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RESUMO 

 

O propósito deste trabalho é demonstrar as transformações ocorridas na família 

brasileira e a problemática a ser enfrentada pelas novas entidades familiares, para 

adequarem-se a realidade e vencerem preconceitos, sendo a família o ponto de 

partida para as decisões culturais, como as escolhas profissionais e afetivas, além 

do local da vivência de experiências, de decepções e de sucessos. A família ao 

longo do tempo teve no matrimônio a única fonte oficial de família, modelo este 

ainda arduamente defendido. Para os defensores desta forma familiar o descuido 

dos costumes e a extensão do conceito de família seria um desestabilizador da 

mesma.  Entretanto, o ser humano com sua complexidade de relações, cria laços 

afetivos, têm relações diversas das convencionais e socialmente estipuladas, e estas 

novas entidades familiares por não se enquadrarem no padrão social acabam por 

serem prejudicadas com interpretações restritivas das leis que compõem o nosso 

ordenamento jurídico que em sua maioria não estendem benefícios a estes tipos de 

uniões. A falta de legislação adequada em resposta às problemáticas apresentadas 

neste estudo científico faz com que o indivíduo que opta por formar sua família de 

uma forma que não a tradicional, seja marginalizado e se encontre desprotegido 

frente a sociedade e as injustiças.  O que compete ao Estado é nortear e estabelecer 

limites, mas sem jamais impor uma conduta, ou condenar o indivíduo por procurar 

satisfazer seus desejos de afetividade, e deve, sobretudo, resguardar a dignidade da 

pessoa humana, sendo que para esta o que realmente importa é poder buscar todas 

as formas para a sua felicidade. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais - Família – Dignidade - Sociedade 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to demonstrate the occurred changes in the Brazilian 

family and the problematic to be faced by the new family entities in order to adequate 

and conform to the reality and overcome prejudices, as the family is the starting point 

for cultural decisions such as career choices and emotion relationships beyond been 

local experiences, disappointments and successes. The family over time has in 

marriage the only official source of family, a model forcibly defended. For the 

defenders of this familial model any alteration from established customs oversight 

and the extension of the concept of family would be a destabilizing of it. However, the 

human being with his complexity of relations create emotional ties, has several 

relationships outside conventional and socially prescribed norms, and these new 

relative entities do not fit the social norm, and end up being harmed by restrictive 

interpretations of laws that make our legal system, which usually do not extend 

benefits to these types of marriages. The lack of adequate legislation in response to 

issues raised in this scientific study makes the individual who chooses to build his 

family in a way that is not traditional, is sidelined and which is unprotected against 

society and the injustices. The State must guide and set limits, but never impose a 

code of conduct or order the individual to seek to satisfy their desire for affection, and 

must, above all, protect the human dignity, and for this what really matters is that it 

can pursuit all ways for happiness. 

 

 

 

KEY-WORDS: Basic rights - Family - Dignity - Society 
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito de Família e a concepção constitucional de família sofreu ao longo do 

tempo inúmeras transformações, e este trabalho através do método de pesquisa 

empírica, pretende abordar a influência dessas transformações e a problemática a 

ser enfrentada pelas novas entidades familiares, para adequarem-se a realidade e 

vencerem preconceitos, bem como a relevância do tema contemporâneo que 

cuidadosamente será demonstrada. 

 

A travessia do século evidencia que é na família que sucedem os fatos 

elementares da vida do individuo, desde o dia de seu nascimento, até a data de sua 

morte. A família é o ponto de partida para as decisões culturais, como as escolhas 

profissionais e afetivas, além do local da vivência de experiências, de decepções e 

de sucessos. 

 

O ser humano é por natureza um ser agregário, e assim criamos relações 

afetivas, buscamos e cultivamos relacionamentos na expectativa do outro 

reconhecer nosso esforço e nos estimar, na constante busca pela felicidade. 

 

O homem com sua capacidade de escolha, através de seus caminhos e 

orientações, forma grupos nos quais poderá desenvolver sua personalidade através 

do convívio. Assim o indivíduo é o responsável pela escolha de seus caminhos e 

mais importante, quem deve acompanhá-lo em sua trajetória. Esses grupos afetivos 

abandonam o caráter meramente natural imposto e passam a ter um conceito mais 

amplo, voltado para os verdadeiros laços que unem os indivíduos, ou seja, os elos 

afetivos. Entre estes grupos que se encontram em constantes mudanças se destaca 

prioritariamente a entidade familiar. 

 

A família ao longo dos tempos teve no matrimônio a única fonte oficial de família, 

modelo este ainda arduamente defendido. Para os defensores desta forma familiar o 

relaxamento dos costumes e a extensão do conceito de família seria um 

desestabilizador da mesma.  
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Entretanto, o ser humano com sua complexidade de relações, cria laços afetivos, 

tem relações diversas das convencionais e socialmente estipuladas, e estas novas 

entidades familiares por não se enquadrarem no padrão social acabam por ser 

prejudicadas com interpretações restritivas das leis que compõem o nosso 

ordenamento jurídico que em sua maioria não estendem benefícios a estes tipos de 

uniões. 

 

Existem correntes atuais que procuram focar a figura de casal como entidade 

familiar, tentando sobrepor a dos cônjuges, pois esta não abarca todas as espécies 

de famílias, pois além da família matrimonial, existem ainda, famílias concubinárias, 

famílias monoparentais, e ainda as que se fundam em uniões homoafetivas. 

 

O afeto e as ligações sentimentais, que são os vínculos maiores de ligação entre 

os indivíduos, também devem compor os requisitos indispensáveis ao 

reconhecimento das novas entidades familiares, identificando-os como valores 

jurídicos e assim devendo ser resguardados. 

 

As desigualdades jurídicas das famílias não convencionais frente ao modelo 

padrão ficam ainda mais claras quando se trata do direito sucessório, resultando em 

descaso e injustiças. 

 

       Os defensores das novas espécies de família questionam o direito familiar 

moralista, atualmente prescrito na lei, com regras pouco interpretativas e 

ultrapassadas. O Direito deve resguardar os fatos revelados no cotidiano, usando os 

costumes como fonte do Direito, portanto não podendo o legislador fechar os olhos à 

realidade, que anseia pela proteção da legalidade. 

 

A família não pode mais ser compreendida tão somente como núcleo econômico 

e reprodutivo, mas devemos compreendê-la como uma entidade sócio-afetiva. 

 

Surgem naturalmente, novas uniões sociais, com novos indivíduos e novas 

formas, e essas entidades familiares tornam-se plurais, existindo em razão do 

sentimento dos membros que a compõem. 
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O direito de conviver com quem lhe aprouver, e o exercício da escolha é uma 

opção do indivíduo tão somente. Ter uma família da forma que escolher, da maneira 

que lhe parecer mais conveniente, é perfeitamente possível e aceitável nos moldes 

de uma sociedade democrática. Viver é uma experiência individual e a maneira 

como se vive, diz respeito tão somente ao individuo. 

 

Portanto o presente trabalho deve ser analisado, visando à busca da igualdade 

substancial, com a devida proteção estatal, e integração das novas entidades 

familiares ao sistema jurídico pátrio sob a irradiação da dignidade da pessoa 

humana, macro princípio do ordenamento jurídico no Estado Democrático de Direito. 
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1. A FAMÍLIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

A Constituição Federal de 1988 provocou uma revolução no sistema jurídico 

brasileiro. O foco do legislador constituinte, sempre voltado para a organização do 

próprio Estado, desloca-se para o indivíduo e, mais ainda, para a coletividade, 

contemplando amplamente os direitos individuais.  

 

Segundo a simbologia de Ricardo Lorenzetti,1 a Constituição equipara-se ao Sol 

no sistema solar, e os planetas são os microssistemas jurídicos. Assim, o direito de 

família disciplinado pelo Diploma Civil caracteriza seu artigo sob a irradiação 

constitucional, caso contrário decorre a inconstitucionalidade. 

 

Perante a filosofia social, a família é uma sociedade natural, primeira e principal 

entidade responsável pela formação da pessoa humana. Para o presente estudo, 

interessa considerar o conceito jurídico de família, bem como sua atual 

compreensão no direito constitucional brasileiro. 

 

O valor social da família foi assimilado pelo direito positivo constitucional: a 

família é base da sociedade civil, e por isso, terá especial proteção do Estado. A 

sociedade brasileira, reunida em Assembléia Constituinte, entendeu que a família é 

a unidade básica de constituição da própria sociedade civil, razão pela qual a fez 

credora de especial proteção do Estado. 

 

Apenas em dois momentos a Carta faz menção a uma especial proteção do 

Estado: quando rata da família e quando trata da criança e do adolescente, em seu 

artigo 227, quando inverte a expressão: proteção especial. 

 

Pode-se vislumbrar, na família originada do casamento e da união estável, dupla 

natureza associativa; de sociedade e de comunidade de vida. Na família derivada da 

filiação prevalece a dimensão comunitária. 

                                                 
1
 LORENZETTI, Ricardo Luís. Fundamentos de direito privado. São Paulo. Editora: RT, 1998, p.45. 
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O conceito de comunidade responde à realidade associativa originada de modo 

orgânico.2 O conceito de sociedade expressa a formação de um agrupamento 

voluntariamente construído. Na sociedade, portanto, valoriza-se o indivíduo como 

seu criador, e sua finalidade. 

 

Na comunidade, vale primordialmente o grupo, o todo, sendo a família, por 

exemplo, do ponto de vista jurídico, uma sociedade doméstica, enquanto 

interiormente se comportaria como uma comunidade doméstica.  

 

Para Maritain, a família também é, à semelhança da sociedade política, uma 

sociedade natural: “sociedades que são, a um só tempo, necessariamente exigidas e 

espontaneamente esquematizadas pela natureza”3 . Está informada de uma 

finalidade comum e deriva da liberdade humana. Enquanto na sociedade, na família 

“a consciência pessoal conserva sua prioridade, o grupo social é moldado pelos 

homens, procedendo as relações sociais de uma determinada iniciativa, de uma 

determinada ideia e da determinação voluntária de pessoas humanas”4 . 

 

Durante o século XX, especialmente a partir dos anos sessenta, fatores levaram 

a alteração na concepção de família. Fatores de ordem socioeconômica: o aumento 

de participação do Estado e das organizações privadas na tarefa educativa dos 

filhos. A desvinculação progressiva do status social do indivíduo em função do 

casamento; a consolidação e ampliação da força produtiva da empresas, a deslocar 

para fora do lar o papel econômico que outrora cabia à família, quando era unidade 

de produção. Restaram à família, basicamente, funções pessoas ou microssociais.5  

Também avanços médicos afastarão da ideia de família o caráter puramente 

reprodutor, pois desenvolveram-se métodos anticoncepcionais que dissipam a 

sexualidade da reprodução, e se aperfeiçoaram técnicas de reprodução humana 

                                                 
2
 Tonnies foi o primeiro autor a tratar de modo sistemático da distinção entre esses dois conceitos. CF. 

TONNIES, Ferdinand. Comunidad y sociedade. (Gemeinschaft und Gesellschaft). Tad, José Rovira Armengol. 

Buenos Aires: Editora Losada, 1947. 
3
 CF. MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado. Ed. (L’homme et l’état). Trad. Alceu Amoroso Lima. Rio de 

Janeiro: Agir, 1996, p.12. 
4
 MARITAIN, Jacques. Op. cit., p.12. A Constituição Federal faz menção expressa ao dever do Estado de 

proteger cada um dos membros da família em sua individualidade. (CF, artigo 226, § 8º). 
5
 MARTINEZ DE AGUIRRE, Carlos. Diagnóstico sobre el Derecho de Família. Madri: Rial, 1996, p.17-8. O 

mesmo autor afirma que em paralelo a esses fatores socioeconômicos esquecia-se que a família desempenhava 

funções formativas e assistenciais de primeira ordem, nas quais a prática insubstituível. 
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mediante a fecundação in vitro. 

 

Essas possibilidades reconfiguraram os hábitos de relacionamento, permitindo 

que se desse peso maior a outras pretensões dos consortes em matéria de família. 

Ainda no plano médico: a mortalidade infantil decresceu, e a expectativa de vida 

subiu. Isso recompôs os quadros familiares pois menos filhos morreriam na infância, 

e os idosos participariam mais tempo da vida familiar. 

 

A expansão da atividade profissional feminina somada a interesses ideológicos, 

levou a alteração da estrutura interna da família, onde as funções familiares 

perderam seu caráter sexual, avançando-se na igualdade de poderes e deveres 

entre os esposos, caracterizando o poder familiar que substituiu o “pátrio poder”. 

Neste cenário a dimensão afetivo – sentimental ganhou maior relevo e o divórcio 

tornou-se um procedimento acessível para os casos de ausência ou diminuição do 

caráter afetivo.  

 

Fatores filosóficos e ideológicos afetaram a visão do matrimônio, ocorrendo uma 

metamorfose, pois a realidade do direito de família é mutável e moldável em cada 

época pela compreensão de cada pessoa ou de cada Estado. 

 

Carlos Martinez de Aguirre aponta como bandeiras influenciaram essas 

mudanças de perspectiva: a secularização e o positivismo, que atribuíram à vontade 

humana e ao Estado o poder de definir o que se deveria entender, bem como se 

deveriam tratar os assuntos sexuais; o individualismo liberal, para o qual o 

casamento e família são instrumentos a serviço exclusivo dos interesses e 

satisfação dos indivíduos, sem qualquer finalidade supraindividual; a valorização do 

aspecto sentimental como interesse supremo; o pluralismo ideológico e a 

neutralidade do Estado frente às diversas concepções acerca do matrimônio, família, 

sexualidade, e às diferentes formas de cidadãos organizarem suas relações afetivas 

e sexuais6.  

 

                                                 
6
 MARTINEZ DE AGUIRRE, Carlos. Op. Cit., pp..23-4. 



17 
 

A Constituição Brasileira, em boa medida, reflete tais alterações: ao lado da 

família matrimonial, no plano sociojurídico, e instalou a entidade familiar formada 

pela união estável; ao lado da família formada pelo parentesco- ancestrais comuns – 

e colocou-se o grupo familiar constituído somente pela mãe ou pelo pai, a família 

monoparental. Assim, ampliou-se o reconhecimento de entidades familiares aptas a 

caracterizar a base estatal. 

 

A Constituição Federal, portanto, elencou modelos de convivência que deverão 

ser considerados como família, atestando o dever estatal quanto à especial 

proteção. Sobre eles pode-se constituir ontologicamente a própria sociedade civil, 

em atenção à sua necessidade de conservação e perpetuação.  

 

       A Constituição Federal, através dos dispositivos que reconheceram a união 

estável (art. 226, parágrafo 3º) e a família monoparental (art. 226, parágrafo 4º)7, 

elencou novas formas de formação da família, já que família, era antes tratada pelo 

Código Civil de 1916 sob uma única forma (família matrimonializada) e continha um 

enfoque patrimonial, passando agora a ser considerada um agrupamento aberto e 

plural, irradiador da bem estar e felicidade dos membros que a compõem, sendo o 

afeto requisito para sua constituição. 

 

Classificar assim a família é ser coerente com a Constituição Federal e garantir 

uma maior segurança legal, já que família é mais que o agrupamento de pessoas em 

busca de obter bens, e sim um meio onde o indivíduo obtém satisfação e realização 

emocional.  

 

Os estudos realizados nas últimas décadas, no campo da História, da 

Antropologia, e da Sociologia, têm contribuído para um maior conhecimento do 

homem e da formação dos grupos familiares. Houve a criação da figura polêmica do 

concubinato, que passou a existir juntamente com o conceito de união informal. A 

sociedade que supervalorizava a fidelidade feminina em uma monogamia de 

aparência incentivava a poligamia masculina, socialmente aceita e aplaudida. 

 

                                                 
7
 BRASIL, Constituição Federal de 1988. 
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O interesse político em regular a Constituição e o funcionamento das famílias, 

através do casamento, tinha como finalidade a preservação patrimonial, a entidade 

familiar era considerada um núcleo econômico sendo o maior interesse a ser 

resguardado a permanência dos bens nas mãos dos herdeiros. A união livre 

focalizando na relação afetiva entre duas pessoas, conflitava diretamente com essa 

padronização de valores da tradicional família, advindo deste motivo a existência de 

tanta resistência ao concubinato, sendo tão combatida a liberdade de uniões 

baseadas no afeto. 

 

A civilização, no decorrer da história, por conta de convenções culturais, políticas 

e religiosas, normatizou a união afetiva e sexual do homem. E assim passaram a 

chamar a união não legalmente regulamentada de concubinato, criando uma 

perseguição social aos indivíduos que optavam por constituir tais uniões. 

 

Visando melhor atender as expectativas sociais, transformou-se concubinato em 

união informal, e a figura da concubina foi substituída pela da companheira, 

afastando a associação ao adultério, à infidelidade, ao ilícito e toda essa carga de 

preconceito que o concubinato trazia. 

 

Mesmo hoje, sendo ainda arduamente combatidas pelas religiões, existem 

formas diferentes de agrupamentos familiares e o que não se pode deixar de 

maneira alguma é que estas uniões tenham seus direitos negados. 

 

A lei e a sociedade por anos andaram em sentidos opostos, a lei por muito 

tempo se pautou por princípios religiosos, condenou o concubinato como o adultério 

e tudo mais que fugisse da normatização da instituição religiosa, não podendo o 

individuo ser dono de sua vida e suas escolhas, se esta não fosse sacramentada. 

 

 

1.1 Conceito de Família  

 

A família é uma realidade sociológica, um vínculo estabelecido pelo afeto. O 

Estatuto Civil preceitua que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem. Sob a ótica magna de tal enunciado normativo, 
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demonstra-se que merece interpretação extensiva, pois visa abranger a verdade 

real, biológica e socioafetiva dos vínculos de parentesco. 

 

Atualmente, não há falar em apenas uma família tradicional como visava o 

Estatuto Civil revogado. Com o desenvolvimento da ciência constitucional, observou-

se que a família deve ser o meio para realizar o indivíduo, pois nítida é, a 

interpretação do artigo 226 da Carta da República à luz do artigo 1º inciso III, a 

dignidade da pessoa humana. 

 

Tal princípio irradia-se por todo o texto normativo, e dessa forma, vincula às 

demais leis. Demonstra-se, assim, que a família é a base do Estado essencialmente 

como um organismo para a realização e concretização do seu humano. 

 

É por tal interpretação extensiva que surgiram diversos tipos de família, como a 

monoparental, com apenas um pai ou mãe; a família mosaico, que teve início devido 

a abençoada Lei do Divórcio de 1977, pois antes de tal norma jurídica, o filho fora do 

casamento perpétuo era considerado “expúrio”, expressão que a atual Carta da 

República repudia, ao estabelecer o princípio da igualdade entre filhos e da 

solidariedade familiar. 

 

Os Tribunais têm desenvolvido um novo conceito de família, veja a Súmula 364 

do Superior Tribunal de Justiça, “a impenhorabilidade do imóvel também abrange 

pessoa solteira”. Com tal proteção, criou-se o conceito de família singular.  

 

Outra decisão importantíssima ocorreu em abril deste ano, pois a 4º Turma do 

mesmo Tribunal supracitado, decidiu que um casal homossexual poderia adotar, 

visando o melhor interesse da criança e a dignidade familiar.  

 

Mostra-se o Estatuto Civil e o Eca desatualizados, mesmo com reforma recente, 

pois em norma estrita e literal, aceita-se a adoção por pessoa solteira com mais de 

18 anos, desde que com 16 anos de diferença com relação ao adotando. Mas para 

casal homossexual nenhum requisito havia, pois sequer era citada tal hipótese. Que 

o Direito resguarde os interesses da fonte do poder. 
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Dessa forma, devido ao desenvolvimento antropológico e social do ser humano, 

um conceito de família deve abranger a sociedade pluralista a qual vivemos. As 

próprias dimensões dos direitos fundamentais caminham para um futuro com 

respeito difuso e solidário, visando que o Estado Democrático de Direito atualize-se 

sempre aos ideais de seu povo, pois se submete às leis criadas pelo Poder 

Legislativo, que tem como Poder Originário o próprio povo. 

 

Portanto, um Estado de Direito deve concretizar sua realidade antropológica por 

meio de suas normas, viando extirpar do ordenamento jurídico qualquer preconceito.  

É por meio de novas leis, e principalmente, pelo ativismo judicial que nota-se o 

desenvolvimento do direito de família protegendo a dignidade individual. Aqui, 

evidencia-se o afeto, o amor, a dignidade, para a criação de uma Sociedade Livre, 

Justa e Solidária.  

 

 

1.2 O Pluralismo Constitucional 

 

A família constitucional é resultado de todo o aporte técnico desenvolvido 

durante o século XX, mas é também elemento propulsor que mantém a instituição da 

família como cumpridora de sua função social: 

 

No viés constitucional evidenciam-se a concretização do direito à 
vida digna e o princípio da solidariedade (artigo 1º, III, CF 1988). 
Esses fatores vieram modificar o significado de entidade familiar, 
ampliando o seu conceito. Surge a partir de então uma nova função 
para a unidade familiar com base na afetividade e da dignidade da 
pessoa humana de cada um de seus membros 8. 

 

Como apontado por Luis Edson Fachin9 , a busca por uma perspectiva aberta e 

plural da noção de família passa pelo embate entre haver ou não direitos 

fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a cidadania, aqui entendida 

como a capacidade de ter e exercer direitos que permitem a vida cidadã. Por isso é 

preciso integrar realidade e ordenamento jurídico, pois enxergar o direito de família 

                                                 
8
 CHANAN, Guilherme Giacomelli. As entidades familiares na Constituição federal. Revista Brasileira de 

Direito de Família. Porto Alegre, nº 42, ano VIII. Junho/Julho, 2007.p. 41-47. 
9
 FACHIN, Luiz Edson. Direito além do novo código civil. Novas situações sociais, filiação e família. Revista 

Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre nº 17 ano V, abril/maio, 2003.p 07-35. 
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apenas pela letra fria da lei é fadar o próprio objeto de tal ciência, tendo em vista as 

evoluções cotidianas. 

 

A dinâmica das relações sociais contemporâneas desafia 
constantemente as decisões jurídicas. Os avanços da ciência e da 
tecnologia criariam novas expectativas sociais e novas possibilidades 
para o direito de família, que não tem outra alternativa senão 
sensibilizar-se com essas novas formas de organização social10. 

 

Como se sabe, o conceito de Estado de Direito tem base em sua submissão a 

lei, contudo deve-se analisar no processo histórico que a estrita legalidade, ou seja, 

solucionar um caso concreto apenas com a letra fria da lei é deveras perigoso, pois 

o mesmo se fazia no período nazista, assim, deve-se lembrar sempre que o Direito 

deve sempre chegar o mais próximo possível da Justiça através de sua integração 

com a realidade atual. 

 

Analisando a questão do pluralismo constitucional importa anotar que o poder 

constituinte originário é o povo, e o Estado Democrático de Direito tem como base 

de sua legitimidade a defesa dos interesses do próprio povo, e não apenas os seus, 

o que causaria arbitrariedades constantes. 

 

Destarte, ao analisar a sociedade e sua evolução, é preciso lembrar que desde 

os primórdios as regras surgiram para reger as relações entre o povo, e com a 

evolução do sistema jurídico, perdeu-se um tratamento puramente patrimonial com 

relação aos interesses civis, o que traz a ideia da horizontalização dos direitos 

fundamentais, pois estes devem ser respeitados em qualquer tipo de relação 

humana. 

 

Assim, configura-se que a legitimidade estatal se caracteriza por avocar litígios 

após demanda proposta, visando a paz coletiva, e a perpetuação do poder vigente e 

ordem jurídica, mas se o Estado não tem leis que regem o seu povo, como é 

possível manter sua legitimidade? 

 

                                                 
10

 ALDROVANDI, Andréa. SIMONI, Rafael Lazarotto. O direito de família no contexto das organizações 

socioafetivas. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre nº 34, ano VII, fev/mar 2006. P. 5-27. 
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Assim, após diversos debates doutrinários, e problemas concretos, o Poder 

Judiciário adotou a Teoria Concretista solucionando os litígios através da integração 

de princípios gerais de direito, analogia e costumes, pois a jurisdição é inerente ao 

Estado Democrático, e não é possível renunciá-la. 

 

As modalidades de integração atuam como uma forma de resgate da eficácia da 

lei, pois a sociedade muda muito mais rápido do que o direito, mas ao mesmo tempo 

tem o dever de acompanhá-la sob pena de tornar a Carta Magna apenas uma folha 

de papel com leis ordinárias esparsas e frias, sem qualquer ligação a realidade atual. 

 

O pluralismo visa sobretudo a supremacia a dignidade da pessoa humana 

através da ponderação de princípios, e da vedação ao retrocesso com relação a 

tratamentos desumanos e diferenciados perante grupos específicos que foram 

discriminados em diversos períodos históricos. 

 

O que se busca como norma programática é reger a sociedade como um todo, 

visando a felicidade e o bem comum, e os princípios constituem caminho essencial 

para o ideal de igualdade e justiça, pois a liberdade e autodeterminação são 

naturalmente fundamentais, e se forem adicionados ao texto magno, com relação a 

união homoafetiva, serão apenas declarados, posto que a dignidade precede o 

ordenamento positivo. 

 

 

1.3 Teoria dos Direitos Fundamentais 

 

Não há expressamente uma inspiração das declarações de direitos. Houve 

reivindicações e lutas para a conquista de direitos fundamentais à dignidade e 

liberdade fundamentais. E quando as condições materiais da sociedade tornaram-se 

propícias, tais declarações surgiram, conjugando-se, pois, condições objetivas e 

subjetivas para sua consubstanciação. 

 

As condições históricas e objetivas, em relação as declarações do século XVIII, 

manifestaram-se na contradição entre o regime da monarquia absoluta e uma 

sociedade tendente à expansão comercial e cultural, como leciona Del Vechio, que 
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acrescenta: “Mas às suas exigências vitais era arrebatada qualquer possibilidade de 

fazer-se valer na legislação e na administração; enquanto toda a sua atividade era 

exposta à arbitrariedade e a à opressão jurídica e econômica das classes 

privilegiadas. Essa contradição entre uma superestrutura atrofiada e uma sociedade 

progressista não poderia deixar de provocar uma crise muito grave na vida da 

nação”11 . 

 

As condições subjetivas ou ideais consistiam nas fontes de inspiração filosófica: 

O pensamento cristão, como fonte remota, porque na verdade, a interpretação cristã 

que durou até o século XVIII era favorável ao status quo vigente, já que o alto clero 

apoiava a monarquia absoluta, chegando a oferecer a ideologia que a sustentava 

com a tese de origem divina do poder, o que não favorecia de modo algum o 

surgimento de uma declaração de direitos humanos. 

 

O cristianismo primitivo continha uma proteção a dignidade da pessoa humana, 

porque o homem, segundo tal ensinamento, é uma criatura formada à imagem de 

Deus, e esta dignidade pertence a todos os homens sem distinção, indicando uma 

igualdade formal. 

 

Contra tal ideia, a doutrina do direito natural dos séculos XVII e XVIII, de 

natureza racionalista sustenta o positivismo e o poder político, como instrumentos 

contra a monarquia absolutista 

 

Tal pensamento iluminista e crença nos valores individuais do homem acima dos 

valores sociais influenciou a doutrina do individualismo que exala dessas primeiras 

declarações dos direitos do homem. 

 

O processo histórico dialético das condições econômicas, desenvolvimento 

industrial e o surgimento de uma classe proletária, trouxe a necessidade de novas 

fontes, através de sua transformação para a concreta realização desses direitos 

fundamentais. 

                                                 
11

 Giorgio del Vecchio, que é de tendência jusnaturalista, percebeu isso, quando admitiu que a origem das 

declarações do direito do homem da Revolução Francesa se deveu a dois princípios: um real e outro ideal ou 

lógico. Cf. La Déclaration des Droits del ´homme ed du citoyen dans la Révolution Française, p. 17. 
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Essas novas fontes são: o Manifesto Comunista e as doutrinas Marxistas, com 

suas críticas ao capitalismo burguês e ao sentido apenas formal dos direitos 

proclamados no século XVIII, que postulavam liberdade e igualdade num regime 

socialista; a segunda fonte é a doutrina social da igreja do Papa Leão XIII, que 

apesar de estar incluído no regime capitalista teve um especial sentido a ordem mais 

justa; e a terceira, o intervencionismo estatal a fim de cumprir uma função protetora 

das classes menos favorecias, o que caracteriza uma “discriminação reversa”, pois 

significa tratar de forma desigual como uma finalidade de igualdade futura. 

 

      A Constituição veda distinções de qualquer natureza, seja sexo, raça, trabalho, 

credo religioso e convicções políticas, e assim deu um largo passo equiparando os 

direitos e obrigações das mulheres e dos homens, em todos os âmbitos do sistema 

jurídico. 

A questão mais polêmica se deu em relação às discriminações dos 

homossexuais. Tentou-se incluir uma norma expressa vedando tal atentado, mas 

dentro da interpretação sistemática é notória que tal proteção se insere na liberdade 

de autodeterminação e escolha de parceiros sexuais para a comunhão plena de 

vida. 

 

 

 

 

1.3.1 Conceito de Princípio 

 

Há autores que sustentam que entre regras e princípios há uma diferença de 

grau. A partir dessa idéia, há aqueles que sustentam que o que distingue ambos 

seria o grau de importância: princípios seriam as normas mais importantes de um 

ordenamento jurídico, enquanto as regras seriam aquelas normas que concretizam 

esses princípios12.  

 

                                                 
12

 Cf:, por exemplo, José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. 30 ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008, p.92. 
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O princípio exprime “a noção de mandamento nuclear de um sistema, são 

ordenações que irradiam sistemas normativos, destes confluem valores e bens 

constitucionais”13, ou seja, representam a estrutura basilar das normas jurídicas; 

enquanto as normas são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou 

de vínculo, outorgado às pessoas ou entidades a faculdade de realizar certos 

interesses por ato próprio ou exigindo ação ou abstenção de outrem. 

 

Neste contexto, compreende-se que enquanto o princípio contém uma idéia 

jurídica mais geral, orientadora, a norma deve ser interpretada para ser aplicada no 

caso concreto. 

 

Em conjunto, convivem princípios e regras jurídicas, visando à aplicação do 

direito em prol da justiça, da valorização dos direitos humanos, uma vez que aqueles 

passam a condicionar a atividade do intérprete na sua busca pela formulação da 

regra que venha a preencher o caso concreto. 

 

Os princípios passam então a alcançar, outra esfera valorativa no contexto 

hermenêutico, alçando-se à égide de norma jurídica, não no sentido estrito, de 

direito positivo, mas no sentido em que funcionam como agente viabilizador da 

interpretação nos limites legais, ou “mandamentos de otimização”, para falar em 

Robert, para quem “princípios são normas que exigem que algo seja realizado na 

maior medida possível, diante das possibilidades fáticas e jurídicas existentes 

(diferente de normas, que devem ser realizadas sempre por completo)” 

 

1.3.2 Princípios Constitucionais e de Família 

 

 

A sistematização do ordenamento vigente deve possibilitar ao julgador a 

realização da justiça distributiva, observando-se os princípios civis constitucionais, 

entre os quais se destacam para os fins de regulação da família: da igualdade, do 

Estado Laico, da Proporcionalidade e da Razoabilidade, do Respeito, da dignidade 

                                                 
13

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. A incessante travessia dos tempos e a renovação dos 

paradigmas: a família, seu status e seu enquadramento na pós-modernidade. In: Direito de Família 

Contemporâneo e os novos direitos. Coord. OLMO, Florisbal de Souza Del’, ARAÚJO, Luís Ivani de 

Amorim. Col. MATTOS, Adherbal Meira, [et al.]. Rio de Janeiro: Forense, 2006,  p. 18. 



26 
 

humana, da solidariedade familiar, a busca da erradicação da pobreza, o 

reconhecimento das entidades familiares e a igualdade entre os filhos. 

 

1.3.3 O Princípio da Igualdade 

       

Inicialmente cumpre ressaltar que em um Estado democrático de direito a 

igualdade, deve ser norteadora e que conforme demonstra a história desde a 

antiguidade é indissoluvelmente associada à democracia. No célebre discurso de 

Péricles em honra aos mortos no primeiro ano de guerra do Peloponeso, é a 

“isonomia”, isto é, a igualdade perante a lei, apontada como um dos três 

característicos fundamentais da democracia ateniense14. 

 

E por estarmos em um Estado Democrático de Direito a igualdade se irradia 

através do princípio da isonomia que possui duplo aspecto no ordenamento jurídico 

brasileiro:  

 

 

1.3.3.1 Aspecto Formal 

 

É a igualdade perante a lei, que determina igual aplicação do Direito vigente a 

todos os indivíduos. Esta concepção, extremamente legalista, desenvolveu-se a 

partir da Revolução Burguesa contra o Regime Feudal que vigorava na sociedade 

francesa, e surgiu especialmente para combater os diversos privilégios concedidos 

ao Clero e à Nobreza (regime estamental), uma vez que todos os deveres 

necessários ao desenvolvimento social recaíam sobre o povo. 

 

O Código Napoleônico de 1804 concebeu essa nova noção de igualdade 

absoluta entre todos os cidadãos, no tocante a direitos e deveres a eles garantidos, 

o que visada impedir o retorno daquele regime estamental que se tinha acabado de 

derrubar15. 

                                                 
14

 NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional, 7 ed.. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2003, p. 56. 
15

 Nesse sentido, explica Roger Raupp Rios (O Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual: 

a Homossexualidade no Direito Brasileiro e Norte-Americano, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, 

p.41 
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Devido ao momento históricos, foi possível que o legislador tivesse total 

liberdade para estabelecer quem seriam os iguais e quem seriam os desiguais, já 

que a lei poderia dispor livremente sobre a matéria sem restrições, mesmo que 

originada de texto constitucional16 . 

 

Mas, tal visão legalista ao extremo trouxe uma séria de dificuldades quanto à 

aplicação dos direitos fundamentais dos indivíduos, porque o legislador através de 

discriminações arbitrárias e contrárias às primeiras ideias acabou deturpando o 

sentido de igualdade. 

 

Assim, a realidade demonstrou que a aplicação do princípio da igualdade, em 

sua ótica meramente formal, abre margem perigosa para diversas arbitrariedades, 

pois possibilita a inversão total da célebre definição de Aristóteles, que é base do 

preceito isonômico segundo a qual de deve tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. 

 

Isso porque, justamente a aplicação isolada do aspecto formal da igualdade 

permite tratar igualmente os desiguais, o que per si já fere dito princípio. Assim, 

conclui-se insuficiente a compreensão simplesmente formal do preceito da isonomia, 

que demandou por uma ótica também material, proibitiva de tratamento desigual de 

situações idênticas, mesmo que advinda de lei17. 

 

Portanto, tornou-se necessária a aplicação do aspecto material da isonomia, que 

contempla o caso concreto dos indivíduos, sem descriminações legalizadas e 

baseadas na lei. 

 

 

                                                 
16

 O Constitucionalismo tal como concebido hoje, com a supremacia da Constituição sobre a legislação criada 

pelo Parlamento, surgiu nos EUA com a decisão Marbury v. Madison no final do século XVIII. Já a ideia de 

controle de constitucionalidade pelo Judiciário começou somente a vigorar na teoria constitucional europeia no 

século XX quando os horrores do nazi-facismo alertaram que mesmo o Parlamento democraticamente eleito 

pode cometer as mais graves injustiças. 
17

 “Fica patente a insuficiência da afirmação abstrata universalizante da igualdade perante a lei, enraizada tão só 

na superação da sociedade estamental do derrotado antigo regime”(RIOS, Roger Raupp. O princípio da 

igualdade e a discriminação por orientação sexual: a homossexualidade no direito brasileiro e norte-

americano. Porto Alegre: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p.41-2 – sem grifo no original) 
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1.3.3.2 Aspecto Material 

 

No seu aspecto material a igualdade consagra a célebre frase de definição de 

igualdade de Aristóteles, uma vez que define que deve ser dado igual tratamento 

jurídico aos indivíduos que em igual situação estão ao passo que aos que se 

encontram em situação diversa deve ser dado tratamento diverso, justamente por tal 

diversidade18. É a denominada igualdade na lei. 

 

Entretanto, como definir quem são os iguais e os desiguais? 

