana 
                                                 
129 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do “numerus clausus”. 
Disponível em <http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=170>. Acesso em 15/02/05. 
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contemporânea, a qual demonstra, cada vez mais, que o matrimônio não é, de jeito algum, o 

único caminho certo e garantidor da felicidade eterna;  

b) já contém um avanço em relação ao CC’16 qual seja, o dos filhos adotivos 

formarem uma família de maneira igual a dos biológicos. E, vai mais além, prevendo que a 

família continua tendo esta designação e não perdendo a sua qualidade, caso não exista a 

procriação biológica, seja por motivos fisiológicos dos prepostos pais ou ainda por questão 

de opção. Destaque-se, neste caso, que o elemento identificador da entidade, sendo 

fundamentada na família, é o afeto entre os pais e os filhos adotivos, e que não os fazem 

menos felizes e/ou amorosos em comparação com os entes familiares ligados apenas por 

laços biológicos; 

c) esta opção é a da união estável, da qual já se tratou antes. No estágio atual 

não se duvida de sua legitimidade, posto ter sido prevista explicitamente pelo texto 

constitucional. Sobre a opção exposta (d) aplicam-se os comentários até aqui tecidos; 

e, f) remeta-se o leitor ao capítulo referente à monoparentalidade, a qual, 

outrossim, como já mostrado foi erigida à categoria de constitucional. É diferente dos 

modelos anteriores pelo fato de não mais existir o par andrógino, porém, sim, a conjunção 

“ou” no sentido de exclusão: a família monoparental é aquela composta pelo ente 

masculino ou pelo feminino, tendo que haver a necessidade de exclusão de um dos 

genitores. Considerada mais moderna ainda a concepção quando se reconhece a 

monoparentalidade oriunda da adoção; 

g, h, l) estas proposições contêm o que a doutrina hodierna costuma conceituar 

de entidades familiares inominadas, pois há uma verdadeira “mistura” entre pessoas, não 

podendo conferir uma nomenclatura uniforme a estes tipos familiares. O traço comum 

existente aí, seja o constituído por parentes ou não, é a afetividade tão proclamada; 
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i, j) sobre estes não haverá maiores comentários. Serão objeto de estudo e 

análise ao final deste capítulo. 

Somando-se ao estudo do Professor Paulo Lôbo, João Paulo Cunha, em artigo 

sobre a matéria, também dispôs com muita propriedade o seguinte: são cada vez mais 

numerosos os núcleos chefiados por mulheres, casais com filhos de casamentos anteriores 

convivendo com rebentos da nova união; mães criando filhos sem pai por perto, pais 

educando filhos sem a mãe próxima, casais sem filhos, e por aí vai. Fora esses números, até 

então, há um maior que é o de uniões estáveis entre homossexuais, existindo ainda a 

tendência à experimentação e convivência sexual de jovens com consentimento dos pais, 

inclusive, nas próprias casas. Como se vê, é só coisa boa. A família tradicional morreu. 

Viva a nova família! Ultrapassou-se a concepção da célula mater da sociedade ancorada 

numa junção patriarcal, moralista, injusta e discriminatória.130 

Não se pretende aqui valorar estes tipos familiares, como fez o autor, ao dizer: 

“só coisa boa”, mas de analisá-los segundo a realidade empírica que se mostra, quer os 

juristas ou as pessoas, em geral, gostem, aprovem ou não.  

Pela análise da opinião dos doutrinadores citados, procura-se corroborar a 

solução apresentada de não haver taxatividade de tipos familiares diferentes daqueles 

previstos pelo legislador. Explique-se: quando se pensa ser o trabalho do primeiro 

doutrinador completo, analisa-se o descrito por João Paulo Cunha e se percebe que ele já 

elencou outros tipos de “famílias” diferentes dos do autor primeiro mencionado. E sempre 

será assim porque se os doutrinadores conseguem estabelecer um sem-número de padrões 

familiares, com certeza o corpo social conquista muito mais. Portanto, não deve existir 

                                                 
130 CUNHA, João Paulo. Quanto menos família melhor. Disponível em <http://www.ibdfam.com.br/ 
public/artigos.aspx?=103>. Acesso em 16/11/04. 
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previsão taxativa para que nenhum dos elementos fique descoberto pelo manto da 

juridicidade. 

A família foi reinventada! E assim foi por si própria, e o legislador não pode 

cruzar os braços frente a esta realidade. Isto se deu em especial pelo fato de, hoje em dia, se 

buscar muito mais a felicidade, do que sejam atingidos os antigos delineamentos, os quais a 

doutrina costumava intitular de “família tradicional”. Aliás, após a previsão explícita de 

reconhecimento da união estável e da família monoparental, o que mais se deve chamar de 

“entidade tradicionalista?” Não há mais como conceituá-la, ou, melhor dizendo, não se tem 

a intenção de defini-la, pois qualquer conceito de família estará desprovido de razão, 

insuficiente em si próprio. 

Por isso, se assevera que a família mudou de função: passou de ser uma simples 

unidade de caráter econômico, social e religioso para se firmar, fundamentalmente, como 

grupo de afetividade e companheirismo131; por conseguinte, as regras as quais pretendem 

protegê-la enquanto instituição, baseada no afeto e no respeito à dignidade humana, têm 

que ser, por obrigação, estendidas às demais entidades familiares (as afetivas). Devem 

mirar a proteção da família enquanto ente em sua significação mais ampla, ligando aqueles 

que se unem por laço de afetividade e não a institutos específicos, como o matrimônio, em 

detrimento de outros.  

Depreende-se, portanto, a despeito destas entidades as quais antes foram 

legisladas de modo taxativo (repete-se: o casamento, a união estável e a 

monoparentalidade) ao se combinarem com os princípios constitucionais, nesta desfilados, 

percebe-se, sim, que o legislador previu outros tipos de famílias, mesmo de maneira 

                                                 
131 VILLELA, João Baptista. Desbiologização da paternidade. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, 
Belo Horizonte, n 21, p. 404, 1979. 
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subliminar, que, agora, são denominadas de afetivas ou, de outra forma, por não ter havido 

a previsão expressa: implícitas.  

Não admitir como certas as entidades fora do numerus clausus está custando 

caro àqueles que a lei deveria amparar; isto porque, a exclusão desses relacionamentos da 

órbita do Direito de Família acaba impedindo a concessão dos direitos emergentes das 

relações familiares, como: à meação, à herança, ao usufruto, à habitação, a alimentos, a 

benefícios previdenciários, entre outros.132 Ou seja, direitos estes reconhecidos às entidades 

explícitas, ferindo, em seguida, a isonomia constitucional. 

Soma-se, ao já dito, que o reconhecimento de entidades afetivas, aqui, 

defendidas, se coaduna com o inciso I, art. 3º da CF, da construção de uma sociedade livre, 

justa e igualitária para todos.  

Tal posição se confirma com a idéia de Maria Berenice Dias in “Família, ética e 

afeto” que, por sua riqueza de conteúdo, merece ser adiante descrita visto também servir 

para nortear e embasar as idéias defendidas: 

O legislador é o grande ditador que diz como as pessoas devem proceder, 
impondo pautas de conduta afinadas com a moral vigente. Limita-se a 
regulamentar os institutos que ele tem como socialmente aceitáveis. Qualquer 
ação diversa do parâmetro estabelecido é tida por inexistente. Negam-se não só 
direitos. Nega-se a existência de fatos. Situações e posturas que são reais se 
costuma dizer, simplesmente, que não ocorreram. Tudo o que surge à margem 
do modelo posto como correto não merece regulamentação. A desobediência é 
condenada à invisibilidade. O transgressor é punido com a negativa de inserção 
no âmbito da juridicidade.133 
 
 

A citação descrita é capaz de justificar toda e qualquer pretensão, no intuito de 

revelar que o aplicador do direito não pode e nem deve ficar adstrito ao texto da lei, 

                                                 
132 DIAS, Maria Berenice. Uniões homoafetivas – uma realidade que o Brasil insiste em não ver. Disponível 
em <http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=20>. Acesso em 16/11/04. 
 
133 DIAS, Maria Berenice Dias. Família, ética e afeto. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=100>. Acesso em 25/01/05.  
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sobretudo quando o assunto tem a relevância e a delicadeza do direito familiar, sob pena de 

se excluírem determinadas pessoas da proteção estatal (do manto da juridicidade referido); 

deixando, pois, estes indivíduos à margem da camada social, porém o legislador não tem 

como prever todas as conjunturas decorrentes depois da feitura da lei, (em específico se 

tratando de Direito de Família), se não forem enquadradas na categoria de entidade 

familiar. Em outras palavras, não é pelo fato de o legislador não ter previsto que a situação 

não exista. Não tem e não pode ter o legislador o condão de regular todas as situações 

familiares existentes.  

 Deve-se ir afora de uma percepção fundamentalista da idéia do conceito de 

“família”, na estrutura que simplifica o bem e o mal. Ela supera esta singela dualidade, é 

ambivalente e, por demais, complexa, como também sem polarizações.134 Não pode a 

conceituação de família ser maniqueísta, pelo simples fato de determinada entidade ser ou 

não ser família. 

Do visto até aqui, nota-se ainda que a legislação pátria deixa margem a 

interpretações diversas, possibilitando serem vislumbrados na Constituição três preceitos, a 

partir dos quais chega-se à inclusão de entidades familiares não referenciadas 

explicitamente. Aqui, nomeadas de afetivas. São eles: a) art. 226. “A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado; b) § 4º. Entende-se, também, como entidade 

familiar, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes; c) § 8º. O 

Estado assegurará a assistência à família, na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”. São as designadas 

normas constitucionais de inclusão, pois poderia o legislador, nestas três oportunidades, ter 

                                                 
134FACHIN, Luiz Edson. Família cidadã. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=59>. Acesso em 13/02/05.  
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previsto expressamente quais os tipos de família que pretendia tutelar e se assim não fez, é 

porque não quis se responsabilizar protegendo determinadas entidades familiares em 

detrimento de outras. Ou, em outras palavras, os tipos de entidades familiares 

explicitamente referidos na Constituição brasileira não encerram numerus clausus.135  

Verifica-se até o momento, o seguinte: o legislador constituinte foi inovador o 

suficiente ao prever de forma explícita o casamento, a união estável e a monoparentalidade. 

Deixou margem a interpretações diversas sobre a existência ou não de outros tipos 

familiares, poderia ter vetado-as por inteiro, mas não o fez, dando origem ao pensamento 

que norteia esta dissertação.  

Serão, adiante, tratados os tipos familiares não previstos de modo explícito pelo 

constituinte. 

 Ao se admitir que, além dos tipos previstos expressamente, os únicos existentes 

de forma implícita seriam os seguintes, estaria se incorrendo no mesmo erro do 

constituinte. Logo, a escolha dos tipos, abaixo referidos, deu-se baseada em terem 

presenças mais recorrentes dentro do círculo social brasileiro, salientando-se, desde já, que 

dada à complexidade da matéria, cada uma destas entidades seria passível de um profundo 

estudo. Entretanto, se procurou tratá-las não só nos seus aspectos conceituais, por exemplo, 

mas sim, de mostrar elementos capazes de qualificá-las de familiares. 

A doutrina as reconhece da seguinte forma: 

A partir do estudo do conceito de entidade familiar, dentro de uma abordagem 
dos princípios constitucionais de direito de família, tentaremos chegar à 
conclusão, preliminar, de que a menção expressamente feita pela CF de 1988 ao 

                                                 
135 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do “numerus clausus”. 
Disponível em <http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=170>. Acesso em 15/02/05. 
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casamento, união estável e à entidade monoparental ou unilinear, é apenas 
exemplificativa.136  

 

5.1.A junção entre seres do mesmo sexo: a união homoafetiva. 

A homossexualidade sempre esteve no mundo, principiando nas civilizações 

mais remotas, tais como: a romana, a egípcia e a assíria. O tratamento dado a essas pessoas 

na Grécia, por exemplo, era bastante peculiar e distante do da atualidade. Em tal época, os 

homossexuais possuíam predicados de intelectualidade e estética corporal, tendo, pois, os 

gregos grande feição por estas figuras. Só se exigia legalmente a monogamia por parte das 

esposas, já o marido podia ter uma ou mais concubinas e, até mesmo, relações com outros 

homens.137  

Com o cristianismo, a ligação entre seres de sexo idêntico passa a ser uma 

anomalia psicológica138, como também, começou o surgimento de problemas com 

preconceito em todo o mundo. A partir de então, até os dias atuais e, provavelmente, por 

muito tempo no futuro, passaram a existir posições variadas das Ciências acerca do assunto. 

Iniciando-se, outrossim, pelos países afora, posições legais sobre o reconhecimento ou não 

destas entidades. 

Participando das discussões, a Anistia Internacional resolve considerar, desde 

1991, como sendo violação dos direitos humanos, a proibição da homossexualidade.  

                                                 
136 ALBUQUERQUE, Carlos Cavalcanti. Famílias simultâneas e concubinato adulterino. In: Palestra 
proferida durante o III Congresso Brasileiro de Direito de Família, 2001, Minas Gerais.  
 
137 GIRON, Myrna Cicely. As famílias de hoje. In: Instituto Interdisciplinar de Direito de Família (IDEF). 
Direito de Família e interdisciplinariedade.. Curitiba: Juruá, 2001.  
 
138 GIORGIS, José Carlos Teixeira. A relação homoerótica e a partilha de bens. Revista brasileira de Direito 
de Família, Porto Alegre, n. 9, p. 141, abr/mai/jun 2001.  
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Destaca-se que, como não é a finalidade da presente, não irá ser discutida a 

questão da nomenclatura destes tipos de relações: se homossexuais ou homoafetivos como 

prefere a doutrina mais moderna. 

Na doutrina hodierna ainda há muita resistência quanto a este modo de união, 

defendendo que o referido tipo de relacionamento não deveria ter direito à proteção estatal, 

pelo fato desta ligação apenas buscar uma satisfação afetiva e sexual, não havendo 

possibilidade de procriação. 139 Tal argumento é um absurdo! Ao se examinar a legislação 

sobre Direito de Família, conclui-se não ser, nem no próprio casamento, a geração de filhos 

um fim necessário, sendo só um de seus efeitos que podem ocorrer ou não.  

Dê-se um salto para a realidade brasileira concernente à matéria em comento. 

Entre as entidades familiares, ora intituladas de implícitas, cada uma, em 

relação a outra, denota algum tipo de particularidade. Em se tratando de homoafetividade, 

a dificuldade surge pela circunstância de envolver aspectos morais, sociais, culturais, 

sexuais e religiosos e, desde sempre, falar sobre sexualidade é algo que abrange muita 

controvérsia. É, e todo momento foi polêmico, tudo relacionado com a sexualidade, 

sobretudo quando a opção de alguém destoa da de seu grupo social, se dá no caso em tela. 

Não se quer, nesta oportunidade, enfrentar os aspectos essencialmente 

religiosos que rodeiam este tema, de tamanha complexidade. Não se tem a intenção de 

defender, por exemplo, o casamento numa Igreja entre seres do mesmo sexo. A solução 

buscada, agora, é apenas jurídica, procurando-se um reconhecimento legal para que, 

pessoas não deixem de ter direitos, reconhecidos a partir dos preceitos constitucionais.  

                                                 
139 CARVALHO, Sandra Drumond. Casais homossexuais: questões polêmicas em matérias cíveis, 
previdenciárias e constitucionais. Revista jurídica Consulex, Distrito Federal, v. 1, n. 47, p. 26-33, nov. 2000. 
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Portanto, fica uma pergunta a ser respondida: qual a fundamentação de se 

estabelecer que a família feliz é aquela originada somente do relacionamento entre seres 

heterossexuais? Que se deve com exclusividade tutelar as famílias sedimentadas, num 

“modelo” posto, e desprezar todos os demais?  

Há quem tenha uma visão mais atual, enquadrando as uniões homossexuais no 

âmbito da união estável, decorrente de uma interpretação extensiva dos direitos 

fundamentais, baseada mormente no direito à igualdade, e, mediante à analogia, elaborada 

com as outras entidades familiares.140 Não se compartilha deste pensamento. 

Conforme foi exposto, defende-se, agora, a opinião de existirem entidades 

familiares, para além da enumeração, trazida pela Lei Maior, e, entre elas, acham-se as 

uniões homoafetivas. Não se aspira, aqui, a advogar a tese de qualquer junção entre 

indivíduos ser possível de se erigir à categoria de familiar, assim como, a partir daí, gozar 

de todas as benéfices que acontecem derivadas desse reconhecimento. Por conseguinte, no 

estágio no qual se encontra a legislação pátria, não há porque negar aos seres humanos, 

unidos afetivamente, o caráter de família, pois, do contrário, está havendo um desrespeito a 

diversos preceitos constitucionais já citados. 

Para se admitir como corretos os direitos e a proteção às ligações homoafetivas 

(acrescenta-se também outras entidades familiares), deve ser feito um estudo unitário e 

sistêmico da CF, dando prioridade ao serem considerados os princípios da dignidade da 

pessoa humana, da igualdade substancial, da não discriminação (inclusive por opção 

                                                 
140 OLIVEIRA, Adriane Stoll. União homossexual, família e proteção constitucional. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 24/11/04. 
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sexual) e do pluralismo familiar.141 Até porque, destaca-se que a liberdade sexual se 

incorpora com a dignidade da pessoa humana. Devendo, portanto, qualquer escolha ser 

respeitada e reconhecida, seja ela homossexual, heterossexual, bissexual ou, até mesmo, 

entre os seres que vivem em abstinência sexual.  

O reconhecimento das denominadas uniões homoafetivas encontra, até então, 

respaldo nas tendências atuais de Direito de Família, como sendo o eixo central da 

entidade familiar, deslocada do exacerbado formalismo da celebração familiar, para a livre 

manifestação do afeto.142 

O conservadorismo da sociedade é tanto, que acaba por inibir o legislador de 

normatizar situações, em tela, que fogem dos estereótipos de moralidade, aceitos no meio 

daquela. Mas a realidade está aí, para ser vista, e fechar os olhos à mesma não irá fazê-la 

desaparecer, a omissão legal e o temor judicial apenas dão ensejo à discriminação.  