 

Respondendo a tais questões, Celso Antônio Bandeira de Mello trouxe o 

seguinte procedimento trifásico cumulativo: quando se pretender dar um tratamento 

jurídico desigual a determinado grupo abstrato de indivíduos, é preciso eleger um 

critério distintivo entre o grupo discriminado  e os demais, e, além disso, existir uma 

correlação lógico-racional entre o critério distintivo eleito e a discriminação jurídica 

que se pretende introduzir (com uma decorrência silogística –lógica – do critério 

diferenciador erigido e também ser racional, ou seja, embasada em fundamentos 

fático- científicos que a justifiquem), sendo, por fim, igualmente necessário que tal 

discriminação seja condizente com os valores constitucionalmente consagrados, no 

seguinte molde: 

 

1) Eleição de um fator de desigualação que abarque pessoas indeterminadas e 

indetermináveis no momento de sua escolha; 

2) Identificado o fator de desigualação, deve haver uma correlação lógica 

abstrata entre ele e o tratamento jurídico diferenciado que se pretende introduzir; 

3) Deve existir, por fim, uma correlação lógica concreta entre o tratamento 

jurídico diferenciado e os valores prestigiados pela Constituição; 

 

Em relação ao fator de desigualação, aduz Celso Antônio Bandeira de Mello que 

“a lei não pode erigir em critério diferencial um traço tão específico que singularize 

no presente e definitivamente, de modo absoluto, um sujeito a ser colhido pelo 

                                                 
18

 O que significa, nos termos da célebre frase aristotélica, que se deve “tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”. 
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regime peculiar19 ”, e aponta ainda que  “o traço diferencial a ser adotado, 

necessariamente há de residir na pessoa, coisa ou situação a ser discriminada; ou 

seja: elemento algum que não existia nelas mesmas poderá servir de base para 

sujeita-las a regimes diferentes20 . 

 

Outrossim, ressalta a proibição de qualquer inviabilidade lógica que possa 

ocorrer, no que concerne à sua reprodução em outros casos, tratando-se de primeira 

de “(...) situação atual irreproduzível por força da própria abrangência racional do 

enunciado”21 , sendo a segunda caracterizada por uma “(...) descrição de situação 

cujo particularismo revela uma tão extrema  (hipótese), da improbabilidade da 

recorrência que valha como denúncia do propósito, fraudulento, de singularização 

atual absoluta do destinatário22.  

Portanto, conclui-se que só não haverá agravo à isonomia com relação a esse 

aspecto (fator de desigualação) se a lei “(...) atingir uma categoria de pessoas ou 

então voltar-se para um só indivíduo, se, em tal caso, visar a um sujeito 

indeterminado e indeterminável no presente”23 . 

 

Esse primeiro aspecto é o que Robert Alexy denomina de práxis decisional 

universalizante, que é um “postulado geral de racionalidade prática, que vale tanto 

para o legislador quanto para o aplicador do direito”24 . 

 

Superada a questão do critério de desigualação, é possível compreender que o 

tratamento jurídico diferenciado deve ser uma conseqüência silogística (elemento 

lógico) da característica erigida como critério de diferenciação entre os indivíduos 

que receberam tratamento diferenciado e os que continuarão sob a égide da 

legislação comum, além da necessidade de  ser embasamento racionalmente. 

 

                                                 
19

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do princípio da igualdade. 3 ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2003, p.23. 
20

 Ibidem. 
21

 Ibidem, p.24. 
22

Ibidem, p.25.  
23

Ibidem, p.25.  
24

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva, 5 ed. Alemã. 1º. 

Edição Brasileira. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p.398. 
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Dessa forma, deve ser apresentada uma fundamentação lógico-racional que o 

justifique, sendo que, na inexistência de fundamentação suficiente, a isonomia impõe 

a aplicação do mesmo regime jurídico a todas as situações25. 

 

Neste quadro, ante a inexistência de uma razão suficiente, a máxima da 

igualdade ordena um tratamento igual, para tanto expressar, Alexy assim aduz, de 

modo mais preciso, a máxima da igualdade: “Se não há nenhuma razão suficiente 

para a permissão de um tratamento desigual, então está ordenado um tratamento 

igual”. 

 

Ademais, além dos aspectos supracitados, a diferenciação deve estar de acordo 

com os fundamentos e valores protegidos pela Constituição, concluindo-se que a 

relação lógico-racional caracterizada anteriormente deve respeitar a Carta da 

República, sob pena de verdadeira inconstitucionalidade que atenta contra a 

isonomia, uma vez que estará ferindo os valores protegidos pela Lei Maior, mesmo 

no caso de perfeição lógica e racional a desigualação pretendida26 , como defende 

Celso Antônio Bandeira de Mello. 

 

Entretanto, a lição de Bandeira de Mello deve ser complementada com a 

ponderação de Canotilho na vertente de que o princípio da isonomia não se resume 

a proibição do arbítrio, mas também a função social da igualdade, na acepção de ser 

a isonomia uma imposição magna relativa que, por isso, a caracteriza como uma 

forma de eliminação das desigualdades fáticas. 

 

Dessa forma, aponta Canotilho que quando a disciplina legiferante favorece 

certos indivíduos esquecendo-se de outros, impor-se-á à Jurisdição e à 

Administração que supram a lacuna legal por intermédio da analogia, só devendo a 

dita lei ser declarada nula quando as vantagens legais não puderem ser estendidas 

                                                 
25

 RIOS, Roger Raupp O princípio da igualdade e a discriminação por orientação sexual: a 

homossexualidade no direito brasileiro e norte-americano. Porto Alegre: Editora Revista dos Tribunais, 2002, 

p.53-4. 
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do princípio da igualdade. 3 ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2003, p.41-2. 
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como portadores dos mesmos pressupostos daqueles já contemplados pela 

disciplina legal27 . 

 

Assim, se constatada a arbitrariedade, concebida como inexistência de 

motivação lógico-racional que justifique o tratamento diferenciado do grupo que foi 

resguardado pela regulamentação legal em relação ao grupo não contemplado, 

dever-se-á verificar uma inconstitucionalidade por omissão, que precisará ser 

sanada pelo emprego das técnicas hermenêuticas da interpretação extensiva ou da 

analogia, como forma de se conceder ao grupo discriminado os direitos conferidos 

ao outro grupo. 

 

Deve-se lembrar que o fato de se tratar de uma inconstitucionalidade por 

omissão e não por ação torna incorreta uma “retirada” da lei em questão do 

ordenamento jurídico por vício de inconstitucionalidade, na medida em que o grupo 

protegido pelo texto legal merece dita proteção, havendo inconstitucionalidade 

apenas na exclusão do outro grupo de dita regulamentação. 

 

Assim, a inconstitucionalidade por omissão deve ser solucionada por intermédio 

da extensão de tais direitos ao grupo discriminado, por meio da analogia e 

interpretação extensiva, que são, afinal, técnicas hermenêuticas decorrentes da 

isonomia por terem a finalidade de garantir igual tratamento aos iguais. 

 

Por outro lado, é equívoca a interpretação de ser expressamente proibidas as 

diferenciações entre indivíduos, pois se há uma finalidade de igualdade plena, tal 

desigualdade inicial será escusável. Citem-se, por exemplo, as cotas nas 

universidades, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, que 

criam regimes diferenciados e mais benéficos a menores de 18 anos e idosos do 

que aquele existente para adultos. 

 

Dessa forma, nesses casos a Constituição erigiu tais cláusulas como 

classificações suspeitas, presumindo sua inconstitucionalidade, donde a validade 

                                                 
27

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. 2 ed.: Coimbra Editora, 2001, p. 380-90. 
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delas depende de uma fundamentação lógico-racional que justifique sua 

necessidade e pertinência como um importante fim estatal28. 

 

É por tal motivo que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso 

e a licença-maternidade não são inconstitucionais, pois se afigura a necessidade 

lógica e racional de maior proteção a menores e idosos em relação a adultos, pois 

os primeiros ainda não têm o discernimento necessário para a vida em sociedade e 

os segundos se encontram em situação de inferioridade física e maior desgaste em 

relação aos adultos em geral. 

 

Entretanto o que é lógico-racional para uma pessoa, pode não ser para outra, 

pois trata-se de questão valorativa, o que leva a diversas interpretações a respeito 

do mesmo tema, e ainda, mudanças de posicionamento sobre o que é isonomia, 

variando entre épocas, conforme o processo histórico. 

 

Nesse sentido, é apropriado mencionar a evolução da isonomia no ordenamento 

jurídico norte americano, que: (i) teve início com uma legislação escravista, 

negativamente em relação a brancos; (iii) deixar de considerar legítimas 

discriminações pautadas unicamente na cor de pele (doutrina do Separate but 

Equal) – Separados mais iguais); (iv) admitir ações afirmativas para promover a 

igualdade real dos cidadãos (doutrina do Tratamento como um igual)29 . 

 

Tal evolução significa que as mutações normativas conceituando o que é 

materialmente isonômico em cada época decorre do desenvolvimento das relações 

humanas, e conseqüentemente jurídicas. Assim, não há porque aceitar o não-

reconhecimento da família homoafetiva interpretando as normas jurídicas atuais sob 

a ótica do passado. O contexto atual é completamente diferente, e nem mesmo a 

ciência consegui provar que a adoção por casais homossexuais poderia trazer 

                                                 
28

 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Da Constitucionalidade e da conveniência da Lei Maria da Pena. Jus 
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qualquer prejuízo psicológico a criança, tendo em vista que é possível adoção por 

família singular, por que não aceitar a família homoafetiva então? 

 

Em suma, somente não haverá agravo a plena isonomia de um Estado 

democrático de direito se tal discriminação pretenda de forma racional-lógica uma 

finalidade igualitária para todos, como exemplo das discriminações reversas em que 

o Estado assegura cotas em faculdades para grupos historicamente discriminados, 

pois tende a um estatal, inclusive reparando erros de um processo histórico 

preconceituoso. 

 

Por outro lado a exclusão normativa relativa a união homoafetiva deverá ser 

sanada por intermédio da interpretação extensiva ou da analogia, como forma de se 

estender a ditos grupos o regime jurídico ao qual tem direito. 

 

 

1.3.4 A Proibição de Fundamentação Religiosa para desigualar 

 

A Carta da República em seu artigo 19, inciso I, proíbe ao Estado brasileiro 

manter com religiões e respectivas instituições religiosas quaisquer relações de 

aliança ou dependência, sendo evidente que não é possível se utilizar de 

fundamentações religiosas para justificar discriminações políticas e jurídicas. 

 

Ademais, é decorrência lógica do princípio da laicidade estatal essa proibição, 

pois as religiões baseiam-se em “verdades universais”, que não admitam 

discussões, mesmo que toda a racionalidade aponte para sentido contrário. 

 

Mas em um contraponto é fácil notar as diferenças, pois a fé é subjetiva, 

sentimento que não necessita de comprovação, já a isonomia exige a comprovação 

lógico-científico-racional, sendo somente essa a única forma válida de criar 

discriminações jurídicas. 

 

Não é possível, assim, usar fundamentações religiosas arbitrárias, e sim 

arbitrárias, pois não admitem discussão, praticamente caracteriza uma ditadura 

intelectual e psicológica justamente como na época da inquisição, em que Galileu 
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Galilei teve que se retratar perante o Tribunal da Santa Inquisição a respeito de sua 

crença que a Terra girava em torno do Sol (Teoria Heliocêntrica). 

 

Destarte, a “Idade das Trevas” caracterizou-se justamente por fundamentações 

religiosas sem base científica, apenas no sentimento de fé, o que trouxe uma época 

marcada por arbitrariedades, pois quem ousasse pensar diferente da Igreja Católica 

era tido como herege com influência demoníaca. 

 

Entretanto a República do Brasil também é um Estado que tem como um de 

seus pilares o princípio da tolerância e respeito a cada instituição religiosa, e dessa 

forma não é objetivo demonstrar qualquer desapreço a fé das pessoas, mas com 

certeza vale lembrar que a Idade Média é a prova cabal de que o Poder baseado em 

dogmas arbitrários não pode servir para integração de normas em um Estado 

Democrático de Direito. 

 

1.3.5 Princípio do Estado Laico 

 

     Um estado laico é aquele que não adota uma religião oficial, e permite ampla 

liberdade de crença, descrença e religião, com igualdade de direitos e no qual a 

fundamentação religiosa não pode influir nos rumos políticos e jurídicos da nação. 

 

     Assim, ainda que a fé cristã condene o relacionamento homoafetivo, tal posição é 

inócua para o mundo do Direito, que se caracteriza por ter base científica e 

democrática consagrando a igualdade e o pluralismo em todos os seus sentidos. 

 

     Dessa forma, sendo o Brasil um Estaco Laico, nenhum motivo de ordem 

puramente religiosa pode vir a justificar qualquer forma de discriminação jurídica 

entre as pessoas, pois do contrário o Estado estaria mantendo relações de aliança 

com a religião usada como tal, o que é vedado pelo citado artigo 19, I, da CF 1988. 

 

Ressalte-se que os dogmas religiosos são subjetivos e passíveis de críticas 

científicas, por elevarem determinadas afirmações verdades universais, 



35 
 

inquestionáveis (os dogmas30 ), como se tivessem sido assim afirmadas por Deus, o 

que não se pode ser confirmado – basta perceber a grande quantidade de religiões 

existentes no mundo atualmente. 

 

Tal é inclusive o posicionamento do padre Daniel. A.Helminiak, que afirma que 

devem as instituições religiosas que pregam o preconceito contra homossexuais 

justificarem seus motivos, pois a Bíblia não pode ser a única base, já que esta não 

condena a homossexualidade em si, mas apenas condutas incorretamente 

associadas a ela. 

Nem se invoque a expressão “sob a proteção de Deus”, constante do 

preâmbulo magno para tentar uma exegese diversa, pois há 3 (três) correntes31  

acerca da natureza jurídica do preâmbulo constitucional: 

 

a) A primeira nega-lhe qualquer eficácia jurídica, apontando que seria mera 

exortação política de nenhum conteúdo jurídico  

b) A segunda lhe atribui a mesma natureza jurídica das normas constitucionais, 

aduzindo que o fato de se encontrar no texto constitucional lhe dá o mesmo caráter 

dos textos normativos  

c) A terceira,intermediária, reconhece-lhe eficácia interpretativa da 

Constituição,pois, embora reconheça que na contradição entre preâmbulo e texto 

normativo constitucional, deve este prevalecer, o fato de o preâmbulo estar no corpo 

da Constituição lhe dá força jurídica. 

 

Jorge Miranda aponta entendimento no sentido de que o preâmbulo é parte 

integrante da Constituição, dela não se distinguindo origem, sentido, ou instrumento 

que se contem, mas apenas por seus efeitos, não atribuindo a ele a mesma eficácia 

própria dos artigos da Constituição pelo fato de ele não ser um conjunto de 

preceitos, mas um conjunto de princípios que se projetam sobre os preceitos e sobre 

os restantes setores do ordenamento, donde não pode ser invocado isoladamente 

nem há inconstitucionalidade por sua violação isolada. 

                                                 
30

 Dogma é aqui entendido como o “ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e 
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portuguesa, 2º reimpressão com alterações, Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2007, p.1071). 
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Editora, 2003, p. 261-67. 
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Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já definiu, no julgamento da ADIn 2.076 

(que tem efeito vinculante), que o preâmbulo tem significação meramente política, 

não jurídica ( a primeira das três posições supracitadas). 

 

Assim, ponderando que o Tribunal Guardião da Carta Magna deixou claro no 

julgamento da ADIn 2.076 que a expressão “sob a proteção de Deus”, além de não 

ser texto normativo de repetição obrigatória, não é juridicamente relevante, nos 

termos do voto do Ministro Sepúlveda Pertence, que não foi contestado pelos 

demais Ministros. É de se lembrar que tal posição sempre teve caráter vinculante por 

força do disposto no artigo 102, § 2º, da CF 1988, donde, até que nossa Suprema 

Corte adote outro posicionamento, esta é a posição prevalente sobre a natureza 

jurídica do preâmbulo (sua ineficácia jurídica). 

 

Segue o teor da manifestação do Ministro Sepúlveda Pertence ( ADIn 2.076): 

 

Sr. Presidente, independente da douta análise que o Eminente 
Ministro Relator procedeu sobre a natureza do preâmbulo das 
Constituições, tomado em seu conjunto, esta locução” sob a proteção 
de Deus” não é uma norma jurídica, até porque não se teria a 
pretensão de criar obrigação para a divindade invocada. Ela é uma 
afirmação de fato – como afirmou Clemente Mariani, em 1946, na 
observação recordada pelo eminente Ministro Celso de Mello – 
jactanciosa e pretensiosa, talvez – de que a divindade estivesse 
preocupada com a constituição do Brasil. De tal modo, não sendo 
uma norma jurídica, nem princípio constitucional, independentemente 
de onde esteja não é ela de reprodução compulsória aos Estados-
membros. Julgo improcedente a ação direta 

 

Assim, é evidente que fundamentações religiosas não podem servir de 

paradigma válido para justificar discriminações jurídicas, sob pena de permitir o 

retorno da arbitrariedade e do preconceito de forma inconstitucional em nosso 

Estado de Direito, o que se mostra inadmissível.   

 

 

1.3.6 Os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade 
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O princípio da proporcionalidade tem origem na construção jurisprudencial do 

Tribunal Constitucional Alemão e visa servir como método de controle dos atos 

estatais para averiguação da adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito das medidas estatais em debate para, nesse terceiro momento, 

solucionar o conflito em entre dois ou mais direitos fundamentais em choque por 

parte dessas medidas, através de um juízo de ponderação entre os mesmos, 

identificando o que seria mais relevante no caso concreto, para então sacrificar o 

outro32 . 

 

Dessa forma, como meio de controle da atividade estatal e mesmo de solução 

de conflitos, tal princípio é subdividido em três subprincípios a ele inerentes, a saber: 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

 

A adequação constitui verificar se a media impugnada é apta a atingir o fim por 

ela pretendido; a necessidade aponta que deve ser utilizado o caminho menos 

gravoso para atingir aquele fim, a proporcionalidade em sentido estrito significa que 

o que se ganha com a restrição deve ser maior do que o que se perde com ela, 

através de ponderação para evitar o conflito efetivo e acabar com a tensão 

existente33·. 

Nas palavras de Canotilho, trata-se “de uma questão de medida ou desmedida 

para se alcançar um fim: pesar as desvantagens dos meios em relação às 

vantagens do fim” 34; “é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, 

para constatar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos”. 

Igualmente, cumpre anotar que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 

possuem conteúdos jurídicos distintos. Sobre o princípio da razoabilidade deve-se 

concordar com Jane Reis Gonçalves Pereira35, que traz quatro concepções 

doutrinário-jurisprudenciais sobre o princípio da razoabilidade – plenamente 

cumuláveis, a saber: 
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1) Como antônimo da arbitrariedade  

2) Como justiçado caso concreto 

3) Como exigência de consistência e coerência lógicas das leis e decisões 

judiciais 

4) Como equivalência entre os valores analisados 

Assim, a razoabilidade deve ser utilizada no processo de ponderação 

(proporcionalidade em sentido estrito), embora com ela não deva ser confundida. 

 

 

 

1.3.7 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

Segundo Sarlet conceitua-se por dignidade da pessoa humana a qualidade 

intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. 

 

Tal qualidade implica um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a 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 de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 

humanos36·. 

 

O princípio da dignidade humana tem natureza de macro princípio por deter 

inúmeras e complexas manifestações possíveis da personalidade humana. 

 

Segundo Fábio Konder Comparato: 

 

 [...] a compreensão da dignidade suprema da pessoa humana e de 
seus direitos, no curso da História, tem sido, em grande parte, o fruto 
da dor física e do sofrimento moral. A cada grande surto de violência, 
os homens recuam horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se 
abre claramente diante de seus olhos; e o remorso pelas torturas, as 
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mutilações em massa, os massacres coletivos e as explorações 
aviltantes faz nascer nas consciências, agora purificadas, a exigência 
de novas regras de uma vida mais digna para todos”. 37 .  

 

Neste contexto, eclodiram no cenário internacional centenas de declarações e 

tratados a respeito dos direitos humanos e confira-se a seguinte passagem de 

Eduardo Carlos Bianca Bittar: 

 

Mas foi a própria experiência histórica que uniu os Estados em torno 
de um ideal pacifista comum, cujo vetor fundante foi a eclosão do 
anti-semitismo europeu, unido ao totalitarismo e à barbárie 
imperialista levada adiante durante a Segunda Guerra Mundial38.  

 

E a cada conquista remanescia o sentimento de que não era dado a qualquer 

pessoa ou país desrespeitar o quanto já estabelecido. A idéia de impossibilidade de 

retrocesso fez com que o caminhar se desse sempre no sentido de avançar as 

conquistas já concretizadas, para assim se tentar atingir uma composição universal 

de respeito à dignidade. 

 

Nessa evolução histórica dos direitos humanos, dois grandes fatores merecem 

destaques, a saber: “as grandes declarações de direitos e as grandes descobertas 

científicas ou invenções técnicas”. 

 

Anote-se também que o reconhecimento dos direitos humanos de caráter 

econômico e social foi o principal benefício que a humanidade recolheu do 

movimento socialista, então iniciado na primeira metade do século XIX39.  

 

Esse reconhecimento encontra-se no artigo 1.º da Declaração Universal da ONU 

(1948), segundo o qual "todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os 

outros em espírito e fraternidade." 
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Desse mesmo artigo 1.º se extrai que os seres humanos se valem de vida em 

sociedade, com deveres recíprocos entre si. E dignidade humana também possui um 

componente relativo a isso, que ora se coloca como uma segunda dimensão do 

princípio; trata-se da dimensão intersubjetiva da dignidade, com base na qual deve 

se considerar a situação do ser em relação com os demais em sociedade. 

Reconhecem-se valores socialmente consagrados pela comunidade de pessoas. 

 

O que é certo, em meio a toda a discussão filosófica e jurídica que permeia o 

tema, é que existe sim um conteúdo delimitável deste princípio, o qual, aliás, é 

objeto de proteção jurídica estatal, manifestada não apenas em diplomas legislativos 

como também em decisões judiciais. 

 

Uma primeira dimensão, comumente aceita, é a ontológico-biológica. Dignidade 

é composta, nessa sede, por algo inerente à condição humana, uma qualidade 

intrínseca do ser, uma dádiva que lhe é atribuída com a própria existência pela 

divindade ou natureza. Independe de reconhecimento pelo Direito para existir, 

tampouco pode ser retirada de seu respectivo titular, apesar de violável. 

 

Sarlet faz menção a essa dimensão, denominando-a de dimensão comunicativa 

e relacional da dignidade da pessoa. Em suas palavras: 

É precisamente com base nesta linha argumentativa, visceralmente 
vinculada à dimensão intersubjetiva (e, portanto, sempre relacional) 
da dignidade da pessoa humana, que se tem podido sustentar, como 
alternativa ou mesmo (se assim se preferir) como tese complementar 
à tese ontológico-biológica, a noção da dignidade como produto do 
reconhecimento da essencial unicidade de cada pessoa humana e 
do fato de esta ser credora de um dever de igual respeito e proteção 
no âmbito da comunidade humana. Neste sentido, há como afirmar 
que a dignidade (numa acepção também ontológica, embora 
definitivamente não biológica) é a qualidade reconhecida como 
intrínseca à pessoa humana, ou da dignidade como reconhecimento, 
a teor de uma já expressiva e influente doutrina, que, contudo, aqui 
não mais poderá ser inventariada e analisada40.  
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Sob uma perspectiva histórico-cultural, a dignidade reveste-se de caráter 

progressivo no tempo e espaço, pois retrata a diversidade por que passou a 

humanidade.  

Entretanto a dimensão histórico-cultural conjuga-se com as demais, 

completando o sentido da dignidade da pessoa humana. 

 Destarte, existe ainda uma dimensão protetiva e defensiva da dignidade, com 

base na qual hão de ser protegidos pelo Estado certos direitos dos seres humanos, 

por configurarem limites à atuação estatal. Sarlet comenta a respeito: 

 É justamente neste sentido que assume particular relevância a 
constatação de que a dignidade da pessoa humana é 
simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e, no nosso 
sentir, da comunidade em geral, de todos e de cada um, condição 
dúplice esta que também aponta para uma paralela e conexa 
dimensão defensiva e prestacional da dignidade41 

Como limite, a dignidade implica não apenas que a pessoa não pode ser 

reduzida à condição de mero objeto da ação própria e de terceiros, mas também o 

fato de a dignidade gerar direitos fundamentais (negativos) contra atos que a violem 

ou a exponham a graves ameaças.  

Como tarefa, da previsão constitucional (explícita ou implícita) da dignidade da 

pessoa humana, dela decorrem deveres concretos de tutela por parte dos órgãos 

estatais, no sentido de proteger a dignidade de todos, assegurando-lhe também por 

meio de medidas positivas (prestações) o devido respeito e promoção42.  

 

1.3.7.1 Respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
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O respeito é inerente à dignidade da pessoa humana. Tal pensamento clássico 

remonta a Kant e Hegel. Kant já vislumbrava que o respeito é dever de virtude do ser 

humano, embora não passível de imposição pela violência43. 

 

Nesse ponto, Kant caracteriza a ideia da presunção de que o respeito partiria do 

próprio ser humano, e assim não poderia ser imposto externamente, mas atualmente 

tal presunção tornou-se direito fundamental horizontal prescrito como cláusula pétrea 

passando de presunção “juris tantum” para “jure et de jure. 

 

       Assim, a posição kantiana denota o respeito como uma obrigação inerente à 

dignidade da pessoa humana, na medida de seu entendimento no sentido de que a 

dignidade do ser humano exige que ele efetivamente respeite a dignidade do outro 

(além de sua própria)44 , justamente para que não se instrumentalize o outro para a 

consecução de determinados fins (ante a concepção kantiana de que o ser humano 

é um fim em si mesmo e, portanto, não pode ser usado como meio para se atingir 

outros fins). 

 

A moral, como instrumento de controle social, pode ser pautada por 

características subjetivas e arbitrárias que foram eleitas pela maioria como corretas.  

 

Já a racionalidade deve ser entendida como uma compreensão que tem origem 

em comprovações lógico-científico-empíricas, o que se contrapõe a subjetivismos 

arbitrários. 

 

Nem toda moral tem tal vertente, mas essa simples possibilidade historicamente 

comprovada de arbitrariedade moral adverte que não se pode equiparar 

racionalidade às leis morais. 
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Hegel, por sua vez, compreende o respeito como um imperativo prático-

motivador do estabelecimento de um estado jurídico – ou seja, o respeito é um 

imperativo jurídico ao ser humano, falando, inclusive, em uma pretensão de respeito 

à particularidade, àquilo que é distinto e característico45. 

 

O dever de respeito se impõe mesmo a óticas puramente liberalistas, segundo 

as quais a liberdade nada mais é do que a primeira das propriedades sociais – a 

propriedade de si, na medida em que “a liberdade engendra o dever de reconhecer a 

liberdade do outro46. 

 

Assim, há um efetivo direito ao respeito à dignidade que todos podem opor 

contra todos. “O que permanece indiscutível é que o respeito à dignidade do outro 

acarreta certas obrigações tanto por parte das autoridades públicas como por parte 

de qualquer indivíduo” 47. 

 

Nesse sentido, corrobora a posição do Tribunal Federal Constitucional da 

Alemanha, ao afirmar que um sistema de valores não pode, em princípio, conceder 

na ordenação das relações inter-humanas direito à pessoa de outro que não 

respeite, ao mesmo tempo, a dignidade humana dos outros e seja vinculado a 

deveres “48. 

 

Ou ainda a posição de Günter Dürig, para quem a dignidade da pessoa humana 

garante uma pretensão de respeito ético-individual nas relações sociais, interferindo 

na própria questão de respeito e reciprocidade. 
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Adalbert Podlech segue o mesmo raciocínio ao elencar as cinco condições49, 

segundo seu entendimento, para a garantia da dignidade da pessoa humana, a 

saber: 

 

1) A liberdade do medo existencial no Estado Social por meio da possibilidade 

do trabalho e de um seguro social mínimo 

2) A igualdade normativa dos seres humanos, permitidas apenas desigualdades 

fáticas justificáveis a um fim estatal 

3) A defesa da identidade e da integridade humanas por meio da garantia do 

livre desenvolvimento espiritual do indivíduo 

4) A limitação do poder estatal 

5) O respeito ao ser humano em sua corporalidade como momento de sua 

individualidade autônoma e responsável. 

 

No mesmo sentido, Peter Habërle lembra que no Estado Democrático de Direito 

o Poder Estatal decorre do povo, “o respeito e a proteção da dignidade humana 

constitui um dever fundamental (Grundpflicht) do Estado constitucional, ou, de forma 

mais precisa: um dever jurídico fundamental” 50·, garantindo a dignidade da pessoa 

humana “um direito público subjetivo, direito fundamental do indivíduo contra o 

Estado. 

 

Diante dessa exposição, fica evidente que cada pessoa possui autonomia, que 

lhe garante o direito de viver da forma como melhor lhe aprouver, portanto, o direito 

de ser respeitada pelos membros da coletividade. 

 

 Nesse sentido é a afirmação de John Rawls de que “cada pessoa possui uma 

inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar da sociedade pode 
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sobrepujar51. Ou seja, existe um direito fundamental ao respeito implícito ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

 

Em suma, do princípio basilar da República Federativa do Brasil que é a 

dignidade da pessoa humana, também advém o dever de respeito ao próximo, o que 

significa que todas as pessoas merecem o mesmo respeito pelo fato de serem 

pessoas humanas. 

 

1.3.8 Princípio da Solidariedade Familiar 

O princípio da solidariedade familiar é decorrência do princípio constitucional da 

solidariedade social, e deve ser analisado pelo aspecto externo e interno.  

Externamente, a solidariedade social determina incumbir ao poder público e à 

sociedade civil a realização de políticas de atendimento às necessidades familiares 

dos menos abastados e dos marginalizados. 

        Ademais, considerando-se a aplicação do mencionado princípio na relação 

familiar, pode-se dizer que cada membro da entidade familiar tem de cooperar para 

que o outro consiga concretizar o mínimo necessário para o seu desenvolvimento 

biopsíquico. 

Logicamente, a solidariedade familiar é construída sob valores traçados pelos 

ascendentes em favor dos descendentes. E estes, por seu turno, acabarão por trilhar 

caminho parecido com aquele que lhes foi ensinado.  

Muito embora o parâmetro de solidariedade interna sofra uma oscilação de uma 

entidade familiar para outra em virtude dos padrões culturais vigentes, e da 

procedência de cada entidade, há um mínimo a ser preservado: os direitos 

personalíssimos de cada integrante da família, sua subsistência e a concessão de 

auxílio para que se tenha o nível de desenvolvimento esperado pelo interessado.  
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Enfim, a assistência material e imaterial entre os membros da entidade familiar 

devem sempre se fazer presentes nas relações familiares, pois se impõe a 

solidariedade familiar para os fins de alimentos, educação, profissão, lazer, e afeto. 

Desse modo, o artigo 226 da Carta da República prescreve que nenhum 

membro da família pode ser desamparado da assistência material, que se fará 

necessária sempre que ele necessite observada a possibilidade de atendimento por 

parte do membro da família (preferencialmente, o ascendente em melhores 

condições, exceto se a hipótese tratar de assistência ao idoso, que deve ser 

efetivada pelos parentes de grau mais próximo em situação compatível para prestar-

lhe auxílio), como aduz Senise Lisboa.52. 

Trata-se de princípio que ainda passa por uma fase de transformação, que dá 

novos contornos ao instituto dos alimentos.  

Com o fim do patriarcalismo, e da emancipação da mulher, confere-se igualdade 

de direitos em relação ao seu marido. Isso significa que não há mais o estado de 

sujeição no qual o cônjuge virago se encontrava, podendo ela tomar as decisões em 

conjunto com o seu consorte. Institui-se, assim, o regime de co-gestão familiar.  

O casamento deixa de se tornar a única instituição protegida pelo direito de 

família, assegurando-se o reconhecimento de outras, cuja tutela o Direito não pode 

negar-lhe, sob risco de ofensa direta a Carta Magna. 

Com isso, a união estável surge como entidade familiar com direitos e deveres 

semelhantes aos da família constituída pelo casamento. E desse modo visa 

estabelecer a regulamentação de um relacionamento, antes completamente 

marginalizado, e que gera efeitos sobre a prole dele resultante, e a própria 

sociedade.  

Por que se impor ao inocente a discriminação ou a pecha de “bastardo”? Por ser 

a prole resultante de um relacionamento considerado pelas circunstâncias espaciais 

e temporais, moralmente reprovável? 

                                                 
52

 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: direito de família e sucessões v. 5: Senise Lisboa, 

Roberto. – 5ª Ed.. – São Paulo: Saraiva, 2009, p.16-8. 



47 
 

O tratamento que a legislação novecentista conferia aos filhos ilegítimos, como 

adulterino e o incestuoso, somente era assim prescrito para proteção do cônjuge 

inocente. 

Olvidavam-se as necessidades mais comezinhas do filho, que atualmente em 

regra, prevalecem sobre os interesses dos demais. O direito pós-moderno confere 

uma tutela jurídica diferenciada e protetiva à criança, ao adolescente e ao idoso, em 

comparação com os demais membros da entidade familiar. 
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2. CONCEITO DE FAMÍLIA NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

A família atual tem formação e conceito diferenciado do tradicional histórico, 

apresentando-se de várias formas, com inúmeras variações que as leis devem 

regulamentar e resguardar. 

 

É fato, que a união estável é forma de constituição familiar, além desta 

modalidade não podemos ignorar, famílias concubinárias, monoparentais, inclusive 

advindas de inovações científicas, e as relações homoafetivas, presentes na 

sociedade contemporânea.  

Cabe ressaltar ainda, que a construção e a administração familiar, são direitos 

dos indivíduos que a compõem, como disposto no artigo 226, § 7º, da Constituição 

Federal53, in verbis: 

 

Art.226, § 7º da CF. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa 
humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. (BRASIL, Constituição, 1988, Constituição da República 
Federativa do Brasil.).  

 

As estatísticas atuais mostram um decrescente número de realizações de 

matrimônios, demonstrando que as pessoas têm procurado formas alternativas de 

constituição familiar. 

 

Tais formas alternativas são marcadas pela informalidade, e pautadas 

unicamente na realização pessoal com maior liberdade de constituição e 

rompimento.  

 

        De acordo com a Constituição Federal de 1988, eram exigidos como requisitos 

para caracterização da união estável, a diversidade de sexos e a estabilidade da 

relação, tão somente isso para resguardar os direitos constitucionais que versam 

sobre a proteção familiar, e para a concessão efetiva de direitos aos companheiros.  
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Todavia, as leis regulamentadoras deste artigo constitucional são vagas, 

deixando lacunas, com artigos que muitas vezes resultam em decisões que 

caracterizam um retrocesso nas conquistas já obtidas no direito de família. 

 

É cristalina a necessidade de diversificar o conceito da identidade familiar, até no 

campo da biotecnologia o homem cria novas formas de família. Sobre o tema do 

biodireito nas relações familiares, Paulo Otero, versa que “o progresso científico e 

técnico no campo da procriação humana corre o risco de se traduzir na revolução 

mais profunda que o Direito até hoje sofreu54”.   

 

Assistimos recentemente o sucesso de técnicas bem sucedidas quanto às 

reproduções artificiais; clonagem de animais, reconstituição de órgãos através do 

uso de células embrionárias.  

 

O dever ser deve pautar-se com o ser, dando respostas às questões que surgem 

em decorrência do aperfeiçoamento das novas tecnologias. Convém ainda discutir 

os aspetos éticos e morais quanto à permissão da utilização de mães de substituição 

(popularmente conhecidas como mães de aluguel). 

 

Ademais qual seria a responsabilidade dessa mãe substituta se ao final da 

gestação não entregar o bebê ao casal contratante. O Direito Positivo brasileiro 

encontra dificuldades para dar uma resposta sobre estas questões relevantes na 

bioética. 

 

Tal tema, sobre bioética despertou o interesse dos membros do Congresso 

Nacional, que trabalham na elaboração de projetos de Lei para futura 

regulamentação do uso de técnicas de reprodução assistida, e são fontes de 

discussões sobre situações novas em litígio no âmbito jurídico, dentre essas, se 

destaca o direito sucessório. 
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A ideia da procriação tradicional, iniciada pela relação sexual, perde espaço no 

moderno conceito de família, dando lugar ao ideal da realização afetiva e psíquica 

dos seus integrantes, e o surgimento de membros por diversas formas. 

 

O Direito não cria a realidade, é a sociedade que se desenvolve e inova 

constantemente, os fatos e situações se tornam tão evidentes que não resta outra 

escolha ao legislador que não curvar-se a eles e regulamentá-los. 

 

A mudança do conceito de família na atualidade é um desafio não só no Brasil, 

mas também um fenômeno mundial, existindo anseio para que prevaleça a vontade 

do indivíduo em contrapartida ao formalismo institucional, que conseqüentemente 

valoriza a liberdade do ser, que busca sua realização afetiva sem imposição de 

modelos sociais e riscos da condenação moralista, e da exclusão social. 

 

O perfil atual das entidades familiares baseia-se em preceitos de liberdade de 

escolhas e possibilidades de realização, e não mais em anuência social. A 

constituição familiar derivada da evolução histórica, social e política, visa resguardar 

a proteção magna da família acima de qualquer conceito pré-concebido e 

socialmente materializado. 

 

A existência de filhos e a idéia de procriação já não são mais requisitos 

essenciais para a configuração de uma entidade familiar, não havendo 

impedimentos para reconhecer-se também às uniões afetivas e não oficiais dando a 

estas o status de família. 

 

Em nossa Constituição não existe nenhum obstáculo para que seja 

caracterizada uma união de pessoas do mesmo sexo, já que, aludida Carta 

estabelece em seus princípios norteadores a igualdade, como versa o artigo 5º da 

Constituição Federal55. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
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I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;  

 

Independentemente de raça, sexo, cor, orientação sexual, se forem preenchidos 

os requisitos para a caracterização da união informal, independeria o sexo dos 

conviventes. 

 

Para que efetivamente sejam cumpridos os princípios constitucionais, será justo 

caracterizar a família como sendo a união de duas pessoas, independente de sexo, 

que tenham objetivos de convivência contínua e duradoura, com a finalidade de 

realização afetiva. 

 

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da democracia, 

promovendo o bem estar social, sem preconceitos e outras formas de discriminação, 

sendo a defesa desta dignidade um dos objetivos do Estado Democrático. 

 

Ainda no âmbito Constitucional, a liberdade e a igualdade são asseguradas, e 

são de responsabilidade estatal. Conforme artigo 3º: 

 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
IV – promover o bem estar de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
(BRASIL, Constituição Federal de 1988).  

 

A evolução familiar continuará ocorrendo, e recentemente foi prescrita uma nova 

definição jurídica de família pela Lei Maria da Penha, que em seu artigo 5º, II, dispõe 

que a família deve ser "compreendida como a comunidade formada por indivíduos 

que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 

por vontade expressa" (Lei 11.340), essa se tornou a primeira norma 

infraconstitucional a reconhecer o conceito moderno de família. 

 

De acordo com a interpretação teleológica torna-se evidente a intenção do 

legislador, que é considerar família não apenas a comunidade versada no 

ordenamento jurídico, formada por indivíduos que são aparentados, unidos por laços 
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naturais e por afinidade, mas também a instituição onde os seus componentes se 

consideram aparentados por vontade mútua.  

 

Nessa vertente, pela primeira vez, em âmbito infraconstitucional, fica expressa a 

ideia de que a família não se constitui por imposição da lei, mas sim pela vontade de 

unir-se demonstrada por seus próprios membros. 

 

A ideia é que a entidade familiar ultrapasse os limites da previsão jurídica para 

acolher todo contorno de união de pessoas onde exista o elemento afeto, devendo o 

ordenamento jurídico reconhecer como família o grupo que tenha esse elemento 

presente, elencando representações diversas, marcadas pela liberdade e igualdade. 

 

Para Zygmunt Bauman56 a “era da modernidade líquida em que vivemos, num 

mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma 

imprevisível, é fatal para nossa capacidade de amar, então, que seja esse amor 

direcionado ao próximo, o nosso parceiro ou a nós mesmos”.  

 

O autor precitado investiga qual a forma de nossas relações se tornarem cada 

vez mais flexíveis, gerando níveis de insegurança sempre maiores. Nessa teia da 

vida, “damos prioridade a relacionamentos em redes, as quais podem ser tecidas ou 

desmanchadas com igual facilidade e freqüentemente sem que isso envolva nenhum 

contato além do virtual. Onde resta claro que não sabemos mais manter laços a 

longo prazo”. 

 

Entretanto, não apenas relações amorosas e vínculos familiares são afetados: 

Zygmunt Bauman verifica ainda que nossa capacidade de tratar um estranho com 

humanidade é prejudicada e que na língua alemã o termo “afinidade” é o termo 

adjetivado, em oposição a parentesco: 

 

Afinidade é parentesco qualificado – parentesco, 
mas...(Wahlverwandschaft, expressão que se costuma traduzir, 
errada e enganosamente, por “afinidade eletiva”, um pleonasmo 
gritante, já que nenhuma afinidade pode ser não eletiva; somente o 
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parentesco é, pura e simplesmente, quer se queira ou não, uma 
coisa dada...)57. 
 

A escolha é o critério preponderante, qualificador, que transforma o parentesco 

em afinidade, mas também trai a ambição desta última. Para Zygmunt Balman, 

referidos sentimentos tem a intenção de ser como o parentesco, tão incondicional, 

irrevogável e indissolúvel quanto ele e no final a afinidade vai acabar se 

entretecendo com a linhagem e se tornar indistinguível do restante da rede de 

parentesco da geração seguinte. 

 

Contudo nem mesmo os casamentos, ao contrário da insistência sacerdotal, são 

feitos no céu, e o que foi unido, por seres humanos estes podem e tem permissão 

para desunir e o farão se o quiserem. 

 

Seria altamente desejável que o parentesco fosse precedido da escolha, mas 

que a conseqüência desta fosse exatamente aquilo que o parentesco já é: 

indiscutivelmente sólido, confiável, duradouro, indissolúvel. 

 

Zygmunt Bauman ensina que é exatamente essa ambivalência endêmica a toda 

Wahlverwandschaft – sua marca de nascença (praga e encantamento, benção e 

maldição) permanente. 

 

Assim, o ato fundador da escolha é ao mesmo tempo o poder de sedução da 

afinidade e a sua perdição. A própria memória da escolha, seu pecado original, 

tende a lançar uma longa sombra e a obscurecer até mesmo o convívio mais 

glorioso, chamado “afinidade” a escolha, diferentemente da sina do parentesco, é 

uma vida de mão dupla. 

 

E principalmente saber que se pode dar meia-volta e a consciência de tal 

possibilidade torna ainda mais desanimadora a tarefa de manter a direção. 
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A afinidade nasce da escolha, e nunca se corta esse cordão umbilical. A menos 

que a escolha seja reafirmada diariamente e novas ações continuem a ser 

empreendidas para confirmá-la, a afinidade vai definhando, murchando e se 

deteriorando até se desintegrar. 

 

Zygmunt Bauman assevera que a intenção de manter a afinidade viva e 

saudável prevê uma luta diária e não promete sossego à vigilância. 

 

Que para nós, os habitantes deste líquido mundo moderno que detesta tudo o 

que é sólido e durável, tudo que não se ajusta ao uso instantâneo nem permite que 

se ponha fim ao esforço, tal perspectiva pode ser mais do que aquilo que estamos 

dispostos a exigir numa barganha. 

 

Estabelecer um vínculo de afinidade proclama a intenção de tornar esse vínculo 

semelhante ao parentesco - mas também a presteza em pagar o preço pelo avatar 

na moeda corrente da labuta diária e enfadonha. 

 

Assim viver junto “e vamos esperar para ver como isso funciona e aonde vai nos 

levar”. Ganha o atrativo de que carecem os laços de afinidade e ele exemplifica que 

”viver juntos pode significar dividir o barco, a ração e o leito da cabine.  

 

Pode significar navegar juntos e compartilhar as alegrias e as agruras da 

viagem. Mas nada tem a ver com a passagem de uma margem à outra, e, portanto 

seu propósito não é fazer o papel das sólidas pontes (ausentes).  

 

Pode-se manter um diário de aventuras passadas, mas nele há apenas uma 

ligeira referência ao itinerário e ao porto de destino. É possível que a neblina que 

cobre a outra margem-desconhecida, inexplorada se suavize e desapareça que 

venham a emergir os contornos de um porto, que se tome a decisão de atracar, mas 

nada disso é, nem deve ser anotado nos registros de navegação. 

 

Neste seguimento Marcos Colares expressa a necessidade de ampliar os limites 

do direito de família e de uma maior abertura social: 
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Creio que há algo de novo no Direito de Família: a vontade de vencer 
os limites ridículos da acomodação intelectual. Porém, tudo será vão 
sem a assunção pela sociedade – enquanto Estado, comunidade 
acadêmica, organizações não governamentais - de uma postura 
responsável em relação à família – lato sensu - e a infância e 
adolescência – stricto sensu. Transformando o texto da Constituição 
Federal em letra viva58.  

 

Legislar sobre essas realidades continua sendo de competência constitucional, o 

matrimônio deixa de ser o modelo exclusivo e oficial de família, pois em equiparação 

está, com outras entidades, como a união estável e a família monoparental (formada 

por um dos pais e seus filhos), havendo clara opção pelo afeto, como vínculo de 

união.  

Também é matéria constitucional o possível reconhecimento das uniões 

homoafetivas (entre pessoas do mesmo sexo), sendo consideradas entidades 

familiares, e assim protegidas pelo Estado. E não apenas essas, mas todo e 

qualquer modelo de família traçado pelos indivíduos no cotidiano plural, como 

comunidades formadas por tio e sobrinho, avô e neto, irmãos. 

 

O Brasil se baseia em um Estado Democrático de Direito, sendo vedada toda e 

qualquer discriminação em razão de raça, credo, convicções políticas e das opções 

sexuais.  

 

A afirmação da dignidade de pessoa humana impede qualquer interpretação que 

restrinja a entidade familiar importando na diminuição da tutela do homem. Marcos 

Colares, ao se expressar: 

 
Creio que há algo de novo no Direito de Família: a vontade de vencer 
os limites ridículos da acomodação intelectual. Porém, tudo será em 
vão sem a assunção pela sociedade de uma postura responsável em 
relação à família. Transformando o texto da Constituição Federal em 
letra viva. 59   

 

Justifica-se a tutela da proteção da família, por ser característica sua, a atuação 

como instrumento para a realização plena da pessoa humana, e não uma simples 

instituição jurídica e social voltada para fins patrimoniais. 
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Dessa forma levando-se em conta a dignidade da pessoa humana e os demais 

preceitos constitucionais, as interpretações restritivas e preconceituosas que 

excluam da proteção legal qualquer modelo de família resultam em 

inconstitucionalidade.  

 

É necessária uma imediata adequação das normas jurídicas para ampliar a 

proteção familiar, admitindo-se a concessão de alimentos a quem está inserido nos 

referidos grupos familiares, uniões civis e preservação do patrimônio dessas novas 

formações. 

 

Maria Berenice Dias discorre sobre as mudanças de família e a necessidade da 

evolução do judiciário: 

 

A possibilidade de alteração do regime de bens, a inserção do 
cônjuge como herdeiro necessário e a consagração do direito de 
concorrência do cônjuge com os descendentes ou ascendentes 
geram seqüelas importantes. Mas o tratamento reducionista 
concedido à união estável, que limita o direito do companheiro 
sobrevivente aos bens adquiridos durante o período de convívio, e só 
lhe concede a totalidade da herança na inexistência de parentes 
colaterais de quarto grau (primos, sobrinhos-netos, tios-avós), é mais 
do que injustificável: é inconstitucional. A Constituição Federal, ao 
consagrar a união estável como entidade familiar, não lhe deferiu 
uma posição inferior ao casamento. Nem as leis que se seguiram 
estabeleceram qualquer hierarquização. Ao contrário, explicitaram os 
mesmos direitos. O retrocesso não se justifica. Caberá ao Judiciário 
reconhecer a inconstitucionalidade de tal desequiparação60.   

  

Destarte, conflitos oriundos de tais entidades familiares deverão ser resolvidos 

no juízo de família, que dispõe de competência absoluta, em razão da matéria, para 

processar e julgar as ações correspondentes, pois o juízo de família possui essencial 

caráter humanista, o que falta aos demais juízos pela ausente experiência cotidiana 

do contexto familiar.  

 

E ainda na mesma sentada, a autora esclarece: 
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O juiz precisa se conscientizar de sua função de agente da justiça. É 
ele quem está rente aos fatos e necessita ter sensibilidade para 
enfrentar sem medo e sem preconceito as questões que lhe são 
trazidas. A falta de lei não significa ausência de direito e a igualdade 
é o reconhecimento das diferenças. As partes socorrem-se do 
Judiciário como meio de ver assegurado o direito à felicidade e o juiz 
não pode esquecer que essa é mais do que uma simples função: é 

sua missão.61  
 

Atualmente a família é muito mais que proteção patrimonial, é possibilidade de 

convivência e afetividade entre os membros que a compõe. 

 

 

 

2.1 Evolução Histórica no Direito De Família  

 

A origem da família, possivelmente adveio das primeiras uniões, baseadas no 

instinto sexual, pouco se importando se essa união fosse passageira ou duradoura, 

monogâmica ou poligâmica, poliândrica ou poligínia e efetivamente não constituíram 

a família nos padrões organizadores de hoje. 

 

Com o advento de prole e o crescente universo cultural, se fez necessária a 

implantação de uma estrutura social mais rica, capaz de desempenhar funções e 

garantir a perpetuidade da espécie. 

 

A primeira forma de organização social que se tem notícia é a da família. Seu 

principal elemento constitutivo foi encontrado no culto religioso, valorizado nas 

sociedades primitivas e gradualmente diluídas nas sociedades mais avançadas.62 

 

Nessa seara, Fustel de Colanges63 assevera que o esteio da família não se 

fincava na afetividade, nem tão somente na geração, onde a mulher perdia o status 

família e com o casamento, passando a pertencer à religião e consequentemente à 

família de seu marido.  
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Assim, dispõe-se que a gênese da família encontrava-se na autoridade parental 

e na marital, ungidas à força suprema da crença religiosa, sendo, na concepção 

antiga, a sua formação mais uma associação religiosa do que uma formação natural. 

 

A principal característica é o casamento religioso, sendo a primeira instituição 

estabelecida pela religião doméstica, capaz de dar legitimidade à prole e à 

manutenção da própria entidade familiar, onde era essencial para os antigos a 

existência de herdeiros varões para dar continuidade ao culto dos mortos, pois a 

ausência daqueles poderia causar a extinção de uma família e da sua religião, por 

esse motivo, o celibato não era bem visto. 

 

Ensina Fustel de Coulanges que, “a família não recebeu da cidade as suas leis, 

o direito privado existiu antes da cidade. Quando a cidade começou a escrever suas 

leis, achou esse direito já estabelecido, vivendo enraizado nos costumes, fortalecido 

pelo unânime direito dos povos”.  

 

Decorre de tal ensinamento a origem da família, elaborado nos antigos princípios 

que a constituíram. A família, juntamente à religião que lhe mantinha unida e graças 

ao seu direito privado que a tornava indivisível, abrangia também os servos e 

clientes, chegando a formar em toda a sua extensão uma sociedade enorme que 

tem seu chefe hereditário.64       

 

       O autor precitado, também relata que a primeira instituição estabelecida pela 

religião doméstica foi o casamento, que representou para a mulher o abandono do 

deus de sua família para honrar o deus da família de seu marido.65 

 

       De acordo com Pietro Bonfante, família é o organismo distinto da sociedade 

doméstica que representa um restrito grupo político estabelecido, que tem por 

objetivo a ordem e a defesa na Idade Primitiva.66 
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       A família desempenhou funções políticas de defesa do solo e de organização 

social. Com o advento da democracia como forma de governo, substituíram-se os 

grupos segmentários do Estado antigo pelo indivíduo; funções econômicas, que lhes 

garantem a sobrevivência; funções biológicas e psicológicas, muito se aproximando 

da sua formação natural, representando o instrumento social de preservação e 

desenvolvimento da espécie, atuando decisivamente na formação dos seus 

membros. 

 

      Neste sentido, bem retratou Santiago Dantas ao aduzir que “o vínculo coesivo é 

fundamental para que a família desempenhe com profundidade o seu caráter 

agregador”, assim: 

 

Nem a função política, nem a religiosa ou econômica, isoladamente, 
são suficientes para dar coesão e continuidade ao grupo familiar. 
Esse elemento viabilizador da coesão que prende os membros da 

família é representado pelo parentesco e pelo matrimônio.
 67 

 
 

       No decorrer da história a família recebeu inúmeras conformações. Enfim, alçada 

nos moldes atuais, tal como a conhecemos, provém, como retratou Santiago Dantas, 

da família romana “modificada pela influência do Direito Canônico e das instituições 

germânicas, ao longo da Idade Média”. 

 

      Neste sentido é o pensamento de Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, 

para quem “a família é uma entidade histórica, ancestral, mutável na exata medida 

em que mudam as estruturas e a arquitetura da própria história. Assim, a história da 

família se confunde com a história da própria humanidade”; e apresenta caráter 

evolutivo, que se adapta à evolução dos costumes.68 

 

 

2.2 A Família no Direito Romano 
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       A família conheceu formas diversas na realidade romana. Na época clássica, a 

família romana apresentava uma estrutura tipicamente patriarcal, detendo o pater 

famílias o controle total da entidade familiar enquanto vivesse.69 

 

       Para Pietro Bonfante, família é o conjunto de pessoas que descendem de um 

ancestral comum vivo, o “pater famílias”, é quem apresenta um caráter de 

comunidade política, no qual se adentra pelo nascimento, pelo adoptio, pela 

arrogatio ou pelo matrimônio válido.70 

 

       Para Charles Maynz, família representava o conjunto de pessoas submetidas ao 

poder do pater, compreendendo-se tanto pessoas quanto bens. Agia dessa forma a 

organização familiar diretamente na condição individual e patrimonial do indivíduo.71 

 

       Entende-se por status familiae a posição que a pessoa exercia dentro da 

organização familiar: sui iuris era a pessoa que não possuía ascendentes 

masculinos e que estava livre do pátrio poder, sem qualquer subordinação; logo, 

estava livre para exercer qualquer ato da vida civil; ou alieni iuris, sendo pois 

submetida a qualquer espécie de autoridade familiar, necessitando de 

consentimento para a prática de qualquer ato na sociedade romana. 

 

      Com a morte do pater famílias, sua família se subdividiria em tantas quantas 

fossem as pessoas do sexo masculino. As pessoas unidas pelo vínculo familiar 

possuíam parentesco entre si, assim como ocorre atualmente. 

 

Nos primórdios do Direito Romano a Família, significava tanto o conjunto de 

pessoas que viviam sob a dependência do chefe como também os bens que 

constituíam a sua propriedade; economicamente, a unidade patrimonial da família 

era absoluta, e que externava, na affectio, o seu elemento mais importante.72 
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Em Roma a família era fundada sob elos fortes de coesão entre os membros 

submetidos ao chef , o pater, e representava uma base sólida de organização social, 

a patria postestas era perpétua, independentemente da idade do filho, conferindo ao 

pater poderes de dirigir-lhe a vida (Sétimo Severo acabou com o direito de o pai 

dispor da vida do filho), os bens, consentir-lhe o casamento, impor-lhe o divórcio (no 

domínio de Antônio Pio, foi cassado ao pai esse direito), vender ou abandonar os 

filhos (no domínio de Constantino Magno, foi proibido o abandono destes, exceto 

quando efetuado logo após o nascimento – ad huc sanguinolentus). 

 

Esta situação despótica permaneceu sob toda a República, só começando a se 

harmonizar sob o Império, que trouxe à família um caráter mais liberal, sobretudo 

com a influência do Cristianismo, que introduziu uma nova moral, substituindo o 

poder materialista do pai por outro mais racional, mais humano, mais isonômico. 

 

Extinguia-se o patrio potestas pela morte do pater ou de todos aqueles sobre os 

quais ele exercia a autoridade paterna e pela captio diminutis. 

 

No Direito Romano, ao lado das iustae nuptiae cum ou sine manu, de que se 

valiam os cidadãos romanos, pelo ius civile, para constituírem suas famílias, outras 

formas de união também constituíam família: a dos peregrinos. 

 

Formada entre romanos e peregrinos ou somente entre estes, denominada 

iniustum, regulada pelo ius gentium ou pelo direito nacional dos estrangeiros, que 

passavam a conviver sine conibio: a dos escravos – formada entre estes ou entre 

pessoas livres e escravos-, sendo que desta união, denominada contubernium, não 

advinha nenhum efeito jurídico (passando somente no período justinianeu a lhe 

serem reconhecidos efeitos no tocante ao parentesco, com a cognatio servilis), a 

oriunda do congnatio servilis, e do concunbinato, que se estabelecia livremente.73  

 

Entre os romanos o concubinatus era uma união muito comum, mas não se 

verificava o affectio maritalis. O divórcio era praticado largamente em Roma, e na 
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ausência do affectio maritalis, o casamento perdia sua razão de ser e o divórcio se 

opunha entre os cônjuges74. 

 

Ainda havia, como ato que visa à formação de família, os esponsais, que é a 

convenção pela qual duas pessoas de sexo diverso, ou seus petre famílias, se 

comprometem a contrair futuro casamento. No período pós-clássico e justinianeu, 

sob certos aspectos, os sponsi – prometidos – equiparavam-se aos cônjuges. 

 

Roma conheceu uma diversidade de modalidades relacionadas: comunidades 

familiares entre irmãos foram frequentemente reconhecidas pelo direito; a 

homossexualidade, que foi largamente praticada na Grécia, não foi sistematicamente 

condenada em Roma, onde, obedecendo a critérios próprios, era praticada entre 

cidadãos, e os escravos. 

 

Esses exemplos relacionais, incrementados por diversos fatores, donde 

destacou-se o caráter patrimonial, servem para elucidar que diversos modelos de 

vida em comum podem ser praticados.75 

 

A estrutura da família romana é marcada pela existência de um grupo social 

superior, de onde afluía a soberania do pater famílias, e sofreu alteração no tempo 

com a influência da civitas e a consequente infiltração das instituições plebeias. 

 

O Estado teve seu apogeu, em sua função reguladora e protetora, ao alterar a 

estrutura antiga da família, conferindo-lhe nova conformação, transformando a 

finalidade do instituto tanto ética, como social, submetendo à sua soberania não 

apenas os grupos subordinados, mas o próprio indivíduo.76 

 

Como ensinam os Mazeaud: “a afluência de riquezas e a dissolução dos antigos 

costumes conduziram a uma ruptura da estrutura familiar até então conhecida, 

marcada pela diminuição do pater famílias, pela multiplicação de divórcio, pela 
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frequente realização de casamentos sine manus – em que a mulher não mais 

pertence à família de seu marido. Como consequência direta dessas alterações, 

aponta-se a baixa natalidade, que levou o Imperador Augusto a compilar uma série 

de comedimentos em favor do estabelecimento de famílias numerosas, bem como a 

redução do adultério”.  

 

No século IV d.C., com Constantino, uma nova ideia de família adentrou na 

realidade romana - a concepção cristã-, que lhe conferiu um novo aspecto: no lugar 

da grande família romana veio a família formada pelo casal e sua prole, cuja coesão 

se funda no sacramento do casamento.77 

 

 

2.3 A Família no Direito Medieval 

 

         Santiago Dantas ensina, que durante a Idade Média a organização da família 

recebeu três influências marcantes: a do Direito Romano, que continuava a reger os 

povos dominados; a do Direito Canônico, que se alargava com o prestígio da Igreja, 

e a do Direito Bárbaro, trazida pelos povos conquistadores.78   

 

         A Igreja neste período teve grande influência, determinando as bases 

existenciais dos fiéis, legislando sobre a família (Direito Canônico) e o matrimônio, 

reformulando totalmente suas bases, instituindo-o como um sacramento, 

diferenciando-o assim, do matrimônio romano, ou, de um modo geral, do matrimônio 

pagão.  

 

Para o Direito Canônico, a família é formada pelo matrimônio, que traz 

consignado um caráter de sacralização externo pela indissolubilidade do vínculo 

matrimonial, e que tem na conjunção carnal o seu elemento objetivo. Desta forma, a 

Igreja fez penetrar suas concepções na estrutura familiar.79 
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Ensina Stéphane Nadaud que, “na Idade Média o que funda a família não é mais 

a existência do pater, mas o casamento, definido como uma sociedade de vida, um 

contrato onde os indivíduos de dois sexos inserem-se na gênese de uma nova 

família, como um bem”.80 

 

 

 

 

Leciona Nadaud: 

 

[que] pouco a pouco a família romana e a família medieval se unem 
na noção conjugal – o casamento como consortium vitae – e filiação, 
sendo de importância máxima o elo que os une. É assim que altera-
se a forma desta família, mudança paralela às profundas mutações 
da sociedade: a família tende a ser cada vez mais concebida como o 
centro da estrutura da sociedade, e, desta forma, o lugar onde se 
exerce o poder81.  

 

Na Idade Média, bastava o simples consentimento sem nenhuma outra 

formalidade para o casamento, pois o casamento clandestino fora um verdadeiro 

flagelo, em virtude da situação muito desfavorável em permaneciam os filhos 

gerados nessas relações.  

 

Para pôr fim a estas, o Concílio de Latrão de 1215 editou regras para a 

celebração dos casamentos, indicando que cometia pecado quem se casasse sem a 

bênção nupcial ou não procedesse às denuntiationes – anúncio do casamento 

(proclamas). Elaborou ainda a Igreja, no século XIII, a teoria dos impedimentos 

matrimoniais.82 
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Introduziram o chamado “regime de lei pessoal” pelos bárbaros, conservando 

suas instituições e permitindo que paralelamente os romanos conservassem as 

suas. 

 

 A modalidade de família por eles estabelecida era de estrutura simples adepta 

ao tipo paternal (e não patriarcal), adotava-se um matrimônio dotado de grande valor 

moral em que a mulher participava na comunhão da vida conjugal, sendo também o 

matrimônio germânico o primeiro a admitir a participação do Estado, representado 

por um funcionário. 

 

Leciona Santiago Dantas que, do convívio das três formas de matrimônio 

durante a Idade Média: (o germânico, o romano e o eclesiástico), resultara o 

moderno regime matrimonial.83  

 

Para John Gilissen que, tal como os romanos, os germânicos, em regra, são 

monogâmicos, mas como as alianças entre os clãs são tomadas pelos laços de 

casamento, visando-lhes ampliar o poder, muitas vezes contraíam vários 

matrimônios. 

 

Duas modalidades de casamento eram conhecidas: por rapto e por compra. 

Neste último, a vontade das partes não era levada em conta, principalmente a da 

mulher; com a evolução dos tempos, após o período das invasões, houve uma 

alteração no casamento por compra, deixando a mulher em si de ser comprada, mas 

sim o direito sobre ela.  

 

Sob a influência da Igreja, passa a ser necessário o consentimento da mulher, 

segundo dispõe o Édito de Clothaire II (584 – 629), mas na prática essas compras 

continuam a ser efetuadas. Assim, prevê que a única forma de divórcio reconhecida 

é o repúdio da mulher pelo marido, que, por provocar motivo de vingança familiar, só 

podia ser instituído por motivos legítimos: adultério, atentado à vida do marido, 

esterilidade e feitiçaria. 
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Do século X até o século XVI, o casamento e o divórcio são regulados 

exclusivamente pelo direito canônico, tendo a Igreja monopólio de jurisdição nessa 

área.  

 

Fonte formadora da família, o casamento na Baixa Idade Média é definido como 

um contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente, sem intervenção de 

terceiros, nem exigência de formalidades determinadas. A partir do século XII, passa 

a ser um sacramento regido por regras de caráter divino, entendendo os canonistas 

que a sua validade se confirmava pela conjunção carnal.84  

 

Leciona Adhémar Esmein, que “os elementos formadores do casamento eram: o 

consentimento das partes, que significava a essência do matrimônio, inspirado no 

direito romano; a cópula; o consentimento precedente ao definitivo – promessa de 

casamento – e a benção nupcial”.85  

 

A primeira concepção materialista do casamento foi desenvolvida pelo arcebispo 

Hincmar de Reims, aduzindo que um casamento não consumado não é considerado 

plenamente um casamento.86 

 

Dois defensores ardorosos da Escola de Bolonha e Decretistas distinguiram 

duas espécies de casamento: o matrimonium initiatum, puramente consentido, 

válido, mas incompleto, não sendo considerado um sacramento nem indissolúvel, 

defendido por Ivo de Chartres e Pedro Lombardo, e o matrimonium consumatum, 

que é um sacramento e, portanto, indissolúvel. 

 

Diante dessa dicotomia, os papas tentaram conciliar as duas tendências. Assim, 

uma decisão do Papa Alexandre III, no fim do século XII, denominada as Decretias 

de Gregório IX, irá impor como doutrina clássica um meio-termo entre as duas 

concepções, determinando que o casamento existe desde a manifestação do 

consentimento, mas poderá ser dissolvido pelo Papa se não for consumado. 
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Para John Gilissen essa teoria vai perdurar até o concilio de Trento, quando será 

confirmada e desenvolvida por S. Tomás de Aquino; o casamento é um contrato 

consensual, não real – a consumação não é um elemento essencial para a sua 

formação, não solene, não impondo, ainda, a falta de benção nupcial nenhuma 

sanção jurídica. 

 

Muito embora não seja previsto o divórcio no direito canônico, salvo a 

possibilidade de se dissolver o casamento não consumado, havia a possibilidade da 

separação de pessoas requerida por qualquer dos cônjuges desde o século XIII, 

mantendo-se, entretanto, a união.   

 

Dessa forma, pode-se ver como a Igreja, durante toda a Idade Média, afirmou 

sua competência em matéria matrimonial, situação que permaneceu praticamente 

inalterável até o final do século XIX, com o apogeu do Estado, que passou a 

regulamentar o casamento.87 

 

Assim, devido às mudanças na realidade social, parte da doutrina medieval 

passou a admitir o divórcio em caso de adultério. Foi neste período da história que 

apareceu a teoria da contratualização do matrimônio, através da influência dos 

romanistas do século XII.88  

 

 

 

 

2.4 A Família no Direito Privado brasileiro 

 

A história da vida privada tem seu início em 1808, quando Dona Maria I, seu 

filho, o príncipe regente, e boa parte da corte portuguesa se fixaram no Rio de 

Janeiro, a América portuguesa viu-se pela primeira vez dotada da máquina estatal 

em toda a complexidade, e pela primeira vez instituições públicas de monta aí 

começaram a funcionar. 
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O universo público então desponta seu delineamento com mais clareza, onde os 

jornais, antes inexistentes, passaram a conformar e a expressar a opinião pública 

que, aos poucos, as elites deixaram de mandar os filhos estudarem do outro lado do 

Atlântico, com um atraso de dois ou três séculos, com relação aos colonos da Nova 

Inglaterra, Virgínia, México e Peru. 

 

 A corte, por mais provinciana que se mostrasse, quando comparada às demais 

da Europa, de onde vieram os hábitos e costumes civilizatórios – utilizando-se, 

nesse sentido, a acepção de Norbert Elias, para quem tais hábitos e costumes 

integram um processo social complexo e diretamente relacionado à estruturação dos 

Estados modernos. 

 

A abertura dos portos contribuiu da mesma forma para que o Reino do Brasil – 

como logo passaria a se chamar a antiga Colônia – fosse aos poucos recebendo as 

modas e os usos da Europa. 

 

Os viajantes estrangeiros que anteriormente estiveram em Recife, Salvador, ou 

Rio de Janeiro, regressavam em número ainda maior integrando missões e 

programas científicos, registrando com um olhar desconfiado e cheio de reserva a 

sociedade que ia se formando na América portuguesa. 

 

Segundo Fernando Novais89 foi então, talvez, “que o Brasil começou a se fazer 

Brasil”. No período joanino, portanto, os contornos da vida privada se delinearam 

com maior clareza, sobretudo no que diz respeito às camadas dominantes da 

sociedade. 

 

Contudo, em história nada se faz subitamente, como aduz o supracitado autor, 

nem mesmo as revoluções, bem como, os demais fatos de ruptura, que ocorrem em 

longos processos de difícil e demorada sedimentação.   
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Foram três séculos que lançaram as bases de uma vida privada no Brasil, e os 

traços que esta adquiriu posteriormente devem-lhe muito. Naquela época a 

insignificância do espaço público hipertrofiou dimensões odiosas do espaço privado 

– como já vira nosso primeiro historiador, frei Vicente do Salvador90, citado em 

epígrafe no capítulo 1, “Condições da privacidade na Colônia” -, sem, entretanto, 

propiciar o desenvolvimento de uma vida privada no sentido pleno. 

 

Se o público e o privado são conceitos polares, como frisa, mais uma vez, os 

espaços próprios a um e outro âmbito português pela extensão de um oceano, foi a 

América portuguesa, nesse sentido, o reino da indiferenciação. 

 

Durante todo o período inicial de nossa história, a imensidão geográfica dificultou 

o convívio, e ao mesmo tempo, tornou-o inevitável, como “formas provisórias de 

existência: a vida cotidiana nos caminhos, nas fronteiras e nas fortificações”91. 

 

Se as distâncias enormes retardavam os contatos, e se os aglomerados dos 

tempos coloniais apresentam sempre uma feição triste de isolamento e abandono – 

quer se trate de aldeias pintadas por Alexandre Rodrigues Ferreira, ao norte, quer 

dos aglomerados litorâneos registrados a nordeste, por Barléus, ou ainda das 

aldeias fortificadas cujo traço nos deixou José Custódio de Sá e Faria, ao sul – eram 

o próprio isolamento e abandono que obrigavam as pessoas a se manterem 

próximas umas das outras, contornando as ameaças oferecidas pelo próprio meio 

natural. 

 

Os domicílios dos mais bem situados socialmente foram talvez os espaços 

privilegiados da intimidade, e neles freqüente a vida privada andou de mãos dadas 

com a autossuficiência: boa parte da população doméstica costurava, produzia 

farinha de milho ou de mandioca, fabricava aguardente, trançava cestos, tecia redes 

e panos mais rústicos. 
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Mas esse conceito foi especialmente ampliado por alguns dos grandes ideólogos 

da nossa cultura, como "Gilberto Freyre92 que demonstra a “Família e a vida 

doméstica”, bem como, as “Moralidades brasílicas: deleites sexuais e linguagem 

erótica na sociedade escravista”, e nos mostra as limitações da intimidade em casas 

de paredes finas e de cômodos polivalentes, que acabavam expulsando para os 

matos e quintais os amantes desejosos de colóquios mais demorados93. 

 

Neste contexto, Gilberto Freyre acerca do papel fundamental que a 

miscigenação ética representou no povoamento da Colônia. Afirma Gilberto Freyre 

que ao enlace com as nativas da terra os portugueses já estariam predispostos por 

sua própria formação híbrida, fruto da bicontinentalidade histórica de Portugal, e sua 

“indecisão étnica e cultural entre a Europa e a África” decorreria disso a tendência 

portuguesa à miscibilidade, bem como, o afrouxamento dos preconceitos raciai 

 

Gilberto Freyre considera essa predisposição lusitana ao encontro e mistura com 

outras etnias revelar-se-ia, antes de tudo, no plano sexual, na atração incontida que 

os primeiros colonizadores pareceram sentir pelas índias, lançando-se a elas com 

volúpia tão logo desembarcavam nas praias.  

Ao ímpeto lusitano as índias teriam correspondido plenamente, acrescenta 

Freyre94, e talvez o tenham feito menos por razões priápicas, como alguns disseram, 

do que pela “circunstância da escassez, quando não da falta absoluta, de mulher 

branca”. 

 

E ao encontro com as índias ter-se-ia seguido o enlace com as negras, depois 

com as mulatas, e assim se formaria o povo brasileiro, compensando-se a 

precariedade da vida no trópico, a alimentação deficiente, as doenças e tudo o mais, 

pelo adocicamento das relações entre as diferentes culturas. Relações estas, 

hierarquizadas, visto que balizadas pela escravidão, porém pacíficas, afetivas e 

fortemente sexualizadas. 
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Entretanto a restringir a intimidade, havia ainda o olho atento do Ofício, benévolo 

para com os denunciantes e os devassadores da vida alheia entre paredes, havia, 

talvez, mais do que qualquer outro obstáculo, a onipresença da escravidão, que 

impunha o convívio estreito, em cada domicílio, entre homens livres e cativos – entre 

brancos e mestiços mais europeizados e negros africanos que desconheciam tanto o 

português quanto os códigos da cultura européia. 

 

Em cada domicílio habitava um inimigo em potencial dos senhores, alerta a cada 

passo deles, capaz de tirar-lhes a vida aos poucos, por meio de um envenenamento 

vagaroso, ou, de repente, numa tocaia no quintal. 

 

Dispersão, isolamento e escravismo ditaram uma forma peculiar de viver a 

religiosidade, hipertrofiando-lhe o âmbito doméstico e privado, matizando-a com os 

tons de mestiçagem cultural, ou do sincretismo. 

 

As práticas domésticas de cultuar santos, de tratá-los como amigos ou inimigos 

da família, e nessa qualidade capazes de guardar segredos ou receber pancadas, 

são bem nossas conhecidas até hoje, integrando a espiritualidade diária dos 

brasileiros. 

 

O “Cotidiano e a vivência religiosa: entre a capela e o calundu”, o isolamento 

próprio à América portuguesa possibilitou uma prática religiosa privada que foi do 

eremitismo, próprio ao cristianismo primitivo, até os encontros sabáticos em locais 

ermos, estes últimos supreendentemente semelhantes aos verificados em solo 

europeu mais ou menos na mesma época. 