No entanto, a jurisprudência já traz decisões como a abaixo: 

Ementa. 
Desembaragador: José Ataídes Siqueira Trindade 
Apelação Cível nº 70007243140 
Oitava Câmara Cível 
Data do julgamento 06/11/03 
Relação homossexual. União estável. Partilha de bens.  
Mantém-se o reconhecimento proferido na sentença da união estável entre as 
partes, homossexuais, se extrai da prova contida nos autos, forma cristalina, que 
entre as litigantes existiu por quase dez anos forte relação de afeto com 
sentimentos e envolvimentos emocionais, numa convivência more uxoria, 
pública e notória, com comunhão de vida e mútua assistência econômica, sendo 
a partilha dos bens mera conseqüência. Exclui-se da partilha, contudo, os valores 
provenientes do FGTS da ré utilizados para a compra do imóvel, vez que "frutos 
civis", e, portanto, incomunicáveis. Precedentes. Preliminar de não 

                                                 

141 FARIAS, Cristiano Chaves de. Os alimentos nas uniões homoafetivas: uma questão de respeito à 
Constituição. Disponível em <http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=85>. Acesso em 17/02/05. 

142 SIMÃO, Rosana Barbosa Cipriano. Direitos humanos e orientação sexual: a efetividade do princípio da 
dignidade. Disponível em <http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=115>. Acesso em 17/02/05. 
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conhecimento do apelo rejeitada. Apelação parcialmente provida, por maioria. 
(Segredo de Justiça).143 
  

Em outras palavras, a partir do momento no qual a prole ou a capacidade 

procriativa não são essenciais para a convivência de duas pessoas merecer a proteção legal, 

descabe deixar fora do conceito de família as relações homoafetivas.  Existindo os outros 

requisitos de vida, em comum (coabitação, laços afetivos, divisão de despesas), é de se 

concederem os mesmos direitos deferidos às ligações heterossexuais que tenham iguais 

características. Usando-se das fontes do Direito do art. 4º da LICC, dentre elas, a analogia 

deve ser feita com as demais relações que têm o afeto por causa, ou melhor, o casamento e 

as uniões estáveis 144. 

Com fundamento no já indicado, a tendência mais lógica a que o atual Direito 

de Família está rumando, é para a valorização das uniões de indivíduos, sejam elas de sexo 

idêntico ou diferente, onde, o elemento de destaque é o da comunhão de vida e de afeto, 

voltada para o desenvolvimento da personalidade através de vínculos sexuais (ou não) e 

afetivos duradouros, sem estar atrelado às ligações formais ou a finalidades reprodutivas. 

Se houver um relacionamento com fatores como: vida em comum, coabitação e laços 

afetivos, obtém-se uma entidade familiar, relação esta, a qual não se deve impedir a 

proteção constitucional. Só pelo fato dos conviventes possuírem o mesmo sexo, não lhes 

devem ser recusados os direitos assegurados a relacionamentos entre pessoas de sexos 

diversos.145   

                                                 
143 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 70007243140. Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 06 de novembro de 2003. 
 
144 DIAS, Maria Berenice. Uniões homoafetivas – uma realidade que o Brasil insiste em não haver. 
Disponível em <http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=20>. Acesso em 16/11/04. 
 
145 OLIVEIRA, Adriane Stoll. União homossexual, família e proteção constitucional. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 24/11/04. 
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Tem-se otimismo no reconhecimento desta, quando se lembra que o mesmo 

preconceito que se dá ligando a homossexualidade à promiscuidade,outrossim, aconteceu 

em relação à união estável, posição esta já completamente superada, para alegria do mundo 

moderno!  

 

5.2. A formação da segunda família por quem já possui uma sociedade conjugal ativa: 

o concubinato adulterino.  

Doutrinariamente falando, ao longo do tempo, após a codificação cível de 1916, 

o concubinato passou a ser diferenciado pela doutrina, em geral, da seguinte forma: 

a) puro: é o realizado entre os quais não possuem nenhum tipo de 

impedimento para contrair matrimônio, seja esse de ordem 

moral, biológica ou legal. Não será por ora tratado, pois, foi o 

tipo que deu origem ao que o constituinte achou por bem 

denominar de união estável. Desta, portanto, não há de se 

duvidar da existência; 

b) impuro: este, por sua vez, subdivide-se em adulterino (assim 

denominado pelo fato de haver impedimento para o casamento, 

por um dos concubinos já possuir uma sociedade conjugal ativa) 

e incestuoso (neste, o concubinato não se podia operar, pelo fato 

de dar-se entre parentes que não podem se casar entre si, por não 

haver recusas apenas de ordem moral, mas sim, de ordem 

biológica). 
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Como se pode depreender da simples leitura do título deste capítulo, o que será 

mencionado é o concubinato adulterino, pelas razões adiantes. 

Tem que ser ofertada uma atenção especial a este tema, pois a doutrina é, na 

prática, omissa quanto ao referenciado, cuidando exclusivamente do nomeado concubinato 

puro. 

A omissão legislativa, quanto ao assunto, não é na totalidade incompreensível, 

se for levado em conta que a sociedade brasileira é monogâmica em seu âmago e, desde os 

primórdios da civilização, é rechaçado qualquer tipo de organização legal contemplativa da 

infidelidade. 

Entretanto, como a realidade social parece insistir em ir contra às determinações 

legais, com o decorrer dos tempos, na sociedade brasileira, passa a ser patente a existência 

de convivências não formalizadas através do casamento. Crescem, então, as relações 

concubinárias, tanto puras quanto impuras (destaca-se que este termo é mera questão de 

nomenclatura, devendo ser abandonado o aspecto pejorativo que o envolve). 

Numa melhor definição do que a acima oferecida, neste tipo de relacionamento 

há também uma relação duradoura e estável entre homem e mulher, mas, pelo menos, um 

deles tem qualquer impedimento jurídico para a constituição de um vínculo matrimonial. A 

convivência é estável, apesar de ser adulterino. Deve-se destacar que o assunto em pauta é, 

por inteiro, diferente da relação fortuita, pois a mesma tem unicamente o ânimo de pretium 

carnis, sem ter a finalidade de compor uma família paralela ao casamento.146 

                   

                                                 
146 TRANI, Cristiane Gomes. Conseqüências patrimoniais do concubinato adulterino. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 24/11/04. 
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Ou, explicando de uma maneira mais técnica: 

Concubinato adulterino é uma relação estável entre duas pessoas de sexos 
diferentes, constituída faticamente, com possibilidade de manifestação de afeto, 
presumidamente pública e de modo contínuo.147 

 

Deseja-se, no momento, elevar o concubinato adulterino à categoria de família, 

visto que o mesmo é dotado do elemento, tido como caracterizador, de toda relação 

familiar: o afeto. Não se está, agora, advogando a tese de qualquer união, entre pessoas, 

merecer idêntica proteção a que o Estado confere às entidades explícitas, mas o 

concubinato, mesmo o adulterino, para ser qualificado como tal, há de se ter, 

necessariamente, o intuito de constituir uma família.  

O comentado fato social levou o legislador a editar duas leis: 8971/94 e a 

9278/96 (já referenciadas antes). Sendo assim, o que é, por essas, disciplinado, é o 

concubinato puro erigido à garantia constitucional de união estável com a Lex 

Fundamentalis vigente. Foi, pois, a CF 1988 permeada por critérios de obediência à 

realidade social. No entanto, continua o concubinato adulterino à margem da legislação. 

O cerne do assunto dá-se pelo acontecimento de estar sendo descumprido o 

dever de fidelidade que, alguma das partes deveria ter com o parceiro, todavia, esta já é 

outra questão. Por isso, mesmo em havendo o descumprimento da obrigação de fidelidade, 

este fato não é, por si só, suficiente para descaracterizar uma nova entidade familiar. Não se 

está, com isto, dando louvores ao adultério, mas o que se busca é proteger aquele que se 

                                                                                                                                                     
 
147 ALBUQUERQUE, Carlos Cavalcanti. Famílias simultâneas e concubinato adulterino. Palestra proferida 
durante o III Congresso Brasileiro de Direito de Família, Ouro Preto, MG, de 24 a 27 de out. 2001, 
promovido pela OAB, seccional Minas Gerais, OAB/MG e IBDFAM. 
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junta ao adúltero e, mais ainda, se esse terceiro não sabe do estado civil do outro, como 

também, se houver filhos.  

Sabe-se que dentre os outros tipos familiares apresentados, os quais quer se dar 

o devido reconhecimento, talvez este seja o que é cercado de maiores problemas. Fazendo 

um comparativo: na união entre pessoas do mesmo sexo, o maior óbice ao seu aceitamento 

é o preconceito; nas designadas famílias inominadas (abaixo relatadas) há um otimismo em 

notar, num futuro próximo, que o legislador não irá lhes negar a veracidade. Assim como 

em relação aos singles, onde já começa haver as primeiras decisões em seu favor. No 

entanto, no concubinato adulterino acontece esta questão: o(a) adúltero(a) já possui outro 

casamento ou alguma união estável, entretanto, ambos, até para efeito de caracterização, 

são dotados de publicidade.  

Desta maneira, tal tema é de sobremodo complicado mas, nem por isso, deve 

ser recusada a sua existência. Se ocorre a afeição entre estes seres com a intenção de serem 

uma família, e, se o legislador assim não os reconhecer, estará havendo um desrespeito aos 

preceitos constitucionais básicos.  

Óbvio que tal situação é extraordinariamente confusa: portanto, não se está 

defendendo que se deva tirar da proteção constitucional a primeira família, em especial 

porque tem que se amparar a figura dos filhos. Busca-se é a extensão do resguardo legal 

para a segunda (do contrário, só os membros da primeira estão tendo sua dignidade 

resguardada), a terceira ou, até mesmo, quantas famílias forem, pois, ocorrendo o inverso, 

em não havendo o reconhecimento não é o adúltero quem estará sendo penalizado, mas, 

sim, o seu ou sua concubina(o) e, a legislação está desprezando os filhos desta nova 

família.  
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E não se compartilha aqui com a tese de não haver exposição pública no 

concubinato adulterino. Algumas pessoas sabem daquela relação e o que é o âmbito de 

publicidade, por exemplo, da união estável, ninguém se atreve a dizer, nem a legislação. 

Atentando-se para os anseios básicos, observa-se que a posição ora defendida 

não se encontra sem embasamento doutrinário, à vista disso se pode verificar que a 

doutrina brasileira está se modernizando, atendendo aos desejos societários; já há, 

inclusive, quem ampare a elogiável posição: a entidade familiar instituída pelo §3º do 

art.226 da Constituição, de 1988, não permanece restrita apenas à união estável do homem 

e da mulher, sem impedimento, para contraírem casamento. Vai mais adiante. Chegando a 

achar proteção em seu bojo à figura do polêmico concubinato adulterino. Este, por sua vez, 

desde que revestido dos requisitos caracterizadores da união supracitada, encontra-se, 

também, abrangido pela norma paritária, tendo direito à proteção estatal. A vedação da lei 

deve ser interpretada exclusivamente para os casos de mera mancebia ou para vínculos 

com o intuito genuinamente sexual, passageiro (relações pretium carnis).148 

Além disso, nota-se que, ao fazer uma ligação com o Direito Penal, a não 

admissão, deste tipo de entidade familiar, vai a reboque com os fatos sociais atuais, pois, o 

adultério já está descriminalizado, por referir-se a uma convivência privada, não cabendo 

ao Estado penalizar o cônjuge adúltero. Do mesmo jeito, não é aceitável que os tribunais 

considerem o concubinato adulterino uma sociedade de fato e tratarem deste modo os 

casos de dissolução de patrimônio.149 

                                                 
148 OLIVEIRA, José Francisco Basílio de. O concubinato e a Constituição atual – doutrina e jurisprudência. 
3ª ed. Rio de Janeiro: Aide Editora, 1993, p. 53. 
 
149 BRAVO, Maria Celina. SOUZA; UCHOA, Mário Jorge. As entidades familiares na Constituição. 
Disponível em <http://www.jusnavigandi.com.br> . Acesso em 28/06/04. 



 

 

120 

Tal situação está devidamente analisada no trecho abaixo transcrito: 

A mantença de duplo relacionamento gera a irresponsabilidade de quem foi 
infiel. Uniões que persistem por toda uma existência, muitas vezes com extensa 
prole e reconhecimento social, são simplesmente expulsas da tutela jurídica. 
Com isso se pune geralmente a mulher que resta sem nada, pelo simples fato de 
ser traída pelo companheiro. 

Quem foi infiel e desleal permanece com a titularidade patrimonial e é 
desonerado da obrigação de sustento de quem lhe dedicou a vida, mesmo 
sabendo da desonestidade do parceiro. Paradoxalmente, se o parceiro foi fiel e 
leal, é reconhecida a união estável com os ônus de divisão de bens e obrigação 
alimentar. A conclusão é uma só: está a Justiça favorecendo e incentivando a 
infidelidade e o adultério!150 

 

Concorde com o que já foi apresentado, pode-se considerar que a tendência 

doutrinária e jurisprudencial do país é no sentido de reconhecer os seguintes direitos aos 

concubinos adulterinos: não se permite beneficiar um concubino em detrimento de outro, 

parte do conjunto de bens arrolados, do casal separado, pode ser reivindicado pela(o) 

concubina(o) através da partilha, provada a colaboração com o seu esforço para a sua 

formação; reconhecimento à concubina do direito de ação de indenização contra o amásio 

casado, entendido como direito pelos serviços prestados. Tudo isso se acha 

consubstanciado na disposição, segundo a qual, mais imoral do que o adultério é o 

enriquecimento indevido (ilícito) por parte do homem ou da mulher e/ou dos seus filhos 

havidos com o cônjuge, em prejuízo do concubino.151 

Destaca-se que quando da existência de entidades afetivas, principalmente 

quando da pretensão do reconhecimento do concubinato adulterino, não se busca fazer 

apologia à infidelidade e, muito menos, tratar do texto constitucional a partir de uma 

                                                                                                                                                     
 
150 DIAS, Maria Berenice dias. Família, ética e afeto. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=100>. Acesso em 25/01/05.  
 
151 TRANI, Cristiane Gomes. Conseqüências patrimoniais do concubinato adulterino. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 24/11/04. 
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interpretação desprovida de cuidado, o qual deve ser conferido ao tema. O estudo feito 

nesta ocasião há de ser compromissado, sobretudo, com os ditames sociais.  

 

5.3.Tipos inominados de entidades familiares.  

A doutrina e a jurisprudência têm dedicado pouca atenção a uma realidade 

existente: aos tipos inominados de entidades familiares. 

Entre esses modelos poder-se-ia repetir, exemplificando, os tipos já referidos: 

união de parentes e pessoas conviventes em interdependência afetiva, sem pai ou mãe a 

chefiando, como no caso de grupo de irmãos, após falecimento ou abandono dos pais; 

indivíduos sem laços de parentesco que passam a ter convivência em caráter permanente, 

com ligações de afetividade e de ajuda mútua, sem finalidade sexual ou econômica; 

comunidade afetiva composta com “filhos de criação”, segundo generosa e solidária 

tradição brasileira, sem vínculos de filiação natural ou adotiva regular.152 E, quanto mais 

outros existam.  

O que se repudia nesta dissertação é, justamente, a taxatividade, de quais modos 

familiares possam haver, tendo sempre como elemento identificador, entre todas elas, o 

afeto. 

Com convicção, há quem defenda que tais tipos familiares, na condição de 

serem reconhecidos como família, seria, por si só, uma definição favorecida de uma grande 

amplitude. Mas, embora não se possa conceituá-los com objetividade, não há como lhes 

negar a existência. 

                                                 
152 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do “numerus clausus”. 
Disponível em <http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=170>. Acesso em 15/02/05. 
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Estes outros tipos começaram a surgir em especial depois da lei 6515/77 (do 

Divórcio), a qual modificou o conceito familiar pré-existente. Tanto é assim, que nem 

sequer estas formas de famílias têm uma denominação. Entretanto, nem por isso, podem 

ficar ao arrepio da lei. Devendo-lhe ser conferida toda a proteção, da qual gozam as outras 

entidades familiares. 

A estas, diferente das anteriores, não há porque lhes recusar a veracidade, visto 

que aqui não há razão para impedimento legal, ou mesmo moral, para o seu devido 

reconhecimento, pelos motivos a seguir: não são tão controvertidas quanto às uniões 

homossexuais, que envolvem tanto preconceito quando se trata do assunto; também não são 

polêmicas quanto às uniões concubinárias adulterinas. Com exatidão, a falta de proteção 

legal dá-se por mera falta de atenção e cuidado do legislador com estas figuras.  

Logo, cabe ao operador do Direito fornecer elementos e idéias, a fim de que 

sejam cessados quaisquer tipos de ilegalidades e/ou injustiças. Deve-se, todavia, partir-se 

da regra: se as pessoas se unem sem o intuito sexual, sem até a intenção maternal / paternal, 

mas se relacionam visando cuidar umas das outras, tendo como elemento fundamental o 

afeto, há a necessidade de serem consideradas como entidades familiares, embora 

designadas de inominadas.  

É preciso levar em conta que o dado unificador existente é a comunhão 

espiritual entre aqueles que se unem, sendo evidenciada uma pluralidade de articulações em 

menção aos ambientes e ao diverso grau sociocultural: da família nuclear sem filhos até a 

grande família.  