 

As limitações advindas do isolamento poderiam ter sido minoradas se Portugal 

houvesse adotado política diversa para sua colônia na América, nela permitindo a 

circulação de gazetas – como as que tiveram função tão importante na constituição 

do povo norte-americano – e a criação de universidades, presentes desde o século 

XVI nos dois vice-reinados hispano-americanos, o da Nova Espanha e o Peru. 
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Desconhecesse as razões que levaram a Metrópole a agir de maneira distinta, 

mas o que tal atitude acarretou foi a delimitação de um modo específico de vivência 

privada, levando para o âmbito doméstico o ensino das primeiras letras, as 

discussões políticas e intelectuais, o empréstimo de livros, a organização de 

bibliotecas e, até, uma relação peculiar com a própria língua. 

 

Não derivaria dessa ordem de coisas a fala macia e familiar do português do 

Brasil, tão mais distante da língua escrita do que o português duro de nossos avôs 

de além-mar? As relações entre as formas assumidas pela língua falada, o ensino, a 

leitura, as bibliotecas e, por fim, a revolta política, mas, “O que se fala e o que se lê: 

língua, instrução, o ensino, a leitura” e “A sedução da liberdade: acarretaria no 

cotidiano e a contestação política no final do século XVIII”. 

 

Tal vivência dominantemente privada do espírito sedicioso foi um traço peculiar 

da América portuguesa; talvez em nenhuma outra região do antigo sistema colonial 

as reuniões escusas e as conversas secretas tenham tido o papel que lhes coube 

aqui, o desconforto ante a condição colonial expressando-se, primeiro, no âmbito 

restrito da vida privada: afinal, “Tal é o dia do batizado” seria o mote do levante de 

1789 em Minas, e foi no batizado de um dos filhos de Alvarenga Peixoto que tiveram 

lugar algumas das mais relevantes articulações sediciosas. 

 

Os três séculos que antecederam a “interiorização da Metrópole” conheceram, 

portanto, formas descontínuas e intermitentes de intimidade. Cotidiano e vida 

privada se entretecem, e ás vezes é difícil separá-los justamente por ser o espaço 

específico da privacidade. 

 

Mas não é possível deixar de detectar tal espaço no apreço do coronel Costa 

Aguiar para com seu ambiente doméstico, no cuidado e no carinho com que cerca a 

prole e a esposa, lançando em seu Caderno de Assentos as despesas com 

educação do filho em Coimbra ou com a compra dos brincos de Bárbara a 

consorte95. 
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Entretanto os dados da vida doméstica, recolhidos em inventários e testamentos, 

tampouco informam se no momento da partilha dos bens, ou do registro da 

observação os membros da família compartilhavam um cotidiano. 

 

O domicílio, portanto, se sobrepõe à família, numa análise onde as famílias, 

além de se constituírem a partir de diferentes tipos de uniões (sacramentadas ou 

não), encontravam-se muito freqüentemente dispersas por longos períodos, 

característica de certa forma imposta pela própria colonização. Ora era o pai que se 

ausentava a serviço da Coroa ou em razão de suas atividades, ora era a filha que se 

casava fora do local de seu domicílio, ou o filho que partia numa expedição ao 

sertão. 

 

Isso, sem contar esposas e maridos que abandonavam a família para viver com 

outros companheiros, além, é claro, das repetidas interrupções dos laços familiares 

causadas por mortes prematuras. 

 

É o espaço do domicílio que reúne, em certos casos, apenas pessoas de uma 

mesma família nuclear e um ou dois escravos, em outros, somavam-se a essa 

composição agregados e parentes próximos, como mães viúvas ou irmãs solteiras. 

 

Neste sentido, Fernando Novais assevera que, “por vezes encontramos 

domicílios compostos de padres com suas escravas, concubinas e afilhadas, ou 

então comerciantes solteiros com seus caixeiros. Em alguns domicílios verificamos a 

presença de mulheres com seus filhos, porém sem maridos; também se depararam 

com situações em que um casal de cônjuges e a concubina do marido viviam sob o 

mesmo teto. Isso sem falar nos filhos naturais e ilegítimos que muitas vezes eram 

criados com os legítimos.  

 

Tantas foram as formas que a família colonial assumiu, que a historiografia 

recente tem explorado em detalhe suas origens e o caráter das uniões, enfatizando-

lhe a multiplicidade e especificidades em função das características regionais da 

colonização e da estratificação social dos indivíduos. 
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Entretanto não se pode negar a importância do casamento no projeto 

colonizador do Estado e da Igreja, embora na prática ele tenha sido uma instituição 

primordialmente da elite, pois conferia status e segurança aos colonos, tornando-o 

desejável tanto pelos homens como pelas mulheres. Mas pessoas de origem 

humilde, inclusive escravos, uniram-se em matrimônio perante a Igreja, conforme 

indicam vários estudos96. 

 

No que tange à prole e à parentela, a noção de privacidade pulsa a cada linha 

do borrador de um curioso senhor de engenho falido, que, em meados do século, 

registrava com letra firme e precisa os atos diários de sua vida, descritos como 

“Ritos da vida privada”97, traz à luz, misturando-os com outros modos do 

ordenamento da vida cotidiana, como os lunários perpétuos. 

 

Cotidiano e privacidade, por fim, misturavam-se mais uma vez na vivência de 

certos rituais: o nascimento, o casamento a morte, quando parentes e vizinhos se 

juntavam para partilhar dores e alegrias, como em nossos dias. 

 

No decorrer do século XIX, muita coisa mudaria, e certamente o espaço da 

privacidade iria se ampliar, melhor definindo, contudo, os seus contornos. A vinda da 

família real seria, sem dúvida, um ponto de inflexão. 

 

Mas nunca uma ruptura, como, aliás, também não o seria a independência de 

1822. Uma vida de Corte, europeus em maior número e a presença cultural mais 

efetiva do Velho Continente não bastariam para dar semelhança às normas de 

conduta, assim como o caráter restrito dos grupos que procederam à declaração de 

independência não bastaria para criar a nação. 

 

Enquanto o autocontrole e a civilité se espraiavam no âmbito das elites, o teor 

violento da vida – decorrência inelutável do escravismo – continuava imperando nos 

sertões e nas zonas fronteiriças. 
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Nosso processo civilizador, portanto, acentuou a clivagem entre o mundo mais 

bem-ordenado da polidez, das normas do convívio social, e os largos espaços de 

barbárie e violência. Nas moradas urbanas, nas fazendas das frentes pioneiras, 

onde se tem notícia de que chegaram pianos em lombo de burro; nos antigos 

engenhos de açúcar, em que a louça azul da Companhia das Índias atestava pelas 

riquezas passadas, persistiria a presença escrava, às vezes ombro a ombro com 

trabalhadores italianos, espanhóis e alemães.No século XIX, a escravidão 

continuaria qualificando a vida privada brasileira. 

 

De corpo inteiro da capa do volume, fotografia feita no Recife por volta de 1860. 

Na época era preciso esperar no mínimo um minuto e meio para se fazer uma foto. 

Assim, preferia-se fotografar crianças de manhã cedo, quando elas estavam meio 

sonolentas, menos agitadas. 
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O menino veio com a sua mucama, enfeitada com a roupa chique, o colar e o 

broche emprestados pelos pais dele. Do outro lado, além do fotógrafo Villela, podiam 

estar a mãe, o pai e outros parentes do menino. Talvez por sugestão do fotógrafo, 

talvez porque tivesse ficado cansado na expectativa da foto, o menino inclinou-se e 

apoiou-se na ama. Segurou-a com as duas mãozinhas. Conhecia bem o cheiro dela, 

sua pele, seu calor. Foi no vulto da ama, ao lado do berço ou colado a ele nas horas 

diurnas e noturnas da amamentação, que seus olhos de bebê haviam se fixado e 

começado a enxergar o mundo. 

 

Por isso ele invadiu o espaço dela: ela era coisa sua, por amor e por direito de 

propriedade. O olhar do menino Augusto Gomes Leal, voa no devaneio da inocência 

e das coisas postas em seu devido lugar.  
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Ela, a ama escrava, ao contrário, não se moveu. Presa à imagem que os 

senhores queriam fixar, aos gestos codificados de seu estatuto. Sua mão direita, ao 

lado do menino, está fechada no centro da foto, na altura do ventre, de onde nascera 

outra criança, da idade daquela. 

 

Manteve o corpo ereto, e do lado esquerdo, onde não se fazia sentir o peso do 

menino, seu colo, seu pescoço, seu braço escaparam da roupa que não era dela, 

impuseram à composição da foto a presença incontida de seu corpo, de sua nudez, 

de seu ser sozinho, da sua liberdade. 

 

O mistério dessa foto feita há 130 anos chega até nós. A imagem de uma união 

paradoxal, mas admitida. Uma união fundada no amor presente e na violência 

pregressa. Na violência que fendeu a alma da escrava, abrindo o espaço afetivo que 

está sendo invadido pelo filho de seu senhor. Quase todo o Brasil cabe nessa foto98. 

 

A história da vida privada termina problematizando o local do público e do 

privado. Para além de se tratar de concepções polares – a afirmação de um 

depende da realidade do outro -, o que se verificou foi a singularidade de sua 

utilização no Brasil. 

 

Longe de um modelo fechado, no país o privado foi se afirmando enquanto um 

processo histórico e, mais especificamente, mediante um fator complicador. 

 

Em face do desconhecimento sistemático da esfera pública, dessa má 

consciência que se instaura diante do Estado e das instituições representativas, 

ocorre uma espécie de releitura do privado, desfocado dessa maneira. 

 

Por outro lado, a pobreza vivenciada por grande parte da população, livre de 

qualquer propriedade e dos meios mais elementares para a sobrevivência, coloca 
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em questão a própria discussão mais imediata da privacidade, entendida como 

domesticidade e estabilidade. 

 

Isso sem falar dos setores que, apesar de experimentarem uma situação 

diferenciada, sofrem as decorrências históricas do exercício débil da cidadania e sua 

frágil afirmação.  

 

Mais uma vez, se não se concretiza a representação do Estado, em seu lugar 

surgem novas noções do que hoje é “público” e do que cabe, em contraposição, à 

esfera do privado. 

 

Além disso, diante da evidência de uma realidade global, a privacidade ficou 

mais que sitiada, já que até dentro de casa não se está mais na intimidade do lar. 

Visitantes cujas regras de etiqueta não primam pela discrição, como a televisão, o 

computador e a Internet, fazem com que mesmo no âmbito doméstico se esteja 

conectado com o mundo de fora, que cada vez mais esfumaça as fronteiras entre o 

público e o privado. 

 

Não se quer dizer, porém, que não existe vida privada nesses “recantos 

tropicais”, e sim que a mera aplicação de modelos externos resulta em artificialidade, 

ou em uma leitura, no mínimo original, dessas noções, sobretudo quando 

comparadas aos casos clássicos. “No Brasil o liberalismo sempre foi um grande mal-

entendido”, dizia Sérgio Buarque de Holanda em seu livro Raízes do Brasil, 

desautorizando o uso imediato dos exemplos europeus e procurando por 

interpretações singulares que permitissem analisar as práticas de personalismo, as 

modalidades que levam à indeterminação entre a esfera pública e a esfera privada 

de atuação, suas mazelas e conseqüências na conformação nacional. 

 

O Brasil nunca foi tão integrado e jamais tão particular. Riscado pela arquitetura 

verticalizada dos grandes edifícios que invadem as metrópoles, pintado pelas cores 

vivas das festas populares, das casas caiadas e dos bairros que ainda lembram as 

imagens guardadas e da terra natal. 
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Definido pela violência e pela sobrevivência dada pela provisoriedade ou 

destacado como um grande e potencial mercado consumidor, onde novas vogas e 

modas estão em consonância com os próprios centros produtores. 

 

O fato é que no país as imagens que trazem a convivência de pólos opostos 

multiplicam-se. Altares com santos dispostos lado a lado com a televisão; casas de 

construção improvisada onde os aparelhos eletrônicos servem como motivo de 

decoração; a convivência de hábitos que lembram origens distintas. 

 

Entender a vida privada na tensão do processo histórico, no movimento que se 

reatualiza monotonamente no tempo longo, mas que é cortado pelas novas técnicas, 

como o computador e a televisão, que invadem o cotidiano, ou mesmo pela 

globalização. 

 

O novo momento se anuncia a partir dos anos 30, com Getúlio Vargas, talvez o 

grande símbolo de como fazer da política a introdução do privado na vida pública e 

da vida pública no privado. O seu limite esbarra nas incertezas do momento 

presente, de quem ninguém, por certo, é dono. 

 

A temporalidade e a peculiaridade foram os dois grandes eixos que 

acompanharam a História da vida privada no Brasil, sendo que o primeiro deriva do 

fato de ser esta uma obra histórica, cuja duração não é dada de forma matemática e 

fixa, mas se vincula à própria particularidade dos objetos recortados. O segundo 

lembra a singularidade do caso brasileiro, de uma privacidade que se constrói em 

um ambiente determinado. 

 

Fala-se em primeiro lugar da temporalidade, fenômeno que se apresenta a partir 

de historicidades diferentes – breve, curta, longa – e que mostra de que maneira a 

obra histórica persegue tempos distintos e processos divergentes de mudança. 

 

É certo que foi o historiador Fernand Braudel quem definiu esses termos de 

modo mais preciso, à curta duração corresponderiam a particularidade, as 

excentricidades de cada um dos momentos: a especificidade da rebelião na vida 
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colonial, as formas de protesto escravo do Brasil Império, a dinâmica da transição 

tecnológica na Nova República, as vicissitudes do processo de globalização. 

 

Na duração média é possível notar fenômenos comuns aos diferentes períodos, 

mas peculiares em sua afirmação, redescobertos nas lógicas e argumentos que 

perpassam os capítulos de cada um dos volumes. É nessa perspectiva que 

percebemos a nacionalidade em formação no período colonial, seu processo de 

consolidação no Império e a luta pela sobrevivência, mais contemporaneamente. 

 

Também a forma de organização familiar passou por momentos diversos mas 

que guardam um certo diálogo em sua afirmação patriarcal, semipatriarcal durante o 

Império e nuclear no Brasil contemporâneo. 

 

Mas a percepção de que uma série de fenômenos persistem e aparecem 

reiteradamente na longa duração da história e a falta de identificação do brasileiro 

com sua terra, a ausência de integração geográfica, a extroversão ou mesmo essa 

forma particular de introduzir modelos de fora e fazê-los dialogar com esta realidade 

local – para o bem ou para o mal -, a sociabilidade que combina com a afirmação de 

uma religiosidade expandida, a falta de identidade que leva a um patriotismo muitas 

vezes ingênuo, são alguns poucos exemplos de uma história que se constrói como 

um processo que reconhece mudanças mas apresenta persistência. 

 

Isso sem falar das condições de provisoriedade em que vive boa parte da 

população brasileira. Não há, dessa maneira, por que optar entre o acontecimento e 

a longa duração, a conjuntura e a estrutura. É na fronteira entre essas dicotomias 

que percebemos a construção de processo, que, se falam de temporalidades 

distintas, marcam também singularidades: sinalizam para as peculiaridades da 

história desenhada no cenário brasileiro. 

 

Na verdade, trata-se da história de uma nação específica. Em questão estavam 

peculiaridades locais e, em especial um recorte particular, que é a vida privada. 

 

O autor repensa no que faz do “Brazil, Brasil”, ou em que, país é esse, implica 

destacar, no paralelo, elementos que delimitam um processo distinto. Seja por meio 
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das trapaças que a cultura prega diante da diferença nas estações do ano, de uma 

condição periférica e colonial que se perpetua nos novos jogos cotidianos, de um 

passado escravocrata que deixa marcas de natureza econômica, mas também 

cultural e social, enfim, estamos falando não só dos tempos históricos variados, 

como também das especificidades que levam a reconhecer um processo, no mínimo 

singular. 

 

As perspectivas variadas que estão vinculadas, por sua vez, a temporalidades 

peculiares, que tem como objeto central entender a vida privada local enquanto um 

processo em constituição; um fenômeno que a rigor não existe nessa “América 

Portuguesa” que não é sequer Brasil. 

 

Trata-se de um momento em que os limites da vida privada estão relacionados à 

ausência do Estado e à presença crescente dos domicílios; à descontinuidade desse 

território extenso e escassamente povoado. 

 

O que se constata, portanto, é a afirmação da privacidade apesar de todos 

esses óbices, que a torna um foco, quase, virtual. Por outro lado, a escassez de 

imagens, advinda de uma falta de tradição portuguesa em representar esse tipo de 

tema, levou a uma opção por fontes muitas vezes inéditas, que pudessem se 

confrontar com o domínio absoluto da iconografia religiosa barroca. 

 

Referente ao Império, a temática da privacidade aparece ligada à problemática 

da escravidão e à sua difícil convivência com a modernidade. Nos hábitos, nos 

costumes e na linguagem; na cultura e na política é a questão da escravidão que 

permeia essa sociedade. 

 

Além disso, houve um recorte que distinguia o enfoque regional como eixo 

básico, sem descuidar do lado eminentemente rural dessa nação em processo 

formativo de diferentes núcleos de sociabilidade, destacando-se, porém, o lado 

centralizador e irradiador que guardava a Corte, como pólo cultural de difusão de 

modas e valores. 
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Por fim, com vistas a repensar nas distâncias que normalmente separam o 

“retrógrado Império” da “moderna República”, houve o contraste com as famosas 

pinturas e aquarelas dos acadêmicos classicistas com o rico material da imprensa 

nacional e os grandes avanços na área da fotografia. 

 

Os primeiros momentos republicanos demonstram, sobretudo, o impacto da 

modernização sobre uma sociedade recém-egressa da escravidão e pouco 

acostumada às alternativas da cidadania. 

 

Contudo as comunidades tradicionais como os crescentes núcleos urbanos, se 

valem de ângulos distintos, os impasses trazidos por essa “era dos meios de 

comunicação” cujo grande signo é a aceleração. 

 

Nesse processo, redefinem-se domicílios e relações de gênero, novos e velhos 

rituais entra em choque, todo um estilo que lembra a mais “pura e genuína 

modernidade” e dialoga com as marcas do arcaico: as sociedades rurais que ainda 

representam a maior parte da população, as ondas imigrantes que enfrentam os 

problemas do difícil processo de instalação em um país de costumes, climas, hábitos 

e gentes estranhas. 

 

Em um passado mais recente, quase imediato, mas marcado por uma 

transformação ainda mais acelerada. É o momento em que o Brasil se enquadra em 

uma economia globalizada – em uma aldeia global – onde compartilham espaços o 

mais “absoluto atraso” e a mais “recente modernidade”. Nesse contexto em que 

apocalípticos convivem com integrados, a festa com a Internet e a televisão dita 

padrões de comportamento, mais uma vez não é só a temporalidade que interessa 

repisar, mas uma certa, peculiaridade que se destaca com base nas especificidades 

locais, um trânsito de informações que é mais e mais generalizado. 

 

Neste sentido a vida privada ganha o contraste, do novo e velho, moderno e 

antigo, tradicional e contemporâneo, sagrado e profano. 

 

O Brasil nunca foi tão integrado e ao mesmo tempo tão original: “espelho da 

civilização” ou sua “imagem deformada”; comum e particular. 
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No ambiente simples da arquitetura colonial, globos e livros sugerem alguns 

símbolos da cultura ocidental. A modernidade do Império traz em si a convivência de 

contrários: a fé da Igreja, a afirmação do Estado e a escravidão. No Rio de Janeiro 

de inícios do século XX, o “cartão-postal” da nova República apresenta uma divisão 

clara de espaços entre a tecnologia, o templo e a natureza. 

 

Por fim, bem no meio da pujante Amazônia impõe-se a imensa antena 

parabólica, que unifica e desmonta antigas formas de sociabilidade. É assim também 

que se delimita o movimento da história em dois eixos, que marcam tanto a 

mudança como a permanência, portanto dentro da temporalidade e especificidade 

das preocupações de toda a história da vida privada. 

 

 
2.5 A Família no Direito Moderno 

 

As instituições romanas, canônicas e germânicas, apesar de terem convivido 

durante toda a idade média, separaram-se na Idade Moderna, devido aos pontos 

conflitantes entre elas. 

 

A reforma religiosa atingiu gravemente a autoridade da Igreja no domínio do 

casamento. Como reação, a igreja toma, no Concílio de Trento (1545 a 1563), 

medidas importantes em matéria de casamento. 

 

Pelo decreto Tametsi, de 1563, o casamento torna-se um contrato solene, 

através do qual devem ser observadas várias formalidades, levando os casamentos 

clandestinos a tornarem-se nulos, pois deve o casamento ser efetuado in face 

ecclesiae. Entretanto, mantiveram-se, algumas características basilares, como a 

indissolubilidade dos votos e a desnecessidade de consentimento parental para a 

validade de ato.99 

 

Édito de Nantes, com a sua revogação, em 1685, conduziu à perda do caráter 

sacramental do casamento. Assim, com o monopólio da Igreja, em matéria de 
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casamento, posto em cheque, abriu-se espaço para a regulamentação dos mesmos, 

pelo Estado levando a uma secularização e laicização do casamento, geradas pelos 

ideais da Revolução Francesa e dos seus efeitos no Código Civil de 1805. O 

casamento passou a ser definido como um contrato civil (artigo 7°, Tít. 2 da 

Constituição Francesa de 1791), seguido da autorização do divórcio por lei (votada 

em 20 de setembro de 1792). 

 

Prelecionam os Mazeaud, os ideais dos filósofos do século XVIII transformaram 

o casamento numa verdadeira união livre, formando-se e dissolvendo-se ao prazer 

dos contraentes (defendeu Rousseau a ideia do estado de natureza em matéria de 

constituição familiar, e entendeu Voltaire que o divórcio era uma necessidade 

natural), observadas as formalidades estabelecidas na lei. Retira-se, assim, da 

família, seu fundamento principal: o casamento, passando-se a perquirir, desse 

modo, a equiparação jurídica das diversas formas de composição familiar, bem 

como o status legal da prole advinda da pluralidade dessas relações.100 

 

Destaca Brigitte Basdevant-Gaudemet que a legalização do divórcio foi 

necessária a fim de garantir a liberdade de culto religioso, pois algumas religiões 

admitiam o divórcio, valorizando, assim, em primeiro plano, os interesses da 

sociedade e, em seguida, os ínsitos à família.101 

 

Instituiu-se o casamento civil, na França, relegando o casamento religioso a 

negócio eclesiástico. De acordo com o artigo 7° do Código Civil francês retrata que 

“a lei não considera o matrimônio senão como um contrato civil”. A autoridade civil 

intervém na manutenção dos registros paroquiais a partir do século XV (Bolonha, no 

ano de 1454, ou França, no ano de 1539). A família continuou a ser formada pelo 

matrimônio, porém algumas alterações foram sentidas, como a alteração do regime 

dotal pelo da comunhão – elevando a condição da mulher, permanecendo, todavia, a 

forma patriarcal, embora mais atenuada do que no direito romano.102 
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Leciona John Gilissen, na Europa ocidental a família obedeceu a um modelo 

patriarcal, em que a autoridade suprema era exercida pelo pai, ou avô; era formada 

por todos aqueles que sentiam entre si uma relação de parentesco, estendendo-se 

este tanto quanto permitisse o reconhecimento dos laços de sangue. A família 

desempenhava um papel essencial na formação social e jurídica do Estado, tal como 

o fazia nas sociedades primitivas e feudais. 

 

São consideráveis os efeitos do parentesco, ligando os parentes por elos de 

solidariedade familiar, obrigando os partícipes à vingança privada, à 

responsabilização ou hostilização por qualquer malefício causado por um familiar, à 

assistência em justiça, ao acesso à propriedade. 

 

No decorrer da evolução do direito de família nos séculos XI ao XIX gerou um 

enfraquecimento dos direitos e deveres da família, pois, na medida em que o Estado 

se consolida e consegue a ordem pública, a solidariedade familiar torna-se 

desnecessária.103 

 

Aduz Luiz de Aguiar Costa Pinto, “a hipertrofia do poder privado e a atrofia do 

poder político foram as condições propícias ao aparecimento da vingança privada 

como modo típico de controle social”; nesse contexto funcionava a família ou 

sociedade de parentes que desempenhava as funções de grupo total, satisfazendo 

em si mesma suas necessidades sociais. Exercia, então, o máximo de funções 

sociais, sendo definida como “um agrupamento político quase completo”, 

representando-se, extrinsecamente, como centro de produção econômica detentora 

de unidade religiosa, e com um poder político potente suficientemente para impor 

coercitivamente o primado do interesse coletivo sobre o individual.104 

Na Europa, durante o século XIX, valorizou a introdução de uma concepção 

mais individualista com o nascimento da família nuclear; surge também a família 

monoparental, fruto do divórcio e da filiação extramatrimonial, passando assim a 

coexistirem várias modalidades de família.105 
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A Família no Brasil, tal como é conhecida, sofreu influências da família romana, 

da família canônica e da família germânica. É notória a influência do direito canônico 

em nosso direito pátrio, como consequência direta da colonização portuguesa.106 

 

Durante todo período colonial e no Império, conheceu-se, como fonte formadora 

da família, o casamento: “casamento arranjado e o casamento por interesse”, sendo 

estes solenes contratos sociais de grande importância de inclusão na sociedade da 

época. Como aduz Mary del Priore, “testamentos revelam tensões entre pais que 

viam seus filhos contrariá-los ao casarem-se por amor”. A manutenção do status 

social era muito mais importante do que o amor entre as elites da época.107 

 

De acordo com o plano legislativo, vigeram as Ordenações do Reino, donde as 

Ordenações Filipinas serviram o direito civil até a entrada em vigor do Código Civil 

em 1017, mas as instituições familiares inúmeras vezes por leis especiais, como a 

Lei de 6 de outubro de 1784, que disciplinava os esponsais; a Lei de 29 de outubro 

de 1775, que mitigou os costumes relativos ao consentimento paterno para a 

realização de casamento; a Lei de 9 de abril de 1772, que instituiu a obrigatoriedade 

de prestação solidária de alimentos entre parentes; o Decreto de 3 de novembro de 

1827, que instituiu o casamento civil pela primeira vez em território nacional 

destinado aos católicos; o Decreto de 2 de setembro de 1847, atinente aos direitos 

do filho natural; o Decreto n°181, de 24 de janeiro de 1890, que, sob a lavra de Rui 

Barbosa, introduziu o casamento civil. No mesmo mês, tal como leciona Santiago 

Dantas, surgiram atos que separaram a Igreja do Estado, revogando-se, assim, o 

Decreto que em 1827 adotara o Direito Canônico, aprovando a Constituição do 

Arcebispo da Bahia; uma vez celebrado pela autoridade civil, passa a admitir-se o 

desquite contencioso e por mútuo consentimento; o Decreto n°521 proíbe a 

celebração do casamento religioso antes do civil. 

 

No que concerne o Código Civil brasileiro de 1916 trouxe algumas inovações ao 

Direito de Família, mas mantiveram muitas das estruturas que se estabeleceram no 

longo dos tempos, como uma estratificação da consciência jurídica popular. Os 

princípios de liberdade e igualdade consignados no período possibilitaram a 
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disseminação do divórcio e o reconhecimento da família natural ao lado da então 

denominada família legítima. Também se relativizaram os conceitos de autoridade 

marital e parental em matéria de família. Nesse sentido, houve uma significativa 

alteração dos costumes e uma evolução paralela da legislação familista.108 

 

Neste contexto leciona Paulo Salvador Frontini, que houve destaque no 

processo de emancipação da mulher, sensível aos olhos de todos, e está 

conduzindo a uma crescente e constante participação feminina em todos os setores 

da vida social. Ocioso seria destacar a influência desse fato no âmbito das 

atividades culturais, políticas, sociais e profissionais. E os reflexos dessas mutações 

já de algum tempo vêm se manifestando no campo do direito, com particular 

intensidade na disciplina do matrimônio e de seu regime de bens. Apenas para 

lembrar, cabe dar destaque à circunstância de que, hoje, no quadro das relações 

familiares, a mulher casada posiciona-se em nível de igualdade com o marido. Tem 

direito a formar, com o produto de seu trabalho – que pode exercer independente da 

autorização do cônjuge-bens reservados (Código Civil, artigo 246, com a redação 

dada pela Lei nº 4121, de 1962, artigo 1º); e em contrapartida, deve colaborar nas 

despesas de custeio do lar (Lei nº 4121, de 1962, artigo 2º). 

 

Diante desse quadro, não é difícil prever que a colaboração e o esforço comum 

dos cônjuges, no plano das preocupações materiais, assumirão cada vez mais, 

novos padrões.109 

 

Neste entendimento, como prelecionam os Mazeaud, “o legislador não tardará a 

ceder à dupla corrente representada pelo costume e pelo pensamento”.110 

 

Dessa forma, conjeturamos com Luis Diez-Picazo e Antonio Gullon que a família 

se estabelece através das recíprocas relações entre pessoas que possuem um 

ascendente comum ou também entre aquelas que vivem juntas mantendo uma vida 

doméstica, um destino conjunto. Desta sorte, pressupõem a família como uma dada 
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organização social, que detém normas próprias de comportamento, crenças e 

tradições. Somente através da valorização das ideias preconizadas em cada 

momento histórico da existência humana, bem como das necessidades econômicas 

que se impõem, pode-se definir o que efetivamente se entende por família em cada 

momento de sua evolução.111 

 

 

2.6 A Família Pós Moderna na Sociedade Brasileira 

 

 

As transformações em sociedade a partir da segunda metade do século XX 

assistiram a um processo sem precedentes na história do pensamento e da técnica, 

que levaram a uma alteração paradigmática no modo de se pensar em sociedade e 

suas instituições. 

 

A família chega à era contemporânea e retrata as mudanças em sociedade, 

através dos costumes, modificam seus valores, estabelecendo sua gênese a 

estarem, mais fincadas no afeto e na valorização da dignidade da pessoa humana, 

observadas as peculiaridades que envolvem o ser humano considerado 

individualmente e por esta razão, renova-se sempre, para atender as expectativas 

da própria sociedade e às necessidades do homem que surgem devido a estas 

mudanças. 

 

Família segundo Sílvio de Salvo Venosa em conceito amplo é “o conjunto de 

pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar”.112  

 

Há muito tempo, a família deixou de ser apenas o núcleo econômico e de 

reprodução para se tornar espaço de afeto e de amor, surgindo assim uma série de 

novas formações sociais e conceitos para defini-la. Faz-se necessário voltarmos os 

olhos para o caráter afetivo da instituição familiar, e entender que este é o único laço 

que verdadeiramente une dois indivíduos. 
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Nesta era de super valorização da liberdade a família passou, a ser 

compreendida como o espaço do afeto e do amor, não mais fundada apenas no 

matrimônio. 

 

A família contemporânea aponta elementos transformadores como a 

independência econômica da mulher, a igualdade e emancipação dos filhos, o 

divórcio, o controle de natalidade, a reprodução assistida, a reciprocidade alimentar, 

a afetividade a autenticidade, entre outros, que tornam a estrutura familiar mais 

maleável, adaptável as concepções atuais da humanidade, alteram-se, assim, 

cotidianamente, a família e as relações familiares, que passam a desempenhar 

distintos papéis, em que, sem dúvida, o principal deles é a valorização da função 

afetiva da família que se torna o refúgio privilegiado dos indivíduos contra as 

pressões sociais e econômicas interpostas pela existência113. 

 

Para Giselle Groeninga: 

 

o afeto entrou no mundo do direito através daquilo que anteriormente 
era excluído: as relações de filiação e as relações homoafetivas. A 
busca da humanização do sujeito e as tentativas de compreensão 
das relações entre o sentimento, o pensamento e a ação dirigiu-se 
para a busca do ser ético, que leva em conta o individual sem perder 
de vista o coletivo tendo sempre em vista o conceito de dignidade da 
pessoa humana.114  
 

Também leciona Carbonnier: 

 

[...] a família é um fenômeno de grupo, de associação e dissociação, 
que subsiste pela diferença e pela satisfação de necessidades 
diversas, dentro da amplitude do quadro social, que se transforma no 
tempo, nas funções, nas estruturas, e continuará sempre a se 
transformar, certamente agrupando formas novas, impondo novos 
contornos.115  
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Desse modo, a relação público privado altera-se frontalmente, passando-se 

progressivamente da situação paradigmática das famílias a serviço da política para 

uma outra, em que a política está a serviço das famílias.116 

 

Ao alcance de referida abordagem, Flávio Tartuce, aponta que o direito de 

família passou por profundas alterações nas últimas décadas, transformações essas 

que atingiram também o nosso País. Assim, surgiram novas questões controvertidas 

quanto ao regime de bens, à união estável, à união homoafetiva e à parentalidade 

socioafetiva, a guarda compartilhada como prioritária e finalmente a promulgação da 

Emenda Constitucional 66 de 13 de julho de 2010, conhecida como PEC do Divórcio 

que representa uma verdadeira revolução para o Direito de Família brasileiro, onde o 

artigo 226, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sofreu alteração e teve seu texto 

reduzido, porém ampliado seu alcance jurídico para adequar-se as transformações 

sociais.117 

 

Para Eduardo de Oliveira Leite118, citando Jean Carbonnier, procurou analisar de 

forma didática as razões dessas alterações, apontando seis nítidos rumos: 

 

A estatização – diante da comum e crescente ingerência do Estado nas relações 

familiares, o que traz uma tendência de publicização da disciplina, que sempre foi 

baseada no privatismo. 

A retratação – nítida redução do grupo familiar em pais e filhos, substituição da 

família patriarcal pela família nuclear, com um número menor de pessoas. 

A proletarização – o grupo doméstico perde sua característica plutocrática, ou 

seja, dominada pelo dinheiro. 

A desencarnação – substituição do elemento carnal e religioso pelo elemento 

psicológico e afetivo. 

A dessacralização – desaparecimento do elemento sagrado, da forte influência 

religiosa da Igreja Católica, o que dá larga margem à vontade individual, à 

autonomia privada. Ampliam-se a liberdade e o direito de manifestação das idéias. 
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A democratização – a sociedade familiar passa a ser uma sociedade igualitária, 

substituindo-se a hierarquia pelo companheirismo e pela possibilidade de todos os 

membros da entidade familiar opinarem para as tomadas de decisões. 

 

Com essas alterações históricas e estruturais e de outras que ocorrerão, pode-

se afirmar que há um novo direito de família. 

 

Assim, na pós-modernidade pode-se compreender família como aquela que faz 

emergir novas formas de sentido, oriundo das transformações históricas e 

ideológicas que sofreu. 

 

Igualmente corrobora neste sentido Adriana Maluf em relação às características 

intrínsecas das diversas modalidades de família, que vêm se descortinando, 

podemos entender que convivem simultaneamente a família casamentaria, a família 

formada na união estável, a família concubinária, a família monoparental, a família 

homossexual e a família formada nos estados intersexuais, que embora representem 

um campo farto de discussões no direito brasileiro, no plano internacional, fincam-se 

cada vez mais em garantias.119 

 

As novas entidades familiares formam vínculos, independentemente da 

identidade de gênero e orientação sexual, sendo inegável que a construção legal 

dos direitos humanos no mundo, se deu inicialmente, sem a valorização da mulher, 

do homossexual e dos transgêneros, embora os principais documentos 

internacionais de direitos humanos e a maioria das Constituições do mundo 

contemporâneo proclamem a igualdade de todos.   

 

Entretanto referida igualdade, tem-se em seu aspecto formal, tendo ainda pela 

frente uma longa jornada para abraçar também a igualdade real entre os gêneros, 

bem como efetivar a proteção da identidade de gênero e orientação sexual do 

cidadão. 
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Como o direito é mutante ele se adequará as necessidades oriundas desses 

novos vínculos familiares, evoluindo na visão dos direitos humanos e em sua 

perspectiva de gênero, destacando a posição do homossexual na sociedade, 

demonstrando ser imperativo para o desenvolvimento da família na atualidade. 

 

Nestas ponderações tem-se a noção da investidura de consciência das questões 

envolvendo direitos fundamentais e o respeito ao futuro das próximas gerações de 

famílias que alçam novas entidades, antes inconcebíveis, mas que vêm fundadas no 

sentimento encontrando cada vez mais adeptos com a devida exaltação dos 

princípios democráticos a sua valorização e o respaldo da lei. 
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3. AS ENTIDADES FAMILIARES PÓS-MODERNAS NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA     

 

A família atual tem formação e conceito diferenciado do tradicional histórico, 

apresentando-se de várias formas, com inúmeras variações que as leis devem 

versar, tentando regulamentá-las e resguardá-las. 

 

É fato que a união estável é forma de constituição familiar, além desta 

modalidade não podemos ignorar, famílias advindas do concubinato, famílias 

monoparentais de diversas formas, inclusive nascidas das inovações científicas e as 

relações homoafetivas, todas essas reais e presentes na nossa sociedade 

contemporânea. Cabe ressaltar ainda que a construção e a administração familiar 

são direitos dos indivíduos que a compõe, como disposto no artigo 226 da 

Constituição Federal, in verbis: 

 

Art.226, § 7º da CF. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa 
humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas.120 

 

As estatísticas atuais mostram uma crescente baixa do número de matrimônios, 

o que nos leva a crer que as pessoas tem procurado formas alternativas de 

constituição familiar, marcadas pela informalidade, não ditadas por contingências 

econômicas, sociais e jurídicas, pautadas unicamente na realização pessoal e com 

maior liberdade de constituição e rompimento. Utilizando-se dessa forma para fugir 

da burocratização dos sentimentos e livrar-se do peso que o Estado exerce 

controlando até mesmo sua vida emocional. 

 

Pela Constituição Federal de 1988, eram exigidos como requisitos para 

caracterização da união estável, a diversidade de sexos e a estabilidade da relação, 

tão somente isso para resguardar os direitos constitucionais que versam sobre a 

proteção familiar, e para a concessão efetiva de direitos aos companheiros. Todavia, 

as leis regulamentadoras deste artigo constitucional são vagas, deixando lacunas, 
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com artigos que muitas vezes resultam em decisões que caracterizam um retrocesso 

nas conquistas já obtidas no direito de família. 

 

Não só nas relações já existentes se nota uma necessidade de diversificar o 

conceito da identidade familiar, até no campo da biotecnologia o homem cria novas 

formas de formar família. Sobre o tema do biodireito nas relações familiares o 

escritor e jurista Paulo Otero, versa que “o progresso científico e técnico no campo 

da procriação humana corre o risco de se traduzir na revolução mais profunda que o 

Direito até hoje sofreu”.121 Ficando clara a necessidade do direito acompanhar a 

evolução da ciência, estabelecer limites e resguardar direitos dos novos criadores da 

concepção. 

 

Assistimos recentemente o sucesso de técnicas bem sucedidas quanto às 

reproduções artificiais; clonagem de animais, reconstituição de órgãos através do 

uso de células embrionárias. A legislação deve se adaptar aos novos fatos, dando 

respostas às questões que surgem em decorrência do aperfeiçoamento das novas 

tecnologias. Convém ainda discutir os aspetos éticos e morais quanto a permissão 

da utilização de mães de substituição (popularmente conhecidas como mães de 

aluguel), e qual seria a responsabilidade dessa mãe substituta se ao final da 

gestação não entregar o bebê ao casal contratante. O Direito Positivo Brasileiro não 

consegue dar uma resposta sobre estas questões de grande relevância na bioética. 

 

A discussão sobre bioética despertou o interesse dos membros do Congresso 

Nacional, que trabalham na elaboração de projetos de Lei, tentando regular o uso de 

técnicas de reprodução assistida, sendo estas fontes de discussão sobre várias 

situações novas em litígios no âmbito jurídico. Dentre estas questões controversas, 

se destaca o direito sucessório.  

 

A ideia da procriação tradicional, iniciada pela relação sexual, perde espaço no 

moderno conceito de família, dando lugar ao ideal da realização afetiva e psíquica 

dos seus integrantes, e o surgimento de membros por diversas formas. 
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O Direito não cria a realidade, é a sociedade que se desenvolve e inova 

constantemente, os fatos e situações se tornam tão evidentes que não resta outra 

escolha ao legislador que não se curvar a eles e tentar regulá-los, independente de 

sua complexidade. 

 

As mudanças pelas quais passa o direito de família, na atualidade é um desafio 

não só para o Brasil, mas é sim um fenômeno mundial, existindo um anseio para que 

prevaleça a vontade do indivíduo em contrapartida ao formalismo institucional, 

valorizando a liberdade do ser que busca sua realização afetiva, sem imposição de 

modelos sociais, sem riscos da condenação moralista e da exclusão que é 

reservada àqueles que ousam ser diferentes.  

 

O perfil atual das entidades familiares que se formam se baseia em preceitos de 

liberdade de escolhas e possibilidades de realização, e não mais em aceitação 

social. A formação familiar advinda da evolução histórica, social e política, não tem 

critérios sociais impostos para a sua constituição. 

 

A existência de filhos e a idéia de procriação já não são mais requisitos 

essenciais para a configuração de uma entidade familiar, não havendo, além de um 

moralismo ultrapassado, impedimentos para reconhecer-se também às uniões 

afetivas e não oficiais dando a estas status de família. 

 

Em nossa Constituição, não existe nenhum obstáculo para que fosse 

caracterizada uma união de pessoas do mesmo sexo, já que a Constituição Federal 

estabelece em seus princípios norteadores a igualdade, como versa o artigo 5º da 

Constituição Federal. 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;122 
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Independentemente de raça, sexo, cor, orientação sexual, se forem preenchidos 

os requisitos para a caracterização da união informal, independeria o sexo dos 

conviventes.  

 

Para que efetivamente fossem cumpridos os princípios constitucionais, seria 

mais justo caracterizar família como sendo a união de duas pessoas, independente 

de sexo, que tenham entre si objetivos de convivência contínua e duradoura, com o 

objetivo de realização afetiva. 

 

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da democracia; 

promovendo o bem estar social, sem preconceitos e outras formas de discriminação, 

sendo a defesa desta dignidade um dos objetivos do Estado Democrático. Além da 

preservação da igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações, 

podemos citar ainda o direito a sua privacidade e a livre administração familiar. 

 

Ainda no âmbito Constitucional, a liberdade e a igualdade são asseguradas. 

Sendo de responsabilidade estatal. Conforme artigo 3º: 

 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
IV – promover o bem estar de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
(BRASIL, Constituição Federal de 1988).123 

 

A evolução familiar continuará ocorrendo, e muitas mudanças ainda virão. 

Recentemente foi feita uma nova definição da família pela Lei Maria da Penha, que 

em seu art. 5º, II, dispõe que a família deve ser "compreendida como a comunidade 

formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 

naturais, por afinidade ou por vontade expressa" (Lei 11.340), este se tornou a 

primeira norma infraconstitucional a reconhecer o conceito moderno de família. 

 

Interpretando o artigo fica clara a intenção do legislador que é considerar família 

não apenas a comunidade versada no ordenamento jurídico, formada por indivíduos 

que são aparentados, unidos por laços naturais e por afinidade, mas também a 

instituição onde os seus componentes se consideram aparentados, ou seja, se unem 

                                                 
123

BRASIL. Constituição Federal de 1988. 



97 
 

por vontade mútua. Desta forma pela primeira vez, em âmbito infraconstitucional, 

fica expressa a idéia de que a família não se constitui por imposição da lei, mas sim 

pela vontade de se unir demonstrada por seus próprios membros. 

 

A ideia é que a entidade familiar ultrapasse os limites da previsão jurídica para 

acolher toda forma de união de pessoas onde exista o elemento afeto. Devendo o 

ordenamento reconhecer como família qualquer grupo em que os membros se 

considerem familiares. Elencando dessa forma representações diversas, marcadas 

pela liberdade de formação. 

 

O advogado e sociólogo Marcos Colares expressa a necessidade de ampliar os 

limites do direito de família e de uma maior abertura social: 

 

Creio que há algo de novo no Direito de Família: a vontade de vencer 
os limites ridículos da acomodação intelectual. Porém, tudo será vão 
sem a assunção pela sociedade – enquanto Estado, comunidade 
acadêmica, organizações não governamentais - de uma postura 
responsável em relação à família – lato sensu - e a infância e 
adolescência – stricto sensu. Transformando o texto da Constituição 
Federal em letra viva.124 

 

Legislar sobre essas realidades continua sendo de competência constitucional, o 

matrimônio deixa de ser o modelo exclusivo e oficial de família, estando em 

igualdade com outras entidades, como a união estável e a família monoparental 

(formada por um dos pais e seus filhos), havendo clara opção pelo afeto, como 

vínculo de união. Também seria matéria constitucional o possível reconhecimento 

das uniões homoafetivas (entre pessoas do mesmo sexo), sendo consideradas 

entidades familiares, e assim protegidas pelo Estado. E não apenas estas, mas todo 

e qualquer modelo de família forjado pelos indivíduos no cotidiano plural, como 

comunidades formadas por tio e sobrinho, avô e neto, irmãos. 

 

O Brasil se baseia em um Estado Democrático de Direito, sendo vedada toda e 

qualquer discriminação em razão de raça, credo, convicções políticas e das opções 

sexuais. A afirmação da dignidade de pessoa humana impede qualquer 
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interpretação que restrinja a entidade familiar importando na diminuição da tutela do 

homem. Marcos Colares, ao se expressar: 

 

Creio que há algo de novo no Direito de Família: a vontade de vencer 
os limites ridículos da acomodação intelectual. Porém, tudo será em 
vão sem a assunção pela sociedade de uma postura responsável em 
relação à família. Transformando o texto da Constituição Federal em 
letra viva. 125 

 

Se justifica a proteção da família para uma efetivação da tutela da pessoa 

humana. Por ser característica da família a atuação como instrumento para a 

realização plena da pessoa humana e não uma simples instituição jurídica e social, 

voltada para fins patrimoniais.  

 

Dessa forma levando-se em conta a dignidade do homem e os demais preceitos 

constitucionais, as interpretações restritivas e preconceituosas que excluam da 

proteção legal qualquer modelo de família resultam em inconstitucionalidade. 

Necessita-se de uma imediata adequação das normas jurídicas para ampliar a 

proteção familiar, admitindo-se a concessão de alimentos a quem está inserido nos 

referidos grupos familiares, uniões civis e preservação do patrimônio dessas novas 

formações.  

 

Maria Berenice Dias discorre sobre as mudanças de família e a necessidade da 

evolução do judiciário: 

 
A possibilidade de alteração do regime de bens, a inserção do 
cônjuge como herdeiro necessário e a consagração do direito de 
concorrência do cônjuge com os descendentes ou ascendentes 
geram seqüelas importantes. Mas o tratamento reducionista 
concedido à união estável, que limita o direito do companheiro 
sobrevivente aos bens adquiridos durante o período de convívio, e só 
lhe concede a totalidade da herança na inexistência de parentes 
colaterais de quarto grau (primos, sobrinhos-netos, tios-avós), é mais 
do que injustificável: é inconstitucional. A Constituição Federal, ao 
consagrar a união estável como entidade familiar, não lhe deferiu 
uma posição inferior ao casamento. Nem as leis que se seguiram 
estabeleceram qualquer hierarquização. Ao contrário, explicitaram os 
mesmos direitos. O retrocesso não se justifica. Caberá ao Judiciário 
reconhecer a inconstitucionalidade de tal desequiparação. 126 
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Conflitos de interesses oriundos de tais entidades familiares deverão ser 

resolvidos no juízo de família, que dispõe de competência absoluta, em razão da 

matéria, para processar e julgar as ações correspondentes, tendo o juízo de família 

em sua essência caráter humanista, o que falta ao demais juízos pela não vivência 

no dia a dia do contexto familiar. Impõe-se o reconhecimento da devida proteção 

legal a toda forma de família, sanando injustiças tão claras.  

 

Neste contexto Maria Berenice Dias quando perguntada sobre a 

responsabilidade dos juízes a respeito de temas polêmicos, ela esclarece: 

 
O juiz precisa se conscientizar de sua função de agente da justiça. É 
ele quem está rente aos fatos e necessita ter sensibilidade para 
enfrentar sem medo e sem preconceito as questões que lhe são 
trazidas.A falta de lei não significa ausência de direito e a igualdade é 
o reconhecimento das diferenças. As partes socorrem-se do 
Judiciário como meio de ver assegurado o direito à felicidade e o juiz 
não pode esquecer que essa é mais do que uma simples função: é 
sua missão.127 

 

Nos dias de hoje, a família é muito mais que proteção patrimonial, é 

possibilidade de convivência e afetividade entre os membros que a compõem. 

 

3.1 A Família Concubinária 

 

Etimologicamente, a expressão concubinato, deriva do vocábulo latino 

concubinatus, que significava mancebia, amasiamento. Existe também uma 

influência direta do verbo concumbo, de origem grega, que significa ação de dormir 

com outra pessoa, copular, ir para cama. 

 

Concubinato é usado juridicamente para especificar uma união não formalizada 

pelo casamento civil. Acontecendo quando uma mulher passa a viver com um 

homem, em caráter duradouro, como se fossem marido e mulher, presumindo-se 

assim união de caráter familiar.  
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Concubina e Amante, figuras que por muito tempo foram vistas como sinônimos, 

se diferenciam e muito. Na jurisprudência brasileira encontramos o seguinte conceito 

para amante, sendo esta mulher que se encontra com um homem apenas com 

finalidade sexual. Desta forma, toda concubina (companheira/convivente) é amante, 

mas nem toda amante é necessariamente concubina. O concubinato desde cedo 

esteve presente na história, consistia em relação similar, mas subalterna ao 

casamento, podendo inclusive ocorrer  paralela ou concomitantemente a este. 

 

O código civil de 2002 regulou a chamada união estável, considerada forma 

familiar pela Constituição Federal brasileira de 1988 e antes tutelada por leis 

esparsas, como A lei federal que tratava das relações de união estável. A nova 

regulamentação tornou a união estável semelhante ao casamento sendo estendidas 

a ela as disposições do direito de família, normatizando o direito recíproco dos 

conviventes de maneira semelhante ao matrimônio formalizado, incluindo os direitos 

relativos a herança e se presumindo o regime da comunhão parcial de bens, assim o 

casal divide a posse dos bens adquiridos após a data de início da união. 

 

Antes da Constituição de 1988, classificavam-se uniões que não advinham do 

matrimônio como concubinato, este se dividia em duas categorias, o concubinato 

puro e o impuro (adulterino). No puro, um homem e uma mulher livres, sem nenhum 

vínculo impeditivo como o casamento, moravam juntos sem se casar formalmente, 

mas com o intuito de formar família. Já o concubinato impuro era aquele em que um 

dos dois era casado e como tal, não poderiam se vincular a outro relacionamento 

afetivo.  

 

Após as mudanças da Constituição não há de se falar mais em concubinato puro 

e impuro, pois o puro se transformou em união estável, cabendo ressaltar ainda que, 

desde o dia 29 de março de 2005, a Lei nº 11.106/05, alterou diversos dispositivos 

do Código Penal Brasileiro e o "adultério" deixou de ser tido como fato criminoso. O 

que não se trata de render uma homenagem ao adultério, mas de reconhecer que a 

família e o matrimônio são hoje perfeitamente protegidos pelo ordenamento jurídico. 

Dessa forma, o termo concubinato adulterino, tal como a palavra adultério tem 

caráter meramente social por seu uso popular e não mais jurídico. 



101 
 

Antes a lei conferia juridicidade apenas à família constituída pelo casamento, 

negando direitos às relações concubinárias. Juridicamente existia apenas a família 

legítima, os direitos decorrentes da filiação eram condicionados ao estado civil dos 

pais, o reconhecimento dos filhos, era exclusivo para os nascidos da relação 

conjugal. Assim os filhos que frutos das relações extraconjugais recebiam diversas 

denominações com teor discriminatório, como filhos ilegítimos, bastardos, tendo 

negados seus direitos sucessórios, não podendo pleitear reconhecimento ou 

alimentos, ou seja sendo condenados a invisibilidade perante a sociedade. 

 

O surgimento de relacionamentos sem respaldo legal, nunca foi sufocado por 

dificuldades jurídicas, pois o homem por natureza busca sua satisfação pessoal 

independente da aprovação social ou amparo legal de sua conduta, e quando do 

rompimento dessas uniões até então invisíveis para o judiciário, as partes neles 

envolvidas começaram a recorrer a justiça, assim os juízes que até então se 

mantinham alheios a estas situações, viram-se forçados as criar alternativas para 

evitar as injustiças que se mostravam claras. 

 

Apesar dos Legisladores, não terem regulado as relações extramatrimoniais, e 

negarem conseqüências jurídicas a vínculos afetivos fora da relação conjugal, estas 

formas de união não deixaram de existir, e esse cerceamento aos direitos da 

concubina, na maioria dos casos resulta em graves injustiças.  

 

A rejeição à ideia de ver essas uniões como família perdurou por um bom tempo, 

e as jurisprudências, quando na ausência de patrimônio a ser partilhado, identificava 

estas relações como simples relação de trabalho, concedendo à mulher uma 

indenização por serviços domésticos prestados, dando a união um reconhecimento 

apenas de um negócio jurídico, onde se aplicavam por analogia institutos do direito 

comercial considerando estas uniões como sociedade de fato. A utilização destes 

meios na falta de jurisprudências servia como forma de justificar a partilha do 

patrimônio e evitar o enriquecimento injustificado de uma das partes. O que ainda 

configurava injustiça pois ainda assim não havia nada a ser feito para justificar a 

concessão de alimentos e a inserção da companheira nos direitos sucessórios. 
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Tais uniões, que seguiram mesmo sendo excluídas legalmente, foram se 

adequando aos costumes sociais e quando mais tarde a Constituição albergou no 

conceito de entidade familiar o que chamou de união estável, puderam enfim ter o 

reconhecimento jurídico do que era mais que comprovado em sua reiterada pratica 

social. 

 

Não se pode dizer que união estável, é o mesmo que concubinato visto que o 

Artigo 1.727 do Código Civil define o concubinato como uma relação não eventual 

com impedimento de casamento. A diferença está em que, para caracterizar a união 

estável é necessária a existência de filhos comuns ou duração de pelo menos 5 

anos ao modo do casamento, expressão que exclui a existência de outra sociedade 

conjugal que seja paralela a este. 

 

 No concubinato, onde não se exige o intuito de formar laço familiar nem 

elemento de duração, é exigido somente não eventualidade. Este impedimento pode 

ser interpretado como admissão de que o concubinato pode ocorrer paralela, 

concorrente, suplementar e acessoriamente a uma união, seja o casamento civil, ou 

uma união estável. Sendo necessário para a configuração que se verifique a 

existência de envolvimento afetivo, entre homem e mulher, em paralelo a uma união 

(casamento ou união estável). Dessa forma, concubinato é a relação amorosa com 

terceira pessoa, mantida por homem ou mulher que se encontre impedido de contrair 

matrimônio e assim impedido de configurar união estável. 

 

Devemos saber identificar o que é o concubinato nos dias de hoje. Sendo as 

relações eventuais que acontecem fora do casamento adultério tão somente, pois 

tem caráter eventual. Assim são também adultério as relações que se fazem na 

completa clandestinidade, ainda que exista o afeto e durabilidade, não se 

enquadrariam como concubinato, pois o conceito de família pressupõe publicidade 

mínima que não condiz com a condição deste tipo de união.  

 

Atualmente nas decisões, juízes alegam que a freqüência de encontros, mesmo 

que reiterada se estendendo por longos períodos em motéis, etc, não configura 

união estável e como tal não merece nenhum amparo legal. Justificando que tal 

proteção resultaria em um afrouxamento dos laços éticos sociais, devendo ser a 
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proteção financeira da concubina que mantém relações com homem casado, 

assunto de Lege Ferenda (norma ainda por vir). 

 

Em artigo recente, Tiago de Almeida Quadros corroborando com o entendimento 

da necessidade de se inserir no direito de família soluções para os conflitos versa: 

 

Não se trata de iniciativa saudosista, impulsionada por uma eventual 
identificação e valorização da moral e dos bons costumes. Pelo 
contrário, trata-se de reconhecer os pontos nos quais o Direito de 
Família legitimamente evoluiu e redefinir as suas novas fronteiras, 
não desconsiderando a existência de uma base de sustentação que 
lhe confere identidade. Tal base de sustentação, na qual se encontra 
inserido o princípio da monogamia, impede que a família seja 
confundida com determinados modelos de envolvimento afetivo, a 
exemplo do concubinato adulterino.128 

 

Na sociedade existem relações que não tem respaldo algum, por conter 

impedimentos, e não se regulam para a configuração da união estável, como no 

caso de relações extraconjugais e ainda as relações concubinárias, sendo estas 

consideradas uniões paralelas.  

 

Exige-se nos casos de relação paralela que o terceiro envolvido não tenha 

consciência da sua condição de amante e seja possível identificar, dentre as 

relações paralelas, aquela que, represente a relação principal. Existindo inclusive 

discussão em processo judicial sobre a possibilidade da divisão de pensão entre a 

viúva e a concubina do falecido. A relação extraconjugal alegadamente teria durado 

mais de 30 anos e gerado na sua constância dois filhos. O homem, teria 

providenciado a ida da concubina de São Paulo para Recife quando precisou mudar-

se a trabalho, com a família principal. 

 

Com o fenômeno das famílias simultâneas e a pluralidade familiar da 

Constituição Federal, a família antes vista somente por seu caráter patrimonial, onde 

a afetividade não fazia parte de suas funções, pelo formato positivado de nossa 

ordem jurídica, e o princípio da dignidade da pessoa humana foi aberto espaço para 
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que as famílias simultâneas pudessem levar a juízo suas situações e seus conflitos 

que até então eram ignorados. 

 

Neste sentido, Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, discorre sobre as 

mudanças no cenário familiar no que tange o direito familiar: 

 

Medidas legislativas, no âmbito constitucional e infraconstitucional, 
como o reconhecimento expresso de outras entidades familiares, 
dentro de uma perspectiva pluralista; a possibilidade da dissolução 
do vínculo de casamento, com o divórcio e do reconhecimento dos 
filhos havidos fora do casamento, entre outras, vem-nos mostrando 
que, paulatinamente, a situação de exclusividade do casamento e do 
casamento exclusivo, monogâmico e indissolúvel, com filhos havidos 
na relação de conjugalidade, mesmo no contexto jurídico, vem 
decrescendo.129 

 

Avaliar direitos da concubina deve ser feito levando em conta caso a caso. Em 

julgamento ocorrido em 2005, o Tribunal de Justiça reconheceu que é possível a 

geração de direitos da concubina, especialmente no plano da assistência social. O 

recurso analisado foi apresentado pela esposa, que contestava a divisão de pensão 

previdenciária com a concubina do marido falecido. Esta havia conseguido a divisão 

diretamente junto ao INSS. O TRF-2 manteve a partilha. O relator José Arnaldo da 

Fonseca entendeu que não havia omissão na decisão, já que a divisão da pensão 

baseou-se na comprovação da condição de concubina, por 30 anos. O falecido 

instituiu a concubina beneficiária da previdência social, abriu com ela conta conjunta 

em banco e forneceu, para diversas lojas, o endereço em que morava com ela. Para 

o ministro relator, frente a este quadro, o juiz não poderia se manter inerte apegado 

aos preceitos dos textos legais.130  

 

Doutrinadores se manifestam no sentido de que para a Constituição em seu 

artigo 226, § 8º a proteção à família dá-se "nas pessoas de cada um dos que a 

integram"131, tendo direitos oponíveis a ela e a todos (erga omnes). 
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Encontra-se ainda na doutrina, distinções entre ligações afetivas livres, 

eventuais, transitórias e adulterinas para que se afaste uma identificação delas como 

sendo união estável e assim negar-lhe conseqüências legais. 

 

O concubinato tido como adulterino, ainda hoje é mal visto e recriminado 

socialmente. Mas esta aversão social contrária a estas relações não faz com que 

deixem de existir, e a fragilidade jurídica destas uniões só tem privilegiado ao 

bígamo. Pois estas relações que se baseiam em afeto apesar de adulterinas, geram 

conseqüências jurídicas, e patrimoniais.  

 

Necessita-se que a justiça reconheça que tais vínculos afetivos configuram sim, 

união estável, pois é injusto que após anos de convívio, o bígamo deixe a relação 

sem qualquer responsabilidade pelo fato de ter sido infiel e ainda, prejudique terceira 

pessoa que mesmo sabendo de sua condição, aceitou, cuidou do bem estar e 

amealhou patrimônio com o parceiro infiel. 

 

A tendência das jurisprudências é a de reconhecer a existência somente na 

hipótese de se alegar desconhecimento da duplicidade de vidas do infiel e assim 

poderiam os vínculos ser inseridos no direito obrigacional e tratados como sociedade 

de fato.  

 

Ainda hoje manter a duplicidade de relacionamentos gera irresponsabilidade 

pelo bígamo, e uniões que geraram frutos e são publicamente conhecidas, se vêem 

desprotegidas pelo sistema legal.  

 

Resta tão somente a outra parte alegar desconhecimento, sob pena de ser 

punida por sua relação, enquanto o adúltero sai ileso, não sofrendo qualquer tipo de 

punição por manter relacionamento simultâneo com duas pessoas, sem obrigação 

alguma de auxiliar quem lhe dedicou a vida, mesmo sabendo de sua condição de 

infiel e aceitando seu comportamento desonesto. Assim concluí-se que a legislação 

e jurisprudências atuais favorecem e incentivam o comportamento do desleal. 

 

Na possibilidade de duas entidades familiares ou mais terem um membro em 

comum, precisa-se analisar a participação dele nas relações e suas conseqüências 
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na esfera jurídica e sucessão, levando-se em conta a cooperação mútua, a 

existência de filhos e a participação de cada membro na construção do patrimônio 

comum.  

 

A negação da existência da relação não gera nenhum efeito positivo, mas sim 

atenta contra os direitos dos partícipes e dos filhos desta união. E mais, reconhecer 

apenas como sociedade de fato é camuflar a realidade, pois o objetivo da união não 

foi em momento algum constituir sociedade, e sim a de um convívio com finalidade 

afetiva. 

 

Os que negam dar provimento à estas relações alegam que existe a 

necessidade de diferenciar a união estável e o concubinato, para manter a coerência 

com os preceitos ordenadores de monogamia nas relações.  

 

Mas devemos ter por base que a Monogamia não é um princípio do direito de 

família, mas uma regra social que restringe à formação de múltiplas relações 

matrimoniais.  

 

Assim, é desnecessário avaliar a reprovação da conduta nas formações 

conjugais plurais. Monogamia é conceito social e pelas normas legais atuais não 

configura crime manter relações com mais de uma pessoa paralelamente. Assim não 

estando aquele que constitua famílias simultâneas, alheio a eficácia jurídica. 

 

Interpretar restritivamente os direitos destes partícipes  é uma afronta a ética e a 

dignidade dos envolvidos ao ignorar a existência de deveres perante ambas as 

famílias, e não importa a maneira que estas foram constituídas. 

 

Uma das possíveis soluções seria que, findada a relação e comprovada a 

concomitância com um casamento, a divisão do patrimônio acrescido durante o 

período de manutenção do dúplice vínculo, seria feita obedecendo a seguinte forma:  

A meação da esposa seria preservada, pois é um bem reservado e incomunicável e 

a meação do varão seria dividida com a companheira, com relação aos bens 

adquiridos no período em que mantiveram a união estável. 
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O não reconhecimento da família paralela como entidade familiar, exclui  direitos 

da família e sucessórios, assim a companheira não pode receber alimentos, herdar, 

nem ter participação na metade dos bens adquiridos, bens estes que a mesma 

adquiriu em comum com o produto de seu esforço.  

 

Sendo o reconhecimento desta união classificada como sociedade de fato tão 

somente, e com a condição de prova da participação para a aquisição patrimonial, o 

que não exclui sua existência e seu vínculo afetivo. 

 

Neste entendimento, em jurisprudências o Superir Tribunal de Justiça já 

reconheceu uma fictícia sociedade de fato, e já determinou a divisão do seguro de 

vida e a repartição da pensão com a viúva.  

 

Houve ainda decisões que foram deferidos alimentos a uma concubina com 

quem o varão manteve relacionamento durante décadas, concomitante com o 

casamento. E reconhecimento de união paralela ao casamento devido convívio de 

mais de 30 anos.  

 

Ainda não é o mais justo, mas pelo menos em parte a justiça pode ser feita com 

o que o nosso ordenamento jurídico em seus dispositivos permite, visto que apesar 

da conduta imoral ou reprovação social das partes, a justiça deve estar alheia a 

estes julgamentos e zelar pela proteção dos indivíduos. 

 

3.2 Família Monoparental 

 

A Constituição Federal ao alargar seu conceito de família, dispôs sobre uma 

realidade extremamente comum e que não mais poderia ser ignorada, a comunidade 

formada por qualquer um dos pais e seus descendentes.  

 

Esta formação familiar recebe o nome de família monoparental, e tem relevância 

pertinente, pois não se pode negar caráter familiar à união de afeto nas entidades 

com somente uma parentalidade. 
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Com o crescente fim do patriarcalismo e a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, as famílias constituídas por somente um dos pais e seus filhos passaram a 

ser mais visíveis, necessitando de maior atenção.  

 

Em sua predominância se apresentam com uma mulher como chefe de família, 

esta cuidando do lar e arcando com as despesas sozinha. Ainda hoje observamos a 

existência de variações absurdas entre os salários de homens e mulheres, esta 

fragilidade econômica feminina em uma relação familiar monoparental muitas vezes 

resulta em privações para a mãe e seu filho. 

 

A monoparentalidade que durante muito tempo foi associada ao fracasso 

pessoal, fez com que as pessoas inseridas neste contexto fossem marginalizadas. 

Na atualidade esta forma familiar se apresenta como uma escolha livre, seja por 

ruptura da vida matrimonial, quer por opção, por formas de união livre ou por 

decisões de ter um filho sozinho. 

 

A entidade familiar monoparental pode ter origem pela morte de um dos 

cônjuges, separação ou divórcio dos pais, adoção por pessoa solteira, inseminação 

artificial por mulher solteira, fecundação homóloga após a morte do marido e ainda a 

entidade familiar chefiada por algum parente que não um dos genitores constituindo 

da mesma forma monoparentalidade. 

 

 Sendo exigido somente que exista diferença de geração entre um dos membros 

e os demais para a caracterização desta entidade familiar.No caso de inexistir 

diferença de gerações e o convívio não ser de interesse sexual, o vínculo familiar é 

de natureza anaparental, a exemplo disso as famílias constituídas pelos irmãos. 

 

Mesmo com as limitações constitucionais ao elencar as entidades familiares, não 

se pode deixar de reconhecer a necessidade de especial atenção que o Estado deve 

prover a qualquer estrutura de convívio afetiva que irradia efeitos jurídicos e sociais 

e versar sobre sua fragilidade e como amenizar os efeitos das injustiças sociais. 
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3.3 A Família Singular Solteiros 

 

Manter-se solteiro passou a ser o modelo de vida preferido por muitos 

indivíduos, principalmente por pessoas de alto poder aquisitivo, que preferem optar 

por se dedicar intensamente a suas carreiras profissionais durante sua juventude, 

sem criar uniões formais com outros indivíduos. 

 

Esses indivíduos, mostram que a opção pelo estado civil de solteiro não está 

ligada a uma vida solitária e sim a uma priorização de escolhas pessoais e 

profissionais. Muitas vezes estes, mantêm uniões livres com parceiros fixos, que 

apesar de não residirem sobre o mesmo teto, possuem filhos em comum. 

 

Após a revolução sexual e a liberação feminina, ser solteira para a mulher 

deixou de ser uma qualificação negativa passando a ser mais uma opção de vida, 

não sendo a mulher compelida a se casar jovem para ser aceita socialmente. O uso 

dos métodos contraceptivos, permitiu essa maior liberdade de escolha e liberação 

sexual além da possibilidade do indivíduo dispor de seu corpo sem maiores 

conseqüências. 

 

O estado civil de solteiro não é impedimento ao indivíduo que deseja ter filhos e 

constituir assim sua família, mulheres solteiras podem se utilizar dos métodos de 

produção independente, através de inseminação artificial, mesmo sendo controversa 

essa situação pela ausência da figura paterna e a doutrina considerar o uso de 

método reprodutivo assexual forma de atender interesses egoísticos, nada impediria 

sua utilização. 

 

Da mesma forma a adoção é uma possibilidade para os solteiros, visto que não 

há impedimentos legais para que solteiro adote, desde que esse atenda as 

exigências para se adotar, o seu estado civil pouco importa. 

 

O planejamento familiar é direito constitucional, e inserido em família 

monoparental, o interesse da criança deve ser sempre o bem maior a ser 

resguardado, desde que o genitor forneça as condições adequadas para seu 
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desenvolvimento e demonstre afeto, nada impede que o mesmo crie sozinho uma 

criança, independente do vínculo entre eles ter sido criado por concepção 

independente ou por meio de adoção. 

 

3.3.1 Adoção por Pessoa Solteira 

 

O solteiro tem a opção de constituir família através do instituto da adoção, seu 

estado civil não significa de forma alguma que por não ter constituído família 

matrimonial, este não possa ter instinto paternal ou maternal. O ser humano por 

natureza agregário, tem a necessidade de deixar um legado a posteridade, sendo 

lícito fundar sua família mesmo que solteiro, por este vínculo tão nobre que é o 

vínculo afetivo criado pela adoção. 

 

A adoção por solteiros constitui uma alternativa justa, e segundo a doutrina pode 

adotar aquele quem tem condições de oferecer sustento, educação e afeto ao 

adotando. O bem estar da criança é o elo principal e fundamento da filiação adotiva. 

 

A adoção é um ato de amor e o interessado não deve se render às dificuldades, 

pois os requisitos exigidos visam unicamente resguardar o bem estar do menor e 

sua segurança. A burocracia que envolve a adoção de crianças cria lendas e 

desinformação sobre o assunto. Deve-se esclarecer dessa forma que pessoa 

solteira pode sim adotar, desde que preencha os requisitos, sendo a adoção um 

procedimento gratuito e não sendo necessária a contratação de um advogado para o 

processo. 

 

O interessado, mesmo solteiro, deve procurar o Juizado da Infância e da 

Juventude e solicitar adesão ao programa de adoção, preenchendo uma ficha de 

inscrição, onde deverá constar seus dados pessoais, e agendada entrevista com 

assistente social e psicólogo que fornecerão um laudo com a conclusão das 

condições do adotante. 

 

No caso dos relatórios serem favoráveis e estar apto o interessado, este será 

notificado para conhecer uma criança, fazendo os primeiros contatos, e após duas 
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ou três visitas, se houver a formação de laços afetivos, e afinidade entre adotado e 

adotante, será deferida a guarda do menor provisoriamente. No período de seis 

meses esta guarda provisória poderá ser convertida em guarda definitiva. 

 

Ao adotado será expedida nova certidão de nascimento, onde constará o nome 

do adotante como pai ou mãe, sem nenhuma diferenciação das certidões comuns. 

Ser solteiro ou separado, não configura empecilho para a adoção, desde que o 

mesmo demonstre ter boas condições de cuidado e uma boa estrutura de 

convivência como pais e amigos capazes de cuidar da criança na ausência do 

adotante, o que ajudaria no caso de suprir a ausência de uma das figuras, paterna 

ou materna. 

 

O Ministério Público tem especial interesse em resolver o problema das crianças 

e contemplar os novos pais, com um filho que certamente será a alegria do lar. 

Contudo, a adoção deve ser feita legalmente, não devendo o candidato jamais usar 

de subterfúgios como atestar falsamente suas condições ou mesmo mascarar 

uniões de fato, como as homoafetivas.  

 

A verdade deve sempre prevalecer e não havendo diferenciação sobre a 

sexualidade, ou estado civil daquele que tem interesse em doar seu afeto e cuidado 

a um ser que sonha todos os dias com uma nova família e a possibilidade de se 

inserir no contexto social como indivíduo. 

 

3.4 Avós e Netos; Tios e Sobrinhos 

 

Esse tipo de família muito comum em nosso cotidiano, pode advir de diversos 

fatores, como por exemplo, do falecimento dos genitores ou do abandono por parte 

destes, só restando ao familiar mais próximo tomar para si os cuidados com a 

criança. 

 

Maria Berenice Dias expõe o seguinte: 
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Quando um tio assume a responsabilidade por seus sobrinhos ou um 
dos avós passa a conviver com os netos, caracteriza-se, também, 
uma família monoparental. Mais uma vez, devem ser valorados os 
vínculos de afeto existentes, merecendo essas realidades familiares 
iguais proteção estatal.132 

 

Tais relações de parentesco são prestigiadas atualmente, tanto que ascendentes 

e parentes colaterais têm preferência para serem nomeados tutores como disposto 

no artigo 1.731 do Código Civil: 

 

Em falta de tutor nomeado pelos pais incumbe a tutela aos parentes 
consangüíneos do menor, por esta ordem:  
I - aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais 
remoto;  
II - aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos 
aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais 
moços; em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais 
apto a exercer a tutela em benefício do menor.133 

 

A expectativa de vida aumenta a cada dia, ocorrendo assim um fenômeno 

relativamente novo, os avós muitas vezes já aposentados passaram a ter um 

convívio e cuidado com os netos muito maior até que os pais. Esta nova 

configuração familiar de cuidado mútuo entre menor e idoso constitui uma família 

diferenciada com ambos os lados fragilizados, um pelo estado pueril e o outro pelos 

efeitos do envelhecimento.  

 

Com a morte dos genitores o avô passa a ser a figura paternal da criança, dando 

a este afeto e educação como se filho fosse. E com o falecimento dos avôs, o 

cuidado e manutenção deste menor dependente resta prejudicado em relação à 

sucessão do falecido pelos tios, que não proverão da mesma forma os cuidados com 

a criança. 