Cada modelo familiar tem uma própria relevância jurídica e todos são 

importantes dentro da função de serviço ao desenvolvimento do ser humano; não se pode 
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afirmar haver abstratamente superioridade do tipo da família nuclear com referência às 

outras. A comunhão material e, em específico, a espiritual, que identifica cada família, 

continua mesmo na presença de eventos, os quais marcam a separação de alguns de seus 

componentes: como no caso dos filhos que prosseguem a convivência com o cônjuge 

supérstite ou divorciado, sendo este último, às vezes, casado novamente ou convivente. 153 

Adiante, segue uma demonstração jurisprudencial do assunto ora em comento: 

Recurso Especial 159851 / SP 
Ministro: Ruy Rosado de Aguiar 
Quarta Turma 
Data do Julgamento 19/03/98 
Ementa. E 
Execução. Embargos de terceiro. Lei 8009/90. Impenhorabilidade. Moradia da 
família. Irmãos solteiros. 
I - Os irmãos solteiros que residem no imóvel comum constituem uma entidade 
familiar e, por isso, o apartamento onde moram goza da proteção de 
impenhorabilidade, prevista na lei 8009/90, não podendo ser penhorado na 
execução de dívida assumida por um deles. 
Recurso conhecido e provido. 
Decisão: Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
(grifou).154 
 

Vê-se, no caso analisado, ter existido a proteção do bem de família, sem, no 

entanto, a junção de irmãos ser prevista como ente familiar por parte da CF. Nota-se, 

todavia, que estão sendo percorridos os primeiros passos pelos operadores jurídicos, para 

conferir o reconhecimento o qual estas entidades têm direito. 

 

5.4.O direito que a lei confere aos singles.  

Uma situação peculiar que os Tribunais brasileiros vêm enfrentando é a dos 

solitários (na nomenclatura americana: singles), ou seja, aqueles os quais vivem sós, em 

vista de nunca terem se relacionado ou por terem findado o relacionamento.  

                                                 
153 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil - Introdução ao Direito Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999, p. 244. 
 
154 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 159851. Brasília, DF, 19 de março de 1998. 
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Então, a jurisprudência vem admitindo como legal alguns direitos a essas 

pessoas, essencialmente no relativo ao bem de família.  

Está claro que, nestes casos, não se está defendendo a tese da existência de uma 

família, conforme se defendeu durante todo este estudo. Para a caracterização familiar, faz-

se necessária a afetividade e, se só há um ser, não ocorre relação afetiva. Mas, por causa 

disso, não poderia o legislador deixar de conferir-lhes certos direitos, como vem 

caminhando a jurisprudência pátria: 

Recurso Especial 182223/SP 
Ministro: Luiz Vicente Cernicchiaro 
Sexta Turma 
Data do Julgamento 10/05/99 
Ementa.  
Responsabilidade Civil. Imóvel. Impenhorabilidade. 
I - Na lei 8009/90, o art. 1º precisa ser interpretado consoante o sentido social 
do texto. Estabelece limitação à regra draconiana de o patrimônio do devedor 
responder por suas obrigações patrimoniais. O incentivo à casa própria busca 
proteger as pessoas, garantindo-lhes o lugar para morar. Família, no contexto, 
significa instituição social de pessoas que se agrupam, normalmente por laços 
de casamento, união estável, ou descendência. Não se olvidem, ainda, os 
ascendentes. Seja o parentesco civil, ou natural. Compreende, ainda, a família 
substitutiva. Nessa linha, conservada a teleologia da norma, o solteiro deve 
receber o mesmo tratamento. Também o celibatário é digno dessa proteção. E 
mais.  Também o viúvo, ainda, que seus descendentes hajam constituído outras 
famílias, e como, normalmente acontece, passam a residir em outras casas. Data 
vênia, a Lei nº 8.009/90, não está dirigida a número de pessoas. Ao contrário - à 
pessoa: solteira, casada, viúva, desquitada, divorciada, pouco importa.  O 
sentido social da norma busca garantir um teto para cada pessoa. Só essa 
finalidade, data vênia, põe sobre a mesa a exata extensão da lei. Caso contrário, 
sacrificar-se-á a interpretação teleológica para prevalecer a insuficiente 
interpretação literal. 
Data da Decisão 19/08/1999 Orgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Decisão  
- Decisão de 17/12/1998: 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, não conhecer do recurso.155 
 

Os tipos familiares demonstrados são de imensa complexidade, procurou-se, 

apenas, citá-los com o intuito de esclarecer o objetivo desta, qual seja, o fato que norteia as 

                                                 
155 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 182223, Brasília, DF, 17 de dezembro de 
1998. 
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relações familiares atuais é o afeto. Para maior detalhamento a respeito de cada entidade 

familiar, remeta-se o leitor à bibliografia desta dissertação. 

E, mais ainda, buscou-se revelar que divergências existem, sim, e são muitas 

entre os diversos tipos de entidades, mas é sabido que na realidade jurídica, diferença, 

jamais pode denotar desigualdade (vide a tão propalada uniformidade entre os sexos), 

sendo algumas uniões protegidas pelo Estado e outras não, pois, inversamente, não se estará 

diante de um Estado Democrático de Direito. 
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CAPÍTULO 6. 
 

Sumário. 6. Um paradoxo: a família do novo Código 
Civil e a que se apresenta na sociedade. 6.1. O Novo 
Código Civil: inovação no Direito de Família? 6.2. A 
normatização familiar trazida com a lei cível de 2002. 
6.3. Os dados estatísticos da realidade social.  

 

 

6. Um paradoxo: a família do novo Código Civil e a que se apresenta na sociedade. 

O presente capítulo cuidará da família que foi legislada pelo NCC, procurando 

mostrar o quanto este ficou defasado frente à realidade a qual se demonstra no meio social. 

Esta crítica, por sua vez, será corroborada por meio de dados objetivos oficiais, dos quais 

não cabe nenhum juízo de valoração, notado serem apenas números reveladores das 

relações familiares.  

Em suma, embora a evolução legislativa tenha sido feita no capítulo 2, a análise 

do CC vigente será elaborada somente agora, em separado, para que sejam executadas as 

devidas observações relativas ao mesmo, com mais profundidade.  

Antes de qualquer coisa, é imprescindível que se diga que o tema desta 

dissertação não foi escolhido aleatoriamente, mas, sobretudo, por dois aspectos relevantes: 

a realidade social atual exposta pelos citados dados objetivos (os quais serão adiante 

analisados) e as normas trazidas pela Lex Fundamentalis, todavia, não reforçadas pelo 

legislador do NCC.   

Este capítulo, conforme a intitulação já indica, revelará uma disparidade 

existente: o legislado pela lei cível novel e os tipos familiares que, na verdade, se exibem 

no grupo social. Estes não são, nem de longe, tão simples como pareceu querer o legislador 

ordinário quando disciplinou só o casamento e a união estável. Por isso, alhures, foi dito 
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que a enorme mudança no disciplinamento familiar deu-se com a Constituição 

contemporânea (com o fenômeno da constitucionalização do Direito Civil). 

Mesmo o NCC tendo sido promulgado, após a Carta Magna, o seu projeto de 

tramitação começou a desenrolar-se na década de 70, dessa forma, já nasceu ultrapassado. 

E, de acordo com o que será exibido, em nada avançou, pelo contrário, até retroagiu em 

relação à CF, não aproveitando o caminho que já havia iniciado, trilhado por esta em 1988, 

sendo, portanto, merecedor de severas críticas na mencionada área. 

No primeiro subitem será relatado o tema (o reconhecimento de famílias 

afetivas como uma alternativa à garantia da dignidade humana), o que foi e o que deixou de 

ser disciplinado pelo NCC. Depois, serão trazidos à baila os dados coletados pelas 

pesquisas por meio dos órgãos oficiais.  

Servirá, logo, o referido capítulo para embasar a pretensão das entidades 

afetivas, pelas razões já relacionadas (afetividade + a dignidade humana), porém, mais do 

que isso, pelo o que historia a realidade social. Esta traz em seu bojo, dados indiscutíveis os 

quais, muitas vezes, se distanciam dos legislados pelo CC deste século, verificado o relativo 

à Constituição Federal já foi argumentado em capítulo específico concernente ao assunto.   

 

6.1. O Novo Código Civil: inovação no Direito de Família? 

Com menção ao segundo capítulo, conclui-se que o que foi oferecido pelo 

legislador do Código do século passado, essencialmente em matéria de família, já não era 

mais capaz de se fundamentar como único ou como o melhor modelo familiar. O 

descompasso entre o paradigma posto legislativamente e a multiplicidade de relações 

apresentadas já era enorme: as relações humanas já haviam se tornado de sobremaneira 
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mais complexas, mormente após a mudança do papel da mulher na sociedade, diferente da 

mulher submissa do início do século XX, delineada pelo legislador de 1916. 

Melhor dizendo, mesmo apesar do orgulho que era para a comunidade dos 

juristas, o CC do século anterior já estava desordenado, cheio de desatualizações. Impunha-

se a reforma. Mas, ao mesmo tempo, o NCC buscou aproveitar o máximo possível o velho 

Código.156 Talvez, por este apego às raízes do passado, não legislou como realmente 

deveria. A idéia: conservar o possível, inovar, sempre que necessário, parece não ter surtido 

os efeitos os quais deveriam ter decorrido, a partir de então. 

Assim, com a precisão de mudanças, em conformidade com aquilo que estava 

acontecendo, socialmente falando, surge a indispensabilidade de uma nova normatização 

civil, não só no tocante ao Direito de Família, porém, a todos os ramos civilistas. Após 

inúmeras tentativas de projetos que não deram certo, surge, por fim, nos meados dos anos 

70, o esboço elaborado pela Comissão, dirigida pelo ilustre Professor Miguel Reale, do que 

é o Código Civil deste século: a lei 10.416 de 10 de janeiro de 2002.  

No entanto, o legislador, quando do início das idéias do NCC em 1975 já era 

destoante da realidade dos fatos e, também, com o sistema constitucional que estava por vir 

mais de uma década depois. 

Acontece que, antes de a nova legislação começar a vigorar, ocorreu a 

constitucionalização do Direito Civil que expôs várias e importantes mudanças quando da 

inserção deste na Lex Fundamentalis.  

A despeito dos inúmeros avanços de 1988 (já revelados), a demora do 

legislador ordinário em inserir, na legislação, as disposições constitucionais, gerou uma 
                                                 
156 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes; OLIVEIRA, Euclides de. Do Direito de Família. In: DIAS, Maria 
Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 2.   
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infinidade de lacunas. Estas multiplicaram as dúvidas na interpretação dos textos legais, 

criando-se uma certa insegurança jurídica, obrigando a doutrina e a jurisprudência a 

constituírem um novo Direito de Família.157 

Daí, merece muita crítica o NCC, posterior à Carta Magna, que poderia ter 

alastrado os conceitos já previstos anteriormente pela Lex Fundamentalis. Isto não foi feito: 

o CC moderno cuida apenas do casamento e da união estável, nem mesmo à entidade 

monoparental, que já havia sido prevista pelo constituinte faz alguma referência. 

Acrescendo, ainda, poderia ter destacado, de maneira explícita, o elemento afetivo das 

famílias, como garantia ao princípio fundamental dos Estados Democráticos de Direito, 

qual seja, o da dignidade da pessoa humana.  

Ao se fazer uma simples leitura do NCC, pode-se verificar que tal diploma não 

conferiu um dispositivo sequer à matéria em tela, apesar do assunto já encontrar previsão 

na CF, como também, na doutrina e jurisprudência pátrias. Embora não tenha havido a 

pressuposição pelo legislador ordinário, não há dúvida de que não se deve falar de família 

dissociando do que seja “dignidade da pessoa humana”.  

Dita realidade, obriga o aplicador do direito, no momento histórico em qual se 

vive, socorrer-se de ambos os diplomas (CC + CF), harmonizando-os e indo além deles, 

pelas causas já elencadas. 

Para tornar o trabalho do aplicador do Direito mais complicado, pode-se 

reparar, devido às alterações acontecidas, que a estrutura primitiva planejada pelo 

                                                 
157 WALD, Arnold. Curso de Direito Civil - O novo Direito de Família. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 
IX. 
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legislador de 1916, a qual também inspirou o CC’02, não mais existe e, até mesmo, o que 

foi definido pelo constituinte já denota infindas inovações. 

Mas, mesmo com essa imensa mutação das relações familiares, deve o jurista 

interpretar o Código Civil segundo a Constituição, e não esta, consoante o CC, como 

sucedia com freqüência. Na oportunidade na qual a legislação cível for claramente 

incompatível com os preceitos e regras constitucionais, tem que ser considerada revogada a 

lei ordinária se anterior à Lei Maior, ou, inconstitucional, se posterior a ela. Ao ser possível 

o aproveitamento, observar-se-á a interpretação concorde a Lex Fundamentalis. Em 

nenhuma hipótese será adotada a disfarçada resistência conservadora na conduta constante 

de se ler a Constituição, originada da lei civil.158 Por isso, ainda que o NCC não tenha 

previsto com antecedência o que se chama de entidades familiares implícitas, desta 

veracidade, não se pode olvidar. Esses argumentos já se acham confirmados, derivando da 

interpretação constitucional dos artigos, agora, referidos.  

Como nas palavras de Fabíola Santos Albuquerque: 

Com o NCC passa-se a exigir que sua interpretação dê-se em conformidade com 
a Carta Magna, o que gera um modo interpretativo aberto, plural, eudemonista, 
transformador e crítico, para que se nivele às vicissitudes sociais, sem desprezar 
do papel transformativo impingindo à jurisprudência159. 

 

                                                 
158 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do Direito Civil. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?=108>. Acesso em 17/02/05. 
 
159 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Poder familiar nas famílias recompostas e o art. 1636 do CC/2002. In: 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org.). Afeto, ética, família e o novo CC. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 
178. 
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Há o propósito de se infe rir que, em referência ao que está hoje legislado, a lei 

foi elaborada sob a justificativa de estabelecer padrões de moralidade e de regulamentação 

da vida societária, solenizando os vínculos afetivos, fazendo, a família se transformar em 

uma instituição matrimonializada.160 No entanto, isso não é mais o bastante.  

O legislador atual deveria saber e salientar que os indivíduos estão à busca de 

um novo modelo de composição familiar, distinta do casamento, procurando uma maior 

liberdade e fugindo do formalismo que o cerca.161 O elemento de maior relevância na 

família brasileira é o afeto. Este, mesmo não tendo sido legislado, é honrado de muito mais 

destaque do que a instituição conjugal secular. 

 

6.2. A normatização familiar trazida com a lei cível de 2002.  

No ponto 6.1. analisou-se como o NCC se comportou diante da sociedade e da 

legislação constitucional. Neste momento, serão trazidas as modificações legais sobre a 

família, trazidas pela nova codificação, como já dito, embora não suficientes, precisam ser 

analisadas.  

Não se quer proferir que inexistiram novidades, pois estas foram muitas, porém, 

não bastantes. Faz-se imprescindível uma renovação, ainda mais profunda, de toda 

legislação reguladora do imenso complexo das relações oriundas das famílias.  

Por outro lado, ninguém discorda que é descomunal o potencial de 

mutabilidade das relações sociais de natureza familiar. O modelo mais semelhante com o 

mais adequado em determinada época já não mais o é, tempo depois, mesmo que sejam 

                                                 
160 DIAS, Maria Berenice. A estatização do afeto. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=49>. Acesso em 25/01/05.  
 
161 OLIVEIRA, José Sebastião. Fundamentos constitucionais do Direito de Família. São Paulo: RT, 2002, p. 
81. 
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próximos. Apenas uma coisa é certa e não se objetiva mudar jamais: as pessoas não 

abandonam a preferência pela vida familiar, seja de que molde ou tipo esta for.162 

A insuficiência dos critérios, advindos da codificação, apontam a necessidade 

de uma remodulação dos parâmetros de visão, levando em conta os sujeitos da família, não 

preconceitos.163 

E quem sabe se é por este motivo que os juristas mais modernos parecem 

querer, cada vez mais, um distanciamento das codificações, contudo, de tal assunto não se 

tratará mais, por demandar uma análise bem mais intensa, se distanciando do tema desta 

dissertação.  

Em termos práticos e objetivos, pode-se afirmar que as mais importantes 

transformações nas relações de família foram as citadas a seguir.  

Em primeiro lugar, passou-se da grande-família, dos tempos mais antigos, à 

família nuclear. No entanto, conforme foi descrito, este já não é apenas o único modelo. 

Pelo contrário, o que a sociedade naturalmente expõe e aqui se defende, é a família, sem 

definições, sem modelos, para só assim não haver a exclusão de certos tipos. Como já 

mencionado, o elemento o qual deve ser levado como caracterizador, ou não, das inúmeras 

relações familiares que se apresentam, é o afetivo. Não pode haver paradigmas, nem certo 

nem errado.  

Nas palavras de Luiz Edson Fachin: 

Da família matrimonializada por contrato chegou-se à família informal, 
precisamente porque afeto não é um dever e a coabitação, uma opção, um 
ato de liberdade.164 

                                                 
162  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes; OLIVEIRA, Euclides de. Do Direito de Família. In: DIAS, 
Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 6.  
  
163 CARBONERA, Silvana Maria. Guarda de filhos na família constitucionalizada. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2000, p. 20. 
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Enfim, embora a família seja de múltiplas facetas, há um elemento identificador 

entre todas elas: o afeto. 

Fazendo-se um comparativo, a doutrina tentou, por meio de características, 

expor como era diferente a estrutura familiar patriarcal, inspiradora do CC’16, e, a atual, da 

seguinte forma: 165 

Família tradicional (1916)            Família inovadora (atual) 

Instituição                       Companheirismo 

Autoritária                      Democrática 

Rural          Urbana 

Continuidade                              Mobilidade 

Prudencial                    Romântica 

 

A mudança mais minuciosa na vida familiar foi a oriunda da igualdade 

constitucional. Ou seja, toda essa modificação atual, começa quando a mulher deixa de ser 

inferior e submissa, ocupando exatamente o mesmo lugar do homem. A partir de então, 

filhos são todos iguais, independente de suas origens, passando o centro familiar a ser o 

local onde se desenvolvem os sentimentos afetivos. E o fruto da uniformidade conjugal é a 

abolição do pátrio-poder e, por conseqüência, a instituição do poder familiar. 

A ligação entre os integrantes da família passa a ser fundamentada não em 

medo, seja entre os cônjuges ou entre estes e seus filhos, mas, sim, com base no respeito, 

consideração e afeto mútuos.  