 

Essa formação extremamente comum em nossos dias se apresenta frágil ainda 

e merece análise e proteção estatal. 
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3.5 Entidades Familiares e a Reprodução Medicamente Assistida 

 

A verdadeira revolução que se levantou no campo da biotecnologia produziu 

reflexos significativos, nas estruturas familiares, surgindo dessas mudanças novas 

formas de filiação. Possibilitando aos casais inférteis a realização do sonho da 

paternidade. 

 

A Organização Mundial de Saúde define infertilidade como a ausência de 

concepção depois de pelo menos dois anos de relações sexuais não protegidas.  

 

A impossibilidade da formação familiar por meios convencionais gera extrema 

frustração e problemas afetivos. 

 

Segundo Carolina Paludo em seu artigo Bioética e Direito, versa: 

 

A esterilidade atinge o ser humano não apenas na sua vida íntima, 
mas trás conseqüências no seu convívio familiar, na sua relação com 
a sociedade como um todo. Assim, é extremamente compreensível 
que a pessoa estéril busque todos os meios possíveis para a 
superação dessa sua incapacidade reprodutiva na tentativa não 
apenas de resolver a falta do tão almejado filho, mas sobretudo para 
restabelecer-se psicologica, sentimental e socialmente.134 

 

A esterilidade se deriva de situações irreversíveis e a concepção só poderá ser 

possível por meio de técnicas de reprodução assistida. Existem ainda os casos de 

hipofertilidade, ou seja infertilidades de causa inexplicada, a concepção poderá ser 

conseguida por terapias tradicionais. Sendo uma opção para o casal recorrer às 

novas técnicas de reprodução medicamente assistida que surgem a cada dia. 

 

Entre as técnicas principais de reprodução medicamente assistida disponíveis 

podemos destacar as formas de inseminação artificial, e o uso de mãe de 

substituição, técnicas de reprodução, que visam a geração da vida por meio diverso 

da relação sexual. 

 

                                                 
134

 PALUDO, Anison Carolina. Bioética e Direito: procriação artificial, dilemas ético-jurídicos. Jus Navigandi, 

Teresina, ano 6, n. 52, nov. 2001. 



114 
 

A classificação destas técnicas é feita com base na procedência do material 

biológico utilizado. Sendo de extrema relevância para o direito a origem do material, 

visto que o “doador”, poderia futuramente ter interesse na prole originada por seu 

material genético, e dessa forma todos os instrumentos hoje utilizados como testes 

de DNA comprovariam o vínculo. 

 

A inseminação artificial pode ser classificadas de duas formas: inseminação 

artificial homóloga e inseminação heteróloga. A primeira é realizada com o sêmen do 

próprio marido da receptora, e a segunda feita com sêmen originário de terceira 

pessoa ou, mesmo quando em mulher solteira, que não tenha vínculo de nenhuma 

espécie com o doador. Sendo a inseminação heteróloga usada como solução nos 

casos de casais em que a esterilidade é indiscutível. 

 

A esterilidade masculina, se manifesta pela ausência completa de 

espermatozóides, ou na forma em que a produção de espermatozóides demonstra 

algum tipo de alteração que impede a fecundação. A inseminação se apresenta 

como uma possível solução para estes casos, sendo uma forma de realizar o tão 

sonhado desejo de ter um filho.  

 

Para os casos de infertilidade feminina a discussão é ainda maior, ou mesmo na 

impossibilidade da mulher em gestar a criança por problemas uterinos, a utilização 

da gestação em mãe de substituição é ainda discutível, havendo no Brasil casos de 

sucesso em que o embrião do casal, fecundado em laboratório foi implantado no 

útero da mãe da genitora biológica. Neste caso a pessoa que carrega o embrião, 

devido a impossibilidade física da mulher, é conhecida como "barriga de aluguel", 

"mãe de substituição" ou ainda “mãe de aluguel”. 

 

Apesar do tema ainda ser polêmico, não cabe a sociedade condenar os 

indivíduos que optam pela reprodução assistida, mas sim ampará-los, ampliando o 

poder de decisão conferido a eles.  

 

Alguns argumentam ainda que apesar do abandono social de várias crianças, 

não se pode justificar a impossibilidade da reprodução sob esse prisma, visto que a 
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irresponsabilidade de alguns não pode ser empecilho para a realização dos desejos 

do outro, colocando a adoção como única forma de solução para os casais inférteis.  

 

Colabora com tal entendimento, Eduardo de Oliveira Leite, que afirma: 

 

Alegar, conforme se tem ouvido com certa freqüência, que a 
procriação artificial é inaceitável enquanto existirem crianças 
abandonadas aptas à adoção corresponde a encarar a questão com 
confusão de conceitos, ao mesmo tempo em que se radicaliza o 
discurso sobre o direito de ter filhos. Este direito é de foro íntimo e 
nada tem a ver com a questão social da adoção.135 

 

 

Dessa forma, o direito de escolha deve ser preservado e a opção pela adoção 

ou inseminação nada mais é, do que o exercício desse direito de escolha, o direito 

da livre formação familiar. 

 

3.5.1 Biodireito e Bioética 

 

Entre as questões éticas relevantes sobre o desenvolvimento das ciências 

humanas, surgiram questões com relação a ética na formação da vida, originando a 

expressão bioética, ou seja ética da vida.  

 

O mundo tem visto profundos avanços científicos, criando ou modificando-se 

quase tudo. A tecnologia usada para o desenvolvimento científico sem limites. A 

evolução é incontestável sendo impossível ignorar o que já foi descoberto e o que 

está por vir. Entretanto, devemos limitar esse poder criador, pois esses avanços são 

contestáveis, não se sabendo, quais as conseqüências desses procedimentos. 

 

        Jesualdo Eduardo de Almeida Júnior dispõe sobre a evolução tecnológica no 

campo da saúde:  
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Esses avanços tecnológicos atingiram a saúde e a medicina. Biologia 
molecular, engenharia genética, alimentos transgênicos, testes de 
DNA, genoma terapêutico e reprodutivo, são realidades que estão às 
escâncaras, trazendo consigo as discussões ético-jurídicas em torno 
destas. De fato, as questões éticas tomaram de assalto esses 
avanços e reclamaram a posição de paradigma para as decisões 
sobre o desenvolvimento das ciências humanas, quando estivessem 
envolvidas questões da vida. Daí a expressão bioética, ou ética da 
vida.136 

 

Atualmente bioética se baseia no estudo da conduta humana no campo das 

ciências da vida e da saúde, tendo em vista os valores e princípios morais. Sendo a 

bioética a resposta da ética às novas situações advindas da ciência no âmbito da 

vida modificadas pela da atividade humana. 

 

Classifica-se bioética como ciência baseando se nos princípios básicos, da 

autonomia da vontade, e do princípio da Justiça. Sem jamais deixar de ser 

esquecido o princípio da dignidade da pessoa humana, que é valor maior nesta 

ciência, principio este resguardado constitucionalmente. 

 

Essa supremacia do princípio da dignidade da pessoa humana, revela a 

verdadeira função do Estado existindo para garantir o bem estar dos indivíduos. E o 

instrumento a ser utilizado para a proteção deste bem maior é através de sua 

legislação. 

 

Das necessidades de se criar normas, apontadas pela bioética, nasce o 

biodireito, que tem como objetivo criar uma melhor legislação versando sobre as 

novas técnicas científicas, respeitando sempre a dignidade da pessoa humana. 

 

As discussões sobre bioética e biodireito e o surgimento das formas de 

reprodução assistida são temas complexos e polêmicos, gerando conflitos entre os 

cientistas que desenvolvem tais recursos, grupos religiosos e órgãos políticos.  
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O homem passa de criatura a criador da vida e essa mudança de posição e suas 

conseqüências ainda são totalmente desconhecidas. Podendo o homem criar um ser 

totalmente melhorado ou até mesmo anomalias. 

 

Não se pode negar a evolução nas formas de reprodução, mas em tempo algum 

devemos utilizar meios cruéis e lesivos a vida. Há de se encontrar um meio 

norteador, um limiar onde se possam melhorar as condições de vida do homem e 

seus anseios, sem que isso resulte no sacrifício de seus semelhantes. 

 

Para aqueles que ainda consideram a consangüinidade um fator essencial, as 

novas técnicas de reprodução assistida, tornam perfeitamente possíveis em vários 

casos a concepção, que não pôde ser conseguida pelos métodos convencionais.  

 

Entre esses métodos podemos citar e concepção artificial in vitro, método no 

qual se retira óvulo da mulher para fecundá-lo numa proveta, utilizando-se o sêmen 

do companheiro, para posteriormente introduzir o embrião no útero. Essa técnica foi 

utilizada pela primeira vez há mais de 30 anos com sucesso, e hoje se calcula que 3 

milhões de pessoas são resultado de fertilização in vitro. 

 

Os meios de reprodução assistida, como a inseminação artificial ainda não foram 

totalmente aperfeiçoadas, mas se apresentam como formas alternativas de 

reprodução, além de serem formas eficazes e seguras, são maneiras de contornar 

uma imperfeição da natureza que impossibilitava o individuo a se realizar através da 

paternidade. 

 

3.5.2 Inseminação Artificial 

 

Há pelo menos 50 anos, cientistas trabalham com o objetivo de disponibilizar 

técnicas cientificas de reprodução, frente à impossibilidade ou dificuldade humana 

de reprodução.  
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Com o advento das novas técnicas de inseminação artificial, a relação entre 

sexo e reprodução se afasta cada vez mais, sendo perfeitamente possível a 

fecundação sem o ato sexual ou sem a presença de um dos genitores. 

 

O método utilizado nos casos de infertilidade masculina é a inseminação 

artificial, que consiste em processo pelo qual dá-se transferência assistida de 

espermatozóides, tratados, para introdução artificial no aparelho reprodutor feminino.  

 

Após a obtenção dos espermatozóides, sejam do marido, ou de terceiro, os 

gametas passam por processos de seleção, e são implantados no útero da 

receptora, que deve estar na época da ovulação. O procedimento é feito através de 

cânulas ou seringas, excluindo os riscos para a mulher. 

 

Reinaldo Pereira e Silva, discorre sobre a inseminação artificial: 

 
A inseminação artificial consiste em técnica de procriação assistida 
mediante a qual se deposita o material genético masculino 
diretamente na cavidade uterina da mulher, não através de um ato 
sexual normal, mas de maneira artificial. Trata-se de técnica indicada 
ao casal fértil com dificuldade de fecundar naturalmente, quer em 
razão de deficiências físicas (impotentia coeundi, ou seja, 
incapacidade de depositar o sêmen, por meio do ato sexual, no 
interior da vagina da mulher; má-formação congênita do aparelho 
genital externo, masculino ou feminino; ou diminuição do volume de 
espermatozóides [oligoespermia], ou de sua mobilidade 
[astenospermia], dentre outras), quer por força de perturbações 
psíquicas (infertilidade de origem psicogênica).137 

 

Nada mais justo com o casal que luta durante tanto tempo que se possa 

manipular seu material genético para a obtenção do sonho de poder gerar e 

conceber o tão sonhado filho. 

 

3.5.2.1 Inseminação Artificial Homóloga 
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Inseminação artificial homóloga é a técnica feita utilizando-se do material 

genético pertencente ao casal interessado. Indicada quando os companheiros são 

férteis, mas não conseguem fecundação por meio do ato sexual. 

 

No Brasil, o número de casais que procuram clínicas especializadas em 

reprodução assistida vem aumentando consideravelmente. O aumento é ainda mais 

significativo nas cidades que oferecem, gratuitamente, este tipo de tratamento, como 

é o caso de São Paulo. 

 

Essa forma de fertilização em vitro para posterior inseminação na genitora, não é 

vista de forma tão discriminatória na sociedade. O casal tem o direito e deve 

procurar satisfazer sua necessidade com o melhor que a medicina pode oferecer. 

 

Existindo ainda formas de manter o sêmen preservado por longos períodos de 

tempo com todas as suas propriedades, através de técnicas de crioconservação 

(congelamento de gametas), mantendo suas características inalteradas por um 

período de até 20 anos.  

 

Não só espermatozóides podem ser conservados por um longo período de 

tempo, desde 1997 existem também maneiras de preservação de óvulos, dando 

maior autonomia ao casal em escolher quando poderão utilizar o material, podendo 

se dedicar durante a juventude a carreira ou outras atividades e escolher o melhor 

momento para a maternidade / paternidade. 

 

A posterior utilização do material ou sua destinação é matéria polêmica, no 

Brasil ainda não existe resposta para o tema, e na legislação comparada 

encontramos divergências de opiniões. Segundo Fábio Alves Ferreira: 

 

Porém, ao nível que a técnica de fertilização in vitrose encontra só há 
registro de que na Alemanha, onde a lei limita ao número de 3 (três) 
embriões e nos EUA, onde as equipes médicas vêm aplicando o 
princípio da limitação de embriões. Nos demais países onde a 
fecundação in vitroé efetuada, apesar do consenso da necessidade 
de limitar o número de embriões, isso não vem ocorrendo. Na França 
há notícias de que sobram por ano mais de 30 (trinta) mil embriões. 
Na Austrália, uma pesquisa de "1983 retrata que de cada 984 
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embriões implantados, somente nascem 95 bebês, destruindo-se 
assim 889 embriões" (10). 
No Direito pátrio, a lei 8974/95, aderindo ao princípio de limitação de 
embriões instituiu como crime a produção, armazenamento ou 
manipulação de embriões destinados a servirem como material 
biológico disponível.138 

 

Estes embriões que foram manipulados geneticamente e não foram implantados 

no ventre da mulher são denominados embriões excedentários.  

 

Existindo ainda discussão nesta técnica na modalidade de inseminação artificial 

post mortem, quando feita com sêmen ou embrião congelado, após a morte do 

doador, se utilizando material que se encontrava armazenado em "bancos de 

sêmen". 

 

Sendo discutível a possibilidade da mulher se inseminar com gametas do marido 

já falecido. A doutrina em geral limita o caráter sucessório do concepturo, versando 

que o mesmo somente terá direito no caso de haver cláusula testamentária expressa 

sobre o assunto, e desde que venha a ser concebido em até dois anos após o 

falecimento do genitor ou em prazo menor indicado no testamento. 

 

O quinhão pertencente ao concepturo será reservado na partilha, e será 

nomeado um curador, no caso de restar infrutífera a concepção, no prazo estipulado, 

a parte que foi reservada ao concepturo, será dividida entre os demais herdeiros. 

 

Deve-se pensar pelo lado afetivo, que o não reconhecimento dos direitos da 

criança concebida mediante fecundação post mortem, pune o afeto, a intenção de 

ter um filho com a pessoa amada que foi afastada do convívio pela morte. 

 

O Projeto de Lei 90/99 exclui a possibilidade da fecundação post mortem. 

Dispondo no artigo 15, § 5º, como "obrigatório o descarte de gametas e embriões 

nos casos conhecidos de falecimento de doadores ou depositantes (inciso V) e no 

caso de falecimento de pelo menos uma das pessoas que originaram embriões 

preservados (inciso VI)." Classificando como crime a utilização de material genético 
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de pessoa falecida e determinando pena de detenção, de dois a seis meses, ou 

multa ao infrator. 

 

O Projeto tramita vagarosamente no Congresso Nacional, e, mesmo após quatro 

anos de sua apresentação, ainda não foi aprovado, esbarrando na resistência dos 

grupos moralistas e religiosos que se negam a aceitar esta realidade tão presente na 

nossa sociedade e os anseios e necessidades dos casais que recorrerem a estas 

técnicas. 

 

3.5.2.2 Inseminação Artifical Heteróloga  

 

A segunda técnica de inseminação é usada nos casos de infertilidade masculina 

e existe a necessidade de recorrer ao uso de material genético de terceiro. Sendo 

essa técnica denominada inseminação artificial heteróloga. 

 

 Nathalie Carvalho Cândido, define esta técnica da seguinte forma: 

 

Na utilização desta técnica, observa-se de um lado um doador que 
se propõe anônimo, oferecendo seus gametas para viabilizar o 
projeto parental de outrem e que nessa função não deseja 
desenvolver vínculos afetivos ou responsabilidades patrimoniais em 
relação ao ser gerado. No outro extremo, temos uma criança que, 
embora tenha mãe e pai, ao crescer poderá reclamar o direito de 
conhecer sua ascendência genética e quem sabe querer exigir 
direitos sucessórios do doador (a) que lhe possibilitou o 
nascimento.139 

 

Neste método o esperma é de terceiro doador, e existe prévia autorização do 

marido para a realização do procedimento, e assim persistir a presunção de 

paternalidade. A manifestação do cônjuge ou companheiro corresponde a uma 

adoção antenatal, pois revela sem possibilidade de negação posterior, o desejo de 

ser pai, em outras palavras uma presunção absoluta de paternidade socioafetiva. 

 

                                                 
139

CÂNDIDO, Nathalie Carvalho. Reprodução medicamente assistida heteróloga: distinção entre filiação e 

origem genética. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1480, 21 jul. 2007. Acessado em 11 de fevereiro de 2010. 



122 
 

O homem encontrou na inseminação heteróloga um meio de resolver o problema 

da esterilidade sem ofender a tradição da fidelidade judaico-cristã respeitando os 

preceitos da relação conjugal, como o conceito da fidelidade. 

 

Esse tipo de reprodução provoca discussões jurídicas relevantes, quanto ao 

direito sucessório, direito alimentar, direitos de personalidade, que vêm sendo 

discutidas em nossas doutrinas a partir de que os indivíduos inseridos neste 

contexto comecem a procurar o judiciário para solução de conflitos. 

 

A certeza da filiação de que seria mãe aquela que dava à luz, e pai aquele que 

teria fecundado essa mãe, mediante relação sexual, não se enquadra mais na 

realidade. A paternidade concebida pelo ponto de vista biológico onde genitores 

seriam aqueles que contribuíssem com o material genético para a fecundação, não 

se enquadra quando o tema é fertilização medicamente assistida. 

 

A relação biológica foi perdida, a filiação sócio-afetiva se tornou mais importante 

que a biológica, havendo como vínculo nestes casos a filiação sócio-afetiva. Maria 

Helena Diniz dá um exemplo que se enquadra no inciso II desse artigo, com 

reconhecimento a filiação sociológica: 

 

Se em companhia do casal, há muito tempo, vive um filho, ter-se-á, 
então, a posse do estado do filho e, nela baseada, a pessoa criada 
pelo casal poderá, apoiada em prova testemunhal, indicar em juízo o 
reconhecimento de sua filiação.140 

 

A filiação não pode mais ser vista do ponto estritamente biológico, mas também 

por razões sócio-afetivas. Os filhos havidos por meios de fertilização na constância 

do casamento são presumidos conforme dispõe o Código Civil, in verbis: 

 

Art. 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os 
filhos: 
 I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida 
a convivência conjugal; 
 II - nascidos nos trezentos dias subseqüentes à dissolução da 
sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e 
anulação do casamento; 
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 III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido 
o marido; 
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; 
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 
prévia autorização do marido.141 

 

Na redação deste artigo fica clara a preocupação do legislador com a 

preservação da instituição matrimonial, ao reconhecer como filhos aqueles havidos 

na constância do casamento. Ressaltando a presunção da paternidade nos casos 

em que forem utilizadas técnicas de reprodução assistida, sendo pai, o marido ou 

companheiro que consentiu no uso deste meio de reprodução. 

 

Existem ainda discussões acerca do tema e que nossa legislação ainda não 

consegue responder satisfatoriamente, afetando inclusive outros campos sociais 

como nas áreas filosóficas, sociológicas e religiosas. 

 

Em relação a necessidade do anonimato do terceiro doador, apesar de não ter 

legislação sobre o assunto, se entende que a criança poderia vir a conhecer o 

doador do material genético, contudo este jamais teria obrigações com o filho 

resultante da doação. Segundo o direito comparado, Guilherme Calmon Nogueira da 

Gama descreve: 

 
Apesar do anonimato dos doadores ser a regra em praticamente 
todos os países que possuem legislação a respeito, atendendo aos 
interesses da criança ou do adolescente, a lei sueca exatamente não 
prevê o sigilo, o anonimato, tendo em vista a necessidade de 
prevenir doenças genéticas, além de permitir que a pessoa possa, 
com a maioridade, conhecer o genitor biológico.142 

 

É de extrema relevância questionar, se seria conveniente permitir que a criança, 

fruto de reprodução heteróloga, possa identificar o pai biológico, ou se deve manter 

o sigilo sobre a identidade do genitor; e ainda se tal identificação deve levar à 

criação de vínculo jurídico entre a criança e o doador do material genético; e a 

possibilidade de em casos excepcionais, poder ser revelada a identidade do doador, 

a exemplo em casos de doenças hereditárias. 
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Persiste nos países precursores da técnica a regra do anonimato, não podendo 

o filho jamais pleitear qualquer direito com relação ao pai doador do material. 

 

No Brasil, em observância aos princípios, objetivos e fundamentos de Direito de 

Família, o sigilo poderá ser afastado, cedendo lugar à proteção de interesses de 

maior relevância, como proteção a vida, doação de medula, etc. 

 

O Conselho Federal de Medicina decidiu que o sigilo em torno do nome dos 

doadores e receptores, deve ser obrigatório e que informações sobre doadores e 

receptores, são de responsabilidade, das clínicas que mantêm estes serviços. 

 

No entanto a Lei 8.069, de 13/07/1.990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

estabelece o direito dos filhos e também dos pais de pleitearem o reconhecimento 

deste status: 

 

Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser 
reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio 
termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro 
documento público, qualquer que seja a origem da filiação. 
 Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado 
contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado 
o segredo de justiça.143 

 

Havendo a necessidade de que os filhos tenham acesso aos dados biológicos 

do doador nos casos de doenças graves pelo risco de vida e possibilidade de 

tratamento como nos casos de leucemia ou ainda para a descoberta de possíveis 

impedimentos matrimoniais, pois se for mantido o sigilo de forma absoluta, poderia 

resultar em relações incestuosas.  

 

As instituições que prestam este tipo de serviço alegam expedir o produto, para 

regiões distantes umas das outras, mas com a crescente globalização e fácil 

locomoção do homem no mundo, isto não seria um excludente do risco do incesto.  

Sobre a possibilidade de se saber mais dados sobre o doador, dispõe o Projeto de 

Lei 90/99: 
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Art. 18. A pessoa nascida a partir de gameta ou embrião doado ou 
por meio de gestação de substituição terá assegurado, se assim o 
desejar, o direito de conhecer a identidade do doador ou da mãe 
substituta, no momento em que completar sua maioridade civil. 

 

Na legislação comparada os tribunais europeus tem se ligado ao conceito que 

inexiste relação de filiação entre doadores de gametas e o filho concebido como 

resultado da técnica. Devendo da mesma forma que ocorre nos casos da adoção 

haver o desligamento de qualquer vínculo com o genitor genético, salvo para fins 

matrimoniais. 

 

Recentemente um bombeiro britânico que doou esperma para um casal de 

lésbicas que conheceu pela Internet foi forçado, pelo Juizado de Proteção à Criança 

do Reino Unido a pagar pensão para duas crianças concebidas através de 

inseminação artificial. Segundo a Lei britânica, apenas doadores anônimos, que 

doaram esperma através de clínicas de fertilidade licenciadas, estão isentos de 

responsabilidades legais com os filhos. 

 

Inexiste parentesco entre o doador do sêmen e o concebido, não havendo que 

se falar em obrigações, tal como sucessões e alimentos, pois não houve interesse 

do doador na concepção, tendo participado unicamente cedendo seu material 

genético em benefício do interesse de outrem. 

 

Mesmo com a proibição de identificar o proprietário do material genético doado, 

não se pode negar a possibilidade do fruto da concepção assistida heteróloga propor 

futuramente ação de investigação de paternidade, ainda que o acolhimento de tal 

ação não venha a gerar efeitos registrais. 

 

O Direito não deve ser detentor exclusivo da verdade. A discussão tem 

relevância também em outras áreas como a ciência social. Deve-se analisar não só 

pelo lado jurídico, mas também pelo contexto, científico, psicológico e social. 

 

Inexiste na legislação atual solução para o tema, não nos restando alternativa, 

senão acompanhar a normatização das mudanças sociais. 
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3.5.3 Mãe de Substituição 

 

Ainda entre as práticas de reprodução artificial, existe a popularmente conhecida 

"mãe de aluguel", ou “mãe de substituição" ou ainda “barriga de aluguel”. A técnica 

se baseia na utilização de mulher que se dispõe a carregar embrião de terceiro, pelo 

período da gestação, sendo esta forma utilizada nos casos de impossibilidade física 

da mulher de suportar a gestação.  

 

Segundo Christiane Keler de Lima, o consenso dos doutrinadores sobre mãe de 

substituição: 

 

A mãe substituta é entendida por muitos doutrinadores como sendo a 
mulher que cede seu útero para gestação do filho, concebido pelos 
gametas (masculino e feminino) de terceiros, a quem a criança 
deverá ser entregue incontinente após o nascimento, assumindo a 
fornecedora do óvulo a condição de mãe.144 

 

Ou seja, a técnica consiste em apelar a uma terceira para assegurar a gestação 

quando o útero materno da doadora dos óvulos não permite o desenvolvimento 

normal do embrião fecundado ou quando o período gestacional apresentar algum 

risco para a mãe. 

 

Com o uso da mãe de substituição a maternidade é dividida: existindo a mãe 

genética, que por impossibilidade física recorre à outra mulher, a mãe gestacional, 

para que esta suporte a gravidez impossível para a primeira, disponibilizando seu 

útero, mesmo que temporariamente, para a gestação da criança, gerando além do 

feto, indagações no campo da ética. 

 

A maternidade que sempre foi passível de provas, como a gestação e o parto, 

baseava-se no princípio mater semper certa est, (a mãe é sempre certa) agora pode 

ser colocada em dúvida, pois na prática de maternidade de substituição, com a 

existência de duas mães envolvidas no processo de reprodução, uma biológica, e 
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outra gestacional, a questão de como estabelecer um vínculo claro entre uma e 

outra e a criança gerada ficou extremamente complexo. Existindo duas correntes 

que dispõem sobre a origem da maternidade, uma que defende a maternidade 

advinda da concepção e outra em que a maternidade é fundada na genética. 

 

A prática tem tido repercussões negativas, pelo fato de, muitas vezes, a mãe 

substituta se afeiçoar ao ser que está gerando, descumprindo a obrigação contratual 

de devolver o recém-nascido aos pais biológicos, criando grandes discussões, e por 

isso sendo na maior parte dos países desenvolvidos, vedado o uso das mães de 

substituição. 

 

Fazer uso deste método é arriscado, pois na legislação comparada têm 

prevalecido o entendimento de que, em casos de conflito de maternidade, a mãe é a 

que dá a luz, sendo a maternidade legal estabelecida pelo parto. Incidindo também a 

presunção de que o pai da criança seria o marido da mãe que gerou a criança ( 

pater is est). 

 

Situação absurda frente ao descumprimento da obrigação pela cedente do útero 

e não entrega da criança que não tem vínculo algum com ela senão o convívio 

durante o tempo da gestação. 

 

Por outro ângulo observamos a situação da mãe gestacional que se sujeita aos 

desconfortos da gravidez, empregando suas energias por nove meses, nutrindo e 

correndo os riscos do parto.  

 

Para Eduardo de Oliveira Leite: 

 

O direito da filiação não é somente o direito da filiação biológica, mas 
é também o direito da filiação querida, da filiação vivida. O direito da 
filiação não é somente um direito da verdade. É também, em parte, 
um direito da vida, do interesse da criança.145 
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Muito além de aspectos biológicos, gestacionais e afetivos ou até mesmos 

legais, a maternidade se pauta no aspecto afetivo. Sendo a afetividade o interesse 

maior para dirimir conflitos nas relações humanas. Determinar a maternidade a uma 

das mães, seja a biológica que planejou e contratou a concepção e sempre ansiou 

pelo seu nascimento apesar de sua impossibilidade, ou a mãe que gerou e pode ter 

estabelecido vínculo afetivo no decorrer da gestação; pode resultar em decisão 

injusta, causando impacto emocional a parte que tiver seu direito a maternidade 

cerceado. 

 

Devendo estas decisões jurídicas se basear no interesse do menor, escolhendo 

a maternidade que melhor suprirá as necessidades da criança em questão e sua 

melhor formação como indivíduo. Cabendo ao judiciário julgar caso a caso, 

resolvendo de forma mais acertada os eventuais conflitos, com relação à 

maternidade e buscar acima de qualquer aspecto assegurar os direitos e o melhor 

interesse da criança. 

 

No Brasil não existe lei regulamentadora para eventuais conflitos de 

maternidade. Somente a Resolução nº 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina 

dispõe em sua seção VII que as "doadoras temporárias de útero devem pertencer à 

família da doadora genética, num parentesco até o segundo grau" estabelecendo 

que a "doação temporária de útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial" 

descaracterizando o aluguel do útero, também chamada barriga de aluguel, que na 

verdade não corresponde à situação da gestação de substituição. 

 

É preciso ainda uma regulamentação mais ampla sobre o tema e suas 

conseqüências, estabelecendo direitos e garantias fundamentais a serem 

resguardados. 

 

 

3.6 Conflitos da Reprodução Assistida e Situação Legislativa 

 

Não podemos negar a evolução, mas precisamos também estabelecer limites e 

ter em conta o que é moralmente correto. A inexistência de legislação acerca de 

temas tão controversos, só gera mais conflitos e discussões. 
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Com exceção da Lei de Biosegurança, na legislação específica no Brasil, 

inexistem leis para disciplinar a reprodução humana artificialmente assistida. A 

carência de legislação, e a presunção jurídica do que não é proibido em lei é em 

tese, lícito, faz com que a reprodução humana artificial possa ser praticada 

livremente, sem nenhum controle. 

 

A morosidade da aprovação dos projetos legais faz com que leis aprovadas 

sejam ultrapassadas, como o atual Código Civil que deixou de disciplinar temas que 

já existiam quando de sua aprovação, como inseminação artificial, clonagem, uniões 

homoafetivas entre outros. 

 

Dessa forma os profissionais que se utilizam das técnicas de reprodução 

humana assistida continuam atuando livremente. 

 

A chamada Lei de Biossegurança foi aprovada e estabeleceu normas para o uso 

das técnicas de engenharia genética, condenando, como crime, qualquer 

manipulação de células humanas, como forma de combater a clonagem. 

 

O medo maior é que a possibilidade de se manipular a vida acabe por se tornar 

um comércio, onde pessoas venham a vender seu material genético sem maiores 

responsabilidades e profissionais sem a devida qualificação e perícia se utilizem 

livremente das técnicas. 

 

Pode-se falar ainda no princípio geral da boa-fé como outro 
justificador da gratuidade, visto que a venda geraria um comércio 
imoral, calcado na dor das pessoas que não podem ter filhos e 
certamente representaria outro obstáculo ao tratamento que, pela 
complexidade das técnicas, normalmente apresenta altos custos.146 

 

 

O uso de tais técnicas de reprodução humana, nos leva a questionar às relações 

daí decorrentes. Surtindo a prática, efeitos no instituto da maternidade e da 

paternidade, e qual deve prevalecer, o vínculo consangüíneo ou o vínculo afetivo. 
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Contudo não se pode estabelecer vínculo de filiação entre o doador de material 

e filho resultante, não tendo o doador manifestado intenção de paternidade ou de 

maternidade, e assim não havendo nenhuma ligação socioafetiva entre a criança e o 

doador do material. 

 

O judiciário em eventuais conflitos deve se ater ao senso comum do que é mais 

correto e preserve a dignidade da pessoa humana. O legislador não deve impedir o 

desenvolvimento, mas sim legislar da forma mais justa para solucionar as questões 

advindas dessas relações sobrevindas da evolução do homem. 

 

3.6.1 União Homoafetiva 

 

Pelo texto da lei nº 9.278/96 foi definido como entidade familiar somente união 

entre homem e mulher conforme o artigo 1º: “É reconhecida como entidade familiar a 

convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 

estabelecida com objetivo de constituição de família.” Desta forma foram excluídas 

as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo.  

 

Porém a nível superior hierárquico na Constituição Federal no caput do artigo 5º 

ao dispor sobre o princípio da igualdade entre todos, sem distinção de qualquer 

natureza, juntamente com o princípio previsto no inciso I do mesmo artigo, que versa 

sobre a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, abre espaço 

para a discussão da inconstitucionalidade que configura a exclusão destas uniões. A 

legislação brasileira ainda ignora a existência destes tipos familiares desamparando 

os parceiros nele envolvidos. 

 

Estas uniões com certeza possuem caráter familiar, pois nela existe 

compromisso de assistência mútua, fidelidade e coabitação, princípios que se 

encontram na configuração da união estável. E ainda na existência da contribuição 

de ambos para a construção de um patrimônio comum durante a união. 
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A tendência atual das relações é cada vez mais se diversificar, as novas 

gerações que desde cedo aprenderam a exercitar sua liberdade de escolha não se 

prendem mais a conceitos pré-convencionados, ou pela sociedade ou pelas 

religiões. O foco atual é o bem estar e a afetividade, tudo que traga a satisfação 

plena do indivíduo. 

 

O fato é que a invisibilidade dessas uniões só traz problemas aos indivíduos que 

nela estão inseridos, que na maioria das vezes são prejudicados patrimonialmente 

pelo rompimento dessas relações. 

 

Existe discussão sobre a possibilidade de registrar em cartório de títulos e 

documentos uma união homoafetiva. Sobre esta forma de burlar a legislação Paul 

Medeiros Kraus discorre: 

 

É preciso dizer que referido posicionamento é inconstitucional e de 
viés ideológico, não se compadecendo com o ordenamento jurídico 
vigente. O ato da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul que autoriza tal registro consubstancia grave e 
inaceitável usurpação de competência privativa do Congresso 
Nacional, violando os princípios constitucionais da separação e 
independência dos poderes (art. 2.º da Constituição) e da soberania 
popular [...] Tenta-se o registro no Cartório de Títulos e Documentos 
como forma de burlar a proibição de assentamento no Registro Civil. 
Cuida-se de afronta à ordem jurídica. A intenção de fraudar a lei é 
manifesta.·. 

 

Cabe, dessa forma, a Constituição regular este tipo de união e não aos 

indivíduos recorrer de diversos subterfúgios na tentativa desesperada de encontrar 

uma forma para resguardar seus direitos. 

 

O conceito de família deve ser mais abrangente, versando sobre a existência de 

pelo menos duas pessoas que se unem com o propósito de manutenção de vínculo 

afetivo, independentemente de sexo ou da existência de filhos. Em nossa legislação 

a Lei 11.340/2006, definiu de forma inovadora e diferenciada o conceito de família 

em seu artigo 5º, II – “no âmbito da família, compreendida como a comunidade 

formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 

naturais, por afinidade ou por vontade expressa”.·. 
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Dessa forma não existiria impedimento algum para que pessoas do mesmo sexo 

ligadas por afinidade e vontade expressa se enquadrem no conceito de família, a Lei 

Maria da Penha por ser específica para a proteção da mulher não poderia ser 

evocada nos casos de uniões formadas por dois homens, mas ainda assim constitui 

um avanço considerável na proteção legal das uniões homoafetivas. 

 

Jurisprudências já estão seguindo neste sentido, ainda não majoritariamente, 

reconhecendo uniões homoafetivas e os direitos decorrentes destas uniões. 

Recentemente, Luiz Artur Rocha Hilário, da 27ª Vara Cível de Belo Horizonte, 

reconheceu a união estável entre duas mulheres e concedeu, os direitos 

patrimoniais a uma delas. O magistrado alegou que “O princípio da igualdade 

significa conceder tratamento isonômico aos cidadãos, no intuito de impedir 

discriminações arbitrárias e apartadas do ordenamento jurídico”.  

 

Na região Sul, região que sempre se antecipa na evolução jurídica frente às 

demais com decisões inéditas, jurisprudenciais começam a tomar um rumo mais 

justo. Exemplo disso, Maria Berenice Diaz, em uma de suas decisões discorre: 

 
É de ser reconhecida judicialmente a união homoafetiva mantida 
entre duas mulheres de forma pública e ininterrupta pelo período de 
16 anos. A homossexualidade é um fato social que se perpetua 
através dos séculos, não mais podendo o Judiciário se olvidar de 
emprestar a tutela jurisdicional a uniões que, enlaçadas pelo afeto, 
assumem feição de família. A união pelo amor é que caracteriza a 
entidade familiar e não apenas a diversidade de sexos. É o afeto a 
mais pura exteriorização do ser e do viver, de forma que a 
marginalização das relações homoafetivas constitui afronta aos 
direitos humanos por ser forma de privação do direito à vida, violando 
os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade.147 

 

As mudanças de costumes resultaram em uma maior aceitação pela sociedade 

dessas uniões, possibilitando a liberdade de escolher a pessoa com a qual partilhará 

sua intimidade. Ficando clara a aceitação deste fato em manifestações e paradas 

que chegam a reunir 3 milhões de pessoas entre homossexuais e pessoas que 

simpatizam com a causa. 
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Em decisão recente onde reconheceu o direito de um homossexual a pensão 

por morte do companheiro, Belizário Cordeiro de Minas Gerais se manifestou da 

seguinte forma: 

 

Não se pode negar à união homoafetiva, o caráter de entidade 
familiar e os direitos decorrentes desse vínculo, sob pena de ofensa 
aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa, salientando 
que o homossexual tem o direito constitucional de não ser 
discriminado.  
Hoje, a antiga instituição familiar é baseada, acima de tudo, no 
vínculo afetivo, admitindo-se várias formas de se constituir uma 
família, inclusive por pessoas de mesmo sexo. 148 

 

Ao Estado Democrático de Direito incumbe a construção de uma vida em 

sociedade livre, justa e solidária para todos, texto disposto no inciso I do art. 3º da 

Constituição Federal. A negação dos direitos sucessórios e alimentares aqueles que 

dedicaram a vida a construir uma união duradoura, resulta em grave injustiça para 

com estes indivíduos.  

 

Estas relações baseadas no afeto precisam urgentemente de amparo, não 

podendo simplesmente ser ignoradas em benefício de interesses ideológicos de 

outros grupos, que insistem em tentar sobrepor suas opiniões a qualquer preço. 

 

3.6.2 Família Homoparental 

 

Homoparentalidade é um termo criado em 1997 na França, nomeando a 

situação na qual pelo menos um adulto homossexual tem pelo menos um filho.  

 

Jurisprudências atuais tratam da questão das uniões homossexuais fundadas no 

afeto, como sendo inseridas no Direito de Família, alguns doutrinadores analisam a 

situação sob o ponto de vista dos Direitos Humanos, e a questão da tutela dos 

Direitos Constitucionais, como o princípio da igualdade. 

 

Profissionais das áreas da Psicologia, Medicina, Psiquiatria, e assistentes 

sociais dão pareceres favoráveis à adoção por homossexuais, segundo estes 

profissionais inexiste diferença em relação à capacidade parental das pessoas tendo 
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em vista sua orientação sexual, e nada que comprometa o desenvolvimento de 

crianças criadas por famílias homossexuais que as diferencie das crianças criadas 

no contexto familiar considerado padrão. Devemos salientar ainda que as crianças 

criadas por pais homossexuais se mostraram mais tolerantes quanto às situações 

das minorias e classes discriminadas, visto que cresceram acompanhando a luta e 

postura dos pais. 

 

Neste contexto Maria Berenice Dias em uma de suas decisões, versou sobre a 

homoparentalidade da seguinte forma:  

 

A paternidade é reconhecida pelo vínculo de afetividade, fazendo 
nascer a filiação socioafetiva. A verdadeira paternidade não é um 
fato da Biologia, mas um fato da cultura, está antes no devotamento 
e no serviço do que na procedência do sêmen. 
Se a família deixou de ser unidade de caráter econômico, social e 
religioso para se afirmar fundamentalmente como grupo de 
afetividade e companheirismo, o que imprimiu considerável reforço 
ao esvaziamento biológico da paternidade, imperioso questionar os 
vínculos parentais nas estruturas familiares formadas por pessoas do 
mesmo sexo. 
Não se pode fechar os olhos e tentar acreditar que as famílias 
homoparentais, por não disporem de capacidade reprodutiva, 
simplesmente não possuem filhos.   
Estamos à frente de uma realidade cada vez mais presente: crianças 
e adolescentes vivem em lares homossexuais. Gays e lésbicas 
buscam a realização do sonho de estruturarem uma família com a 
presença de filhos.  Não ver essa verdade é usar o mecanismo da 
invisibilidade para negar direitos, postura discriminatória com nítido 
caráter punitivo, que só gera injustiças.149 

 

Existe ainda a possibilidade de casais homossexuais recorrerem a métodos de 

reprodução medicamente assistidos, assim um casal de lésbicas pode se inseminar 

de maneira heteróloga, ou mesmo extrair o óvulo de uma delas e implantar o 

embrião no útero da outra, havendo desta forma participação das duas na 

concepção da criança. 

 

No caso da concepção entre dois homens a situação seria mais complicada pela 

incapacidade de gerar, havendo registros em outros países de mistura do sêmen de 

ambos, fecundação de óvulo de doadora desconhecida e gestado por mãe 

substituta. A mistura do sêmen de ambos é uma forma de não haver conhecimento 
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entre eles de quem é o pai biológico e a necessidade de óvulo ser doado por pessoa 

desconhecida para que a mãe de substituição não tenha propriedade genética sobre 

o filho.  

 

O tema ainda é muito polêmico e decisões no caso de conflito entre a mãe de 

substituição e o pai genético, na maioria das vezes acaba por beneficiar a mãe de 

substituição pois ainda se entende que o vínculo de filiação se estabelece em regra 

pelo parto. 

 

A impossibilidade do registro de uma criança por duas pessoas do mesmo sexo 

prejudica o filho, visto que por morte de um dos pais, que não aquele que conste do 

registro, a criança fica impossibilitada de suceder o falecido. 

 

O Direito à sexualidade e a paternidade destes indivíduos apesar de polêmico 

deve ser preservada, nada mais justo que estes, em pleno exercício de seus 

deveres sociais possam ter seu direito à afetividade preservado. 

 

 

 

3.6.3 Do Projeto de Parceria Civil 

 

Tramita no congresso nacional um projeto que prevê um Contrato de Parceria 

Civil entre pessoas do mesmo sexo, o projeto é polêmico e sempre esbarra com a 

oposição dos grupos religiosos que usam de todo tipo de estratégias para adiar sua 

votação. 

 

No projeto se prevê a possibilidade de duas pessoas, mediante manifestação de 

vontade perante um oficial do Registro Civil, confeccionarem um documento que 

possa ter efeitos patrimoniais, com eficácia frente a terceiros.  

 

Não se esclarece no projeto a necessidade de haver ou não caráter afetivo entre 

os contratantes, nem há necessidade de ser alterado seu estado civil. Podendo seu 

benefício ser estendido para os contratos entre ascendentes e descendentes, ou 
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qualquer outro tipo de união. Baseando-se unicamente na livre manifestação de 

vontade. 

 

Não haveria restrição para que os contratantes contraíssem matrimônio, durante 

a vigência do contrato, ou qualquer outro tipo de proibição, como a possibilidade de 

pessoa casada estipular o contrato e sua eficácia frente a sucessão do cônjuge. 

Visando o projeto proteger uniões desamparadas como as homoafetivas, criando um 

vínculo jurídico pessoal. 

 

A utilização de termos como contrato, contratante, infração contratual, no texto 

do projeto, não exprimem verdadeiramente seus objetivos, tendo este, efeitos 

patrimoniais similares às uniões estáveis e que equivaleriam aos pactos 

antenupciais, disciplinando as relações entre os parceiros e reflexos sobre o Estado 

e as famílias dos contratantes. O projeto prevê também um efeito retroativo, desde 

que os bens adquiridos anteriormente à união sejam produtos do esforço comum. 

 

Em uma análise comparada entre a parceria e o regime da comunhão parcial de 

bens, observamos que não existe dispositivo que disponha sobre a administração 

dos bens, no decorrer da vigência do contrato. 

 

 Desta forma, seria a comunhão final de aqüestos, aplicada, pois, durante a 

vigência da relação, cada um administraria os bens que estiverem em seu nome e 

se fosse rompida a parceria, nos casos de separação ou morte, a partilha seria feita 

sobre a metade dos bens. Não havendo também a necessidade de autorização de 

um parceiro quando o outro quiser se desfazer de algum bem, ou ser fiador. 

 

O mais importante, do projeto é a possibilidade do parceiro herdar os bens do 

outro, como seria no caso do cônjuge. Pela ordem hereditária, o parceiro herdaria 

após os descendentes e ascendentes, e antes dos colaterais. Não estando estes 

figurados como herdeiros necessários. Esta prática poderia ser feita por testamento, 

mas a vantagem do projeto é que a sucessão seria automática, desde que estivesse 

comprovada parceria civil. 
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Existe ainda a possibilidade dos parceiros terem direito ao usufruto legal dos 

bens, parte essa que seria calculada sobre a quarta parte dos bens deixados 

havendo filhos do falecido, ou sobre a metade, no caso dos herdeiros serem 

ascendentes, evitando as cinematográficas cenas que ocorrem na vida real, onde os 

familiares do falecido após anos de desprezo e incompreensão ressurgem para 

partilhar os bens, expulsando o companheiro do local onde viveu durante anos. O 

interesse do parceiro prevalece sobre o dos herdeiros necessários, evitando que os 

familiares do falecido herdem bens, com prejuízo do parceiro. 

 

O contrato seria muito semelhante a um pacto antenupcial, podendo os 

contratantes criar deveres e obrigações recíprocas, estabelecer formas de 

convivência e cláusulas de coabitação, fidelidade, e em eventual separação a 

possibilidade da prestação de alimentos. 

 

Não fica disposto em nenhum artigo do texto, a possibilidade de um dos 

contratantes acrescentar o nome do outro. Mesmo porque não teria finalidade 

alguma visto que a adoção do nome do parceiro não surte efeito relevante jurídico 

algum. 

 

Com a aceitação e o reconhecimento dessas uniões, o Estado se veria obrigado 

a assegurar aos parceiros benefícios como pensão junto a Previdência Social, 

existindo a presunção que a renda familiar obtida durante a união era fruto do 

esforço mútuo, e conceder pensão por morte do companheiro. 

 

E ainda o artigo 113 do Estatuto do estrangeiro, deveria ser alterado, para  que 

possibilitasse a permanência do estrangeiro que tivesse com brasileiro laços 

afetivos. Devendo o Estado optar pela permanência do parceiro, em função de laços 

estabelecidos, e possibilitar a continuidade do convívio entre os parceiros. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A falta de legislação adequada em resposta às problemáticas apresentadas 

neste estudo faz com que o indivíduo que opta por formar sua família, de forma que 

não a tradicional, seja marginalizado e se encontre desprotegido frente à sociedade 

e as injustiças.  

 

Essa cruel realidade que se apresenta em nossa sociedade, freqüentemente é 

motivo de lides judiciais onde se pleiteia seu reconhecimento, assim, ignorar sua 

existência, ou simplesmente negar provimento à suas necessidades embasando 

decisões em meros conceitos pré-estabelecidos não fará com que o ser humano 

deixe de exercer sua escolha e busque de todas as formas a sua felicidade. 

 

 Pelo contrário, os excluídos da legalidade só se tornarão mais incrédulos com a 

justiça e tentarão buscar de outras formas para que suas questões sejam 

solucionadas, quer pela ilegalidade ou pela simulação, causando prejuízos ainda 

maiores no futuro.  

 

Não se concretiza no ideal do Estado Democrático de Direito a ideia de que em 

pleno século XXI exista exclusão jurídica, o que se contrapõe aos próprios princípios 

fundamentais irradiados por toda a Constituição da República. 

 

O direito de escolha da formação e administração da família é individual, não 

cabe a nenhuma entidade política ou religiosa se envolver em assuntos que não são 

de sua legítima seara, sendo exclusivamente uma escolha particular. 

 

Compete ao Estado nortear e estabelecer limites sobre normas gerais que visem 

à pacificação social, como direito de segunda dimensão que tem como finalidade a 

regulamentação da empírica diária da sociedade, e não impor limites a respeito da 

constituição familiar. 
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O Direito é conjunto de regras estabelecido pelo Estado, regras, que por sua vez 

devem refletir o cotidiano da sociedade, o que a perfaz legítima e declara sua 

eficácia diariamente. 

 

Assim, pari passu, o dever ser kelsiano deve adequar-se aos fatos atuais, pois 

norma que não se subsume aos fatos, simplesmente perde sua característica 

normativa, pois tal mandamento é legitimado em princípio democrático de 

representação do povo. 

 

        Com a omissão de legislação específica, só resta aos Tribunais Pátrios 

subsumir o fatos de acordo com métodos de integração por analogia, princípios, 

costumes, aplicados com equidade e justiça social. 

 

        Assim, a lei, mesmo que apresente óbices para a aplicação à determinado caso 

concreto, deverá integrar-se de acordo com os instrumentos precitados, pois o 

Direito não pode ser lacunoso já que é ferramenta de defesa da cidadania,  que em 

nosso Estado Democrático de Direito é fundamento basilar disposto no artigo 1º, 

inciso II da Magna Carta. 

 

      Desse modo, as leis devem ser interpretadas de acordo com um critério 

progressivo que legitime diariamente as ações estatais, pois um cidadão deve ser 

acolhido por seu ordenamento jurídico pátrio independente de suas escolhas ao 

constituir uma família. 

 

     O Direito alienígena tem nos demonstrado que o reconhecimento de novas 

entidades familiares não é apenas cortesia estatal, e sim, direito fundamental de 

respeito, segurança e liberdade concretizados em um ideal de igualdade. 

 

     É necessária, portanto, a defesa da liberdade de constituição familiar, pois a 

própria realização do Direito é sua perfeita adequação e efetividade ao caso 

concreto, é a sintonia adequada entre suas previsões abstratas e genéricas e o fato 

social que ela se propõe a normatizar. 
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    O que se tem verificado nas últimas décadas é a mutação global constante no 

mundo dos fatos, que gera consequências no mundo do dever ser, caracterizando 

um problema estrutural que abala os próprios fundamentos do direito vigente. 

 

    Assim, o grande desafio do Direito é renascer diariamente sob o manto do 

princípio da dignidade da pessoa humana reaproximando-se as dimensões do 

ambiente normativo e do social ou, como diria Kelsen, entre as instâncias do ser e 

do dever-ser. 
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http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?idnoticia=9761
http://www.senado.gov.br/web
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ANEXOS 

 

 

 

JURISPRUDÊNCIAS 
 

ANEXO  
A – 

 
 
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. 
UNIÃO ESTÁVEL. CONCUBINATO IMPURO. MARCO INICIAL. 1. Demonstrado, 
mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, a 
convivência marital entre a requerente e o de cujus, é de ser concedido o benefício 
de pensão por morte à autora. 2. A existência de esposa não constitui óbice ao 
reconhecimento do direito à parte autora, porquanto as novas diretrizes 
constitucionais erigiram a união estável ao status de casamento, devendo ser 
reconhecido, para fins de direito previdenciário, os efeitos decorrentes do 
concubinato, mesmo que impuro . 3. [...] (Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, 
Apelação Cível 483154/RS, rel. Juiz Tadaaqui Hirose, j. 18/32003) 
 
 
 

ANEXO  
B- 

 
UNIÃO ESTÁVEL. 
Admitida a existência de um vínculo afetivo por mais 
de 30 anos, merece ser ele reconhecido como união 
estável, desimportando o fato de o varão haver-se 
mantido casado durante esse período. 
Apelo provido por maioria. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 
 

Nº 70004354817 
 

PORTO ALEGRE 
 

L.G.G. APELANTE 

F.F.M. e outros,  
sucessores do  
ESPÓLIO DE P.F.M. 

 
 

APELADOS 
F.A.S., 
por si e representando o  
ESPÓLIO DE C.H.M. 

 
 

APELADO 

A C Ó R D Ã O  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  
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Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, prover o apelo, vencido o eminente Des. 
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves. 

Custas na forma da lei. 

Participou do julgamento, além dos signatários, o eminente Senhor 
Desembargador José Carlos Teixeira Giorgis. 

Porto Alegre, 11 de setembro de 2002. 

 

DESEMBARGADORA MARIA BERENICE DIAS, 

Relatora-Presidente,  

Voto vencedor. 

 

DES. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES, 

Voto vencido. 

 

R E L AT Ó R I O  

 

DESª MARIA BERENICE DIAS (RELATORA-PRESIDENTE) – 

Trata-se de ação declaratória de existência de sociedade de fato 
ajuizada por L.G.G. contra o espólio de P.F.M., representado pelos herdeiros 
colaterais Fausto F.M. e outros. Historia que entreteve convivência more uxorio por 
mais de trinta anos com o de cujus até a data de seu falecimento no dia 16 de 
dezembro de 1993, sempre residindo juntamente com ele em um imóvel alugado. 
Informa que o falecido era separado de fato de sua esposa Clara, sendo que não 
sobrevieram filhos, seja do casamento ou da união que mantiveram. Diz que o 
companheiro sempre proveu todas as despesas da sua esposa, uma vez que ela era 
muito doente. Sustenta que sempre exerceu atividade laboral, tendo colaborado 
decisivamente na aquisição dos bens que indica e que se encontram arrolados no 
inventário do falecido. Assevera que, com ela concorrendo herdeiros colaterais, faz 
jus à totalidade da herança, conforme o art. 2º, III, da Lei 8.971/94. Afirma que 
pretende habilitar-se ao recebimento de pensão previdenciária junto ao INSS, que 
por direito lhe cabe. Presentes os pressupostos que evidenciam a convivência more 
uxorio, requer seja a ação julgada procedente e pugna pela concessão do benefício 
da assistência judiciária gratuita. 

Foi deferida a assistência judiciária gratuita (fl. 34 v.). 

Os herdeiros colaterais ofertaram contestação (fls. 37/42), alegando 
que a requerente mantinha uma relação adulterina com o de cujus, pois ele nunca 
deixou a companhia de sua esposa, de quem não se separou fática ou judicialmente. 
Referem que de vez em quando o falecido auxiliava a autora com suas despesas, 
tendo ele alugado um imóvel para seus encontros.  Asseguram que todos os bens 
arrolados pela requerente foram adquiridos há mais de 30 anos. Argumentam que a 
autora carece de legitimidade para exercer sua pretensão, já que ausentes os 
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pressupostos que caracterizam a união estável. Postulam a improcedência da ação 
e pugnam pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Houve réplica (fls. 53/55). 

Em face da morte da esposa do de cujus, deu-se a inclusão no pólo 
passivo da ação de Fredolino A.S., colateral de Clara que adjudicou os bens 
deixados pelo falecido (fl. 77), que apresentou contestação e juntou documentos (fls. 
80/88). 

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e encerrada a instrução 
(fls. 221/251). 

As partes ofereceram memoriais (fls. 252/265). 

O Ministério Público opinou pela improcedência da ação (fls. 271/275). 

Sentenciando (fls. 276/278), o magistrado julgou improcedente a ação 
e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios fixados em cinco URHs, suspendendo a exigibilidade por litigar ela ao 
abrigo da assistência judiciária gratuita. 

A autora opôs embargos de declaração (fls. 280/281), alegando 
omissão em relação ao pedido de habilitação para fins previdenciários junto ao 
INSS, que foram desacolhidos (fl. 282). 

Inconformada, apela a autora (fls. 284/289), reiterando os argumentos 
trazidos na inicial. Diz que o de cujus não mantinha mais relações com a esposa, 
apenas dando-lhe assistência material. Afirma que a união entretida foi pública, 
duradoura e constituída para formar uma família. Reitera que tem direito a receber a 
pensão perante o INSS, bem com à partilha de bens. Requer o provimento do apelo. 

Embora intimados, os apelados não apresentaram resposta (fl. 291). 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o Ministério Público 
manifestou-se pela remessa dos autos à Superior Instância (fls. 292/294). 

Subiram os autos a esta Corte, tendo a Procuradora de Justiça opinado 
pelo desprovimento recursal (fls. 296/299). 

É o relatório. 

V O T O  

DESª MARIA BERENICE DIAS (RELATORA-PRESIDENTE) – 

Diz a autora que manteve união estável com o de cujus por mais de 30 
anos, até o seu falecimento, que ocorreu em dezembro de 1993. 

Justifica o fato de só haver intentado a demanda no ano de 2000 
alegando ser essa a vontade do companheiro, que lhe pediu que não propusesse 
qualquer ação enquanto sua esposa estivesse viva, pois era pessoa muito doente. 
Assim, buscou a via judicial somente após o falecimento dela, que ocorreu em 1999. 

Em seu depoimento pessoal (fl. 223), a autora, de forma minuciosa, 
conta que iniciou o relacionamento com o varão em 1960, sendo que ele era seu 
chefe. À época, residia com seus pais, e depois, em 1964, foram morar juntos na 
Rua Duplan. Não sabia que ele era casado, fato de que teve conhecimento apenas 
três meses depois (...mas ele vivia uma vida que não era uma vida assim de casado, 
entende?) Também afirma que ele só voltou a ter algum tipo de contato com a 
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mulher quando foi procurado por um padre que disse que ela estava muito doente, 
mas que ficou 5 anos sem dar-lhe qualquer assistência. Esclarece que viviam em 
uma casa alugada pelo varão e que durante o período de convívio não adquiriram 
qualquer imóvel. 

A vida em comum sob o mesmo teto resta evidenciada pelo 
comprovante de mudança do companheiro da Rua Corte Real para a Rua Prof. 
Duplan, onde residia a autora, e isso nos idos de 1986. 

Igualmente as notas fiscais de compras realizadas pelo de cujus 
apontando como endereço o mesmo da autora (fls. 21 e 22), não deixando dúvidas 
de que ambos residiam sob o mesmo teto. 

Dos três colegas da autora e P. que prestaram depoimento, somente 
Carlos (fl. 235) é o único que nada sabe e nem ouviu qualquer comentário sobre o 
relacionamento de ambos. Mas Lia (fl. 228), que trabalhava com o casal, os 
considerava casados. Narra que, em uma oportunidade, ao procurar um 
apartamento, os encontrou no corredor do edifício em que moravam e foi convidada 
a entrar. Mais três vezes compareceu à residência deles, em festas. 

Valdir (fl. 231), também colega de serviço de ambos, disse que a 
autora “era a menina dos olhos dele”, que estavam sempre juntos nas festas no 
departamento. Apesar de conhecer a esposa de seu colega, não sabe com quem ele 
morava, mas o porto em peso sabia que ele vivia com ela (a autora). 

A contestação limita-se a dizer que P. nunca se separou da esposa, 
sem trazer qualquer prova que evidenciasse uma vida em comum. As testemunhas 
que arrolaram são todos vizinhos de C. e de forma singela se limitam a afirmar que o 
marido morava com ela, mas a testemunha Iara (fl. 242), em determinado momento, 
disse que P. morava em outra casa. De outro lado, a testemunha referida N. (fl. 247), 
depois do falecimento de C., está residindo em sua casa, o que subtrai a isenção de 
sua palavra, pois tem interesse no deslinde da controvérsia. 

Ora, diante de tal panorama, não há como deixar de reconhecer a 
existência da união estável entre as partes, que perdurou por mais de 30 anos, e, 
ainda que não tenham amealhado bens, imperioso é reconhecer sua existência. Na 
se pode punir a autora por haver atendido ao pedido de seu parceiro e só buscado 
seus direitos após o falecimento de sua ex-mulher, por ser uma pessoa doente. Tal 
gesto de generosidade, no entanto, não pode ser considerado como inércia nem 
pode ensejar o desacolhimento do recurso, até porque, não deixando o varão 
herdeiros necessários, os espólios de P. e C. estão passando aos irmãs do varão, 
sendo que a pretensão da autora é tão-só para fins previdenciários. 

Por tais fundamentos, o provimento do recurso se impõe, para declarar 
a existência da união estável, invertendo os encargos sucumbenciais, fixando a 
verba honorária no valor de R$ 1.000,00, valor equivalente ao fixado na sentença. 

DES. JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS – De acordo com a Relatora. 

DES. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES –  
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Rogo vênia para divergir dos eminentes Colegas.  

Estou confirmando a douta sentença hostilizada pelos seus próprios 
e jurídicos fundamentos, aos quais acresço também os doutos argumentos postos 
no lúcido parecer ministerial.  

 

DESª MARIA BERENICE DIAS (RELATORA-PRESIDENTE) – APELAÇÃO CÍVEL 
nº 70004354817, de PORTO ALEGRE: 

“POR MAIORIA, PROVERAM O APELO, VENCIDO O EM. DES. SÉRGIO 
FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES. ” 

 

 

Julgador(a) de 1º Grau: Luiz Mello Guimarães. 

ANEXO 

 C 
 
AI 70013929302 
 
UNIÃO HOMOAFETIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Existindo divergência 
quanto ao termo final do relacionamento, deve ser mantida a indisponibilidade dos 
bens em nome de um dos companheiros até o julgamento final da ação de 
reconhecimento de união estável. Agravo desprovido à unanimidade, rejeitada a 
preliminar, por maioria. 
 

 
ANEXO 

D 
 AC 70009550070 
 
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA IGUALDADE. É de ser reconhecida 
judicialmente a união homoafetiva mantida entre dois homens de forma pública e 
ininterrupta pelo período de nove anos. A homossexualidade é um fato social que se 
perpetuou através dos séculos, não podendo o judiciário se olvidar de prestar a 
tutela jurisdicional a uniões que, enlaçadas pelo afeto, assumem feição de família. A 
união pelo amor é que caracteriza a entidade familiar e não apenas a diversidade de 
gêneros. E, antes disso, é o afeto a mais pura exteriorização do ser e do viver, de 
forma que a marginalização das relações mantidas entre pessoas do mesmo sexo 
constitui forma de privação do direito à vida, bem como viola os princípios da 
dignidade da pessoa humana e da igualdade. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO 
ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO DE ANALOGIA E DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE 
DIREITO. A ausência de lei específica sobre o tema não implica ausência de direito, 
pois existem mecanismos para suprir as lacunas legais, aplicando-se aos casos 
concretos a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, em consonância 
com os preceitos constitucionais (art. 4º da LICC). Negado provimento ao apelo. 
 
 

http://www.mariaberenicedias.com.br/site/content.php?cont_id=1149
http://www.mariaberenicedias.com.br/site/content.php?cont_id=649
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ANEXO 
E 

EI 70006984348 
 
UNIÃO HOMOAFETIVA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. Inquestionada a 
existência do vínculo afetivo por cerca de 10 anos, atendendo a todas as 
características de uma união estável, imperativo que se reconheça sua existência, 
independente de os parceiros serem pessoas do mesmo sexo. Precedentes 
jurisprudenciais. POR MAIORIA, DESACOLHERAM OS EMBARGOS DA 
SUCESSÃO E ACOLHERAM OS EMBARGOS DE T.M.S. 
 

http://www.mariaberenicedias.com.br/site/content.php?cont_id=534
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ANEXO 
F  

EI 70003967676 
 
UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. DIREITO SUCESSÓRIO. ANALOGIA. 
Incontrovertida a convivência duradoura, pública e contínua entre parceiros do 
mesmo sexo, impositivo que seja reconhecida a existência de uma união estável, 
assegurando ao companheiro sobrevivente a totalidade do acervo hereditário, 
afastada a declaração de vacância da herança. A omissão do constituinte e do 
legislador em reconhecer efeitos jurídicos às uniões homoafetivas impõe que a 
Justiça colmate a lacuna legal fazendo uso da analogia. O elo afetivo que identifica 
as entidades familiares impõe seja feita analogia com a união estável, que se 
encontra devidamente regulamentada. Embargos infringentes acolhidos, por maioria.  
 
 

ANEXO 
G 

AI 70018249631 
 
FILIAÇÃO HOMOPARENTAL. DIREITO DE VISITAS. Incontroverso que as partes 
viveram em união homoafetiva por mais de 12 anos. Embora conste no registro de 
nascimento do infante apenas o nome da mãe biológica, a filiação foi planejada por 
ambas, tendo a agravada acompanhado o filho desde o nascimento, 
desempenhando ela todas as funções de maternagem. Ninguém mais questiona que 
a afetividade é uma realidade digna de tutela, não podendo o Poder Judiciário 
afastar-se da realidade dos fatos. Sendo notório o estado de filiação existente entre 
a recorrida e o infante, imperioso que seja assegurado o direito de visitação, que é 
mais um direito do filho do que da própria mãe. Assim, é de ser mantida a decisão 
liminar que fixou as visitas. Agravo desprovido. 
 

ANEXO 

H 

AI 70022651475 

 

SUCESSÕES. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO 
HOMOAFETIVA. NOMEAÇÃO DO SEDIZENTE COMPANHEIRO COMO 
INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Ainda que a alegada 
união homoafetiva mantida entre o recorrente e o de cujus dependa do 
reconhecimento na via própria, ante a discordância da herdeira ascendente, o 
sedizente companheiro pode ser nomeado inventariante por se encontrar na posse e 
administração consentida dos bens inventariados, além de gozar de boa reputação e 
confiança entre os diretamente interessados na sucessão. Deve-se ter presente que 
inventariante é a pessoa física a quem é atribuído o múnus de representar o Espólio, 
zelar pelos bens que o compõem, administrá-lo e praticar todos os atos processuais 
necessários para que o inventário se ultime, em atenção também ao interesse 
público. Tarefa que, pelos indícios colhidos, será mais eficientemente exercida pelo 
recorrente. Consagrado o entendimento segundo o qual a ordem legal de nomeação 
do inventariante (art. 990, CPC) pode ser relativizada quando assim o exigir o caso 

http://www.mariaberenicedias.com.br/site/content.php?cont_id=350
http://www.mariaberenicedias.com.br/site/content.php?cont_id=1214
http://www.mariaberenicedias.com.br/site/content.php?cont_id=1378
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concreto. Ausência de risco de dilapidação do patrimônio inventariado. RECURSO 
PROVIDO (ART. 557, §1º-A, CPC).  

 
ARTIGOS 

 
ANEXO 

I 
 
Um homem gaúcho e suas duas mulheres 

O relacionamento extraconjugal mantido por um homem ao longo de 16 anos, 
embora ele fosse casado há mais de 30 anos, é a prova cabal de que uma pessoa 
pode manter duas famílias, sendo possível dispor de uma união estável paralela ao 
casamento. Essa instigante conclusão da 8ª Câmara Cível do TJRS foi derrubada na 
última semana pelo STJ. 

O homem - que faleceu pouco antes de desencadeado o litígio judicial que discute 
os bens -  tinha dois filhos com a esposa, de quem nunca se separou de fato, e duas 
filhas com a funcionária de lanchonete de sua propriedade, que morava no mesmo 
prédio do estabelecimento comercial. Embora reconhecendo como excepcional a 
situação, o julgado do TJ gaúcho apontou diversos elementos que comprovaram as 
vidas paralelas. "Trata-se de uma entidade familiar concomitante ao casamento”, 
definiu o acórdão lavrado pelo desembargador gaúcho José Ataídes Siqueira 
Trindade. 

O relacionamento adulterino – que perdurou de 1980 a 1996, quando o homem 
morreu - teve parte de sua vigência e seu término sob o abrigo da Constituição 
Federal de 1988, que elevou a união estável à condição de entidade familiar. Esse 
mesmo relacionamento extra começou e findou sob o comando do Código Civil de 
1916, não sendo atingido pela Lei n° 10.406/02, que instituiu o novo Código Civil, 
não se podendo falar em reconhecimento do concubinato previsto em seu art. 1.727. 

O processo revela que o homem mantinha dois endereços, mesmo para fins de 
correspondência oficial. Fotografias retrataram o permanente convívio social e 
familiar com a companheira e também com a esposa. Quando ele adoeceu, a 
companheira - que o STJ define como "concubina" - se responsabilizou pela 
internação hospitalar. Já a esposa e os filhos do casamento pagaram as despesas 
com funeral. Ambas as "viúvas" (?) recebem do INSS pensão por morte. As 
testemunhas do processo confirmaram tudo. 

O julgamento do TJRS ocorrido em 17 de agosto de 2006 estabeleceu que com 
relação ao patrimônio adquirido durante a vigência da união estável, a companheira 
teria direito a 25% e os outros 25% ficariam com a esposa. 

 
Na semana passada, o STJ deu provimento ao recurso especial da mulher (que 
esteve formal e socialmente sempre casada com o comerciante) e de seus filhos, 
definindo que "não pode ser reconhecida união estável entre mulher e homem se 
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este mantém casamento com outra mulher, ao mesmo tempo".(Proc. nº 
70015693476/TJRS; Resp nº  931155/STJ). 150 

 
 
 

ANEXO 
J 

 
Doador de esperma é condenado a pagar pensão alimentícia a duas crianças 

Um bombeiro britânico que doou esperma para um casal de lésbicas foi forçado, 
pelo Juizado de Proteção à Criança do Reino Unido (CSA, na sigla em inglês) a 
pagar pensão para duas crianças concebidas através de inseminação artificial. 
Segundo a lei britânica, apenas doadores anônimos, que doaram esperma através 
de clínicas de fertilidade licenciadas, estão isentos de responsabilidades legais com 
os filhos.  

Andy Bathie, 37, foi contatado pelo casal para se tornar doador há cinco anos. 
Segundo ele, o casal garantiu que ao doador que este não teria nenhuma 
responsabilidade pessoal ou financeira com a criança.  

Mas, em novembro, a CSA entrou em contato com Bathie, forçou-o a fazer um teste 
de paternidade e determinou-lhe o pagamento de pensão porque o casal havia se 
separado. Conforme a decisão, "Bathie, por ser o pai biológico das duas crianças, 
um menino e uma menina, é considerado legalmente responsável pela manutenção 
dos filhos".  

Bathie diz que ficou surpreso. "A reação foi de choque, nervosismo e desespero", 
afirmou. "Não entendo até agora porque tenho que pagar pelos filhos de um outro 
casal", disse.  

De acordo com um porta-voz da Autoridade de Fertilização Humana e Embriologia 
do Reino Unido (HFEA, na sigla em inglês), "homens que doam esperma através de 
outros meios que não em clínicas de fertilização licenciadas --como pela internet, por 
exemplo-- são legalmente considerados os pais das crianças, com todas as 
responsabilidades legais". 

 
Um projeto de lei em discussão na Câmara dos Lordes prevê a aplicação de direitos 
e deveres iguais - inclusive responsabilidade financeira - para os dois membros do 
casal de mesmo sexo que têm filhos. Se for aprovada pela Câmara Baixa do 
Parlamento, a lei garante que o casal será considerado como os pais legais da 
criança concebida através de doação de esperma. 151 

 

                                                 
150

  Fonte:http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?idnoticia=8663 EM 17/08/2007 
151

 Fonte: http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?idnoticia=9761 em 05/12/2007 
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ANEXO 
K 

 
Advocacia Geral da União anuncia ser favorável ao reconhecimento das uniões 
homoafetivas 

"A união homoafetiva deve ser reconhecida como entidade familiar, nos termos do 
artigo 226 da Constituição Federal". Manifestação, desse teor,  da Advocacia Geral 
da União,  foi enviada em parecer, ao ministro Carlos Britto, do STF, para uma ação 
de argüição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo governador 
do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), para que seja aplicado o regime jurídico 
das relações estáveis às uniões homossexuais.  

O governador carioca foi ao STF porque o TJ do Rio de Janeiro não reconhece 
direitos previdenciários em relações homoafetivas. A ação foi ajuizada em 27 de 
fevereiro deste ano. 

Mesmo defendendo a equiparação da união homoafetiva à união heterossexual, o 
advogado-geral da União, José Antonio Dias Toffoli, sustenta que a ação perdeu seu 
objeto, porque uma lei aprovada, em 2007, pela Assembléia Legislativa do Rio de 
Janeiro garantiu aos casais homossexuais os mesmos direitos previdenciários 
previstos para os casais heterossexuais.  

Assim, não haveria razão para que a ação proposta por Cabral fosse julgada. 

“A análise conjunta e compreensiva do ordenamento estadual não permite outra 
conclusão, senão a de que, ao menos no campo previdenciário, há proteção 
suficiente e tratamento isonômico a amparar os direitos dos que mantêm relações 
homossexuais estáveis” - escrevem Toffoli e o advogado da União Rodrigo de Souza 
Aguiar. 

O parecer refere que “é perceptível o esforço da doutrina e da jurisprudência pátrias 
para encontrar soluções para as inúmeras questões que surgem do vazio normativo 
relacionado às uniões homoafetivas”. O texto também ressalta que o tratamento 
diferenciado entre as entidades familiares e as uniões homossexuais não apresenta 
justificativa plausível sob a ótica do princípio da igualdade, "porque esse tipo de 
relação se funda nos mesmos pressupostos de liberdade e de afeto que as outras 
uniões”. 

Toffoli observa ainda que “não há esforço hermenêutico, destituído de preconceito, 
capaz de encontrar justificativa plausível para oferecer solução jurídica que trate de 
modo diferenciado os integrantes de uniões homoafetivas. Induvidosamente, 
constituem família”. 

Os autos da ação estão com vista, no momento, à Procuradoria-Geral da República 
(ADPF nº 132 - com informações da A.G.U., STF e redação do Espaço Vital ).  
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ANEXO 
L 

 
Reconhecido direito de homossexual à pensão por morte do parceiro 

Reconhecendo os direitos constitucionais da união homoafetiva, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou sentença e determinou a inclusão 
de R.C.B.N. no Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais 
(IPSEMG) como beneficiário da pensão por morte de seu parceiro, um ex-servidor 
público aposentado.  

O autor da ação fundamentou seu pedido no fato de que ele e o seu companheiro 
viveram em união estável por mais de 20 anos, tendo constituído uma vida em 
comum a partir de então. O ex-servidor faleceu em janeiro de 2005. 