                                                                                                                                                     
164 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 98. 
 
165 PEREIRA, Sérgio Gischkow. Tendências modernas do direito de família, Revista dos Tribunais, São 
Paulo, n. 628/19, p. 26, fev/88.  
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Já que nenhum dos cônjuges é superior ao outro, foram suprimidas todas as 

disposições legais, as quais atribuíam somente ao marido a autoridade imbuída no poder 

marital, tanto dentro das relações pessoais, como também, nas relações patrimoniais.166  

Não há mais exclusivamente o marido (senhor de todas as vontades), a mulher 

(cidadã submissa e obediente) e os filhos, a sociedade não parou aí. Estes ainda existem, 

claro! Mas não só eles. 

O que é perceptível todos os dias é o surgimento de relações as mais 

diversificadas possíveis, ou seja, o momento é o da pluralidade, em oposição à 

exclusividade, a qual reinou de modo absoluto na família patriarcal.  

Viu-se que, apesar do CC anterior se recusar, veementemente, em reconhecer 

outras relações que não as originadas do casamento, outros tipos de instituições não 

deixaram de existir. E no próprio erro não deveria ter incorrido o legislador incipiente. 

A sociedade clama por mudanças! A família existente é outra, bem desigual da 

demarcada no CC’16, na qual pode haver reprodução sem sexo (vide os casos de 

reprodução in vitro), sexo e/ ou reprodução sem matrimônio (é o que mais ocorre na 

atualidade) e há também os que optem pelo casamento sem filhos.  

Não se procura aqui apagar as diretrizes já traçadas pelo NCC, mas, sim, 

reavivar os contornos dos novos paradigmas existentes, a serem ainda pesquisados de 

forma mais profunda e detalhada, destacando que o direito codificado deve estar atento ao 

constitucionalizado, almejando alargar os seus conceitos ordinários.   

Deveria, portanto, a CF’88 ter feito com que o Direito Civil abandonasse a 

antiga postura, baseada primordialmente no ponto de vista patrimonial, para ter uma nova 

                                                 
166 GOMES, Orlando. Direito de Família. 14ª ed. Revista e atualizada por Humberto Theodoro Jr. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p. 14. 
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concepção: aquela em que se privilegia o progresso e a dignidade humana167. Assim não foi 

feito.  

Finalizando, surge uma indagação: o que é uma família? Sem dúvida, após tudo 

isso, não há como se ter uma definição mais objetiva, exata. Uma coisa se pode depreender: 

a denominada “família nuclear” (pai, mãe e filhos) não é mais suficiente. Deve-se substituir 

o aspecto quando for apenas biológico, no âmbito familiar, pelo afetivo. 

 

6.3. Os dados estatísticos da realidade social.  

Com todos os avanços que foram previstos pelo constituinte, o Estado 

permanece tentando mudar as convivências afeiçoadas em instituição e solenizar, quase que 

unicamente, o casamento, sempre preocupado, em demasia, com as aparências patrimoniais 

das uniões e convivências afetivas.168
 Consoante se verifica no novel Código, a inquietação 

continua por demais patrimonialista, não seguindo a diapasão constitucional da dignidade 

humana, embora esteja a realidade familiar fervorosamente distante do caráter patrimonial. 

Compreende-se entre as pessoas as quais se unem uma tendência de se 

dissociar, cada vez mais, a família do aspecto patrimonial, dando-se prevalência ao pessoal, 

dentro do qual o elemento que se destaca é a relação afetiva, que se desenvolve entre seus 

membros. Melhor dizendo, a família passou a servir ao cidadão para a realização de seus 

diversos anseios, em específico, os afetivos. 

                                                 
167 FACHIN, Luiz Edson. Apreciação crítica. Revista jurídica, São Paulo, n. 304, ano 51, fev/2003, p. 18.  
 
168 BRAGANHOLO, Beatriz Helena. Novo desafio do direito de família contemporâneo. Disponível em 
<http://www.ibdfam.com.br>. Acesso em 25/11/04. 
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Observa-se, então, que o ente familiar não é mais de única definição, contudo, 

de uma pluralidade. Toda essa mutação anda, lado a lado, com as alterações políticas, 

sociais e econômicas. Começam a dominar as relações de afeto, solidariedade e de 

cooperação, não sendo, porém, o indivíduo que existe para a família e para o casamento, 

mas, estes que há para o seu desenvolvimento pessoal, em busca de sua aspiração à 

felicidade.169 

De acordo com o exposto no capítulo introdutório, a realidade brasileira denota 

que principiam “outros tipos” de entidades familiares. Eles, em outras palavras, sempre 

existiram (saem das entranhas da sociedade diariamente), além daqueles que foram 

legislados, pois surgem, naturalmente, em conformidade com as diversas modificações, 

pelas quais o grupo social passa. 

Devido a considerações doutrinárias, serão mostrados os seguintes dados 

oficiais do último censo170: o Estado do Amapá, por exemplo, tem a maior proporção de 

indivíduos os quais não são legalmente casados (57,2%), mas vivem em união consensual.  

Significa que, se não forem reconhecidos outros tipos familiares, haverá muitas pessoas 

coabitando na ilegalidade, ou seja, em famílias tidas como “ilegítimas”.  

Nacionalmente falando, do total da população de dez anos ou mais de idade, 

49,4% convivem em união conjugal, incluindo os casamentos legais e as uniões 

consensuais. Já entre os jovens de quinze a dezenove anos, a proporção das mulheres as 

quais vivem conjugalmente é de cinco vezes maior em relação aos homens (15,1% contra 

                                                 
169 FACHIN, Luiz Edson; LIRA, Ricardo Pereira. Elementos críticos de Direito de Família. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999, p. 8. 
 
170 Dados coletado no site <http://www.ibge.gov.br>  na Internet. Acesso em 10.05.03. 
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3,3%). Entre as pessoas de 70 anos ou mais, a comparação dos homens que vivem em união 

conjugal é superior a das mulheres: 70,9% contra 27,9%.  

O Censo de 2000 também informa o estado civil legal da população: 54,2% das 

pessoas com dez anos ou mais são solteiras; 37,2% são casadas; 3,7% são desquitadas, 

separadas ou divorciadas e 4,6% são viúvas. Entre os solteiros, 45,9% estão na faixa etária 

de dez a dezenove anos. A união estável cresceu 55% em dez anos, ou seja, entre 1991 e 

2000, número, este, que foi impulsionado certamente pelo reconhecimento constitucional 

de 1988. 

Por seu turno, a PNAD-2002 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio)171 

traz as devidas informações: embora a família nuclear seja o padrão dominante de 

organização, teve seu percentual reduzido entre 1992 e 2002, em 11,2%. 

Um dos indicadores da pesquisa foi: em Pernambuco, por exemplo: 8,3% 

constituem o número dos unipessoais (aqui denominados de singles); 12,6% é de casal sem 

filhos; 52,9% é a quantidade de casais com filhos; 19,7% é a taxa de mulheres sem 

cônjuges com filhos e 6,4% formam “outros tipos”, ou ainda, o que no momento se 

intitulou de entidades afetivas. Constata-se que as próprias pesquisas oficiais já os inclui em 

seu estudo, em virtude de ser esta uma realidade social da qual o cientista não pode se 

afastar, sob pena de estar colocando em risco a cientificidade e a seriedade da indagação. 

Depreendendo-se que estes “outros tipos” giram numa média nacional de 5,7%.  

Pode-se inferir que nas relações modernas o elemento norteador é o objetivo, 

quase sempre perseguido a todo custo, da felicidade. Embora as pessoas estejam mais 

práticas, a idéia do “felizes para sempre”, guiando a relação entre indivíduos, continua 

                                                 
171 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio 1999/2002. 
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persistindo entre os que têm a finalidade de constituir uma família, de qualquer modo for, 

formada de seres do mesmo sexo ou não.  

Não se advoga a tese de que os preceitos, já estabelecidos legalmente e pela 

própria sociedade, não devam ser observados. Explicando melhor: não se procura aqui dar 

menos atenção à instituição solene e sagrada do casamento, não se está querendo relegar a 

importância do mesmo. Ou seja, a família contida na CF já permanece constitucionalizada, 

não podendo o legislador ordinário diminuir o seu campo de incidência. Mas, com o 

reconhecimento de outras entidades, além do numerus clausus constitucional, não estará o 

matrimônio ameaçado, pois, o mesmo sempre existirá. Entretanto, busca-se evidenciar, 

neste instante, é que essa não tem que ser a única maneira de se legitimar as entidades 

familiares, visto que a sociedade brada por mudanças. 

A maior contribuição a qual se pode oferecer ao Direito de Família e, mais 

ainda, à própria sociedade, é fazer com que o casamento saia da sua posição extremamente 

favorecida, deixando de ser o modo exclusivo de constituição de uma entidade familiar.  

Como nas palavras de Gustavo Tepedino: 

O pano de fundo dos polêmicos dispositivos em matéria de família, pode ser 
identificado na alteração do papel atribuído às entidades familiares e, sobretudo, 
na transformação do conceito de unidade familiar que sempre esteve à base do 
sistema.172 
 
 

É óbvio que existem outros sentimentos os quais fazem as pessoas se unirem, 

mas isto acontece também no casamento: quem nunca soube de matrimônios realizados 

                                                 

172 TEPEDINO, Gustavo. A Disciplina Civil-Constitucional das Relações Familiares. Disponível em 
<http://www.femperj.org.br/artigos/civpro/acp22.htm>. Acesso em 18/03/05. 
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apenas em interesses econômicos? E nem, por isso, se assevera que tal instituição deixa de 

ser um matrimônio, por ter sido efetuado segundo os ditames religiosos e civis. Em 

contrapartida, por que recusar o caráter de familiar aos indivíduos que se relacionam tendo 

como pressuposto básico, os laços de afetividade? Pelos motivos expostos, n ão se deve 

deixar de conferir às uniões afetivas o caráter de familiar. 
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CONCLUSÃO 

Depreende-se deste estudo que as questões suscitadas são de sobremaneira 

complexas, por não conterem, em si, aspectos homogêneos, ou seja, não só possuem 

elementos jurídicos. Há indagações de ordens moral, espiritual, religiosa e, até mesmo, 

política.  

Toda a preocupação, aqui debatida, objetivou dar maior relevância à instituição 

familiar que, embora muitos possam considerar como desacreditada, desta idéia, não se 

partilha, visto ser a mesma o embrião do desenvolvimento social. Por conseguinte, apesar 

de todas as transformações, os indivíduos ainda precisam muito dela, sendo bastante 

provável que sempre continuem a sentir a necessidade do seio familiar, por mais 

complicada e avançada que se apresente a família. Cada ser humano sabe ter nela o seu 

“porto-seguro”. 

Se por um lado a família é uma instituição perene, por outro, pode-se afirmar 

que se desvinculou do modelo originário. Tem-se atualmente a passagem da família nuclear 

para a afetiva. Não se deseja asseverar não mais haver nuclearidade, que ela não mais 

existirá, não é isto; apenas apareceram outros tipos diferentes do mencionado.  

Não se advoga neste momento a tese de que a família, dadas as suas alterações, 

esteja passando por uma crise, porém, sim, por uma profunda mutação desde os seus 

primórdios até os dias de hoje.  

A partir de tal informação, o que se deve ter em mente é um Direito com um 

novo fundamento, para garantir a estabilidade de todos e quaisquer grupos familiares que 

haja ou venham a existir, baseados no afeto. Podem ser ou não iguais aos padronizados ou, 

melhor falando, legislados. Se não for assim e não ocorrer o reconhecimento ora almejado, 

das entidades familiares afetivas, as pessoas continuarão se juntando e formando uniões à 
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margem do que está na lei. Obriga-se o legislador a considerar tais relações de ilegais? 

Certamente não. Quer o legislador as discipline ou não, sempre que necessário, ocorrerão. 

Em definitivo, os modelos ofertados pelo legislador não são os melhores e, obviamente, não 

têm de ser únicos.  

Aplausos mereceu o legislador de 1988 ao reconhecer, taxativamente, a união 

estável e a família monoparental, mas críticas deve receber por ter fechado os olhos a outras 

convivências afetivas.  

Não se aspira a simplesmente criticar a atividade legislativa, pois o Direito de 

Família é o que mais passa, e, de maneira muito rápida, por um sem-número de mudanças.  

Além disso, talvez seja o ramo jurídico que mais se entrelace com várias outras disciplinas 

humanas, daí porque, a peculiaridade e a delicadeza do assunto. 

Entretanto, o que se quer no presente é defender que, em matéria de família, o 

aplicador do direito tem sempre de se manter um passo à frente do legislador, pois todas as 

demais ciências já se deram conta disso, como a Sociologia, a Antropologia, as quais estão 

na dianteira das Ciências Jurídicas, nestes aspectos. 

Assim como surgiram as leis ordinárias (já expostas) as quais vieram 

regulamentar a união estável, a legislação entre companheiros, deve nascer um projeto de 

lei, para que não fiquem outros tipos familiares (as famílias afetivas) descobertos pelas 

regras já existentes, permitindo, desta forma, serem corrigidas as injustiças até agora 

cometidas. Sem dúvida, esta é uma das melhores soluções que se pode oferecer. Há a 

precisão das autoridades legislativas brasileiras estarem dispostas a elaborar o sugerido 

projeto de lei, em especial se levando em consideração que o ordenamento jurídico, pela 

sua própria natureza, é incompleto. 
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Isso significa que, conforme se demonstrou fundamentalmente por meio da 

evolução histórica, o que deve caracterizar a família moderna é o afeto. Logo, caso 

contrário, se disso não se compartilhar, estará havendo um retrocesso, historicamente 

falando, aos períodos mais distantes, onde a afetividade não era o laço o qual unia os seres 

em comunhão familiar. Em razão disso, se assegura que a proteção familiar, a ser 

dispensada pelo operador do direito, deve ser para todos os unidos por laço de afetividade, 

não dependendo de sexo, estado civil ou de posição das pessoas, umas em relação as outras.  

Viu-se que o Direito Civil não é bastante dentro do CC, vai além, devendo ser 

perquerido dentro da CF. O operador cível o qual tiver como parâmetro de investigação e 

de solução de casos concretos apenas o previsto na codificação regedora da matéria, estará 

fadado ao insucesso e, pior ainda, à injustiça. Deve ir adiante deste citado diploma, tendo a 

legislação e jurisprudência pátrias que permanecerem atentas a este acontecimento, 

contudo, há de se modificar ao longo dos tempos, percebido que a realidade social assim 

reclama.  

Em existindo a intenção de ser família, não há como negar a uma entidade 

familiar a proteção que é conferida às formas explícitas. E qual é o critério caracterizador 

da família afetiva? Aí, caberá ao intérprete do Direito decidir, de forma brilhante, se estão 

constando os requisitos aqui demonstrados. 

Então, se deve afirmar que os parágrafos 3º e 4º do artigo 226, da CF, em sua 

enumeração, não é numerus clausus. Daí, denota que, ao se elaborar uma interpretação 

restritiva dos parágrafos do mencionado artigo, está-se desrespeitando a dignidade humana, 

quando a ordem legal resolve conferir proteção jurídica só a determinadas entidades 

familiares em detrimento de outras.  
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Não compete ao Estado separar com exclusividade, ou naturalmente, como se 

isto fosse algo simples, o que pode e o que não pode ser tido como entidade familiar. Até 

porque, ela é capaz de existir, por si mesma, independente do amparo ou não do ente 

estatal. 

Verifica-se que no hodierno panorama jurídico-social não há como não levar 

em consideração os efeitos psicológicos, afetivos, financeiros e, em especial, jurídicos de 

outras relações, afora daquelas previstas expressamente na CF. 

A proteção a ser atribuída à família deixa de ser aquela só oriunda do instituto 

do matrimônio. Objetiva-se priorizar a vontade afetiva em prejuízo das formalidades 

exacerbadas do casamento. Esta procura pela afetividade deságua no que a doutrina 

moderna intitula de repersonalização das relações familiares.  

O fundamental na atualidade é que as pessoas continuem ligadas enquanto 

houver afeto, findo este, o relacionamento poderá e deverá acabar. A legislação deve se 

encontrar cada vez mais receptiva ao sentimento afetivo.   

Logo, o afeto há de ser considerado um valor supremo e indissociável da 

individualização do ente, família. Desse modo, já se nota que o reconhecimento deste 

sentimento, como caracterizador das relações familiares, já se acha de modo indubitável na 

doutrina e na jurisprudência, devendo, num futuro próximo, o legislador o incluir dentre as 

disposições legais regedoras da matéria.  

De outro modo, não se pode compreender um tema tão intrincado e 

apaixonante, posto que a sua aceitação corrobora com os princípios máximos do Estado 

Democrático de Direito, tais como: a intimidade, a liberdade, a não discriminação, 

culminando com o reconhecimento da igualdade de todos, perante a lei, e com a garantia da 

dignidade da pessoa humana.  
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Enquanto essa realidade jurídica (de elaboração da lei) não surge, a solução para os 

que vivem em comunidades afetivas não legisladas é a de optarem por contratos escritos ou 

testamentos. Isso, para que, quando do falecimento ou, até mesmo, findada a afeição a qual 

os uniram, não fiquem desprotegidos no tocante aos aspectos financeiro e jurídico.  

Não há possibilidade de se expor com exatidão tipos familiares pelo fato de que, 

cada um dos componentes de uma família, tem características e personalidade próprias, as 

quais são variáveis de acordo com a cultura, a educação, o nível econômico. Assim, pode-

se organizar um ilimitado número de formas familiares, todavia, tendo sempre nestas, 

quaisquer que sejam, o traço que as une: a afetividade.  

Por causa disso, procurou-se nesta ocasião demonstrar: a família mudou. 

Existem inúmeros tipos familiares baseados no afeto, os quais devem ser reconhecidos, 

para que seja assegurada a dignidade humana de seus integrantes. E viva a nova concepção 

familiar! 
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