Para o relator do processo, desembargador Belizário de Lacerda, ficou demonstrado 
nos autos o vínculo entre R.C.B.N. e o seu parceiro, requisitos necessários para a 
configuração de uma união estável, segundo o magistrado. “Não se pode negar à 
união homoafetiva, o caráter de entidade familiar e os direitos decorrentes desse 
vínculo, sob pena de ofensa aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa”, 
registrou Lacerda, salientando que o homossexual tem o direito constitucional de 
não ser discriminado.  

“Hoje, a antiga instituição familiar é baseada, acima de tudo, no vínculo afetivo, 
admitindo-se várias formas de se constituir uma família, inclusive por pessoas de 
mesmo sexo”, anotou o relator. Os desembargadores Alvim Soares e Heloísa 
Combat também votaram pela manutenção da sentença. (Proc. nº 
1.0024.05.750258-5/002 - com informações do TJ-MG) 152 

 

 

 

 

                                                 
152

  Fonte: http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?idnoticia=9698 em 29/11/2007 
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ANEXO 
M 

 
 
Justiça do Rio reconhece direito de parceiro homossexual receber pensão de 
servidor municipal 

O Órgão Especial do TJ do Rio declarou ontem (05) a constitucionalidade do artigo 
2º, parágrafo 2º, da Lei Municipal nº 3344/2001, que reconhece como dependente, 
para efeitos de pensão, a pessoa que mantenha união estável com servidor 
municipal do mesmo sexo. A lei foi questionada pelo deputado estadual Edino Fialho 
Fonseca, que propôs a representação por inconstitucionalidade contra a Câmara 
Municipal que aprovou, e a Prefeitura Municipal do Rio, autora do projeto.  

O Grupo Arco Íris de Conscientização Homossexual atuou como assistente no 
processo. A decisão foi por maioria de votos (19 x 1). 

"A pensão pós-morte é devida aos dependentes do falecido. É uma prestação 
previdenciária contributiva, destinada a suprir as necessidades básicas dos 
dependentes, seja homem, mulher, cônjuge, companheiro. A lei não exclui a relação 
homo-afetiva", considerou o relator do processo, desembargador Paulo Leite 
Ventura.  

Ele lembrou que a matéria já foi regulada pelo próprio INSS,  nos pedidos de pensão 
de companheiros homossexuais. Segundo o relator, a relação homo-afetiva integra 
os novos direitos. "Estamos hoje diante de um direito novo para um juiz moderno. 
Hoje, a união homo-afetiva é uma realidade a qual o juiz não pode fechar os olhos", 
ponderou o relator.  

Uma outra representação, também proposta pelo deputado Edino Fialho Fonseca, 
contra a Lei Estadual nº 4320/2004 e que trata do mesmo tema para os servidores 
estaduais, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial, por maioria de votos. 
Os desembargadores entenderam que há vício de iniciativa, uma vez que a lei, de 
autoria do Poder Executivo, recebeu emenda na Assembléia Legislativa, que foi 
vetada pela então governadora Rosinha Garotinho. A emenda, no parágrafo 7º, 
artigo primeiro, equiparou à condição de companheiro ou companheira parceiros do 
mesmo sexo.  

"Declaro a inconstitucionalidade da lei por vício formal de iniciativa e por aumento de 
despesa", afirmou o relator da ação, desembargador Roberto Wider. Segundo ele, 
quando a lei prevê aumento de despesa a iniciativa cabe ao Poder Executivo. (Com 
informações do TJ-RJ).153 

 

ANEXO 
N 
 

                                                 
153

  Fonte:  http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?idnoticia=6630 
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Justiça mineira reconhece a união de duas mulheres 

“O princípio da igualdade significa conceder tratamento isonômico aos cidadãos, no 
intuito de impedir discriminações arbitrárias e apartadas do ordenamento jurídico”, 
afirmou o juiz Luiz Artur Rocha Hilário, da 27ª Vara Cível de Belo Horizonte, ao 
reconhecer a união estável entre duas mulheres, concedendo, por conseqüência, os 
direitos patrimoniais a uma delas. 

As duas mulheres viveram juntas por 15 anos, desde 1988, até o falecimento de 
uma delas, auxiliar de enfermagem, em maio de 2003. A outra companheira relatou 
que durante a união, dividiram a mesma residência e pouparam para adquirir um 
automóvel. 

Ela entrou com ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato para 
garantir seus direitos em relação ao veículo e também à parte de um imóvel herdado 
pela companheira. Os demais herdeiros, representados por uma irmã da auxiliar de 
enfermagem, “não reconheceram o direito da outra mulher, alegando que no Brasil 
não há legislação que reconheça a união entre homossexuais”.  

O juiz chegou a encaminhar o processo para uma das varas de família, mas após 
questionamento, o TJ-MG confirmou a competência da 27ª Vara Cível para decidir a 
ação.  

A sentença considerou “demonstrado de forma inequívoca o relacionamento estável 
entre as duas mulheres, entre 1988 e 2003”. O julgado citou documentos e os 
depoimentos de testemunhas que conviveram com o casal de mulheres para 
concluir que a união “se pautou pela convivência duradoura, notória e sem 
interrupção, com ânimo de conceber uma família". (Com informações do TJ-MG).154 

 

                                                 
154

  Fonte: http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?idnoticia=9123 em 13/09/2007 
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ANEXO 

O 
 
 
Concedida adoção de menino a casal de lésbicas de Porto Alegre 

Um casal de lésbicas conseguiu na Justiça gaúcha - por intermédio de uma ação 
patrocinada pelo grupo Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade - compartilhar a 
guarda de seu filho, através de adoção. No par porto-alegrense, uma das mulheres 
já era a mãe do filho natural. 

Desde ontem (21),  o garoto L. passa a ter duas mães, inclusive na certidão de 
nascimento.  

O juiz José Antônio Daltoé Cezar, da 2ª  Vara da Infância e da Juventude de Porto 
Alegre, deferiu a maternidade a R.L. que é companheira de R.M., mãe natural da 
criança.  O casal de lésbicas já mantinha uma relação de mães e filho com o 
menino.  

Durante a tramitação do processo, a família se submeteu às visitas de assistentes 
sociais e psicólogas. Ontem foi realizada a audiência final em que foi proferida a 
sentença que deferiu a adoção. Na decisão, o magistrado referiu que, no seu 
entendimento, "não há qualquer prejuízo aos menores adotados por casais de 
mesmo gênero".   

O nome do menor também foi alterado, sendo incorporado o sobrenome da nova 
mãe. O casal de lésbicas foi representado pelos advogados Gustavo Bernardes e 
Maria Cristina De Franceschi. 

A Somos é uma ONG fundada em 10 de dezembro de 2001. A organização atua na 
promoção e defesa dos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais e 
transgêneros no RS. A entidade tem sua sede em Porto Alegre, na Rua Jacinto 
Gomes, n.° 378, bairro Santana.155 
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  Fonte: http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?idnoticia=8097 em 22/06/2007 
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ANEXO 

P 

 

Data: 13.04.2007   

Depois da relação homossexual rompida, a mãe não-biológica tem direito de 
visitas ao filho gerado “in vitro” 

Numa relação homossexual entre duas mulheres, aquela que - embora não tenha 
sido a gestante - tenha dado carinho à criança que nasceu por fecundação "in vitro", 
terá considerado, a seu favor, o aspecto afetivo que a ligava à criança, de molde a 
permitir a regular visitação ao infante, depois do rompimento da união homoafetiva. 

Esta a decisão da 7ª Câmara Cível do TJRS, em raro caso envolvendo um 
desdobramento de uma união entre duas mulheres porto-alegrenses, que durou 
mais de 12 anos. A prova revelou que, embora conste no registro de nascimento do 
infante apenas o nome de uma delas (a mãe biológica), a filiação foi  planejada por 
ambas, tendo a outra companheira acompanhado o filho desde o nascimento, 
desempenhando também todas as funções de maternidade. 
  
"Sendo notório o estado de filiação existente entre a recorrida e o infante, imperioso 
que seja assegurado o direito de visitação, que é mais um direito do filho do que da 
própria mãe" - afirmou a relatora do caso, desembargadora Maria Berenice Dias, ao 
confirmar decisão da juíza Gladis de Fátima Ferrareze, da  6ª Vara de Família de 
Porto Alegre. 

O menino objeto da disputa de amor maternal está com quatro anos de idade.  Ele 
foi concebido por meio de fertilização em clínica médica, após inúmeras tentativas 
feitas pela mulher para engravidar.  

Da etapa importante da vida de obter um filho por fecundação artificial, participou a 
segunda mulher, inclusive dos cuidados de berço e da educação nos primeiros anos 
de vida. Em 2005, as duas  se desavieram e separaram. A mulher gestante arrumou 
nova relação homossexual e o acesso da ex-companheira à criança foi ficando 
difícil. 

Foram a juízo duas teses. Da mãe-biológica que "o relacionamento afetivo que 
manteve com a outra não traz como conseqüência jurídica o direito de visitas à 
criança". Da ex-companheira não-gestante que "não se pode falar em ausência de 
laços parentais e afetivos, uma vez que o filho foi planejado pelo casal". 

Em Juízo, liminarmente, foram deferidas as visitas regulares, aos sábados à tarde. 
Contra isso houve recurso de agravo de instrumento da mãe-biológica ao TJRS. A 
liminar concedida pelo desembargador plantonista suspendeu provisoriamente as 
visitas.  
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Na última quarta-feira (11) a 7ª Câmara Cível julgou o caso: "a prova é farta a 
evidenciar o dia-a-dia da família, passeando com o menino, em momentos de 
afetividade familiar, em viagens, comemoração de Natal  e nos aniversários - em 
todos esses momentos lá estava a recorrida dedicando ao filho atenção, cuidado e 
afeto, participando ativamente na sua formação e desenvolvimento" - afirma o 
acórdão ao revigorar o direito de visitação. 
  
Os desembargadores Luiz Felipe Brasil Santos e Ricardo Raupp Ruschel fecharam 
com a tese proposta pela desembargadora Berenice: "não se pode tapar os olhos e 
tentar acreditar que as famílias homoparentais, por não disporem de capacidade 
reprodutiva, simplesmente não possuem filhos".  

O julgado observa que "se a família deixou de ser unidade de caráter econômico, 
social e religioso para se afirmar fundamentalmente como grupo de afetividade e 
companheirismo - o que imprimiu considerável reforço ao esvaziamento biológico da 
paternidade - imperioso questionar os vínculos parentais nas estruturas familiares 
formadas por pessoas do mesmo sexo".  

 

PROJETOS DE LEI 
 

ANEXO 
Q 
 

PROJETO DE LEI Nº 90 (SUBSTITUTIVO), DE 1999 
 
Dispõe sobre a Procriação Medicamente Assistida 
 
O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 
SEÇÃO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS 
 
Artigo 1º Esta Lei disciplina o uso das técnicas de Procriação Medicamente Assistida 
(PMA) que importam na implantação artificial de gametas ou embriões humanos, 
fertilizados in vitro, no aparelho reprodutor de mulheres receptoras. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, atribui-se a denominação de: 
 
I - beneficiários aos cônjuges ou ao homem e à mulher em união estável, conforme 
definido na Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994, que tenham solicitado o 
emprego de Procriação Medicamente Assistida; 
 
II - gestação de substituição ao caso em que uma mulher, denominada genitora 
substituta, tenha autorizado sua inseminação artificial ou a introdução, em seu 
aparelho reprodutor, de embriões fertilizados in vitro, com o objetivo de gerar uma 
criança para os beneficiários, observadas as limitações do art. 3º desta Lei; 
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III - consentimento livre e esclarecido ao ato pelo qual os beneficiários são 
esclarecidos sobre a Procriação Medicamente Assistida e manifestam 
consentimento para a sua realização.  
 
Artigo 2º A utilização da Procriação Medicamente Assistida só será permitida, na 
forma autorizada nesta Lei e em seus regulamentos, nos casos em que se verifica 
infertilidade e para a prevenção de doenças genéticas ligadas ao sexo, e desde que: 
 
I - exista, sob pena de responsabilidade, conforme estabelecido no art. 38 desta Lei, 
indicação médica para o emprego da Procriação Medicamente Assistida, 
consideradas as demais possibilidades terapêuticas disponíveis, e não se incorra em 
risco grave de saúde para a mulher receptora ou para a criança; 
 
II - a receptora da técnica seja uma mulher civilmente capaz, nos termos da lei, que 
tenha solicitado o tratamento de maneira livre e consciente, em documento a ser 
elaborado conforme o disposto nos arts. 4º e 5º desta Lei; 
 
III - a receptora da técnica seja apta, física e psicologicamente, após avaliação que 
leve em conta sua idade cronológica e outros critérios estabelecidos em 
regulamento. 
 
§ 1º Somente os cônjuges ou o homem e a mulher em união estável poderão ser 
beneficiários das técnicas de Procriação Medicamente Assistida. 
 
§ 2º Caso não se diagnostique causa definida para a situação de infertilidade, 
observar-se-á, antes da utilização da Procriação Medicamente Assistida, prazo 
mínimo de espera, que será estabelecido em regulamento e levará em conta a idade 
da mulher receptora. 
 
Artigo 3º Fica permitida a gestação de substituição em sua modalidade não-
remunerada, nos casos em que exista um problema médico que impeça ou contra-
indique a gestação na beneficiária e desde que haja parentesco até o segundo grau 
entre os beneficiários e a genitora substituta.  
 
Parágrafo único. A gestação de substituição não poderá ter caráter lucrativo ou 
comercial, ficando vedada a modalidade conhecida como útero ou barriga de 
aluguel. 
 
SEÇÃO II 
DO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Artigo 4º O consentimento livre e esclarecido será obrigatório para ambos os 
beneficiários, vedada a manifestação da vontade por procurador, e será formalizado 
por instrumento particular, que conterá necessariamente os seguintes 
esclarecimentos: 
 
I - a indicação médica para o emprego de Procriação Medicamente Assistida, no 
caso específico; 
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II - os aspectos técnicos e as implicações médicas das diferentes fases das 
modalidades de Procriação Medicamente Assistida disponíveis, bem como os custos 
envolvidos em cada uma delas; 
 
III - os dados estatísticos sobre a efetividade das técnicas de Procriação 
Medicamente Assistida nas diferentes situações, incluídos aqueles específicos do 
estabelecimento e do profissional envolvido, comparados com os números relativos 
aos casos em que não se recorreu à Procriação Medicamente Assistida; 
 
IV - a possibilidade e a probabilidade de incidência de danos ou efeitos indesejados 
para as mulheres e para os nascituros; 
 
V - as implicações jurídicas da utilização da Procriação Medicamente Assistida; 
 
VI - todas as informações concernentes à capacitação dos profissionais e 
estabelecimentos envolvidos; 
 
VII - demais informações estabelecidas em regulamento. 
 
§ 1º O consentimento mencionado neste artigo, a ser efetivado conforme as normas 
regulamentadoras que irão especificar as informações mínimas a serem 
transmitidas, será exigido do doador e de seu cônjuge, ou da pessoa com quem viva 
em união estável. 
 
§ 2º No caso do parágrafo anterior, as informações mencionadas devem incluir todas 
as implicações decorrentes do ato de doar, inclusive a possibilidade de a 
identificação do doador vir a ser conhecida. 
 
Artigo 5º O consentimento deverá refletir a livre manifestação da vontade dos 
envolvidos, e o documento originado deverá explicitar: 
 
I - a técnica e os procedimentos autorizados pelos beneficiários, inclusive o número 
de embriões a serem produzidos, observado o limite disposto no art. 14 desta Lei; 
 
II - as circunstâncias em que doador ou depositante autoriza ou desautoriza a 
utilização de seus gametas. 
 
SEÇÃO III 
DOS ESTABELECIMENTOS E PROFISSIONAIS QUE REALIZAM A PROCRIAÇÃO 
MEDICAMENTE ASSISTIDA 
 
Art. 6º Clínicas, centros, serviços e demais estabelecimentos que realizam a 
Procriação Medicamente Assistida são responsáveis: 
 
I - pela elaboração, em cada caso, de laudo com a indicação da necessidade e 
oportunidade para a realização da técnica de Procriação Medicamente Assistida; 
 
II - pelo recebimento de doações e pelas fases de coleta, manuseio, controle de 
doenças infecto-contagiosas, conservação, distribuição e transferência do material 
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biológico humano utilizado na Procriação Medicamente Assistida, vedando-se a 
transferência a fresco de material doado; 
 
III - pelo registro de todas as informações relativas aos doadores desse material e 
aos casos em que foi utilizada a Procriação Medicamente Assistida, pelo prazo de 
cinqüenta anos após o emprego das técnicas em cada situação; 
 
IV - pela obtenção do consentimento livre e esclarecido dos beneficiários de 
Procriação Medicamente Assistida, doadores e respectivos cônjuges ou 
companheiros em união estável, na forma definida na Seção II desta Lei; 
 
V - pelos procedimentos médicos e laboratoriais executados. 
 
Parágrafo único. As responsabilidades estabelecidas neste artigo não excluem 
outras, de caráter complementar, a serem estabelecidas em regulamento. 
 
Art. 7º Para obter a licença de funcionamento, clínicas, centros, serviços e demais 
estabelecimentos que aplicam Procriação Medicamente Assistida devem cumprir os 
seguintes requisitos mínimos: 
 
I - funcionar sob a direção de um profissional médico; 
 
II - dispor de recursos humanos, técnicos e materiais condizentes com as 
necessidades científicas para realizar a Procriação Medicamente Assistida; 
 
III - dispor de registro de todos os casos em que tenha sido empregada a Procriação 
Medicamente Assistida, ocorra ou não gravidez, pelo prazo de cinqüenta anos; 
 
IV - dispor de registro dos doadores e das provas diagnósticas realizadas no material 
biológico a ser utilizado na Procriação Medicamente Assistida com a finalidade de 
evitar a transmissão de doenças e manter esse registro pelo prazo de cinqüenta 
anos após o emprego do material; 
 
V - informar o órgão competente, a cada ano, sobre suas atividades concernentes à 
Procriação Medicamente Assistida. 
 
§ 1º A licença mencionada no caput deste artigo, obrigatória para todos os 
estabelecimentos que pratiquem a Procriação Medicamente Assistida, será válida 
por no máximo três anos e renovável ao término de cada período, podendo ser 
revogada em virtude do descumprimento de qualquer disposição desta Lei ou de seu 
regulamento. 
 
2º Exigir-se-á do profissional mencionado no inciso I deste artigo e dos demais 
médicos que atuam no estabelecimento prova de capacitação para o emprego de 
Procriação Medicamente Assistida. 
 
§ 3º O registro citado no inciso III deste artigo deverá conter, por meio de 
prontuários, elaborados inclusive para a criança, e de formulários específicos, a 
identificação dos beneficiários e doadores, as técnicas utilizadas, a pré-seleção 
sexual, quando imprescindível, na forma do art. 17 desta Lei, a ocorrência ou não de 
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gravidez, o desenvolvimento das gestações, os nascimentos, as malformações de 
fetos ou recém-nascidos e outros dados definidos em regulamento. 
 
§ 4º Em relação aos doadores, o registro citado no inciso IV deste artigo deverá 
conter a identidade civil, os dados clínicos de caráter geral, foto acompanhada das 
características fenotípicas e amostra de material celular. 
 
§ 5º As informações de que trata este artigo são consideradas sigilosas, salvo nos 
casos especificados nesta Lei. 
 
§ 6º No caso de encerramento das atividades, os estabelecimentos de que trata esta 
Seção deverão transferir os registros mencionados nos incisos III e IV deste artigo 
para o órgão competente do Poder Público. 
 
SEÇÃO IV  
DAS DOAÇÕES 
 
Art. 8º Será permitida a doação de gametas, sob a responsabilidade dos 
estabelecimentos que praticam a Procriação Medicamente Assistida, vedadas a 
remuneração e a cobrança por esse material, a qualquer título. 
 
§ 1º Não será permitida a doação quando houver risco de dano para a saúde do 
doador, levando-se em consideração suas condições físicas e mentais. 
 
§ 2º O doador de gameta é obrigado a declarar: 
 
I - para quais estabelecimentos já realizou doação; 
 
II - as doenças de que tem conhecimento ser portador. 
 
§ 3º A regulamentação desta Lei poderá estabelecer idade limite para os doadores, 
com base em critérios que busquem garantir a qualidade dos gametas doados. 
 
Art. 9º Os estabelecimentos que praticam a Procriação Medicamente Assistida 
estarão obrigados a zelar pelo sigilo da doação e das informações sobre a criança 
nascida a partir de material doado. 
 
Art. 10 Excepciona-se o sigilo estabelecido no artigo anterior nos casos autorizados 
nesta Lei, obrigando-se o estabelecimento responsável pelo emprego da Procriação 
Medicamente Assistida a fornecer as informações solicitadas. 
 
§ 1º Quando razões médicas indicarem ser de interesse da criança obter 
informações genéticas necessárias para sua vida ou saúde, as informações relativas 
ao doador deverão ser fornecidas exclusivamente para o médico solicitante. 
 
§ 2º No caso autorizado no parágrafo anterior, resguardar-se-á a identidade civil do 
doador, mesmo que o médico venha a entrevistá-lo para obter maiores informações 
sobre sua saúde. 
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Art. 11 A escolha dos doadores será responsabilidade do estabelecimento que 
pratica a Procriação Medicamente Assistida e deverá garantir, tanto quanto possível, 
semelhança fenotípica e compatibilidade imunológica entre doador e receptor. 
 
Art. 12 Haverá um registro central de doações e gestações, organizado pelo Poder 
Público com base nas informações periodicamente fornecidas pelos 
estabelecimentos que praticam Procriação Medicamente Assistida, o qual será 
obrigatoriamente consultado para garantir que um mesmo doador só origine 
descendentes para um único par de beneficiários. 
 
Art. 13 Não poderão ser doadores, exceto na qualidade de beneficiários, os 
dirigentes, funcionários e membros, ou seus parentes até o quarto grau, de equipe 
de qualquer estabelecimento que pratique a Procriação Medicamente Assistida e os 
civilmente incapazes. 
 
SEÇÃO V  
DOS GAMETAS E EMBRIÕES 
 
Art. 14 Na execução de técnica de Procriação Medicamente Assistida, poderão ser 
produzidos e transferidos até três embriões, respeitada a vontade da mulher 
receptora, a cada ciclo reprodutivo. 
 
§ 1º Serão obrigatoriamente transferidos a fresco todos os embriões obtidos, 
obedecido o critério definido no caput deste artigo. 
 
§ 2º Não se aplicam aos embriões originados in vitro, antes de sua introdução no 
aparelho reprodutor da mulher receptora, os direitos assegurados ao nascituro na 
forma da lei. 
 
Art. 15 Os estabelecimentos que praticam a Procriação Medicamente Assistida ficam 
autorizados a preservar gametas humanos, doados ou depositados apenas para 
armazenamento, pelos métodos permitidos em regulamento. 
 
§ 1º Os gametas depositados apenas para armazenamento só poderão ser 
entregues à pessoa depositante, não podendo ser destruídos sem sua autorização. 
 
§ 2º É obrigatório o descarte de gametas: 
 
I - sempre que for solicitado pelo doador ou depositante; 
 
II - sempre que estiver determinado no documento de consentimento livre e 
esclarecido; 
 
III - nos casos conhecidos de falecimento de doador ou depositante, ressalvada a 
hipótese em que este último tenha autorizado, em testamento, a utilização póstuma 
de seus gametas pela esposa ou companheira. 
 
Art. 16 Serão definidos em regulamento os tempos máximos de: 
 
I - preservação de gametas depositados apenas para armazenamento; 
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II - desenvolvimento de embriões in vitro. 
 
Art. 17 A pré-seleção sexual só poderá ocorrer nos casos em que os beneficiários 
recorram à Procriação Medicamente Assistida em virtude de apresentarem 
probabilidade genética para gerar crianças portadoras de doenças ligadas ao sexo, 
mediante autorização do Poder Público. 
 
SEÇÃO VI 
DA FILIAÇÃO 
 
Art. 18 Será atribuída aos beneficiários a condição de pais da criança nascida 
mediante o emprego das técnicas de Procriação Medicamente Assistida. 
 
Parágrafo único. É assegurado ao doador e à criança de que trata este artigo o 
direito recíproco de acesso, extensivo a parentes, a qualquer tempo, por meio do 
depositário dos registros concernentes à procriação, observado o disposto no inciso 
III do art. 6º, para o fim de consulta sobre disponibilidade de transplante de órgãos 
ou tecidos, garantido o anonimato.  
 
Art. 19 O doador e a genitora substituta, e seus parentes biológicos, não terão 
qualquer espécie de direito ou vínculo, quanto à paternidade ou maternidade, em 
relação à pessoa nascida a partir do emprego das técnicas de Procriação 
Medicamente Assistida, salvo os impedimentos matrimoniais. 
 
Art. 20 As conseqüências jurídicas do uso da Procriação Medicamente Assistida, 
quanto à filiação, são irrevogáveis a partir do momento em que houver embriões 
originados in vitro ou for constatada gravidez decorrente de inseminação artificial. 
 
Art. 21 A morte dos beneficiários não restabelece o pátrio poder dos pais biológicos 
 
Art. 22 O Ministério Público fiscalizará a atuação dos estabelecimentos que 
empregam técnicas de Procriação Medicamente Assistida, com o objetivo de 
resguardar os direitos do nascituro e a saúde e integridade física das pessoas, 
aplicando-se, no que couber, as disposições do Capítulo V da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990. 
 
SEÇÃO VII 
DOS CRIMES 
 
Art. 23 Praticar a redução embrionária: 
 
Pena - reclusão de um a quatro anos. 
 
Parágrafo único. Não se pune a redução embrionária feita por médico se não houver 
outro meio de salvar a vida da gestante. 
 
Art. 24 Praticar a Procriação Medicamente Assistida sem estar previamente 
capacitado para a atividade: 
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Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
 
Art. 25 Praticar a Procriação Medicamente Assistida sem obter o consentimento livre 
e esclarecido dos beneficiários e dos doadores na forma determinada nesta Lei, bem 
como fazê-lo em desacordo com os termos constantes do documento de 
consentimento assinado por eles 
 
Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
 
Art. 26 Participar da prática de útero ou barriga de aluguel, na condição de 
beneficiário, intermediário ou executor da técnica: 
 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
 
Art. 27 Fornecer gametas depositados apenas para armazenamento a qualquer 
pessoa que não seja o próprio depositante, bem como empregar esses gametas 
sem a autorização deste: 
 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
 
Art. 28 Deixar de manter as informações exigidas na forma especificada, deixar de 
fornecê-las nas situações previstas ou divulgá-las a outrem nos casos não 
autorizados, consoante as determinações desta Lei:  
 
Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
 
Art. 29 Utilizar gametas de doadores ou depositantes sabidamente falecidos, salvo 
na hipótese em que o depositante tenha autorizado, em testamento, a utilização 
póstuma de seus gametas pela esposa ou companheira: 
 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
 
Art. 30 Implantar mais de três embriões na mulher receptora: 
 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa 
 
Art. 31 Realizar a pré-seleção sexual de gametas ou embriões, ressalvado o 
disposto nesta Lei: 
 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
 
Art. 32 Participar da prática de útero ou barriga de aluguel, na condição de genitora 
substituta:  
 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 
 
Art. 33 Produzir embriões além da quantidade permitida:  
 
Pena - reclusão de três a seis anos, e multa. 
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Art. 34 Armazenar, destruir, ou ceder embriões, ressalvados os casos previstos 
nesta Lei: 
 
Pena - reclusão de três a seis anos, e multa. 
 
Art. 35 Deixar de implantar na mulher receptora os embriões produzidos, exceto no 
caso de contra-indicação médica:  
 
Pena - detenção de dois a seis anos, e multa 
 
Art. 36 Utilizar gameta: 
 
I - doado por dirigente, funcionário ou membro de equipe de qualquer 
estabelecimento que pratique a Procriação Medicamente Assistida ou seus parentes 
até o quarto grau, e pelo civilmente incapaz; 
 
II - de que tem ciência ser de um mesmo doador para mais de um par de 
beneficiários; 
 
III - a fresco ou sem que tenha sido submetido ao controle de doenças infecto-
contagiosas: 
 
Pena - reclusão de três a seis anos, e multa. 
 
Parágrafo único. Na mesma pena incorre: 
 
I - o médico que usar o seu próprio gameta para realizar a Procriação Medicamente 
Assistida, exceto na qualidade de beneficiário; 
 
II - o doador que omitir dados ou fornecer informação falsa ou incorreta sobre 
qualquer aspecto relacionado ao ato de doar. 
 
Art. 37 Realizar a procriação medicamente assistida em pessoas que não sejam 
casadas ou não vivam em união estável: 
 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 
 
Parágrafo único. Na mesma pena incorre o homem ou a mulher que solicitar o 
emprego da técnica para dela usufruir individualmente ou com outrem que não o 
cônjuge ou a companheira ou o companheiro.  
 
Art. 38 A prática de qualquer uma das condutas arroladas nesta seção acarretará a 
perda da licença do estabelecimento de procriação medicamente assistida, sem 
prejuízo das demais sanções legais cabíveis. 
 
Art. 39 O estabelecimento e os profissionais médicos que nele atuam são, entre si, 
civil e penalmente responsáveis pelo emprego da Procriação Medicamente 
Assistida. 
 
SEÇÃO VIII 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 40 O Poder Público regulamentará esta Lei, inclusive quanto às normas 
especificadoras dos requisitos para a execução de cada técnica de Procriação 
Medicamente Assistida, competindo-lhe também conceder a licença aos 
estabelecimentos que praticam a Procriação Medicamente Assistida e fiscalizar suas 
atuações. 
 
Art. 41 Os embriões congelados existentes até a entrada em vigor da presente Lei 
poderão ser utilizados, com o consentimento das pessoas que os originaram, na 
forma permitida nesta Lei. 
 
§ 1º Presume-se autorizada a utilização, para reprodução, de embriões originados in 
vitro existentes antes da entrada em vigor desta Lei, se, no prazo de sessenta dias a 
contar da data da publicação desta Lei, os depositantes não se manifestarem em 
contrário. 
 
§ 2º Incorre na pena prevista no crime tipificado no art. 34 aquele que descartar 
embrião congelado anteriormente à entrada em vigor desta Lei. 
 
Art. 42 A União poderá celebrar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e 
com os Municípios para exercer, em conjunto ou isoladamente, a fiscalização dos 
estabelecimentos que praticam a Procriação Medicamente Assistida. 
 
Art. 43 Esta Lei entrará em vigor no prazo de um ano a contar da data de sua 
publicação.156 

ANEXO 
R 

PROJETO DE LEI N.º 1.151, DE 1995 

Câmara dos Deputados  

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO  

PROJETO DE LEI N.º 1.151, DE 1995  

Disciplina a parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo e dá outras 
providências.  

O Congresso Nacional Decreta:  

Art. 1o. É assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o reconhecimento de sua 
parceria civil registrada, visando à proteção dos direitos à propriedade, à sucessão e 
aos demais regulados nesta Lei.  

Art. 2o. A parceria civil registrada constitui-se mediante registro em livro próprio, nos 
Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais na forma que segue.  

                                                 
156

  FONTE: http://www.senado.gov.br/web 
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§ 1o. Os interessados comparecerão perante os Oficiais de Registro Civil, 
apresentando os seguintes documentos: 
I. - declaração de serem solteiros, viúvos, ou divorciados; 
II. - prova de capacidade civil absoluta, mediante apresentação de certidão de idade 
ou prova equivalente; 
III. - instrumento público do contrato de parceria civil.  

§ 2o. Após a lavratura do contrato a parceria civil deve ser registrada em livro próprio 
no Registro Civil de Pessoas Naturais  

§ 3o. O estado civil dos contratantes não poderá ser alterado na vigência do contrato 
de parceria civil registrada. 

Art. 3o. O contrato de parceria registrada será lavrado em Ofício de Notas, sendo 
livremente pactuado e versando sobre disposições patrimoniais, deveres, 
impedimentos e obrigações mútuas.  

§ 1o. Somente por disposição expressa no contrato, as regras nele estabelecidas 
também serão aplicadas retroativamente, caso tenha havido concorrência para 
formação de patrimônio comum.  

§ 2o. São vedadas quaisquer disposições sobre adoção, tutela ou guarda de 
crianças ou adolescentes em conjunto, mesmo que sejam filhos de um dos 
parceiros.  

Art. 4o. A extinção da parceria registrada ocorrerá: I. - pela morte de um dos 
contratantes; 
II. - mediante decretação judicial; 
III. - de forma consensual, homologada pelo juiz.  

Art. 5o. Qualquer das partes poderá requerer a extinção da parceria registrada: I. - 
demonstrando a infração contratual em que se fundamenta o pedido; 
II. - alegando o desinteresse na sua continuidade.  

Parágrafo único. As partes poderão requerer consensualmente a homologação 
judicial da extinção de sua parceria registrada.  

Art. 6o. A sentença que extinguir a parceria registrada conterá a partilha dos bens 
dos interessados, de acordo com o disposto no contrato.  

Art. 7o. É nulo de pleno direito o contrato de parceria registrada feito com mais de 
uma pessoa ou quando houver infração ao § 2o do artigo 2o desta Lei. 
Parágrafo único. Ocorrendo a infração mencionada no caput, seu autor comete o 
crime de falsidade ideológica, sujeitando-se às penas do artigo 299o do Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940.  

Art. 8o. Alteram-se os arts. 29, 33 e 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que passam a vigorar com as seguintes redações: 
"Art.29. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais (...) 
IX - os contratos de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo. 
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Parágrafo 1o. Serão averbados: (...) 
g) a sentença que declarar e extinção da parceria civil registrada entre pessoas do 
mesmo sexo. 
Art. 33. Haverá em cada cartório, os seguintes livros: (...) 
III - E - de registro de contratos de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo 
sexo. 
Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: 
I - o registro: 
(...) 
35 - dos contratos de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo que 
versem sobre comunicação patrimonial, nos registros referentes a imóveis ou a 
direitos reais pertencentes a qualquer das partes, inclusive os adquiridos 
posteriormente à celebração do contrato. 
II-  a  averbação: 
(...) 
14 - das sentenças de separação judicial, de divórcio, de nulidade ou anulação do 
casamento e de extinção de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo, 
quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a 
registro."  

Art. 9. O bem imóvel próprio e comum dos contratantes de parceria civil registrada 
entre pessoas do mesmo sexo é impenhorável, nos termos e condições regulados 
pela lei 8.009, de 29 de março de 1990.  

Art. 10. Registrado o contrato de parceria civil de que trata esta Lei, o parceiro será 
considerado beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 
dependente do segurado. Parágrafo único. A extinção do contrato de parceria 
implica o cancelamento da inscrição a que se refere o caput deste artigo.  

Art. 11. O parceiro que comprove a parceria civil registrada será considerado 
beneficiário da pensão prevista no art. 217, I, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 
1990.  

Art. 12. No âmbito da Administração Pública, os Estados, os Municípios e o Distrito 
Federal disciplinarão, através de legislação própria, os benefícios providenciarias de 
seus servidores que mantenham parceria civil registrada com pessoa do mesmo 
sexo.  

Art. 13. São garantidos aos contratantes de parceria civil registrada com pessoa do 
mesmo sexo, desde a data de sua constituição, os direitos à sucessão, nas 
seguintes condições: 
I. - o parceiro sobrevivente terá direitos, desde que não firme novo contrato de 
parceria civil registrada, ao usufruto da quarta parte dos bens do de cujus, se houver 
filhos desde; 
II. - o parceiro sobrevivente terá direito, enquanto não contratar nova parceria civil 
registrada, ao usufruto da metade dos bens do de cujus, se não houver filhos, 
embora não sobrevivam ascendentes; 
III. - na falta de descendentes e ascendentes, o parceiro sobrevivente terá direito à 
totalidade da herança; 
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IV. - se os bens deixados pelo autor da herança resultar de atividade em que haja a 
colaboração do parceiro, terá o sobrevivente direito à metade dos bens.  

Art. 14. O art. 454 da Lei 3071, de 1º de janeiro de 1916, passa a vigorar acrescido 
de § 3º, com a redação que se segue, passando o atual § 3º a § 4º: 
"Art.  454.  (...) 
§  1º  (...) 
§  2º  (...) 
§ 3º Havendo parceria civil registrada com pessoa do mesmo sexo, a esta se dará a 
curatela.  

Art. 15. O art. 113 da Lei 6.815, de agosto de 1980, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art.  113. 
(...) 
VI - ter contrato de parceria civil registrada com pessoa de nacionalidade brasileira."  

Art. 16. É reconhecido aos parceiros o direito de composição de rendas para 
aquisição da casa própria e todos os direitos relativos a planos de saúde e seguro de 
grupo.  

Art. 17. Será admitida aos parceiros a inscrição como dependentes para efeitos de 
legislação tributária.  

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.  

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 1996. 
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